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SLOVO ÚVODNÍ.

Ustálil se všeobecně úsudek, že
o Písmě není knihy, kterou by
»ylo lze čísti s takovým užitkem,
ako „Následování Krista“ Stručně,
ile výmluvně udává cenu a povahu

spisu toho obvyklý název „zlatá
kniha“ Opravdupodivuhodnéto
dílo! Není v něm nějaké zvláště
umělé soustavy, ani nějak zvláště
nádherné slovesné úpravy, ale za
to v každém odstavečku jest něco,
co působí neodolatelně: nevyvratná
pravda, pravda, jež sice nelahodí
tělesnosti, ale za to osvobozuje, těší,
uspokojuje a povznáší člověkovo
srdce. Čelá řada mužů světového
I*

jména vzdala skromné té knížečce
nadšený hold: a nejsou to snad sami
kněží a řeholníci, ba ani ne pouze
katolíci. „„Následování Krista“ za
slouží si, aby sije člověk učinil dů
věrným přítelem; přátelství jeho
jest vzorné: vždycky jen pravdu
upřímně do očí, při tom však tolik
lásky, tolik útěchy, tolik povzná
Šející něžnosti!

Bohatá písemnictva velikých ná
rodů obracela k ,„„Následování Kri
sta“ vždy zřetel velmi pozorný:

vydání vycházelo za vydáním, ná
klad za nákladem za krátko se ro
zebíral. — Že i my přicházíme s pře

kladem novým, snad se nám ne
počte za neskromnost. — Ačkoli
práce byla konána s láskou a zvlášt
ní uctivostí ke vzácnému spisu,
přece svérázná lahoda spisu pů
vodního daleko dostižena není. —
Odstavce iednotlivých hlav jsou čís

lovány raději po starém, zobecně
lém způsobě. — Přídavek modliteb
má knížku učiniti 1 jinak užiteč
nou.

|

Kéž jest kniha hojně čtena!
Prostý čtenář jí porozumí a učený
pozná, že přece jen všeho ještě
nevystihl: a snad nejméně toho, co
proň má vlastně největší osobní

dosah...

Všem pak dobré vůle „milost
vám a pokoj rozmnožen buď!““

Překladatel.

ČTVERO KNIH
O NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA

Kniha první.

SPASITELNÉ NAPOMÍNKY
K DUCHOVNÍMU ŽIVOTU.
HLAVA I.

O následování Krista a pohrdání
vší světskou marností.

I. „Kdo mne následuje,

nechodíve

tmě,“" pravíPán.

Jsou to slova samého Krista, 1 po
vzbuzují nás, abychom následovali
jeho života a jednání, chceme-li,
abychom byli vpravdě osvícení a
zbaveni vší duchovní slepoty. Bud'*
l) Jan 8, 12.
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tedy naším nejvznešenějším za
městnáním rozjímati si Život Ježíše
Krista.
2. Učení Kristovo vyniká nade
vše, čemu učili svatí; a kdo jest
nábožného ducha, nalezne v učení

„manu

skrytou“.)

Mnozí

však, ačkoli často slýchávají evan
dělium, přece jen nepatrně jsou
jím dojati, protože nemají ducha
Kristova. Kdo však chce úplně
správně rozuměti slovům Kristo
vým, tomu nezbývá, než aby se
vynasnažil jemu připodobniti ve
Škeren život svůj.
3. Co je ti platno, dovedeš-li na
př. vzletně řečniti o nejsvětější
Trojici, při tom však nemáš po

kory a proto nejsvětější Irojici

se nelíbíš? Věru nadšená slova
nečiní člověka svatým a Spra
3) Zjevení 2, 17,

ln

vedlivým, za to ctnostný život
činí jej Bohu milým. Jest mi mi
lejší, jestliže kajícnost cítím v srdci
svém, než dovedu- o ní učeně
vykládati. Kdybys uměl celé Písmo
sv. z paměti a znal výroky kde
kterého mudrce, co by ti to bylo
platno bez Boží lásky a milosti?

„Marnost nad marnostia

všecko

marnost,“") vyjma

milovati Boha a jemu samému
sloužiti. Toť jest vrchol moudrosti:
světem pohrdati a tím spěti k říši
nebeské.
4. A tak marnost jest sháněti se
za pomíjejícím bohatstvím a v ně
skládati svou naději. Marnost jest
pachtiti se po cti a domáhati se
vysokých hodností. Marnost jest
nechati se strhovati tělesnou vášní
a toužiti po tom, co za krátko ne
») Kaz 1 a,
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zbytně přivodí těžkou pokutu. —
Marnost jest přáti si dlouhého ži
vota, ale při tom se nestarati, aby
život byl tak dobrý. Marnost jest
pečovati pouze o život přítomný a
neprohlédati k tomu, co bude po
tom. Marmost jest milovati to, co
kvapně pomíjí, a nechvátati tam,

kde trvá radost věkovitá.

5. Pomni začasté přísloví: ,„Ne

nasycuje se oko hledě
ním, aniž ucho naplňuje
se slyšením.“"

Proto se snaž

odtrhnouti své srdce od předmětů
viditelných a přenes svou lásku
na dobra neviditelná. Neboť ti,
kdož se spravují smyslností, po
skvrňují své svědomí a ztrácejí
Boží milost.

1) Kaz. I, 8
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HLAVA II.
Sám o sobě smýšlej pokorně.

I. Každému člověku jest přiro
zeno, že rád zvídá; avšak co pro
spěje vědomost bez bázně Boží?
Zajisté jest lepší pokorný venkovan,
který Bohu slouží, nežli pyšný
učenec, který sice dovede vypočí
távati dráhy těles nebeských —
sám o sebe však nedbá. Kdo nále
žitě poznává sám sebe, ten si jest
vědom svénepatrnosti a v lidských
chvalořečích nemá záliby. Kdybych
znal vše, co jest na světě, a lásky
kdybych neměl, co by mi to vše
pomohlo před Bohem, který mne
bude souditi ze skutků?
2. Přestaň se přespříliš sháněti
po vědomostech, protože se v nich
tají plno roztržitosti a zklamání.
Ti, kdož mnoho vědí, rádi se zdají
býti učenými a přejí si slouti mou
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drými. Jest mnoho věcí, jejichžto
znalost duši prospívá buď málo
nebo nic. A bláhový, kdo se více
stará o jiné věci, nežli o to, co mu
jest ke spasení. Mnohé mluvení ne
nasycuje duše, ale dobrý život
občerstvuje ducha a Čisté svědomí
působí velikou důvěru v Boha.
3. Čím více víš a čím dokonaleji,
tím přísněji za to budeš souzen,
nebudeš- svatěji živ. Nechlub se
tedy, umíš-li a víš-li něco, nýbrž
spíše se boj, že se ti znalosti té
dostalo. I když se ti zdá, že mnoho
víš, a všeličemu velmi dobře roz
umíš, věz, že přece zase daleko více
jest toho, čeho neznáš. Nebuď vy
sokomyslný, nýbrž raději se při
znej ke své nevědomosti. Proč se
povyšuješ nad druhé, kdyžtě jest
mnoho lidí učenějších a v zákoně
zběhlejších? Chceš-li uměti a
naučiti něčemu užitečnému, pák
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buď rád, jsi-li neznám a nejsi-li za
nic považován.
4. To jest nejvznešenější a nej
prospěšnější četba: pravdivě pozná
vati sebe sama a sebou pohrdati.
Sám o sobě nic se nedomýšleti, o
druhých však smýšleti vždy dobře
a povznášivě, toť veliká moudrost
a dokonalost. Kdybys 1 zřejmě
viděl, že někdo hřeší a dopouští se
i sebe těžších přestupků, přece
se nesmíš pokládati za lepšího,
protože nevíš, jak dlouho v dobrém
obstojíš. Křehci jsme všichni, ale
o žádném nemysli, že je křehčí
než ty.

HLAVA III.
O nauce pravdy.
I. Šťastný člověk, kterého po
šuje pravda sama sebou a nikoli
somíjivými obrazy a slovy, nýbrž

16

jak jest, sama v sobě. Naše do
mněnky a náš názor často klamou
nás a jen nepatrný jest jejich obzor.
Co prospěje hluboké badání o skry
tých a nejasných pravdách, pro
které nebudeme při soudě trestáni,
že jsme jich neznali? Náramná to
pošetilost, že nedbajíce pravd uži
tečných a potřebných, schválně
se sháníme po takových, které leda
ukájejí zvědavost a jsou škodlivy.
Máme oči a nevidíme.
2. Co jest nám

— na př. po

rodech a druzích tvorstva? Ke
komu mluví věčné slovo, nepotře
buje se starati o všelijaké učené
domněnky. — Jedním Slovem po
vstalo vše a všecky tvory hlása'í
opět to jedno Slovo, jež 1est „P o

čátek, kterýž

1 mluví

ná m.“*) Bez něho žádný ničemu
1) Jan

8, 25.
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Nerozumí, o ničem správně nesoudí,

Komu jest toto Jedno vším, kdo
vše k tomu Jednomu vztahwe a
Všev onom Jednom vidí, může míti
srdce ustálené a v Bohu požívati
trvalého pokoje. Ó pravdo, Bože,
ujednoť mne se Sebou láskou usta
Vičnou! Protiví se mi často mnoho
čísti a poslouchati: v Tobě jest
Vše, čeho si přeji a po čem toužím.
Ať umlknou všichni učenci, ať mlčí
1 všecky tvory před Tebou: Ty

mluv ke mně sám!
3. Čím je kdo v sobě usjednoce
nější, a čím prostější jest jeho nitro,
tím více vznešených pravd chápe
bez obtíže, protože se mu dostává
osvícenírozumu shůry. Čistý, prostý
a pevný duch, ať podniká děl sebe
více, přece není roztržit, protože
všecko koná ke cti a chvále Boží a
prost jsa vší sebelásky, v ničem
nehledá sám sebe. Čo ti více pře
Tomáš Kempenský.

2
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káží á více tě obtěžuje než nezří
zená žádost tvého srdce? Dobrý a
zbožný člověk uspořádá každé své
dílo nejprve v mysli své a pak te
prve uvede je ve skutek. I nedá se
dílem svým sváděti k choutkám
hříšné náklonnosti, nýbrž on sám
je podrobuje rozvážnému soudu
zdravého rozumu. Kdož postupuje
těžší boj, než ten, kdo se snaží pře
moci sebe sama? A to právě by
mělo býti naším úkolem: totiž pře
máhati sebe sama, den ode dne na
bývati nad sebou větší moci a tak
se zdokonalovati.
4. V tomto životě jest každá do
konalost spojena s jakousi nedo
konalostí; a všecko naše rozumo
vání jest obestřeno jakousi mrá
kotou. — Pokorné sebepoznání jest
spolehlivější cestou k Bohu než
umělé hloubání. Ne, že bychom
haněh nějak vědomost, ba snad
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i pouhou Znalost věci: jestiť sama
o sobě dobrá a od Boha zřízena;
avšak přece jen dlužno dáti před
ní přednost dobrému svědomí 8
ctnostnému životu. Že však mno
hým více jde o to, aby hodně vě
děli, než aby dobře živi byli, proto
tak často chybují a přinášejí užitek,
ne-li téměř žádný, — aspoň velmi

nepatrný.
5. Ó kdyby tak pilně, jak vzbu
zují učené hádky, raději potírali
vady a vštěpovali ctnosti, nebylo
by mezi lidem tolik zla a pohoršení
a tolik nevázanosti v klášteřích.
V den soudný nebude se nás Pán
jistotně tázati, co jsme četli, nýbrž
co jsme vykonali; ani ne, jak do
brými jsme byli řečníky, nýbrž
jak nábožně jsme byl živi. Pověz
mi, kde jsou nyní — známí ti —
pánové a mistři, kteří za živa pro
sluli ve vědách? Úřady jejich za
2%
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stávají už jiní: a nevím, zdali si jich
kdy vzpomenou. Dokud žil zdálo
se, že čímsi jsou, teď se o nich mlčí.

6. O jak rychle pomíjí světská
sláva! Kéž by se byl jejich život
shodoval s jejich vědomostí! To
by byli dobře studovali a četli! Jak
mnoho duchů na tomto světě hyne
pro marnou vědoucnost, ježto vě
nují málo péče na Boží služebnost!
— A protože jsou raději velikými,
než pokornými, na marno zanikají
v myšlenkách svých. Skutečně ve
likým jest, kdo sám sobě jest ma
lým a za nic nepovažuje nižádný
vrchol slávy. Skutečně moudrým
jest, kdo vše, což pozemského, ,„„má

za bláto, aby Krista zí
skal.“*) A skutečně dobrým učen
cem jest, kdo plní vůli Boží a své
vůle se vzdává.
1) Filip

3, 8.
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HLAVA IV.

Opatrnost při skutcích.
Ir. Nelze věřiti každému

slovu

an. říditi se každým vnukáním,
nýbrž kde kterou věc dlužno obe
zřele a klidně rozvažovati podle
Boha. Bohužel, často věříme a po
víme o bližním spíše něco zlého
než dobrého; tak jsme slábi. Avšak
lidé dokonalí neuvěří tak zlehka
lecjakému mluvkovi, protože vědí,
jak ta lidská slabost ke zlému jest
náchylna a jak nespolehlivy jsou
její řeči.

2. Jest velkou moudrostí neukva
povati se ve skutcích a nestáti
houževnatě na vlastním mínění.
K moudrosti té náleží též nedávati
víry kdejakým lidským řečem a
nedonášeti hned jiným lidem, co
se nám řeklo neb svěřilo. Radívej
se s člověkem moudrým a svědo
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mitým a raději se dej poučiti od
hodnějšího, nežli se říditi vlastními
názory. — Dobrý život činí člověka
moudrým podle Boha a mnoho
stranně zkušeným. Čím jest kdo
v sobě pokornější a Bohu podda
nější, tím jest moudřejší a pokoj
nější v každé příčině.
HLAVA V.

O čtení Písma svatého.

I. Pravdy

hledejv Písměsva

tém, nikoh krasomluvy. Každou
knihu Písma sv. dlužno čísti v tom
duchu, v jakém byla napsána. Hle
dejme v Písmě sv. raději svého
užitku než uhlazeného slohu. Knihy
nábožné a prosté máme čísti stejně
rádi, jako ty, jejichž znakem je
vzlet anebo hloubka myšlenek. Co
do spisovatelovy vážnosti, nepo
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zastavuj se nad tím, byl-li více či
méně učený; nýbrž pouhá láska
k pravdě pobádejž tě k četbě. Ne
taž se, kdo to ono napsal, nýbrž
uvažuj, co se tu praví.

2. Lidé pomíjejí,než „pravda

Hospodinovazůstávána
věky.“*) Bůh mluví k nám způ
sobem rozmanitým a nepatří na
osobu lidskou. Často závadou, když
v Písmě sv. čteme, jest nám jakási
všetečnost, nebo chtíváme pocho
piti a zkoumati i místa, kde by
bylo lépe, prostě čísti dále. Chceš-li
míti z četby prospěch, čítávej po
korně, prostodušně a s věrou a ne
baž nikdy po cti, zdáti se jakýmsi
znalcem. — Výroků svatých do
tazuj se rád a poslouchej je mlčky;
važ si též pořekadel starších: za
jisté se nám nepodávají bez příčiny.
1) Žalm 116, 2.
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HLAVA
VI.
O nezřízených žádostech.
I. Kdykoli člověk po něčem ne
zřízeně zatouží, ihned bývá v nitru
svém znepokojen. Pyšný a lakomec
nemá pokoje nikdy; chudý a po
korný oplývá klidem hojným. Člo
věk, který sám sobě ještě úplně ne
odumřel, cítí pokušení hned a pod
léhá mu 1 u věcech malých a ne
patrných. Kdo jest duchem sláb a
pokud jaksi tělesností ovládán a
nakloněn ke smyslnosti, stěží se
může úplně odtrhnouti od žádostí
pozemských. A protož, kdy se od
nich odpoutává, nezřídka pociťuje
smutek; také se lehce horší, když
mu někdo odporuje.
2. Dosáhne-li však toho, po čem
toužil, hned pocítí tíži výčitek svě
domí: že uposlechl své vášně, která
mu nikterak nepřináší úkoje, jehož
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hledal. Pravého pokoje srdce lze
tudíž dojíti jen tehdy, když se
vášním odpírá, nikoli však, když
se jim hoví. A tak není pokoje v srdci
člověka, zabředlého v tělesnost, ani
člověka, který se zabývá jen záleži
tostmi vnějšími, nýbrž jen v srdci,
jež se horlivě oddává zájmům du
chovním.

HLAVA VII.
Varuj se marné naděje a domýšli
vosti!
I. Marný jest, kdo naději svou
skládá v lidi nebo jiné tvory. Ne
styď se z lásky k Ježíši Kristu ji
ným sloužiti a zdáti se chudým na
tomto světě. Nezakládej si sám na
sobě, nýbrž všecku svou naději v
Bohu založ. Čiň, co můžeš, a Bůh
přispěje dobré vůli tvé. Nedůvěřuj
se ve svou moudrost anebo v dů
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mysl jakéhokoli člověka, nýbrž ra
ději v milost Boží, jež pokorným
pomáhá, ale ponižuje hrdých.
2. Nehonos se bohatstvím, máš-li
jaké, ani přáteli, že jsou mocni,
nýbrž hledej slávu svou jen v Bohu,
od něhožto vše pochází a jenž nade
vše 1 sám sebe touží dáti v podíl.
Nevypínej se pro tělesnou sílu nebo
skčnost, ježto sebemenší choroba
ji podlamuje a zohyzďuje. Nebud
samolibým pro svou schopnost nebo
nadání, abys se neznelíbil Bohu,
jemuž náleží vše, cožkoli máš dob
rého.
3. Nemysli, že jsi lepší než jiní,
aby tě snad neměl za horšího Bůh,
kterýž ví, co jest ve člověku. Nebud
hrd na dobré skutky, neboť jiné
jsou soudy Boží nežli soudy lidské
a často Bohu se nelíbí, co se líbí
lidem. Máš-li co dobrého, věz, že
druzí mají vše to ještě lepší, abys
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si zachoval pokoru. Není na škodu,
podložíš-li se všem, ale náramná
škoda, budeš-li se vypínati byť jen
nad jednoho jediného. Stálý pokoj
s pokorným; v srdci však pyšného
žárlivost a nevole častá.

HLAVA VIII.
Varuj se přílišné důvěrnosti!

I. „Nekaždému člověku
zjevuj srdcesvého“, nýbrž
s moudrým a bohabojným mívej
své obcování. S mladíky a lidmi,
jichž neznáš, mnoho se nezabývej.
Bohatým se nevlichocuj a k velkým
pánům nechoď rád. Spolčuj se
s lidmi pokojnými a prostými, zbož
nými a počestnými a mluv o tom,
co jest na poučenou. — K žádné
ženě nebuď důvěrný, ale všecky
dobré ženy všeobecně Bohu dopo
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roučej. — Pouze s Bohem a s anděly
snaž se obcovati důvěrně a zná
mosti lhdské se vyhýbej.
2. Lásku dlužno míti ke každému,
důvěrnost však neradno. — Mnohdy
se stává, že se nám nějaká neznámá
osoba jeví podle dobré pověsti ve
krásném světle; ukáže-li se však
osobně, uvidí naše zraky — leda
tmu. Kolikrát myslíme, že se ji
ným zavděčíme, sdružujeme-li se
S nimi, zatím však se víc a více
znelíbíme, když na nás postřehují
mravní úhony.

HLAVA IX.

O poslušnosti a podřízenosti.

I. Není věru maličkostí, býti za
vázánu k poslušnosti, žíti pod mocí
představeného a nebýti svým pá
nem. Jest však o mnoho bezpeč
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nějším postavení podřízeného nežli
představeného. Mnozí se podrobují
poslušnosti více z donucení nežli
z lásky; ti ji mají za pokutu a hned

na mreptají.

Než nedosáhnou du

ševní svobody, leč podrobí-li se
pro Boha celým srdcem. Běž tam
neb onam: nenalezneš pokoje, až
když se pokorně poddáš pod správu
představeného. Mysliti, že by jinde
snad bylo lépe, nebo zaměňovati
si své působiště, to zklamalo už
tak mnohého.
2. Jest pravda, že každý rád
jedná podle svého názoru a že
k těm se více kloní, kteří jsou s ním
stejného smýšlení. Avšak, jestli
Kristus mezi námi, jest nezbytno,
abychom se tu a tam v zájmu ve
spolného pokoje vzdali 1 svého ná
zoru. Kdož jest tak moudrý, aby
mohl všemu dobře rozuměti? Nuže,
neupírej se výhradně na svoje mí
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nění a vyslechni ochotně 1 úsudek

jiných. Jestli tvůj názor správný
a vzdáš-li se ho nicméně pro Boha
a přidáš se k jinému, většího zisku
tím nabudeš.
3. Slýchávalť jsem nejednou, že
jest jistější radu vyslechnouti a
přijati, než ji dávati. Může býti, že
z dvojího názoru obojí jest správný;
avšak nechtíti se přidati ke dru
hým, když toho vyžaduje rozumný
důvod, — totě znamení pýchy a
tvrdošíjnosti.

HLAVA X.
Varuj se zbytečných řečí!

I. Vyhni se, pokud jen můžeš,
hlomoznému styku s lidmi, neboť
mísiti se ve světské záležitosti —
aťsi se to děje s úmyslem sebe pocti
vějším — jest duchu na překážku.

di

Neboť mafnost póskvrní a přepadne
člověka znenadání. — Mnohokráte
jsem si přál, abych byl raději mlčel,
ba ani mezi lidmi nebýval. Než
proč tak rádi spolu mluvíme a ho
voříme, když se přece tak málokdy
vracíváme k mlčení bez úhony
svědomí? — Proto spolu tak rádi
mluvíme, že vzájemnými rozmlu
vami druh s druhem se potěšiti
chceme a uleviti srdci, znavenému
rozličným přemítáním. A zvláště
rádi mluvíváme o věcech, které
jsou nám velmi mily nebo po kte
rých toužíme nebo ke kterým cítíme
nelibost.
2. Než bohužel, často marně a
nadarmo. Neboť taková potěcha
odjinud jest na velikou ujmu útěše
vnitřní, božské. Protož potřebí bdíti
a modliti se, aby čas neplynul ne
činně. Jestli mluviti dovoleno a
užitečno, pak mluv o něčem zu
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šlechťujícím. Žlozvyk a bestarost
nost o náš duchovní pokrok bý
vají z hlavních příčin, proč nedá
váme dosti pozor na svůj jazyk.
Ovšem zbožný hovor o věcech du
chovních nemálo přispívá k nábo
ženskému pokroku, zvláště kde se
v Bohu sdružují lidé stejné mysli
a stejného ducha.

HLAVA XI.

Jak lze nabýti pokoje a snažiti se
o nápravu.
I. Mohli bychom míti svatý po
Kkoj,kdybychom se nezabýval

řeč

mi a skutky druhých a vůbec ni
čím, po čem nám nic není. Jak jen
může míti trvalý pokoj člověk,
který se míchá do cizích záležitostí;
který čeká na každou příležitost
zvenčí (aby se pobavil); člověk, který
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málo, nebo zřídka kdy sám v sobě
jest usebrán ? Blahoslaveni prostí;
neboť budou oplývati pokojem.

2. Jak to, že mnozí-svatí do
spěll tak veliké dokonalosti v ži
votě rozjímavém ? Protože se při
činili, aby v sobě umrtvili všecky
tělesné žádosti; a protože dovedli
veškerou vroucností svého srdce
lnouti k Bohu a nerušeně žíti sobě.
My se příliš dáváme ovládati svými
vášněmi a nemírně pečujeme o věci
pomíjející. Zřídka kdy přemáháme
úplně jednu jedinou chybu svou
a nemůžeme se roznítiti k tomu,
abychom se den co den stávali do
konalejšími: a tak ostáváme chlad
nými a vlažnými.
3. Kdybychom sobě sami úplně
odumřeli a nepřipoutávali se nijak
ku věcem pozemským, mohli by
chom chápati 1 věci božské a okou
šeti již 1jakési předtuchy a nazírání
Tomáš Kempenský,

3
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nebeského. Hlavní a největší pře
kážkou jest nám, že nejsme prosti
vášní a zlých žádostí a žese nepři
čiňujeme započíti dokonalý život
svatých. Jakmile nás potká sebe
menší protivenství, hned velice kle
sáme na mysli a obracíme se o
útěchu k lidem.
4. Kdybychom se snažil jako
udatní mužové státi v boji, jistě
bychom nad sebou viděli pomoc
Boží s nebe. Pán zajisté hotov jest
pomoci zápasníkům, kteří doufají
v jeho milost: ba on sám nám ob
starává příležitost k boji, abychom
zvítězili. Máme-li za to, že nábo
ženský pokrok záleží pouze v tom,
abychom zadost učinili jistým vněj
ším předpisům, pak bude po naší
nábožnosti brzy veta. — Než, při
ložme sekeru ke kořeni, abychom,
očištěni jsouce od vášní svých, měli
mysl pokojnou.
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5. Kdybychom každý rok vy
kořenili jen jednu jedinou chybu
svou, brzy by z nás byli lidé do
konalí. Ale takto právě naopak
často znamenáme, že jsme na po
čátku svého nábožného života byli
lepší a nevinnější, nežli za několik
let potom. Naše horlivost a pro
spěch náš měl by vzrůstati den co
den; zatím však zdá se nám teď
velikou zásluhou již to, jestliže
jsme si zachovali aspoň část horli
vosti prvotní. Kdybychom si uči
nili jen dosti malé násilí s po
čátku, později by se nám vše dařilo
lehce a radostně.
6. Těžko jest zanechávati toho,
čemu jsme přivykli; ale ještě tíže
jest postupovati proti vlastní vůli.
Avšak, nepřekonáš-li obtíží malých
a lehkých, kdypak zmůžeš nesnad
nější? S počátku odpírej náklon
nosti své a nedobrému návyku od
3*
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vykej, aby tě snad po něčem ne
zaváděl v obtíže větší. Ó kdybys
povážil, jaký pokoj bys způsobil
sobě a jakou radost jiným, kdybys
Sl správně vedl, myslím, že bys více
dbal o své duchovní zdokonalení.

HLAVA XII.
Užitečnost protivensíví.
I. Dobře nám, že míváme tu
a tam nějaké obtíže a protivenství;
neboť jimi se člověk začasté vzpa
matuje a poznává, že jest zde na
světě jen jakoby ve vyhnanství a
neskládá své naděje v nižádnou
světskou věc. Dobře nám, že jest
nám mnohdykráte snášeti odpor a
že se o nás smýšlí zle a křivě, ač
snad dobře jednáme a dobře vše
míníme. Zkoušky takové nám do
pomáhají mnohokráte k pokoře a
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chrání nás od marné hrdosti. Neboť
tehdy se snaživěji dohledáváme ni
terného svědka — Boha, když nás
jiní zlehčují a úplně nám nedůvěťují.
2. Proto by se měl člověk tak
upevnitt v Bohu, by se nepotře
boval dohledávati mnohých útěch
lidských. Když člověk dobré vůle
snáší příkoří a pokušení, nebo když
jej trápí zlé myšlenky, pak tím
lépe poznává, jak potřebuje Pána
Boha, vida, že bez něho nemůže
nic dobrého. Pak si 1 zasteskne a
pohořekuje, ale i modlí se pro tram
poty, tež trpí. — Pak se mu stýská
i déle živu býti i přeje si, by na

dešlasmrt, aby mohl„rozdělen

býtia spojen býtis Kri

stem.“*) — A pak i teprve dobře
poznává, že pravé bezpečnosti a
úplného pokoje na světěnalézti nelze,
1) Filip. I, 23,
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HLAVA XITI.
Pokušení potírejme!
1. Pokud Žijeme na tomto světě,
nemůžeme býti bez trampot a po
kušení. Protož psáno jest v knize

Jobově:„Bojování jest ži
votčlověkana zemi.“!)Měl
by se tudíž každý míti pečlivě na
pozoru před pokušením a bdíti na
modlitbách, aby ďábel nenalezl pří
ležitosti jej podvésti; tentě nedřímá

nikdy, nýbrž „obchází,

hle

daje, koho by pohltil.“?)

Žádný není tak dokonalý a svatý,
aby neměl někdy pokušení; a úplně
bez nich býti nemůže.
2. Ba pokušení bývají člověku
druhdy velmi užitečna, jakkoli jsou
obtížná a těžká; protože jimi se
člověk pokořuje, očišťuje a vzdě

lává. Všichni svatí prošli mnohými
1) 7, 1, — ?%)1 Petr

5, 8.
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útrapami a pokušeními a vyšli
z nich tak dokonalými. Kdož však
pokušení nezdolali — "odpadli a
jsou zavržení. Není tak svatého
řádu, není tak tajného místa, kde
by nebylo pokušení nebo proti
venství.
3. Úplně není člověk od poku
šení jist, dokud jen jest živ; neboť
zárodek pokušení jest právě v nás.
Jakmile jsme se jednou narodili ve
hříšné žádostivosti, jde pokušení
za pokušením, trampota za tram
potou a vždy budeme míti co
snášeti; neboť jsme ztratih blaho
svého štěstí. Mnozí hledí pokušení
ujíti a zatím tím tíže v ně upa
dají. Pouhým útěkem nemůžeme
zvítěziti; ale trpělivostí a pravou
pokorou stáváme se silnějšími nade
všecky nepřátele.
4. Kdo se vzdaluje pokušení jen
z venku a nevyrývá ho z kořene,
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málo zmůže: ba tím rychleji se
k němu pokušení zase vrátí a tím
hůře je pocítí. Ponenáhlu, trpěli
vostí a klidem přemůžeš vše lépe,
nežli svou tvrdostí a nepoddaj
ností. Jsi-l pokoušen, začasté při
jimej radu a s člověkem, který po
kušení trpí, nenakládej tvrdě, ný
brž takové mu skýtej útěchy, jaké
bys si přál, aby se dostalo 1 tobě.
5. Počátkem všech zlých poku

šení jest nestálost mysli a malá dů
věra v Boha; neboť jako loď bez
kormidla jest zmítána vlnami na
všecky strany, tak člověk lhostej
ný, jenž se pustí svého předsevzetí,
propadá pokušení mnohonásobné

mu. — Oheň zkouší železo a člo

věka spravedlivého zkouší poku
šení. Kolikrát ani nevíme, co zmů
žeme, ale zkouška nám ukáže, co
jsme. Jest se míti na pozoru zvláště
tehdy, když jest pokušení v po
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čátcích; neboť tenkráte jest snáze
nepřítele udolati, nedá-li se mu ni
kterak vejíti ve bránu mysli, nýbrž
když se mu postaví v cestu hned
na prahu, jakmile zaklepe. Proto
praví básník:!)
„Fned s kraje odpírej, pak pozdě je
sháněti léky,
odklady-li dlouhé zlou chorobu vkoření.“

Napřed vznikne v mysli pouhá
myšlenka, pak mocná představa,
na to záliba a zlá žádost — a sou
hlas. A tak ponenáhlu — neodpo
ruje-li se mu s počátku — vejde
zlovolný nepřítel nadobro. A čím
déle kdo s odporem svým otálí,
tím více ochabuje a nepřítel nad
ním nabývá přesily.
©. Některým jest podstoupiti
těžší zkoušky hned na počátku
nábožného života, jiným na konec.
1) Ovidius, L. T. de remed, amoris,
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— Některým však jakoby se po
celý život zle vedlo. Někomu jsou
určeny zkoušky poměrně mírné
podle moudrého a spravedlivého
Božího řízení, jež prohlédá k člo
věkovu stavu a zásluze a všecko
předem upravuje ku blahu svých
vyvolených.
7. Proto nemáme zoufati, nýbrž
tím úsilovněji Boha prositi, aby
nám ráčil ve všech trampotách
spomáhati; a'on zajisté dle ujištění

sv. Pavla') „učiní

S boku

šŠením také prospěch,

a

bychom je mohli snésti“

Pokořme tedy svou mysl ve vše
liké zkoušce a tísni pod ruku Boží,
ježto pokorné duchem zachrání a
povýší.
8. V pokušeních a útrapách se
zkusí člověk, jak daleko pokročil
*) r Kor,

10, 13,
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na dráze dokonalosti, a pak zá
sluha jest větší a ctnost lépe vyjde
na jevo. To není žádné hrdinství
býti zbožným a horlivým, když
člověk nepocítí žádných obtíží;
avšak jestliže si zachová trpělivost
v trampotách, jest naděje, že bude
pokračovati statně vpřed. Někteří
lidé jsou uchránění zkoušek ve
likých, za to však kolikráte denně
podléhají zkouškám malým, aby
ostali pokornými a nedůvěřoval si
nikdy u věcech velikých, kdyžtě
jsou slábi 1 v takových malič
kostech.
HLAVA XIV.

Varuj se křivého soudu!
r. K sobě samému obracej zrak,
a skutky jiných posuzovati varuj
se. Soudí-li člověk jiné, podniká
práci daremnou, často se mýlí a
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snadno se prohřešuje; sám sebe-li
však soudí a zkoumá, vždy koná
práci užitečnou. Jak se nám samým
ta ona věc zamlouvá, tak o ní často
soudíváme, neboť správného po
zbýváme soudu často pro svou sebe
lásku. Kdyby neustále výhradným
předmětem čisté naší touhy byl
Bůh, nekormoutili bychom se tak
snadno, když se něco příčí našim
smyslům.
2. Mnohdy však skryto jest něco
v nás anebo se přihodí něco mimo
nás, co nás (mimo Boha) rovněž
k sobě poutá. Mnozí potajmu*sebe
hledají ve věcech, jež konají; a
ani o tom nevědí. A zdá se 1, že

jsou úplně pokojni, dokavade se
vše děje podle jejich vůle a chuti;
stane-li se však něco jinak, nežli si
přejí, hned se rozčilují a zarmu
cují. Pro různý názor a různé
smýšlení povstávají dosti často ne
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srovnalosti mezi přáteli a občany,
mezi řeholníky a lidmi zbožnými.
3. Starého zvyku je těžko zane
chati a žádný nedává se rád vésti
dále, nežli kam dozírá jeho oko. —
Budeš-li spoléhati více na svůj roz
um nebo na své přičinění, nežli
v moc a pomoc Ježíše Krista, zříd
ka a sotva budeš člověkem osvíce
ným: protože Bůh chce, abychom
mu úplně byli podrobeni a by roz
nícená láska převyšovala všecek
náš rozum.
HLAVA XV.

O skutcích, jež se konají z lásky.
I. Pro nic na světě a pro žádnou
lidskou lásku nesmí se činiti nic
zlého, dobrý však skutek může se
někdy opomenouti nebo v lepší
zaměniti, žádá-li toho prospěch po
třebného člověka. Neboť tím se
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dobrý skutek nemaří, nýbrž v lepší
zaměňuje. Skutek sám o sobě, bez
lásky, nic neplatí; cokoli však se
děje z lásky, aťsi jest sebe menším
á opovrženějším, všecko stává se
prospěšným. Neboť Bůh nehledí
tak na to, jak velké skutky kdo
koná, nýbrž s jak dobrým je Činí
úmyslem.
2. Ten koná mnoho, kdo mnoho
miluje. Ten koná mnoho, kdo činí
všecko dobře. A dobře činí ten,
kdo prospívá více společnosti, nežli
sobě. To ono zdá se býti často

láskou —a je to sobeckost, protože
zřídka kdy ráda v pozadí ustoupí
přirozená náklonnost, vlastní vůle,
naděje v odplatu, touha po pohodlí.
y. Kdo má pravou a dokonalou
lásku, v ničem nehledá sám sebe,
nýbrž ve všech okolnostech jen
toho sl přeje, aby se vše dálo kc
cti a slávě Boží. A žádnému také
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nezávidí, protože st neoblibuje ni
žádné vlastní radosti; aniž touží
radovati se sám u sebe, nýbrž
v Bohu dychtí nejvýše blažen býti.
Žádnému nepřičítá za zásluhu, co
při něm vidí dobrého, nýbrž vše
vztahuje cele k Bohu, od něhož
jako z pramene vše pochází a v
němžto všem svatým uchystán po
žitek konečného odpočinutí. Ó, kdo
má jen jiskérku pravé lásky, jistě
pocítí, že ze všeho, což pozemského,

zeje prázdnota marnosti.
HLAVA XVI.

Nedokonalosti druhých snášej!
I. Čeho člověk sám u sebe neb u
jiných nemůže napraviti, má trpě
livě snášeti, až Bůh jinak vše zřídí.
Pomni, že tak snad lépe jest pro
zkoušku tvé trpělivosti, bez níž ne
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mají mnoho váhy naše zásluhy. Co
do takové překážky máš však pro
siti, aby ti Pán Bůh ráčil přispěti,
bys vše mohl snášeti trpělivě.
2. Napomeneš-li koho jednou,
dvakrát, a přece neustane v chybě
své, nepři se s ním; nýbrž úplně jei
Bohu odevzdej, ať se děje jeho vůle
a ať jest ctěn ve všech služebnících
svých: ontě dobře umí zlo obrátiti
v dobro. Hleď býti trpěliv, jest-li
ti snášeti cizí chyby a jakékoli sla
bosti; neboť i ty máš všelico, což
jest jiným snášeti. Nemůžeš-li sebe
sama učiniti takovým, jakým býti
chceš, kterak dovedeš, aby byl jiný
podle tvého přání? Rádi vidíme,
jsou-li jiní dokonalí, — a vlastních
chyb přece nenapravujeme.
3. Chceme, aby jiní byli přísně
káráni, — a sami nechceme se ně
chati kárati. Činí-li si kdo velikou
zvůli, nelíbí se nám to — a přece
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nechceme, aby nám samým se od.
píralo to, čeho si přejeme. Chceme,
aby se jiní přesně drželi stanov, —
a Sami se jimi nikterak nechceme
nechati obmezovati. A tak zjevno
jest, jak zřídka posuzujeme svoje
bližní tím měřítkem, jakým sami
sebe. Kdyby všichni Lidé byli do
konalí, co bychom pak měli od ji
ných pro Boha trpěti ?
4. Zatím Bůh vše tak zařídil,

abychom se učili „jeden

dru

hého břemena nésti“,)) ježto
žádný není bez chyby, žádný bez
břemen, žádný nedostačí sám sobě,
žádný není sám sobě úplně moudrý"
dlužno však, abychom druh s dru
hem se snášeli, druh s druhem. tě
šili, sobě pomáhali, se poučovali a
sebe napomínali. Jak kdo prospěl
ve ctnosti, nejlépe se osvědčí, na
1) Gal. 6 2.
Tomáš Kempenský.
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dejde-li protivenství. Příležitosti ta
kové člověka neoslabují, nýbrž uka
zují, jakým jest.

HLAVA XVII.
O životě klášterním.
I. Třeba, abys uměl sebe sama
ve mnohé příčině přímo zmařiti,
chceš-li s jinými udržeti pokoj a

svornost. Není maličkost bydleti
v klášteře nebo v jiném společen
stvu a dlíti tam beze stížnosti a
vytrvati tam věrně až do smrti.
Blaze tomu, kdo tam žue dobře a
běh svůj šťastně dokoná. Chceš-li
státi pevně a prospívati, považuj
se za vyhnance a poutníka na zemi.
Dlužno, abys se stal pošetilcem pro
Krista, chceš-li vésti život klášterní.
2. Klášterní oděv a ostříhaná
hlava není ještě vším; avšak změna
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mravův a úplné umrtvení vášní
dělají pravého řeholníka. Kdo hledá
něco jiného, než výlučně Boha a
spásu své duše, nenajde tam leda
trýzeň a bolest. A ani se neudrží
dlouho v pokoji kdo se nesnaží
býti jakoby nejmenším a všem
podřízeným.
3. Poslouchat a sloužit přišels,
nikoli panovat; věz, že jsi povolán,
abys trpěl a pracoval, ne abys za
hálel nebo rozmluvami se bavil. —
Tu se tedy zkoušejí lidé jako zlato
v žáru. Tu nikdo neobstojí jinak, Ječ
když se z plna srdce dobrovolně pro
Boha pokoří.

HLAVA XVIII.
Příklady svatých otců.
r. Pohleď na živoucí příklady
svatých otců, v nichž se odleskuje
pravá dokonalost a nábožnost, a
4"
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uvidíš, jak nepátrno jest, ba skoro
ničím není, co činíme my. Běda, co
jest náš život, srovná-li se s nimi!
Svatí a přátelé Kristovi sloužili

Pánu o hladua Žízni, v zimě a na
hotě, prací a únavou, bděním a
posty, modlitbami a svatým rozjí
máním, za pronásledování a mno
hých příkoří.

2. Ó kolik těžkých útrap sná
šeli apoštolové, mučedníci, vyzna
vači, panny a všichni ostatní, kteří
zatoužili kráčeti ve šlépějích Kri
stových! Ti zajisté nenáviděli duší
svých na tomto světě, by je za
chovali k životu věčnému. A jak

tuhý a odříkavý život vedl svatí
otcové na poušti! Jak často byli
týrání od zlého ducha! Jak hojné
a vroucí modlitby obětovali Bohu!
Jak těžkému podvoloval se strá
dání! Jak velikou a horlivou pro
jevovali snaživost o pokrok du
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chovní! Jak hrdinný vedli boj, aby
potřeli hřích! Jak čistý a přímý
uchovávali sl směr ducha k Bohu!
Ve dne pracovali a za noci prodlé
vali na dlouhých modlitbách, ač
koliv ani při práci neustali od mod
litby vnitřní, rozjímavé
3. Všechen čas užitečně vyna
kládali, každá hodina služby Boží
zdála se jim krátká a pro velikou
sladkost, jaké pociťovali při rozjí
mání, zapomínali, že také potře
bují tělesného zotavení. Všech dů
stojností, statků, poct, přátel 1 po
krevných se vzdávali; nic si ne
přáli míti ze světa, sotva tolik si
ponechávali, kolik potřebí k živo
bytí, líto jim bylo sloužiti tělu, ikdyž
toho žádá nezbytnost. Chud: tedy
byli statky pozemskými, ale velmi
bohati milostí a ctnostmi. Na venek
trpěli nouzi, ale uvnitř byl osvěžo
váni milostí a útěchou božskou!
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4. Světu byli cizími, Bohu však
nejbližšími a důvěrnými přáteli. —
Sobě samým zdáli se býti za nic a
tomuto světu povrheli; Bohu však
bylh milými a vzácnými. V pravé
pokoře setrvávali, v prosté posluš
nosti žili, v lásce a trpělivosti krá
čeli: a protož den ze dne duchovně
pokračovali a u Boha dosahovali
milosti veliké. Postavení jsou na
příklad všem řeholníkům a lidem
nábožným vůbec, víc nás mají po

bádati ku pravému, dobrému po
kroku, nežli značný počet vlažných
— k duchovní ochablosti.
5. Ó jak veliká byla horlivost
všech řeholníků s počátku jejich
sv. řízení! Ó jak vroucí zbožnost
při modlitbách! Jak řevnivá sna

živost ctnosti! Jak ušlechtilá za
vládala kázeň! Jaká uctivost a po
slušnost zkvétala u všech pod vůd
covstvím představeného! Zůstavené
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stopy dosud svědčí, že v pravdě
svatí a dokonalí byli mužové, kteří
tak hrdinně bojujíce, podmanili
svět. Za velikého pokládá se již
ten, kdož zákona přímo nepřestu
puje a trpělivě snášeti se přičiňuje,
co na se vzal. Ó vlažnosti a nedba
losti stavu našeho, že tak rychle
odbočujeme od prvotní horlivosti
a že se již až stýská živu býti,
jak se vzmáhá pokleslost a lhostej
nost! Kéž by v tobě nebyla úplně
uspána snaha prospívati ve ctno
stech, když jsi tolikráte viděl tolik
příkladů lidí zbožných!

HLAVA XIX.
O náboženských evičbách.
I. Život dobrého řeholníka má
se skvěti všemi ctnostmi, aby byl
takovým ve svém nitru, jakým se
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zdá býti lidem na venek. Ba po
právu daleko lepší má býti člověk
v nitru svém, než jak na něm vi
děti z venku, ježto jest naším do
zorcem Bůh, před nímž — ať jsme
kdekoli — máme míti úctu svrcho
vanou a přede tváří jeho čistě krá
četi, jako andělé. — Denně máme
obnovovati svoje předsevzetí a roz

něcovati se k horlivosti tím větší,
jako bychom teprve dnes nastou
pili dráhu ctnosti; 1 máme si říkati:
„Pomáhej mi, Pane Bože, v dob
rém úmyslu a ve sv. „službě své,
a dej mi nyní denně dobře zapo
čínati, jelikož nic není, co jsem
dosud vykonal.“
2. Dle našeho předsevzetí řídí
se 1postup našeho pokroku: a tomu,
kdo chce dobře pokračovati, po
třebí jest píle nemalé. Poklesá-li
často 1 ten, kdo vzbuzuje pevné
předsevzetí: což teprve ten, kdož
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tak činí jenom zřídka a ledabylo!
Rozmanitým způsobem se stává,
že upouštíme od svého předsevzetí;
a přece ani sebe menší opomenutí
duchovní cvičby nezůstane bez ně
jaké škody. Předsevzetí spravedli
vých má svou oporu více v milosti
Boží, než ve vlastní moudrosti;
proto též i v Boha vždy důvěřují,
ať počínají cokoli. Neboť člověk
míní, Pán Bůh mění, a není v moci
člověkově cesta jeho.

© 3.Opomeneš-li
nějaký
úkon
náboženský z nějaké zbožné pří
činy, nebo že chceš prospět bliž
nímu, snadno jej vynahradíš poz
ději. Pakli však z duchovní omrze
losti nebo lenosti ho lehkovážně
opomíjíš, jest to veliká chyba a
uvidíš, jaká to bude škoda. Ať se
snažíme, jak jen můžeme, přece ve
mnohých
byť nepatrnějších vě
cech projeví se naše slabost. Avšak
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nějaké určité předsevzetí máme
míti vždy a sice obzvláště proti
tomu, co nám více překáží. Vnějšek
1 vnitřek svůj mějme na starosti
stejně pečlivě, ježto obé přispívá
k pokroku v dobrém.
4.. Nemůžeš-li míti své my
šlenky sebrány ustavičně, čiň to
aspoň někdy, nejméně dvakráte za
den, totiž ráno a večer. Ráno si
učiň úminek, jak bys se měl po
celý den chovati, večer rozvažuj,
jak jsl se choval co do slov, skutků,
myšlenek; 'snad jsi vším tím ne
jednou urazil Boha a bližního. Obrň
se jako muž proti nástrahám dá
belským, zvláště nestřídmost pojm]
v uzdu a tím snáze překonáš vše
likou nezřízenou náklonnost těles
nou. Nikdy se neoddávej úplné za
nhálce, ale buďto čti nebo piš nebo
se modli nebo rozjímej neho vůbec
něco dělej všeobecně prospěšného.
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Práci tělesnou však vol opatrně,
ježto ne každému vše svědčí.
5. Co se netýká veřejnosti, ne
čiň na odiv; v soukromí konají se
záležitosti osobní nejjistěji. Střez
se však, abys se zájmům společ
ným líně nevyhýbal a nezabýval
se raději věcmi svými soukromými;
nýbrž, když úplně věrně vyplníš,
Co jsl povinen a co ti uloženo, zbý
vá-li ti chvíle nad to, věnuj se sobě
samému jak po tom toužívá tvá
zbožná příchylnost. Všichni ne
mohou míti jednostejného duchov
ního zaměstnání: jedno se hodí
tomu, jiné více onomu. O volbě
zaměstnání toho rozhoduje též roz
dílnost doby, ve kterou se ho pod
jimáme; tento předmět hodí se lépe
pro dni sváteční, jiný pro všední
den; jiných námětů potřebí nám
v pokušení, jiných v čas pokoje a
míru; jiné myšlenky zalibují se nám
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v zármutku a zas jiné, požíváme-li
radosti v Pánu.
6. Kolem význačných slavností
obnovme též dokonale náležitou
svou duchovní cvičbu a tím vrouc
něji vzývejme svaté Boží o jejich
přímluvu. Ukládejme si to svátek
od svátku, jako bychom tehda měli
se světa jíti a dojíti slavnosti po
věčné. Protož připravujme se peč
lhvě v dobách posvátných a tím
nábožnější život veďme a vše, co
nám uloženo, tím přesněji zacho
vávejme, jako bychom už za krátko
mělh od Boha přijati odměnu za
práci svou.
7. A když se 1 doba ta pro
dlouží, mysleme, že ještě nejsme
náležitě připravení a že ještě nejsme

hodni tolké slávy, jaká se zjeví
v nás v čas předurčený, a tak ještě
lépe snažme se přichystati na od
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chod svůj. Pravíť Pán:") „Bla

žený služebník ten, kte
réhož, když přijde Pán,
nalezne, an tak činí. V
pravdě pravím vám, že
nade vším statkem usta
noví jej“
HLAVA XX.

Miluj samotu a mlčení.
r. Hledej vhodného času, kdy
bys se mohl věnovati sobě samému,
a tu o dobrodiní Božím hojně pře
mýšlej. Věcí, jež podněcují pouze
tvou všetečnost, zanech! Čti knihy
takové, jež vzbuzují spíše kajícnost
než zábavu. Vyhneš-li se zbytečným
řečem a zahálčivým pochůzkám a
nebudeš-li se sháněti po novinkách
a klepích: nalezneš dosti vhodné
1) Luk. 12, 43. n.
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© užitečnému
rozjímání.
Nejv
pochvíle, abys se mohl věnovati

světcové vystříhal se lidské spo
lečnosti, jak jen mohli, a raději
ve skrytě žili Bohu.
2. Pravil kdos"): „/Kolikrátkol
jsem šel mezi lidi, vždy menším
vracel jsem se člověkem.““Poznáme
to často, když dlouho s někým
hovoříme. Snáze jest vůbec mlčeti,
než slovy v chybu nezabíhati. Snáze
jest doma skrytu býti, nežli moci
se venku náležitě zachovati. Kdo
tedy se snaží dospěti k vnitřnímu
duchovnímu životu, tomu nezbytno,
aby se s Ježíšem uchýll od zá
stupu. Nikdo se jistě neobjevuje na
veřejnosti, leč kdo bývá rád skryt.
Nikdo jistě nemluví, leč kdo rád
mlčívá. Nikdo jistě nevládne, leč
kdo jest rád poddán. Nikdo jistě
') Seneca, ep. VII.

63

nerozkazuje, leč kdo se dobře na
učil poslouchati.
3. Nikdo nemá jisté radosti, leč
má-li v sobě svědectví dobrého
svědomí. Než 1 tak byla jistota sva
tých vždy plná bázně Boží. A proto
nebyli méně úzkostlivi a v sobě
méně pokorni, že vynikli velikými
ctnostmi a hojnou milostí. Jistota
však lidí zlých pochází z pýchy a
nadutosti a na konec zvrhá se
v sebeklam. Nikdy si nenamlouvej,
že jsl jist v tomto Životě, bys 1 byl
zdánlivě dobrým klášterníkem, ba
i zbožným poustevníkem.
4. Nejednou právě ti, jež lidé
považovali za cosi lepšího, tíže byli
zkušeni, pro svou přílišnou důvě
řivost. Protož jest mnohem pro
spěšnější, aby nebyli úplně bez po
kušení, nýbrž aby častěji jimi byli
zkrušováni, aby nebyli příliš bez
starostni a snad podněcováni k pýše
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a by snad i příliš volně se nechýlili
k potěchám zvenku. Ó kdo by nikdy
nevyhledával pomíjející radosti, kdo
by se nikdy nezabýval světem, —
jak dobré zachoval by si svědomí!
Ó kdo by od sebe odřezal kde jakou
marnou Starost a pouze na Spa
sitelné a božské záležitosti obrátil
mysl svou a v Boha složil veškeru
svou naději, — jak veliký měl by
pokoj a klid!
5. Nikdo není hoden nebeské
útěchy, leč kdo se bedlivě procvičí
ve sv. kajícné zkroušenosti. Chceš-li
býti zkroušen v srdci svém, vejdi
v jizbu svou a dej výhost všemu
světskému víru, jakož psáno: „,„Čo

pravíte v srdcích svých,

v ložnicích svých oželte“")
Ve své světničce nalezneš, čeho
mimo ni začasté pozbýváš. Při
1) Žalm 4, 5.
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Ineš-li k jizbici své, stane se ti pře
milou, budeš-li v ní leda jen zřídka,
snadno se t1 bude v ní stýskati.
Budeš-li ji hned na počátku své
ctnostné dráhy náležitě obývati a
v ní se zdržovati, bude ti napotom
milou přítelkyní a nejvzácnějším

útulkem.
6. V mlčelivosti a klidu pro
spívá duše zbožná a učí se taj
nostem Písem. Tam nachází potoky
slz, jimiž by se každou noc obmý
vala a očišťovala, aby vcházela se
Stvořitelem svým v obcování tím
důvěrnější, čím více žije vzdálena
od všeho pozemského ruchu. Kdo
se tudíž oddálí od svých známých
a přátel, k tomu přiblíží se Bůh se
svatými anděly svými. Lépe tomu,
kdo skryt jsa, sám o sebe se stará,
nežli kdyby, zanedbávaje sebe, činil

zázraky. — Chvály zasluhuje člo
věk řeholník, jestliže zřídka kdy
Tomáš Kempenský.
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ven vychází, varuje se býti spatřo
ván, ba že ani nechce lidí viděti.
7. Proč toužíš viděti to, čeho

nesmíšmíti? „Svět pomíjí

žádost

jeho.“*) Smyslnážádo

stivost láká tě na vycházku, ale
když hodina přejde, což si odnášíš
jiného, než obtížené svědomí a roz
rušené srdce? Radostný odchod pů
sobí nezřídka žalostný návrat a ve
selé noční bdění plodívá smutné
ráno. Tak každá tělesná žádost při
chází lichotivě, na konec však
uštkne a usmrcuje. Co uvidíš jinde,
čeho nevidíš zde? Hle, nebe a země
a všecky živly: a z těch přece jest
vše učiněno.
8. Co kde uvidíš, aby mohlo
dlouho trvati pod sluncem? Máš
snad za to, že se něčím nasytíš, ale
nemůžeš toho dosáhnouti. Kdybys
1) 1 Jan

2. 17,
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uzřel všecko, co jest teď na světě,
co by to bylo, leč marné vidmo?
Povznes svého zraku k Bohu na vý
sostech a modli se, aby ti prominul
tvé hříchy a nedbalosti. Marnosti
ponech marným; ty však k tomu
obracej snahu veškeru, co ti káže
Bůh. Zavři za sebou dvéře své a po
volej k sobě Ježíše, miláčka svého.
Zůstaň s ním v jizbě své, neboť
jinde nenajdeš tolikého pokoje.
Kdybys byl nevycházel a nic o
ruchu světském neslýchal, daleko
Jépe bys býval ostal ve svatém po
koji. Od té, co rád občas slýcháš
všelijaké novinky, jest ti 1 snášeti
nepokoj srdce.

HLAVA XXI.
O zkroušenosti srdce.
I. Chceš-li v dobrém poněkud
prospívati, uchovej se v bázní Boží
5*
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a nepřekračuj mezí náležité svo
body: nýbrž kázní potlačuj všecky
své smysly, aniž se oddávej nemíst
nému veselí. Oblib si zkroušenost
srdce a nalezneš zbožnost. Zkrou
šenost otevírá přístup ke mnohým
dobrům, jež nevázanost brzy ni
čívá. Jest podivno, že se člověk
může kdy v tomto životě úplně ve
seliti, pováží-li, jakým jest vyhnan
cem, a. rozvážně-li pomyslí, koli
kero nebezpečí hrozí jeho duši.
2. Pro lehkomyslnost a pro ne
dbalost ke svým vadám necítíme
bolesti své duše, nýbrž začasté po
šetile se smáváme, kdežto bychom
právem měli plakati. Není pravé
svobody ani dokonalého veselí, leč
v bázni Boží s dobrým svědomím.
Šťasten člověk, který od sebe může
odvrhnouti kde iakou příčinu roz
tržitosti a může se usebrati v jed
notu sv. zkroušenosti. Šťasten člo
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věk, který sám od sebe všeho se
vzdá, cokoli může poskvrniti neb
obtížiti jeho svědomí. Bojuj mužně;
zvyk zvykem se přemáhá. Necháš-li
za pokojem lidi, nechají 1 oni tebe
jak patří, abys mohl konati což
tvého jest.
3. Neber si do hlavy, co jest
starostí druhých a v záležitosti lidí
vyšších se nevměšuj! Svůj bdělý
zrak obracej vždy nejprve k sobě
samému a ze všech svých milých
napomínej především opět sám sebe.
Nemáš-li lidské přízně, pro to se ne

riuť; avšak toať tě tíží, nejednáš-li
jak náleží správně a obezřele, jak
sluší služebníku Božímu a zbož
nému řeholníku. Často jest užiteč
nější a bezpečnější, nemá-li člověk
mnoho potěšení v tomto životě,
zvláště po stránce tělesné. Nemá
me-li však potěchy božské, neb po
ciťujeme-li ji pouze velmi zřídka,
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je to naše vina, protože se nesna
žíme o zkroušenost srdce a marným
útěchám světským nedáváme úplně
výhost.
4. Uznej, že božské útěchy nejsi
hoden, nýbrž že spíše zasloužíš mno
hého soužení. Jest-li člověk úplně
zkroušen, pak jest mu obtížným a
trpkým celý svět. Dobrý člověk na
lezne dosti předmětů, jichž by želel
a oplakával. Neboť ať prohlédá
k sobě nebo ať uvažuje o bližním,
ví, že nikdo tu není živ bez trápení.
A čím zevrubněji sebe pozoruje, tím
větší pociťuje žal. Podnětem pravé
bolesti a niterné zkroušenosti jsou
naše hříchy a vady, jejichž tíhou
strhováni tak klesáme, že zřídka
dovedeme rozjímavou jmysl svou

povznésti
kuvěcem
nebes
5. Kdybys častěji myslil na
smrť, nežli na dlouhý život, není
pochyby, že bys se upřímněji na

71

pravil. Anebo kdybys si náležitě
k srdci vzal úvahu o budoucích tre
stech pekelných aneb očistcových,
myslím, že bys se ochotně podvolil
sebe větší námaze a podstoupil sebe
horší bolest a nebál se ničeho, byť
sebe trpčího. Ale protože si tako
vých úvah nebereme k srdci a stále
si ještě oblibujeme světské lichotky,
ostáváme chladni a netečni.
6. Často je to nedostatek du
ševní síly, že tak snadno běduje
bídné tělo. Modli se tudíž pokorně
k Bohu, aby ti dal ducha zkrouše
nosti, a rci dle slov prorokových“):

„Nasyť mne, Pane, chle
bem slz a za nápoj dej mi

slz míru vrchovatou!“

+ Žalm 79, 6,

HLAVA XXII.

K rozjímání o lidské bídě.
I. Bídným jsi, ať jsi kdekoliv
a kamkoli se obrátíš, vyjma, obrá
tíš-li se k Bohu. Proč se rmoutíš,
že se ti nedaří, jak bys chtěl a si
přál? Kde jest kdo, aby měl všecko
podle své vůle? Ani já, ani ty, ani
jediný člověk na zemi. Nikdo na
světě není bez nějaké trampoty
nebo tísně, byť 1 králem byl, nebo
papežem. Kdo jest, komu se vede
poněkud dobře? Jistě pouze ten,
kdo dovede pro Boha trpěti něco.
2. Řeknou mnozí nevyspělí a
slabí: „„Hle, jak dobré živobytí má
onen člověk; hle, jak jest bohat,
jak slavný, jak mocný a vznešený !“
Než, přihlédni ke statkům nebe
ským a uvidíš, že všecky ony vý
hody pozemské nejsou ničím, nýbrž
že jsou velice nejisty a spíše na
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obtíž, protože kdo je má, nikdy
není bez starosti a obavy o ně.
V tom nezáleží lidské štěstí, míti
přebytek pozemských statků: stačíť

©člověku
zámožno
skrov
Opravdu, těžko býti živu na zemi!
Čím více se člověk snaží býti živ
dle ducha, tím trpčím stává se mu
život nynější, jelikož tím lépe cítí
a zřejměji vidí všecky ty nesnáze
porušené přirozenosti. Neboť jísti,
píti, bdíti, spáti, odpočívati, pra
covati a vůbec podrobenu býti
všem těm ostatním potřebám lid
ské přirozenosti jest v pravdě ve
iká obtíž a trápení pro člověka
zbožného, který by rád byl neob
mezeně svoboden ode všeho hříchu.
3. Tělesné potřeby na tomto
světě obtěžují člověka duchovního
velice. Pročež prorok vroucně prosí,
aby byl sproštěn nezbytnosti těch,

andí: ,,Zúzkostímýchvy
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trhníi

mnel!“!) Než běda lidem,

kteří neznamenají své bědnosti; a
ještě více běda těm, kdož se ku
bědnosti své a neporušitelnému ži
votu dokonce připoutají láskou.
Vždyť mnozí, ať se třeba těžkou
prací ba i žebrotou dodělávají, čeho
jim třeba, aby mohli jakž takž živo
řiti, přece tak lnou k této po
zemskosti, že kdyby tak mohli býti
živi na vždy, o království Boží by

am nestál.

4. Ó, těch bláznův a nevěrných
srdcem, kteří tak velice zabředají
do rmutu pozemského, že pro nic
nemají smyslu, leč pro pochotě tě
lesné! Avšak nebožáci až na konec
těžce pocítí, jak nízké a nicotné
bylo, co milovali. Svatí však Boží
a všichni zbožní přátelé Kristovi
nedbali toho, co lichotilo tělu jejich,
)) Ž. 24, 17.
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ani co za doby jejich slaveno, nýbrž
veškera jejich naděje a veškeren je
jich úmysl směřoval ke statkům věč
ným. Všecka jejich touha vznášela se
vzhůru ku věcem trvalým a nevidi
telným, aby láska ku věcem vidi
telným něstrhovala jich ve všednost.
5. Neztrácej, bratře, důvěry,
že 1 ty pokročíš v duchovním ži
votě; dosud máš čas a hodinu.
Proč odkládáš svůj úmysl na zí
třek? Vstaň a tu chvíli počni, a
rci: „Nyní jest čas k dílu, nyní jest
čas k boji, nyní jest vhodná doba
k nápravě!“ Vede-li se ti zle a sou
ží-li tě útrapa, pak právě to jest
vhodná příležitost, abys mohl na
býti zásluhy. Potřebíť, abys přešel
ohněm a vodou, než dojdeš odpo
činku. Neučiníš-li si násilí, chyby
nepřemůžeš. Pokud máme své ny
nější křehké tělo, nemůžeme býti
bez hříchu, ani žíti bez stesku a bo
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lesti. Rádi bychom měli pokoj ode
vší bídy; poněvadž však jsme hří

chemztratili nevinnost, ztratili jsme
1 pravou blaženost. Proto dlužno,
abychom byli trpělivi a očekávali
milosrdenství Božího, až přejde ne
pravost a až Život ztráví tuto
smrtelnost.
6. Ó, jak veliká jest křehkost
lidská, vždy k chybám nakloněná!
Dnes se zpovídáš ze svých hříchův,
a zítra pácháš na novo, z čeho jsi
se vyznal. Teď si pevně umiňuješ,
že toho onoho se vystřehneš, — a
za hodinu Jjednáš tak, jako bys
nebyl učinil nižádného předsevzetí.
Právem tedy máme sami sebe po
kořovati a nikdy nic velikého o
sobě nesmýšleti, kdvž tak jsme
křehcí a nestálí. A snadno též může
člověk za krátko pozbýti nedba
lostí, čeho sotva konečně přepracně
nabyl milostí,
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7. Čo asi se s námi stane te
prve až na konec, když ochládneme
jž tak záhv! Běda nám, chceme-li
se takto uchýliti k odpočinku, ja
koby již byl pokoj a bezpečnost,
kdyžtě se ještě nejeví ani stopy
pravé svatosti v našem obcování!
Opravdu, máme-li dospěti mravní
dokonalosti, bylo by potřeba, aby
chom se — jako nováčkové — teště
„podrobili opětnému cvičení; snad
že by tak ještě byla naděje, že
bychom se v budoucnu nějak na
pravili a duchovně více prospívali.

HLAVA XXIII.
Rozjímávejme o smrti.
I. Velmi brzy bude zde na zemi
po tobě veta; nuže viz, jak se
vlastně věc s tebou má: dnes člo
věk jest a zítra zmizí. A sejde s očí,
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sejde s mysli — a to brzy. O, té

liknavosti a tvrdosti lidského srdce,
že uvažuje pouze o věcech přítom
ných a k budoucnosti více nepro
hlédá! V každém skutku a pomy
šlení tak si máš vésti, jako bys měl
ihned umřít Kdybys měl dobré
svědomí, smrti bys se mnohonebál.
Lépe by bylo varovati se hříchů,
než unikati smrti. Nejst-l1připraven
dnes, jak budeš zítra? Zítřek jest
den nejistý; a což víš, že zítřka
dočkáš?
2. Co platno dlouho živu býti,
když se tak málo lepšíme? Ach,
dlouhý život ne vždy člověka na
praví, ba často leště vinu zvětšuje.
Kéž bychom hyli jen leden den
dobře živi na tomto světě! Mnozí
počítají, kolik už tomu let, co se
dali na dráhu nápravy, ale plod
její začasté jest nepatrný. Jest-h
s obavou — umírati, snad ještě ne
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bezpečnější jest děle živu býti.
Blaze tomu, kdo má hodinu smrti
stále před očima a každodenně na
smrt se připravuje. Viděl-li jsi už
kdy člověka umírati; věz, že i tobě
jest projíti touž cestou.
3. Když bude ráno, mysli, že
nedočkáš večera. Večer pak se ne
opovaž spoléhati, že dožiješ rána.
Stále tedy buď uchystán a žij tak,
aby tě smrt nikdy nezastala nepři
pravena. Mnozí umírají náhle a ne

nadále. Neboť „v kterou

ho

dinu nevíte, přijde Syn
člověka“'!).

Když nadejde ona

poslední hodina, zcela jinakého na
budeš názoru o veškerém svém uply
nulém životě; a velice budeš želeti,
žes byl tak nedbalý a lhostejný.
4. Jak šťasten a jak moudrý
jest, kdo se nyníza živa snaží býti
1) Mať. 24, 44.
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takovým, jakým si přeje, aby byl
nalezen v hodinu smrti! A že bu
deme umírati šťastně, budeme moci
právem důvěřovati, budeme-li po
hrdati úplně světem, vroucně tou
žiti, abychom prespívali ve ctno
stech, zamilujeme-lh si kázeň, bu
deme-li úsilovně činiti pokání, píliti
ochotně poslušnosti, zapírati se a
snášeti kde které protivenství z lá
sky ke Kristu. Pokud jsi zdráv,
můžeš konati mnoho dobrého; one
mocníš-li, nevím, co budeš moci.
Málo se jich nemocí napravilo,
právě jako ti, kteří mnoho putují,
zřídka dospívají svatosti.
5. Neskládej se příliš na své
přátele a příbuzné, a snahy o své
spasení neodkládej na budoucnost;
neboť dříve na tebe hdé zapomenou,
než myslíš. Lépe nyní úsilovnou
snahou opatrně se zabezpečiti, a
předem si poslati (na věčnost) něco
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dobrého, nežli doufati V pomoc
jiných. Nestaráš-li se nyní o sebe
sám, kdo se bude o tebe starati
v budoucnu? Nyní jest doba velmi

drahocenná:„Aj, nyní jest čas

příjemný, aj, nyní den spa
sení!“*) Než, bohužel, že ho uži
tečněji nevynakládáš, kdyžtě si
v něm můžeš nastřádati zásluh,
abys živ byl na věky. Možná, že
si budeš toužebně přáti, aby ti byl
dopřán jen ještě jediný den, jedna
hodina k nápravě, — ale kdož ví,
dostane-li se ti toho!?
6. Nuže, milý příteli, považ,
z jakého nebezpečenství se můžeš
vysvoboditi, z jak velikého strachu

vyprostiti, kdybys byl vytrvale
bohabojný a smrt měl před očima.
Tak hleď nyní žíti, abys se v ho
dinu smrti mohl spíše radovati,
1) 2 Kor. 2, 6.
Tomáš Kempenský,

6
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nežli strachovati. Úč se nyní umí
rati světu, abys pak mohl začít žíti
Kristu. Uč se nyní vším pohrdati,
abys pak mohl volně ke Kristu
spěti. Trestej nyní své tělo pokáním,
abys pak mohl míti bezpečnou
důvěru.
7. Ó bláhov , kterak můžeš
mysliti, že budeš dlouho živ, když
zde nemůžeš ani den míti za jistý?
Jak mnoho se jich zklamalo a ne
nadále ze života tělesného bylo vy
trženo! Kolikrát jsi slyšel vypra
vovati, iak ten padl mečem, onen
se utopil, jiný těžkým pádem vaz
si zlomil, onen skonal při jídle, jiný
skončil při hře? Jeden zahynul
ohněm, druhý zbraní, třetí morem,
jiný leupežně byv přepaden; a tak
konec všech jest smrt a život lidský
pomíjí chvatně jako stín.
©. Kdo.na tebe bude pamato
vati po smrti? A kdo se bude za
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tebe modliti? Čiň, nyní čiň, příteli,
co jen můžeš; neboť nevíš, kdy
umřeš, a nevíš též, co se s tebou
po smrti stane. Dokud máš kdy,
střádej si poklady nehynoucí. Ne
mysli na nic, leč na své spasení.

„Čiň sobě nyní přátele“,

to jest uctívej svaté Boží a života

jejichnásleduj,„aby,kdyždo

konáš, přijali tě do stanů

věčných.“!)

o. Buď jako poutník na zemi
a pouhý host, který se o záležitosti
světské nestará. Zachovej si srdce
volné a vzhůru k nebi obrácené,
protože zde nemáš stálého bývání.
Tam posílej denně své prosby a
povzdechy se slzami, aby tvá duše
byla hodna, po smrti šťastně přejíti
k Pánu: Amen.

1) Luk.

16, 2.
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HLAVA XXIV.
O soudu a pokutě za hřích.
I. Při všech věcech prohlédej
ke konci a toho buď pamětliv, kte
rak obstojíš před přísným Soudcem,
jehož není nic tajno, jenž se nedá
usmířiti dary a nevšímá si výmluv,
nýbrž tak bude souditi, jak jest
spravedlivo. O přebídný a pošetilý
hříšníku, co odpovíš Bohu, jenž
zná všecku tvou zlobu, když se koli
kráte hrozíš už tváře rozhněvaného
člověka?! Proč si nepojišťuješ bez

pečnost na den soudu, kde žádný
nebude moci jiného«hájiti ani omlou
vati, nýbrž každý sám dosti míti
bude svého břemene? Nyní ještě
přináší práce tvá užitek, vzdechy
tvé přijmou se, Ikání tvé vyslyší se,
bolest tvá jest Bohu milá a očistná.
2. Veliké a spasitelné očistě po
drobuje se člověk trpělivý, jehož,
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když se mu děje bezpráví, více bolí
zloba druhého, než vlastní křivda;
jenž se za své protivníky ochotně
modlí a viny promíjí jim ze srdce;
jenž se zdráhá jiných žádati za
odpuštění, jenž se snadněji smilo
vává, než rozhněvává; který sám
sobě začasté činí násilí a přičiňuje
se tělo úplně podrobiti duchu. Lépe
jest nyní se očisťovati z hříchův a
zpřetínati vady, nežli ponechá
vatl jejich očisty na budoucno.
Vpravdě sami sebe klameme ne
zřízenou láskou, kterou máme ke
svému tělu.
3. Což jiného bude stravovati
sžírající onen oheň, nežli tvé hříchy?
Čím více nyní sám sebe šetříš a
tělesnosti své hovíš, tím tíže potom
budeš pykati a tím více nahroma
ďuješ paliva. Kterými hříchy kdo
více hřešíval, za ty bude přisněji
pokutován. Tam budou líní popo
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háněni řeřavými ostny a nestřídmí
trýzněni budou nesmírným hladem
a žízní. Tam budou chlipní a roz
košníci poléváni vřelou smolou a
smrdutou sírou, a jako vzteklí psi
budou bolestí skučeti závistivci.
4. Nebude ani jediného hříchu,
který by neměl vlastní svérázné

trýzně. Tam pyšní budou zahrnuti
kde jakým zahanbením, lakomci
stísněni budou nejbídnějším nedo
statkem. Tam bude jediná hodina
pokuty těžší, nežli zde sto let nej
trpčího pokání. Tam není úlevy ani
potěchy zavržencům; zde člověku
však přece tu a tam ustává lopota,
přece se potěší s přáteli. Nyní buď
pečliv o své hříchy a žel jich, abys
by v den soudu bezpečen mezi vy

volenci.Paktě zajisté „stá t1 bu

douspravedlivíu veliké
stálosti proti těm,kteří
jesužovali a kteříž odjí
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malipráce

jejich.“*) Tehdy

soudcem státi bude, kdo se nyní
pokorně podkládá soudu lidskému.
Tehdy velikou důvěru bude míti
chudý a pokorný, — na pyšného
však valiti se bude strach se všech
stran.
5. Tehdy se ukáže, že ten byl
moudrým na tomto světě, kdo
uměl býti pro Krista bláznem a
opovrženým. Tehdy pocítí člověk
radost nade vším soužením, jež
trpělivě snášel a všeliká zloba svá
ústa zamkne. Tehdy plesati bude
kde kdo spravedlivý a truchliti bude
kde kdo bezbožný. Tehdy více za
jásá sklíčené tělo, nežli kdyby bylo
neustále bývalo syceno rozkoší.
Tehdy zaskví se oblek chatrný, a
roucho nádherné pozbude svého
lesku. Tehdy si budou více pochva
1) Moudr. 5, I.
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lovati chudičkou chaloupku, nežli
pozlacený palác. Tehdy více pro
spěje vytrvalá trpělivost, nežli vše
ho světa mocnost. Tehdy více
oslavy dojde prostá poslušnost,
nežli všecka světská chytrost.
6. Tehdy větší radost bude pů
sobiti čisté, dobré svědomí, než
učená vědoucnost. Tehdy pohrdání
bohatstvím bude míti větší váhu,
nežli všecky poklady světa. Tehdy
se budeš více radovati ze svého
mlčení, nežli ze dlouhých hovorů.
Tehdy budou míti větší cenu svaté
skutky, než celé množství krásných
slov. Tehdy se ti bude lépe líbiti
přísný život a tuhé pokání, nežli
všecky pozemské požitky. Uč se
tedy snášeti nyní menší útrapy,
abys pak mohl zbaven býti větších.
Zde nejprve zkus, co zmůžeš potom.
Nemůžeš-li nyní snésti tak maličko,
kterak budeš moci zdolati muky
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věčné? Činí-li tě nyní sebe menší
utrpení tak netrpělivým, jak na
tebe bude teprve působiti věčná po
kuta? Aj věru nemůžeš míti radosti
dvojí: nemůžeš požívati radosti zde
na světě a pak kralovati sKristem.
7. Kdybys býval živ až do
dneška v samé cti a rozkoši: co by
ti to vše prospělo, kdybys měl hned
teď umříti? A tak všecko jest mar
nost, vyjma milovati Boha a jemu
samému sloužiti. Neboť kdo miluje
Boha celým srdcem, nebojí se ani
smrti, ani muk, ani soudu, ani pekla,
protože dokonalá láska klestí jistou
cestu k Bohu. Koho však ještě těší
hříchy, ký div, že se bojí smrti a
soudu!? Dobře ještě, když tě ode
zla nezdržuje láska, že tě aspoň od
strašuje strach z pekelných muk.
Kdo však zhrdá 1 bázní Boží, ne
obstojí na dlouho v dobrém, nýbrž
padne velmi brzy v osidla dábelská.

HLAVA XXV.

Napravme horlivě všecek život svůj!

I. Budiž bdělým a dbalým ve
službě Boží a pomysli si začasté:
Nač jsl přišel a proč jsi se vzdal
světa? Ne-li proto, abys Bohu žil
a duchovním stal se člověkem?
Spěj tedy horlivě vpřed, ježto od
měny svých prací dojdeš za krátko,
pak už tě nebude obklopovati ani
bázeň, ani strázeň. Maličko nyní
budeš pracovat a za to nalezneš
veliké odpočinutí, ba ustavičnou
radost. Ostaneš-li ty věrným a hor
livým ve skutcích svých, není po
chyby, že Bůh bude věrným a
bohatým ve své odměně. Musíš
sL zachovati pevnou naději, že
dojdeš vítězné palmy, nesmí se
však naděje tvá zvrhati v ubez
pečenost, abys neochaboval anebo
nezpyšněl.
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2. Jakýs úzkostlivý člověk po
tácel se neustále mezi bázní a na
dějí, a tu jednou, zkrušen byv ve
likým žalem, poklekl v kostele před
oltářem a takto se modlil: „O kéž
bych věděl, zdali setrvám v do
brém až do konce!“ A tu hned sly
šel v duchu Boží odpověď: „A což
kdybys to věděl, co bys učinil? Čiň
nyní, co bys učinil pak a budeš
úplně jist.““ Tím potěšen a posilněn
odevzdal se do vůle Boží, a úzkost
livá nejistota pominula. Pak už vše
tečně nepátral, jaká jest jeho bu
doucnost, za to tím přičinlivěji
zkoumal, jaká jest vůle Boží lí
bezná a dokonalá, dle níž by mohl
počínati a dokonávati všeliký sku
tek dobrý.

3. Praví prorok:“) „Doufej

v Hospodinaaa čiň dobré,
1 Ž. 36, 3.
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atakpřebývatibudešna

zemi a pásti se budeš v
zboží jejím.“

Jedna jest pří

čina, která mnohým vadí, takže
nepostupují vpřed k horlivé ná
pravě: strach z obtíží, čili těžkost
boje. A skutečně ti prospívají ve
ctnostech nade všecky nejvíce, kteří
se snaží to, co je jim těžšího a pro
tivnějšího, právě tím statečněji pře
konávati. Člověk tím více prospívá
v dobrém a tím větší zasluhuje si
milosti, čím více sebe přemáhá a
v důchu umrtvuje.
4. Nemají všichni stejně mnoho,
co by přemáhali a umrtvovali. Tolik
však jisto, že horlitel bedlivý, byť
měl 1 více vášní, než jiný, mnohem
zdatněji bude v dobrém prospívati,
nežli druhý, třebas dobře zachovalý,
který však spěje za ctností s menší
horlivostí. Dvě zvláště podmínky
napomáhají k důkladné nápravě:
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totiž odtrhnouti se násilně od toho,
k čemu nás svádějí přirozené pudy,
a vytrvale horliti o tu ctnost, které
se nám nejvíce nedostává. Též toho
se hleď co možná vystřehnouti a
to v sobě přemáhati, co se ti ča
stěji nelíbí na druhých.
5. Všude měj na zřeteli svůj
pokrok tím, že vida a slyše dobré
příklady, nadšeně jich budeš ná
sledovati. Uznamenáš-li však něco
nesprávného, střez se, abys toho ne
činil; a učinils-li kdy co takového,
hleď se co možná brzy napraviti.
Jako tvoje oko patří na jiné, tak
zase druzí pozorují tebe. Ó jak lí
bezno jest a blaživo, viděti bratry
horlivé a nábožné, sdružené poutem
šlechetnosti a kázně! A jak zase jest
smutno a těžko viděti takové, kteří
žijí nezřízeně a nekonají toho,
k čemu jsou povoláni! Jak ško
dlivo jest zanedbávati povinnosti,
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které nám ukládá naše povolání a
předsevzetí, a přikláněti své srdce
k tomu, po čem nám tak dalece
nic není! Buď pamětliv svého před
sevzetí a představuj si obraz Ukři
žovaného! Vším právem se můžeš
zastyděti, když popatříš na život
Ježíše Krista, že jsl se mu dosud
nepřičinil více připodobniti, ač jsi
již dlouho na cestě k Bohu. Ná
božný člověk, který si rozvážně a
pobožně rozjímá nejsvětější život a
utrpení Páně, nalezne tam hojnou
měrou vše, co mu užitečného a po
třebného, a netřeba mu, aby mimo
Ježíše hledal něčeho lepšího. O kdy
by ukřižovaný Pán Ježíš vešel v na
še srdce, jak rychle a důkladně by
chom se naučili všemu, čeho nám
třeba!
6. Snaživý řeholník (a vůbec
nábožný křesťan) ochotně všeho se
chápe, vše snáší, co se mu káže,
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Nedbalý a vlažný má trampotu za
trampotou a pociťuje úzkost se
všech stran; neboť mu chybí útěcha
vnitřní, a útěchy z venku hledati
nesmí. Nedrží-li se pravidel své
kázně, vydán jest v sázku těžkému
pádu. Kdo by si svou kázeň rád
uvolnil a zpříjemnil, propadne sklí
čenosti neustálé, protože se mu zne
líbí tu to, tam ono.
7. Kterak si vede tolik jiných
řeholníků, kteří jsou velice obme
zeni kázní klášterní! Zřídka kdy
vyjdou, žití v ústraní, chudičce sto
lují, ve hrubý šat se odívají, mnoho
pracují, málo mluví, dlouho bdí,
časně vstávají, konají dlouhé po
božnosti, hojně čtou a uchovávají
se u vší kázni. Všimní si Kartusi
anů, Cisterciákův a všelijakých ji

ných mnichův a klášternic, kterak
noc co noc přivstávají, aby Pánu
žalmy pěli. Bylo by zajisté ne
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čestno, abys ty líným byl k dílu
tak posvátnému, když tolik nábož
ných duší Pána plesně oslavuje!
8. O kéž bychom neměl: jiné
závazné práce, leč chválit Pána
Boha svého z plna srdce veškerou
výmluvností svou! Ó kdybys ne
potřeboval nikdy jísti ani píti ani
spáti, nýbrž mohl neustále Boha
chváliti a věnovati se výhradně
zaměstnání duchovému, mnohem
bys byl šťastnějším, než takto, kdy
podléháš tělu a musíš sloužiti roz
ličným jeho potřebám. — Kéž by
nebylo těch nezbytností, nýbrž kéž
by nám bylo údělem ukájeti pouze
ducha, čehož my, přežel! zakou
šíme tak zřídka kdy!
o. Když člověk dospěje až tam,
že u nižádného vůbec tvora ne
hledá útěchy, teprve tehdy počne
dokonale zakoušeti, jaká slast jest
v Bohu: a teprve pak jest spokojen
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s každým výsledkem svých záleži
tostí. Pak se neraduje z toho, což
velikého, a neteskní proto, což
malého, nýbrž spolehne úplně důvě
řivě na Boha, jenž mu jest vším
ve všem, jemuž nic nehyne a ne
umírá, nýbrž vše mu žije a vše mu
na pouhý pokyn neprodleně slouží.
ro. Pamatuj vždy na konec a
na to, Že Čas zmarněný se nevrací.
Beze starostlivé horlivosti a bez
přičinění nikdy nenabudeš ctnosti
nižádné. Jakmile zvlažňuješ, počne
se ti vésti neblaze. Pakli však se
roznítíš ke šlechetné horlivosti, na
lezneš hojný pokoj a pocítíš, jak ti
bude práce lehčí pro milost Boží a
lásku ke ctnosti. Člověk horlivý a
přičinlivý hotov jest ke všemu. To
jest větší námaha, stavěti se na
odpor chybám a vášním, nežli
v potu tváře konati práce tělesné.
Kdo se nevystřehne poklesků ma
Tomáš Kempenský,

7

8
lých, padá ponenáhlu do větších.
Vždy se budeš těšívati na večer,
ztrávil-lis den užitečně. Bdi sám
nad sebou, sám sebe povzbuzuj,
sám sebe napomínej; a nechť jest
s druhými jakko'i, — nezanedbávej

sebe sama! Tok budeš prospívati,
kok sobě samému násilí učiníš.
Amen.

[ea]

Kniha druhá.
NAPOMÍNKY
KU VNITERNÍMU ŽIVOTU.
HLAVA I.

O vniterním životě člověkově.

I. „Království Boží je

stiťvevás,“

pravíPán.') Obrať

se celým srdcem k Pánu a oddal
se od tohoto bídného světa: pak
duše tvá nalezne pokoj. Uč se po
hrdati tím, což jest mimo tebe a
zahlub se do svého nitra a poznáš,
kterak v tobě vzejde království
1) Luk. I7, 21.

7*
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Boží. Jestiť království Boži ,,s pra

vedlivost a pokoj a ra

dost v Duchu sv,,“*) a proto

se ho nedostává bezbožným. Přijde
k tobě Kristus a ukáže ti potěchu
svou, připravíš-li mu V nitru svém
důstojné bývání. Všecka sláva a
okrasa jeho jest ze vnitra, jen tam
libuje sobě. Člověka v nitro své
usebraného navštěvuje častokráte,
přátelsky s ním rozmlouvá, dodává
mu libé útěchy, hojnost pokoje
a dopřává mu důvěrnosti velmi
údivné.
2. Nuž, duše věřící, připrav to
muto ženichu srdce své, aby ráčil
k tobě přijíti a v tobě přebývati.

Vždyť pravil sám: „Miluje-ll

kdo mne, řeč mou zacho

vávati bude.
a k ně
mu přijdeme a příbytek
1) Řím

14 I 7
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u něho učiníme.“!)

Uprav

tedy Kristu místo a všemu všude
ostatnímu přístup odepři. Budeš-li
míti Krista, budeš bohat a dosti
bude tobě. On ti bude správcem a
věrným hospodářem v každé pří
čině, takže nebudeš nucen spolé
hati na lidi. Však lidé obrátkou
ruky se mění a opouštějí nás ne
nadále; Krisťus však ostává na
věky, a setrvává s námi pevně až
do konce.

3. Nelze klásti velké důvěry
ve křehkého, smrtelného člověka,
buďsi nám sebe užitečnějším, sebe
milejším, aniž třeba se nám příliš
rmoutiti proto, že se nám snad tu

a tam protiví a nám odporuje. li,
kteří jsou dnes s tebou, budou
možná zítra proti tobě a naopak;
vždyť se lidé měnívají jako vítr,
1) Jan 14, 23.
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Slož všecku svou důvěru v Boha,
jeho jedině se boj, jej jedině miluj.
Onť se tebe sám zastane a naloží
s tebou co nejlépe. Zde nemáš trva
lého bývání a budsi kde buď, ci
zincem jsl a poutníkem; ani po
koje nenabudeš tu nikdy, leč bu
deš-li co nejtěsněji spojen s Kr
stem.
4. Co se tu tak ohlížíš, když tu
není místo tvého poklidného odpo
činutí? Na nebesích má býti by
dliště tvé a na vše, což pozemského,
máš pohlížeti, jakoby to byla pouhá
zastávka. Všecko přejde a ty též.
Hleď, abys neuvízl ve světských
tenatech a nebyl polapen a neza
hynul. Ke Svrchovanému pozdvihní
své myšlení a modlitbou svou usta
vičnou zalétej ke Kristu. Nedo
vedeš možná rozjímati o vyšších
věcech nebeských, nuže, ostaň
u Kristova umučení a ve svatých
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jeho ranách prodlívej rád. Budeš-li
zbožně hledati svého útočiště v ra
nách a drahocenných jizvách Pána
Ježíše, pocítíš veliké útěchy ve
trampotách svých; a pak se nebudeš
tak starati, pohrdají-li tebou lidé,
2 snadno sneseš řeči utrhačné.
5. Kristus Pán byl na světě též

od dí opovržen a v nejsvrchova
nější úzkosti a pohaně ode známých
a přátel opuštěn. Kristus chtěl
trpěti, chtěl sebou dáti pohrdati a
ty se opovažuješ nějak si stěžovati?
Kristus měl proti sobě nepřátele
a žalobníky a ty chceš, aby ti byl
kde kdo jen přítelem a příznivcem?
Kterak má býti korunou odmě
něna tvoje trpělivost, nepotká-li
tě žádné protivenství? Nechceš-li
vůbec snášeti příkoří, kterak budeš
přítelem Kristovým? Irp přece
něco s Kristem a pro Krista,
chceš-li kralovati s Kristem,
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6. Kdybys byl jen jednou jak
patří vnikl do nejsvětějšího Srdce
Ježíšova a aspoň poněkud okusil
horoucí jeho lásky, pak bys věru
nic nedbal o své soukromé pohodlí
či nepohodlí, ba stala-li se ti po
hana, spíše bys se radoval, ježto
láska k Pánu Ježíši učí člověka
pohrdati sebou samým. Kdo miluje
Ježíše a pravdu, kdo jest oprav
dově v sebe usebrán a prost ne
zřízených vášní, ten se dovede svo
bodně k Bohu obrátiti a povznésti
v duchu nad sebe sama 1 nalezne
v Bohu svůj požitek a své odpo
činutí.
7. Kdo vše přijímá, jak tomu
vpravdě jest, a ne dle toho, jak se
mluví a soudí, jen ten jest sku
tečně moudrý, jsa vyučen více od
Boha, než od lidí. Kdo dovede žíti
duchovně, a tomu, co jest mimo
něho, nepřikládá veliké váhy, ten
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nepotřebuje vyhledávati zvláštních
míst aniž teprve vyčkávati zvlášt
ních dob, aby se oddal nábožným
cvičbám. Člověk takový snadno se
usebrává, protože se nikdy úplně
nerozptýlí záležitostmi vnějšími. Je
mu nevadí vnější práce ani za
městnání na ten čas-potřebné, nýbrž
jak se věci nahodí, tak se jim u
způsobuje. Kdo se dobře zařídí a
uspořádá vé svém srdci, nestará
se o podivný a převrácený lidský
shon. Věci pozemské jen tolik Člo
věku překážejí a jej matou, kolik
se k nim připoutává.
8. Kdybys byl úplně spořádán
a čist, prospívalo by ti vše jen ke
blahu a užitku. Proto tě tak vše
Jico rozčílí a co chvíle zkormoutí,
že jsi dosaváde jak patří sám sobě
neodemřel a neodtrhl se ode všech
věcí pozemských. Nic tak nepo
skvrňuje a neopoutává lidského
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srdce, jako nezřízená láska ke tvo
rům. Vzdáš-li se potěchy vnější,
budeš moc nazírati na věci ne
beské a často plesati v nitru svém.

HLAVA II.
O pokoře.

r. Neklaď tolikého důrazu na
to, kdo je s tebou, a kdo proti tobě;
o to však se snaž a pečuj, aby ve
všem, vždy a všude byl s tebou
Bůh. Uchovej si dobré svědomí,
a Bůh tě vezme na svou ochranu.
Neboť komu přispěje Bůh, tomu
neuškodí ničí moc. Umíš-li mlčeti
a trpěti, nepochybuj, že zakusíš po
moci Páně. Ontě ví, kdy a kterak
tě má vysvoboditi a protož máš se
mu odevzdati. Jestiť Boží věci při
spěti člověku na pomoc a vysvo
boditi jej z nesnáze kdejaké. Často
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bývá velmi dobře, že jiní znají
naše vady a káravě nám je vy
týkají, aspoň si tak zachováme
větší pokoru.
2. Když se člověk pro svá po
chybení pokořuje, pak snadno druhé
usmiřuje a snadno činí zadost těm,
kdož se naň hněvají. — Pokorného
bere Bůh v ochranu a vysvobo
zuje, pokorného miluje a těší,
k pokornému se nakloňuje, po
kornému udílí milost velikou, a
když byl ponížen, opět jej zvedá
ke slávě. Pokornému odhaluje svá
tajemství a sladce jej k sobě při
poutává a zve. Pokorný, i když se
mu dostalo zahanbení, přece požívá
žádoucího pokoje, ježto spoléhá
v Boha a nikoli ve svět. Věz, žes
neučinil ani kroku k dokonalosti,
nepovažuješ-li se za nižšího, než
jsou všichni ostatní,
GOTT
TC.
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HLAVA III.
Dobrý, mírumilovný člověk.
I. Předně zachovej pokoj sám
v sobě a pak budeš moci pokoj za
váděti i mezi druhými. Člověk po
kojný prospívá více, než veleučený;
člověk vášnivý převrací 1 dobré ve
zlé a ve všem větří jen něco zlého.
Člověk dobrý, mírumilovný obrací
vše ve stránku dobrou. Kdo žije
v pokoji sám se sebou, nesmýšlí
o žádném zle; kdo však jest se vším
nespokojen a stále vzrušen, toho
trápí rozmanitá podezřenía ani sám
klidu nemá, aniž ho dopřeje jiným.
Často mluvívá, čeho by mluviti ne
měl, a nečinívá toho, co by mu
bylo velice záhodno. Dobře pozo
ruje, co mají činiti druzí, a opomíjí
toho, co má činiti sám. Starej se
jen tedy horlivě především o sebe
sama a teprve pak budeš oprávněn

109

obraceti svou horlivost ke svému
bližnímu.
2. Sám své skutky pěkně do
vedeš omlouvati a přikrášlovati
omluv jiných však nechceš připu
stiti. Správnější by bylo, kdybys
sebe obviňoval a bratra svého
omlouval. Mají-li druzí míti strpení
s tebou, měj 1 ty strpení s jinými.
Viz, jak jsi dosud vzdálen pravé
lásky a pokory, která se nedo
vede na žádného hněvati, na žád
ného nevražiti, leč na sebe sama.
To není veliké umění, obcovati
s lidmi dobrými: totě přirozeně
kde koho těší; každý má rád
pokoj a více lásky cíti k těm,
kdož jsou s ním stejného smý
šlení. Uměti však žíti v pokoji
s lidmi tvrdými, nešlechetnými,
nekázanými a nám odporujícími,
totě veliká milost a velechvalný
mužný čin.
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3. Někteří žijí v pokoji 1 sami
se sebou i s druhými. A jiní ani
sami nemají pokoje, aniž nechávají
za pokojem druhých; jiným jsou
na obtíž a sobě ještě více. A zase
jsou lidé, kteří sami žijí v pokoji
a druhé k němu snažně nabádají.
Všecek však ten pokoj náš v tomto
trudném životě dlužno shledávati
více v tom, abychom protivenství
pokorně snášeli, nežli abychom ho
ani nezakusili. Čím lépe kdo do
vede trpěti, tím hodnějšího dojde
pokoje. Tenť jest vítězem nad se
bou a pánem světa, přítelem Kri
stovým a dědicem nebes.
HLAVA IV.

O čistotě srdce a prostném smýšlení.
Ir. Dvé peruti pozvedá člověka
nad tuto zem: prostnost a Čistota.

lii
Prostnost smýšlení a čistota srdce.
Prostotou Boha hledáme, čistotou
ho dosahujeme a požíváme. Žádný
dobrý skutek nebude ti na obtíž,
budeš-li v sobě prost všeliké zlé
náklonnosti. Nesmýšlíš-li a nesna
žíš-li se o nic jiného, než o to, co

se srovnává s vůlí Boží a co pro
spívá bližnímu, budeš požívati du
chovní svobody. Kdyby bylo srdce
správno, pak by ti každý tvor byl
zrcadlem života a knihou svatého
poučení. Není tak malého a tak
nepatrného stvoření, aby nebylo
hlasatelem Boží dobroty.
2. Kdybys byl sám v sobě do
brý a čistý, vše bys beze vší pře
kážky viděl a všemu dobře roz
uměl. Srdce čisté proniká v nebe
i peklo. Jakým jest kdo sám v sobě,
tak soudí o jiných. Jestli vůbec
nějaká radost na světě, pak ji má
člověk čistého srdce. A je- kde

i1ž

trampota a tíseň, pak jí nejvíce
zkusí zlé svědomí. Jako železo, dá-li
se do ohně, pozbývá rzi a všecko
se rozžhavuje, tak člověk, jenž se
úplně obrací k Bohu, pozbývá vlaž
nosti a v nového mění se člověka.
3. Začíná-li člověk vlažněti, bojí
se sebe menší obtíže a velmi touží,
aby se mu dostalo potěchy odjinud.
Jakmile však začne sebe sama
dokonale přemáhati a odhodlaně
se dá po cestě Boží, pak si ani ne
všimne toho, co mu dříve bývalo
za těžko.

HLAVA V.

Pozoruj sebe sama!
I. Nesmíme si příliš důvěřo
vati, ježto se nám začasté nedo
stává milosti a správného názoru.
Jen málo světla jest v nás a i toho
pozbýváme nedbalostí. Často ani
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neznamenáme, jak jsmé duchovně
slepi. Často nedobře jednáme a
ještě hůře se vymlouváme. Mnohdy
se v nás vzbouzí vášnivost a máme
to za horlivost. Maličkosti na dru
hých káráme a svých větších vad
nedbáme. Hned cítíme a vážíme,
co jest nám snášeti od jiných; co
však druhým od nás, toho nepo
zorujeme. Kdyby každý dobře a
správně uvažoval vady své, jistě
by o druhém nevynášel tak pří
sného odsudku.
2. Člověk duchovní nepřipouští
si žádné starosti tak, jako starost
o sebe sama; a kdo pozor svůj be
dlivě obrací sám na sebe, snadno
o druhých mlčí. Jinak nikdy ne
budeš opravdu duchovně a nábožně
živ, leč pomlčíš-i raději o jiných
a všimneš si sebe. Obíráš-li se cele
sám sebou a Bohem, málo tě bude
dojímati, co vidíš a slýcháš jinde.
Tomáš Kempenský,

8
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Kde jsi, nejsi-li sám ui sebe? A bys
1 vše prošel, co ti platno, když ne
dbáš sebe? Chceš-li míti pravý pokoj

|

a sjednocenost mysli, dlužno, abys
všeho ostatního pominul a měl
na paměti sám sebe.

3.Pročež
mnoho
získáš,
ne

připustíš-i si nižádné časné sta
rosti. Avšak veliká ztráta pro tebe,
budeš-li klásti na něco časného pří
lišnou váhu. Nechť se ti nic nezdá
velikým, nic vznešeným, nic vzác
ným, nic milým, leč Bůh sám, nebo
co z Boha jest. Každou útěchu,
která t1vyplýváz toho onoho tvora,
měj za marnost. Duše, jež miluje
Boha, pohrdá vším, co jest nižšího
než Bůh. Pouze Bůh, věčný, ne
skonalý a všeobsáhlý jest duši útě
chou a srdci pravou rozkoší.
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HLAVA VÍ.
Blaživost dobrého svědomí.

I. Slávou dobrého člověka jest
svědectví dobrého svědomí. Měj
dobré svědomí a neustále budeš
oplývati radostí. Dobré svědomí
snese velmi mnoho a 1 v době pro
tivenství docela jest veselo. Svě
domí zlé jest pořád plno strachu a
nepokoje. Libě bude se ti odpočí
vati, nebude-li ti srdce nic vyčítati.
Neraduj se, leč učinil-lis něco do
brého. Lidé nehodní nemají nikdy
pravé veselosti, nikdy nepociťují
úplného vniterného klidu; vždyťtě“

„není pokoje bezbožným,“

praví Pán.!) Afsi i řeknou: „Vždyť
máme pokoj, nic zlého se nám ne
stane, a kdo se odváží nám ško
diti?““ — nevěř

jim;

neboť zne

náhla proti nim vyvstane hněv.
1) Is. 57, 21.
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Boží a v niveč budou uvedena je
jich díla a myšlení jejich zanikne.
2. Který člověk opravdově mi
luje, tomu není za těžko chlubiti
se útrapou; neboť taková chlouba

znamená chlubiti se ve

kříži

Páně.!) Sláva, kterou dávají lidé
a zase berou, jest krátká. Za slá
vou světskou vždy spěje zármutek.
Sláva spravedlivých zakotvena jest
v jejich svědomí a nikoli v ústech
lidských. Kdo touží po pravé věčné
slávě, o pozemskou nedbá. Kdo na
obrat časné slávy buď vyhledává
nebo jí z té duše nepohrdá, doka
zuje, že o slávu nebeskou tolik ne
stojí. Ten člověk má vzácně klidnou
mysl, kterému jest jedno, chválí-li
jej lidé nebo haní.
3. Kdo má čisté svědomí, do
chází snadno spokojenosti a klidu.
1 Gal. 6, 14.

al?

Chválí-i tě kdo, nejsi proto svě
tějším; haní-li tě, nejsi proto špat
nějším. Co jsi, to jsi; a nemůžeš
nazýván býti větším, nežli jakým
jsi před Bohem. Jsi-li vědom, kým
jsi sám u sebe, bude ti lhostejno,
co o tobě mluví lidé. Člověk vidí
na tvář, Bůh do srdce. Člověk spa
třuje skutky, Bůh však rozvažuje
úmysly. Jednati vždy dobře a
mnoho si o sobě nemysht, totě
známkou pokorné duše. Nepřáti si
potěchy od nižádného tvora, totě
znamením velké čistoty srdce a
niterné důvěry.
4. Kdo se pro sebe nedovolává
ničího svědectví, ten, jak patrno,
odevzdal se úplně Bohu. Právem

dí sv.Pavel'):,Nekdosám

se

chválí dokonalýjest,ale

koho Bůh chválí“
1) 1 Kor.

ro, 18.

V duchu
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obcovati s Bohem a zvenčí nedá
vati se másti nižádnou náklonností:
totě stav člověka duchovního.

HLAVA VII.
Miluj Ježíše nade všecko!
I. Blaze tomu, kdo ví, co jest
milovati Ježíše a pohrdati sebou
samým pro Ježíše. Třeba opustiti
miláčka pro miláčka, an Ježíš chce,
abychom jej miloval nade všecko.
Láska ke tvoru klamavá jest a ne
stálá, láska k Pánu Ježíši věrná a
vytrvalá. Kdo přilne ke tvoru, 1i
s jeho nicotností klesne; kdo se při
drží Ježíše, pevně stojí na věky
Toho miluj a přítelem si podrž,
jenž 1 tehdy, kdy tě snad kde kdo
opustí, s tebou ostane a nedá na
konec, abys zahynul. Ode všech bude
se ti jednou odloučiti chtěj nechtěj.
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2. Drž se Ježíše za živa i při
smrti a odevzdej se věrné jeho
stráži; ontě sám ti může pomoci,
byť se ti 1 všichni zpronevěřili.
Tvůj miláček jest takový, že ne
snese vedle sebe jiného, nýbrž chce
míti srdce tvé sám a jako král na
vlastním trůně sídliti v něm. Kdy
bys se dovedl odpoutati ode všeho
všude stvoření, Ježíš by k tobě za
vítal rád. Zkusíš, že téměř úplně
bude ztraceno vše, cokoli budeš
skládati na lidi bez Ježíše. Nedů
věřuj a nespoléhej na třtinu větrem

seklátící,neboť„všelikétělo

jakotráva,avšeliká jeho
sláva jako květ polní.“!)
3. Brzo se zklameš, budeš-li pro

hlédati pouze k tomu, jak se ldé
tváří na venek. Neboť, hledáš-li
u jiných útěchy a svého pro
1) Is. 40, 6.
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spěchu, najdeš u nich přečasto
pouze škodu svou. Hledáš-li ve
všem Ježíše, ovšem nalezneš Je
žíše; pakli hledáš sebe, nalezneš
sice sebe, avšak na svou zkázu.
Neboť člověk, nehledá-li Ježíše,
více si škodí, nežli mu může uško
diti celý svět a všichni jeho ne
přátelé.

HLAVA VIII.
O důvěrném přátelství s Ježíšem.
v



I. Jest-li s námi Ježíš, vše jest
dobře a nic nepřichází za těžko;
není-li S námi, vše jest učiněná

trpkost. Nemluví-li k nám Ježíš
v srdci, jest všeliká útěcha planá;
promluví-li však Ježíš jen jediné

© slovo,
vzchází
útěcha
neskona
Zdaž Mara Magdalská ihned ne
vstala z místa, kde plakala, když

jí Martařekla:„Mistr jest tu
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a volá tebe.“!) Šťastnáhodina,
kdy tě Ježíš volá od slz k duchovní

radosti! Jak vypráhlý a tvrdý jsi
bez Ježíše! Jak pošetilý a bláhový,
toužíš-li po něčem mimo Ježíše! Či
není to věčná škoda, než kdybys
ztratil celý svět?
2. Co ti může dáti svět bez
Ježíše? Býti bez Ježíše jest hrozné
peklo, býti s Ježíšem, jest sladký
ráj. Bude-li s tebou Ježíš, neuškodí
ti žádný nepřítel. Kdo nalezne
Ježíše, nalezne vzácný poklad, ano,
poklad všech pokladů. Kdo ztratí
Ježíše, pozbude velmi mnoho, ba
více než celého světa. Nejchudším
jest, kdo jest živ bez Ježíše, nej
bohatším,
kdo jest zadobré s Je
vv
žíšem.

3. Veliké jest umění, uměti
obcovati s Ježíšem — a uměti sl
1) Jan rr, 28.
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udržeti Ježíše, jest velká moudrost.
Buď pokorný a pokojný a Ježíš
bude s tebou. Buď nábožný a tichý
a Ježíš ostane s tebou. Snadno bys
zapudil Ježíše a pozbyl Jeho mi
losti, kdybys raději odbočil ku vněj
šímu světu. Kdybysjej od sebe odpu
dil a ztratil, ke komu se pak utečeš,
koho si pak budeš hledati za přítele?
Bez přítele ti dobře nebude a ne
bude-li ti Ježíš přítelem nade vše
cky, bude ti nadmíru smutno a
budeš velice opuštěn. Pošetile tedy
jednáš, skládáš-li v někoho jiného
svou důvěru nebo radost. Raději
nechť se proti tobě vzepře celý svět,
nežli abys urazil Ježíše. Mezi všemi
milými budiž tedy pouze Ježíš
sám obzvláštním miláčkem tvým.
4. Každého miluj pro Ježíše,
Ježíše však pro Něho samého. Je
žiše samého máme milovati láskou
obzvláštní, ježto jedině On sám
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jest přítelem ze všech nejlepším a
nejvěrnějším. Pro Něho a v Něm
buďtež ti milými všichni lidé, jak
přátelé, tak nepřátelé; a za ty
všecky Jej prosívej, aby Jej všichni
poznali a milovali. Nikdy nebaž po
tom, aby tě lidé nějak obzvláštně
chválili nebo milovali, neboť to jest
výhradou Boha samého, an nemá
sobě podobna. A nebaž po tom,
aby se kdo s tebou obíral v srdci
svém, aniž ty se láskou k někomu
zabývej; nýbrž Ježíš jen buď v srdci
tvém 1 každého dobrého člověka.

5. Buď čistého a prostého du
cha a nenechávej se upoutati ni
žádným tvorem. Nezbytno, abys
se všeho zřekl a srdce Čisté po:
vznášel k Bohu, cheš-li pokojně

zakoušeti,„jak libý,

sladký

jest Pán.“!) Toho pak nedocílíš,
1) Žalm 33, o.
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leč když ti Bůh předem udělí mi
lost svou a jí k sobě tě připoutá,
abys všemu dal výhost, všeho se
sprostil a sám Ss ním samým se
spojil. Neboť zavítá-h ke člověku
milost Boží, tu stává se silným ku
všemu; pak-li se od člověka vzdálí,
jest chud a sláb a jako samým šle
hům zůstaven. Než ani tehdy nesmí
malomyslněti a zoufati, nýbrž klid
nou myslí ostati odevzdán do vůle
Boží a vše, co se s ním stane, sná
šeti ke cti Ježíše Krista; vždyťtě
po zimě přichází léto, po noci vrací
se den a po bouři jasnota veliká.

HLAVA IX.
O úplné bezúůtěšnosti.

I. Není těžko pohrdati útěchou
lidskou, máme-li útěchu božskou.
Ale veliká, ba převeliká to věc,

125

dovede-li člověk postrádati útě
chy jak lidské tak božské; a ke
cti Boží ochotně snášeti i vyhnan
ství srdce
v ničem a v nikom
nehledati sebe sama a pustiti se
zřetele 1 vlastní zásluhy. Což je to

za hrdinství, jsi-li pln radosti a
zbožnosti, když se k tobě blíží mi
lost Boží? Vždyť hodina ta jest
kde komu žádoucí. Ó, příjemně se
jede tomu, koho nese milost Boží!
A ký div, že nepociťuje svého bře
mene ten, koho nese Všemohoucí
a vede vůdce svrchovaný?
2. Míváme rádi něco pro po
těšenou, a těžko věru člověku úplně
sama sebe se zříkati. Svatý mu
čedník Vavřinec přemohl svět s bi
skupem svým, protože vším pohrdl,
co se zdálo potěšitelného na světě:
a z lásky ke Kristu tiše snesl 1 to,
že mu byl odňat Boží velekněz
Sixtus, kterého přehoroucně mí
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loval. A tak láskou ke Tvůrci pře
konal lásku ke člověku a žá
doucnější mu byla božská úrada,
nežli světská útěcha. Tak 1 ty
uč se vzdávati pro lásku Boží
1 některého přítele, ať ho sebe
více potřebuješ, ať jej sebe více
miluješ. A netrap se, když tebe
přítel opustí: však víš, že jednou
musíme se rozloučiti všichni ve
spolek.
3. Těžký a dlouhý stojí to člo
věka boj, nežli se naučí sám nad
sebou úplně vítěziti a všecku lásku
svou povznášeti k Bohu. Má-li
člověk za základ sebe sama, snadno
se kloní za lidskou potěchou. Avšak
pravý milovník Boží a snaživý ná
sledovník ctnosti nestojí o takovou

| potěchu,
nevyhledává
takový
smyslných pochoutek,. ale raději
snáší těžké zkoušky a trudné ná
mahy pro Krista.

i34

4. Uděluje-h tudíž Bůh ti du
chovní útěchy, přijímej ji vděčně,
ale nezapomínej, že to jest dar Boží
a nikoli tvoje zásluha. Nepyšní se
tím, neraduj se přespříliša nezaklá
dej si na tom ješitně: nýbrž z daru
toho buď tím pokornějším a obezře

ejším i bohabojnějším při všech
svých skutcích, ježto hodina ta pře
jde a nastane pokušení. Bude- ti
útěcha odňata, nezoufej si zrovna,
nýbrž pokorně a trpělivě očekávej
nebeského navštívení, jestiť Bůh
dosti mocen, aby tlopět daroval útě
chu tím hojnější. Lidem, kteří za
kusili cest Božích, není to nic nového
ani neobvyklého: vždyť 1 velikým
světcům a dávným prorokům často
se přiházívalo takovéto střídání.
5. Proto pravil jeden z nich,')
když milost jej už navštívila: „Já
1) Žalm 29, 7—9; II; 12.

128

pak řekl jsem v hojnosti
své:Nepohnusenavěky.“'
Když však milosti nepociťoval, do
dává, co v nitru svém zkusil, slovy:

„Odvrátil jsi tvář svou

ode mne, 1 učiněn jsem
zkormoucený.' Avšakani za
této rozpolohy nezoufá, nýbrž tím*
úpěnlivějiPána prosí řka: „K tobě,

Hospodine, volati budu,
a k Bohu svému modliti
se budu.“

Poslézedostává se mu

ovoce modlitby té 1 svědčí, že byl

vyslyšenřfka:„Slyšel

Hospo

din a smiloval se nade
mnou Hospodin učiněn

jest spomocník můj.“ Než
kterak? Praví: „Obrátil

jsi

mi kvílení mé v radost
rozptýlils smutek můj a
opásal jsi mne veselím.“
Dálo-li se takto velikým svět
cům, nemáme malomyslněti, my

129

lidé slabí a nuzní, mění-li se naše
horlivost zavdy ve chladnotu: Duch
Páně zajisté přichází a odchází dle
dobrolíbezné vůle své. Pročež dí

blahoslavený Job:') „Navště

vuješ jej na úsvitě

vnáhlezkoušíš jej.“

a

6. Več mohu tedy doufati, več
důvěřivě spoléhati, leč v pouhé ve
liké milosrdenství Boží, a jedině
v naději milosti nebeské? Neboť
ať mám vůkol sebe dobré lidi, ať
zbožné bratry, ať věrné přátele, ať
svaté knihy, ať krásná pojednání,
ať vůkol mne zaznívají líbezné
zpěvy a pisně: vše to mi málo po
může, málo mne potěší, nemám-li
milosti Boží a jsem-li zůstaven své
vlastní nuznosti. Pak není lepšího
léku, leč sv. trpělivost a sebezapí.
ravá odevzdanost do vůle Boží.
1) Žalm 7, 18.
Tomáš Kempenský.

o
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7. Nikdy jsem nenalezl člověka
tak nábožného a ctnostného, by
občas nezakusil ztráty Boží mi
losti anebo nepocítil, kterak ocha
buje u své horlivosti. Nebylo svět
ce, který by byl tak velice povzne
sen a osvícen, aby naň dříve nebo
později nedolehlo pokušení. Neboť
není hoden vznešeného na Boha
nazírání, kdo není pro Boha vy
tříben nějakým utrpením. Poku
šení bývá jakoby předběžným zna
mením příští útěchy. Jen těm,
kteří obstáli v pokušení, slíbena
jest nebeská útěcha. „ITomu,

kdož zvítězí, dám jísti
se stromu života.“!)

8. Proto pak se člověku dostává
božské útěchy, aby statečněji zdo
lával protivenstva. Někdy opět na
dejde pokušení, aby se nevynášel
1) Zievení 2, I7.

la1

svou ctnosti. Zlý duch nespí a
smyslnost ještě neodemřela, pročež
neustávej se zbrojiti k zápasu:
jestiť v pravo 1 v levo dosti ne
přátel, a ti na tebe číhají bez
ustání.
HLAVA X.
Buďme vděčni za milost Boží.

I. Proč vyhledáváš odpočinku.
kdyžtě jsi se narodil k práci? Hotov
se více k trpělivosti nežli k potě
chám a spíše se chystej nésti kříž,
než oplývati veselím. Vždyť, který
pak člověk — 1 světský — by sl

nepřál útěchy a duchovní radosti,
jen kdyby ji mohl míti stále?
Útěcha duchovní daleko předčí
nade všecku radost světskou a roz
koš tělesnou. Veškery radosti svět
ské jsou buď marny nebo nectny;
duchovní však radosti jediné jsou
9*
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blaživy a čestný, ná

ctnost jest

jejich původem a sám Bůh v čisté
duše je vlévá. Než duchovních těch
radostí nemůže žádný požívati
vždy, kdy a jak by si toho přál,
protože doba pokušení dlouho ne
ustává.
2. Navštívení Božímu je však
velmi na úkor lichá svobodomysl
nost a velká sebedůvěra. Dobře
jedná Bůh, že dává milost útěchy;
ale člověk nejedná dobře, že se za
vše Bohu neodsluhuje vděčností.
A právě proto nemohou v nás dary
milosti plynouti, ježto jsme ne
vděční jejich původci a nestaráme
se, aby vše (co jsme obdrželi) ply
nulo zase zpět ke svému zdroji a
počátku. Neboť ten, kdo za milost
vzdává náležité díky, vždy má
nárok na milost novou, a co
se udílívá pokornému, odejme se
hrdému.
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3. Nepřeji st takové útěchy,
která by mne pozbavovala kajícné
zkroušenosti, ba netoužím ani po
takovém vyšším nazírání, jež by
mne vedlo k hrdosti. O, není vše,
co vznešeného, také svato, není
vše, co příjemného, také dobro,
není vše, co žádoucího, také čisto,
není vše, co milého nám, také
Bohu libo. Rád přijímám takovou
milost, která mne činí čím dále po
kornějším a bohabojnějším a která
mně dodává nové a nové ochoty,
abych se zříkal sám sebe. Kdo jest
poučen darem milosti a bolestně
procvičen její ztrátou, neodváží se
přičítati si nic dobrého, nýbrž při
zná se raději ke své nuznosti a na
hotě. Dej Bohu, což jest Božího, a
sobě připisuj, což jest tvého; to
jest: Bohu vzdávej díky za milost
a sobě vlastní pouze vinu — a
trest, jehož za vinu tu zasloužíš,
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4. Drž se vždy posledního místa
a dostane se ti nejvyššího ; neboť
vrch bez spodiny neobstojí. Nej
větší světcové před Bohem jsou
sami před sebou nejmenšími a čím
větší jejich sláva, tím více u nich
pokory. Plni jsou pravdy a slávy
nebeské, a tak nejsou Žžádostivi
oslavy marné. Jsouce založení a
upevnění v Bohu, nemohou nikte

rak býti pyšnými. Jelikož vše do
bro, jehož se jim dostalo, připisují
výhradně Bohu, nehledají oslavy,
jakou způsobují lidé lidem, nýbrž
pouze té, jež pochází od Boha sa
mého, 1 touží, aby v nich 1 ve všech

svatých chválen byl Bůh; toť jejich
cíl, k němuž směřují neustále.
5. Buď tedy povděčen za nej
menší dobrodiní a budeš hoden i
většího. Sebe menšího daru tak
si važ, jakoby byl největší, a čím
druzí pohrdají, měj za dar ob
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zvláštní. Považ vznešenost dár
covu, i nebude se ti zdáti žádný
dar malým anebo příliš nepatrným.
Neboť nic není malým, co nám da
ruje Bůh svrchovaný. Byť nás i
trestal a udeřil, musí nám býti
milo: neboť vždy jen k našemu
dobru činí, ať na nás sešle cokoli.
Kdo si chceš milost Boží udržeti,
budiž vděčen, když se ti milost
dává, trpěliv, když se ti odnímá.
Pros, aby se ti opět vrátila, a buď
obezřelý a pokorný, abys jí ne
ztratil.
HLAVA XI.

Jak málo jest následovníků kříže
Kristova.
I. Ježíš má nyní mnoho přátel
svého nebeského království, málo
však těch, kteří by nesli jeho kříž
Má mnoho těch, kteří dychtí po
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útěše, ale málo těch, kteří si přejí
útrapy. Dosti nachází společníků
svého stolu, ale málo následovníků
svého odříkání. Všichni touží s ním
se radovati, málo kdo chce pro
něho něco trpěti. Mnozí jdou za
Ježíšem až k lámání chleba, ale
málo jich vyčkává, aby s ním pili
kalich utrpení. Mnoho jich uctívá
jeho zázraky, ale málokteří jdou
za ním až k potupě kříže. Mnozí
milují Ježíše, pokud jich nepotká
nijaké protivenství. Mnozí jej chválí
a velebí, dokud se jim od něho do
stává jaké útěchy. Skryje-li se jim
však Ježíš a na chvíli je opustí,
upadají v nářek aneb až přespří
Jišně klesají na mysli.
2. Kdož však milují Ježíše pro
Ježíše a nikoli pro nějakou svou
vlastní útěchu, chválí jej stejně ve
všelikém soužení a úzkosti srdce,
jako při svrchované útěše, A kdyby
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jim ani nikdy nemínil dáti útěchy,
přece by byli ochotni vždy jej
chváliti a stále mu díky vzdávati.
3. O, jak mocná jest láska k Je
žíšovi Čistá, nekalená žádným so
beckým prospěchářstvím, žádnou
sebeláskou! Zdaž všichni ti, kdož
baží stále jen po útěše, nemají se
vlastně zváti námezdníky? Zdaž
se neosvědčují býti spíše milov
níky sebe samých, než milovníky
Kristovými, ježto mají na mysli
stále jen vlastní výhody a pro
spěchy. Kde najdeme takového
člověka, který by chtěl Bohu slou
žiti zcela nezištně ?
4. Zřídka se najde kdo tak du
chovní, aby byl odpoután ode
všeho pozemského. Neboť člověka
opravdově chudého duchem a ode
všech tvorů sproštěného kdo na

lezne?„Z daleka a z posled

ních končin jest cena je
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ho.“!) Kdyby člověk vydal ve
škeren statek svůj, to ještě nic není;
a kdyby činil veliké pokání, to
ještě jest pramálo; a kdyby obsáhl
všecky vědomosti, ještě jest da
leko; a kdyby měl ctnost velikou
a nábožnost převroucí, ještě mnoho
se mu nedostává, totiž toho jed
noho, čeho jest na vrchol potřebí.
A co jest to? Aby všeho zanechaje
zanechal i sám sebe, sám sebe úplně
opustil a ni trochu sebelásky sl ne
ponechal. A když vše učiní, co pozná,
že mu jest Činiti, aby tak o sobě
smýšlel, jakoby nic nebyl učinil.
5. Ať necení vysoko, co by
mohlo považováno býti za něco
velikého, ale vpravdě se uznává za
služebníka neužitečného, jak dí

věčnáPravda:, Když učiníte

všecko, co vám přikázá
+) Přísl, 31, 10.
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nojest,rcete: Služebníci
neužiteční

jsme.“!) Pak

bude moci opravdu býti chud a
nah duchem a říci s prorokem:

„Neboť osamělý a chudý

jsem já.“?*) Žádný však není bo
hatším, žádný mocnějším, žádný
svobodnějším nad toho, kdož do
vedesám sebe a vše ostatní opustiti
a pokořiti se co nejníže.
HLAVA XII.
Královská cesta svatého kříže.

I. Tvrdým zdá se býti mnohé

mu onen výrok: „Zapři

sebe

sám, vezmi kříž svůj a
následuj

mne.“*) Avšakmno

hem tvrdším bude slyšeti ona slova

poslední: „Odejděte

ode

') Luk. I7, Io. — 2) Ž, 241 16, =
3) Mat, 16, 24,
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mne, zlořečení, do ohně
věčného/!“*) Ti kdož nyní rádi
slyší slovo kříže a jím se řídí, ne

budou se obávati potom, že by
jim bylo slyšeti odsudek věčného
zavržení. To znamení kříže bude
na nebi, když Pán přijde na soud.
Tehdy všichni služebníci kříže, kteří
se Ukřižovanému připodobih za
živa, přistoupí ke Kristovu soudci
s velikou důvěrou.
2. Co se tedy bojíš vzíti na se
kříž, kterým se vchází v nebeské
království? Ve kříži spása, ve kříži
život, ve kříži obrana proti ne
přátelům; ve kříži zdroj nebeské
sladkosti; ve kříži posila mysli, ve
kříži duchovní radost; ve kříži
vrchol ctnosti, ve kříži dokonalost
svatosti. Není spásy pro duši, ani
naděje v život věčný, leč ve kříži,
') Mat. 25, 14.
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Vezmi tedy kříž svůj a jdi za Je
žíšem a půjdeš do života věčného.
On šel před tebou nesa sobě kříž,
i zemřel za tebe na kříži, abys 1 ty
nesl kříž svůj a toužil umříti na
kříži. Neboť, jestli s ním spolu
umřeš, rovněž 1 s ním žíti budeš;
a budeš-li mu druhem v útrapě,
budeš mu 1 druhem v oslavě.
3. Hle, na kříži všecko se za
kládá a na smrti vše záleží; a není
jiné cesty k životu a k pravému
niternému pokoji, leč cesta sva
tého kříže. Uprav si a zřid vše dle
své vůle a svého názoru: a přece
shledáš, že nelze jinak, leč stále
něco trpěti: ať už dobrovolně, ať
proti vůli a tak kříž nalezneš
vždy. Buď budeš pociťovati bolest
tělesnou, nebo v nitru svém sná
šeti budeš trýzeň duševní.
4. Někdy budeš opuštěn od
Boha, jindy tě rozruší tvůj bližní
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a nade vše sám sobě budeš začasté
na obtíž. A není žádného léku,
žadné útěchy, abys se mohl vy
svoboditi nebo si uleviti, nýbrž
dlužno trpěti, dokud Bůh bude
chtíti. Chceť Bůh, abys se naučil
snášeti trampoty bez útěchy, abys
se mu cele podrobil a útrapou stal
se pokornějším. Nikdo necítí muk
Kristových tak opravdově, jako
ten, komu jest trpěti podobně. Kříž
jest ti tudíž stále uchystán a čeká
na tebe všude. Neunikneš mu, ať
se utečeš kam utečeš: neboť jdi
kamkoli, — všady neseš s sebou
sebe, vždy nalezneš sebe. Obrať
se nahoru, obrať se dolů, obrať
se na venek, obrať se do vnitra:
a všude tam nalezneš kříž, 1 ne
zbytno, abys si všude uchovával
trpělivost, chceš-li míti niterný
mír a zasloužiti si koruny nepo
míjející.
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5. Šnášíš-li kříž oddaně, po
nese tebe a povede k žádoucímu
cíli, kde totiž bude konec utrpení,
ať i to nakrásně nebude zde. Sná
šíš-li kříž s nelibostí, břemenem si
jej činíš a jen si více přitěžuješ;
vždyť přece nelze jinak, než abys
jej nesl. Svrhneš-li kříž jeden, jistě
najdeš jiný a snad ještě těžší.
6. Myslíš, že ty unikneš tomu,
čemu nemohl ujíti ani jeden smrtel
ník? Který světec byl na světě bez
kříže a bez trápení? Vždyť ani Pán
náš, Ježíš Kristus, co žil, nebyl ani

© hodinu
bez
bolestného
utrpen
„Zdaliž nemusel Kristus
těch věcí trpěti a tak
vejíti do slávy své?“) I

kterak ty jiné cesty hledáš, než
jest tato cesta královská, ta cesta

svatého kříže ?

1) Luk. 24, 26.
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7. Všecek život Kristův byl
křížem a mučednictvím; a ty pro
sebe hledáš pokoje a radosti? Mýlíš
se, mýlíš, toužíš-li po něčem ji
ném, nežli snášeti soužení, jelikož
všecek ten smrtelný život jest pln
běd, všecek jest obepsán kříži. A
čím výše kdo v duchu pokroči, tím
těžší kříže částo nalezne: protože
trýzeň vlastního vyhnanství jest
tím vétší, čím více se zvětšuje sebe
láska.
8. Nicméně člověk, byť mnoho
násobně zkušený, není bez útěšné
úlevy, an cítí, kterak mu vzrůstá
převeliký užitek z toho, že trpělivě
nese svůj kříž. Neboť, kdož dobro
volně se mu podkládá, mění se mu
celé břímě útrapy v důvěru božské
útěchy. A čím více se tělo potírá
soužením, tím více sílí duch niter
nou milostí. Ba nezřídka, dychtě se
z lásky připodobiti kříži Kristovu,
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tak býva posilněn v trampotě a
protivenství, že by ani nechtěl býti
bez bolesti a utrpení: protože jest
přesvědčen, že tím jest milejším
Bohu, čím větší a těžší nesnáze pro
něho dovede snésti. Není to síla
člověka, nýbrž milost Boží, jež ve
slabém těle zmůže a působí účinky
tak veliké, že čeho se přirozeně
vždy děsí, čemu přirozeně vyhýbá,
po tom vroucně touží, to si oblibuje.
o. Nesrovnává se ovšem s lid
skou přirozeností, kříž nésti, kříž
milovati, tělo trestati a ve službu

podrobovati, poctám vyhýbati, ra
dostně křivdy snášeti, sebou samým
pohrdati a pohrdání si přáti, jakým
koli protivenstvím a nehodlám se
podvolovati a po žádném štěstí na
tomto světě netoužiti. Máš-h zřetel
k sobě samému, nic takového ze
sebe nezmůžeš; důvěřuješ-li však
v Boha, bude ti dána síla s nebe a
Tomáš Kempenský,

IO
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svět i tělo budou podrobeny tvému
panování. Než ani nepřítele ďábla
nebudeš se báti, budeš-li obrněn
věrou a jest-li kříž tvým praporem.
Io. Odhodlej se tedy jako dobrý
a věrný sluha Kristův, nésti mužně
kříž Pána svého, z lásky k tobě za
tebe ukřižovaného. Připrav se, že
tl bude snášeti mnoho protivenství
a rozličných nesnází v tomto bídném
životě; neboť tak tomu bude, ať se
octneš kdekoli, a tak toho vpravdě
zakusíš, buď si skryt kdekoli. Musí
tak býti a nelze nikterak uniknouti
trampotě a bolu nesnází, leč abys
je trpělivě podstoupil. Pij mužně
kalich Páně, chceš-li jeho přítelem
býti a míti s ním podíl. Útěchy
ponech Bohu; ať s ní sám naloží,
jak se mu nejlépe bude líbiti. Ty
však se přihotov snášeti útrapy a
měj je jakoby za převelikou útěchu,

ježto„utrpenítohotočasu
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nejsourovnabudoucíslá
vě,kterásezjevívnás,“)
bys je 1 sám všecka mohl pod
stoupiti.
II. Když až tam dospěješ, že
ti trápení bude milo a libo pro
Krista: pak si považuj, že dobře
je s tebou, ježto jsi nalezl ráj na

zemi. Pokud ti utrpení jest na obtíž
a hledáš, jak jen bys se mu vyhnul,
potud bude s tebou nedobře, a buď
kde bud, všady s tebou půjde trap
ná touha, jen abys trápení unik
nouti mohl.
I2. Budeš-li připraven na to,
nač máš býti připraven: na utrpení
a smrt, brzy s tebou bude lépe a
nalezneš pokoj. Bys i byl jako sv.
Pavel vtržen až do třetího nebe;
proto přece nejsi jist, Že bys nemu
sil snášeti nic zlého. Pravilť Pán!
1) Řím.

8, 18.

Io*
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„Já zajisté ukáži jemu,

jak mnoho bude mu pro

jméno mé trpěti.“*) Nezbývá
ti tedy nežli trpěti, chceš-li Ježíše
milovati a ustavičně jemu sloužiti.
I3. Kéž bys byl hoden trpěti
něco pro Jméno Ježíšovo; jak ve
liká sláva očekávala by tebe, jaký
by to byl ples pro všecky svaté
Boží a jaké povzbuzení lidí ostat
ních! Neboť trpělivost každý chválí,
ač trpěti chce málo kdo. Právem
bys měl rád maličko trpěti pro
Krista, kdyžtě mnozí daleko více
trpí pro svět.
I4. Věz najisto,

že mnezbytno,

abys žil život umírání. A čím kdo
více sám sobě odumírá, tím více
počíná žíti Bohu. Nikdo není scho
pen, aby chápal věci nebeské, leč
podvolí-lh se snášeti pro Krista
1) Sk. ap. 9, 16.
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protivenství. Nic Bohu není mi
lejšího, nic tobě prospěšnějšího na
tomto světě, než ochotně trpěti pro
Krista. A kdybys si mohl voliti,
mnohem vroucněji musil bys si
přáti, abys mohl pro Krista trpěti,
nežli abys byl osvěžován hojným
potěšením: protože bys tak byl
Kristu podobnějším a všem svatým
přiměřenějším. Neboť naše zásluha

a vlastní pokrok v dobrém nezáleží
v hojných příjemnostech a potě
chách, nýbrž daleko více v tom,
abychom dovedli snášeti sebe větší
obtíže a trampoty.
I5. Vždyť kdyby bylo bývalo
pro spásu lidstva něco lepšího a
užitečnějšího, nežh trpěti, byl by
to zajisté Kristus slovem 1 příkla
dem ukázal. Takto však jak učed
níky za ním jdoucí, tak všecky,
kdož touží ho následovati, zcela
zřejmě napomíná, aby nesli kříž, an
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dí: „Chce-li kdo za mnou

přijíti zapři sebe sám a
vezmi kříž svůj a násle

duj mne.“*) Závěrkem celé této
četby a úvahy buďtež slova:*) „Že
musímeskrzemnohá
sou
žení vcházeti do králov
ství Božího.“

[ea]

1) Mat.

16, 24. — *) Sk. ap. 14, 21.

Kniha třetí.
O VNITERNÍ ÚTĚŠE.
HLAVA

IL.

Jak mluví Kristus v nitru k věřící
duši.

I. „Poslechnu, co by
mluvil ke mně Hospodin
Bůh.“*) Blahoslavena duše, která
slyší v sobě mluviti Pána a z jeho
úst přijímá slova útěchy. Blaho
slavené uši, jež vnímají vánek bož
ského šepotu, toho však nedbají,
co jim našeptává tento svět. Pře
1) Žalm 84, 9.
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blažené uši, které neposlouchají
hlasu, jenž zevně zvučí, nýbrž jenž
v duchu pravdě učí. Blahoslavené
oči, které jsou uzavřeny okolnímu
světu, za to však jsou zahloubány
v nitro. Blahoslavení, kdož proni
kají srdce své a denně rozjímajíce
o tajemstvích nebeských, přičiňují
se vniknouti v ně hloub a hlouběji.
Blahoslavení, kdož snaží se Bohu
oddati a sprošťují se kde které pře
kážky světské. Považ to, duše má,
a uzavři brány svých smyslův,
abys mohla slyšeti, co v tobě mluví

Pán Bůh tvůj.
2. Toto praví miláček tvůj: Já
jsem spása tvá, tvůj pokoj a život
tvůj. Vytrvej u mne a nalezneš
poklid. Pusť mimo sebe vše, což
pomíjivého, hledej toho, což jest
věčno. Co jiného jsou všecky věci
pozemské nežli svůdnou léčkou ?
A co jsou ti platni všichni tvorové,
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opustí-li tě Tvůrce? Protož všeho
se zřekni a radostně a věrně oddej
se Tvůrci svému, abys mohl dosíci
opravdové blaženosti.
HLAVA II.
Pravda mluví v nitru bez hlaholu
slov.

I. „Mluv Hospodine, ne
boť slyší služebník tvůj!“!)

„Služebník tvůj jsem já:
dejžmirozumnost,abych

znalsvědectví tvá.“? Na

kloň srdce mé ke slovům úst
svých, plyňtež jako rosa výrobky
tvé. Synové israelští pravili kdys

Mojžíšovi:„Mluv ty s námi

a slyšeti budeme: nechť
nemluví nám Hospodin,

abychom snad nezemřeli.“*)

1) 1 Král. 3, 9. — *) Ž. 118, 125. —
8) 2 Mojž. 20, Io.
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Ne tak, Pane, ne tak prosím,
nýbrž raději s prorokem Samuelem
pokorně a toužebně úpím: „Mluv,
Hospodine, neboť slyší služebník
tvůj“ Ať ke mně nemluví Mojžíš,
aniž který prorok: nýbrž ty ra
ději sám mluv. Pane Bože, jenž
jsi nadchl a osvítil všecky pro
roky; neboť ty jediný můžeš 1 bez
nich vyučiti mne úplně, oni však
bez tebe nic nezmohou.
2. Mohouť oni sice pronášeti
zvučná slova, ale nemohou dodati
ducha. Překrásně mluví, ale když
ty mlčíš, srdce nerozněcují. Po
dávají písmena, ale ty otevíráš
jejich smysl. Pronášejí tajemství,
ale ty odhaluješ význam jejich
obrazů. Prohlašují přikázání, ale ty
pomáháš je plniti. Ukazují cestu,
ale ty sílíš k chůzi. Oni účinkují
pouze na venek, ty však vzděláváš
a osvěcuješ srdce. Oni jen po vrchu
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zalévají, ty však dáváš úrodu. Oni
hlásají pouze slova, ty však dáváš
sluchu pochopení.
3. A tak ať ke mně nemluví
Mojžíš, nýbrž ty, Pane Bože můj,
věčná pravdo, abych snad nezemřel
a neostal bez užitku, kdybych byl
pouze zvenčí napomínán a nikoli
spolu v nitru roznícen, aby mně
nebylo na odsouzenou to slovo, jež
jsem sice slyšel, ale neplnil, jež jsem
sice poznal, ale nemiloval, v něž
jsem sice uvěřil, ale nezachoval.
Mluv tedy, Pane, neboť slyší slu

žebníktvůj: „Dyť máš slova
života věčného/!“!) Mluvke

mně na jakoukoli útěchu duše mé,
k nápravě celého mého života a ke
své cti, chvále a slávě ustavičné.

í 1) Jan

6, 69.

156

HLAVA III.
Slovo Boží jest slyšeti pokorně,
ale mnozí toho nedbají.
I. Slyš, synu, slova má, slova
přelíbezná, jež převyšují vědouc
nost všech mudrcův a učenců tohoto
světa. Slova má jsou duch a život a
nelze jich posuzovati po rozumě lid
ském. Nesluší se též stahovati je k
pouhé marné zábavě, nýbrž jest
je poslouchati mlčky a přijímati
se vší pokorou a vroucí láskou.

2. I pravil jsem: „Blaho

slavenýčlověk,kteréhož

bys ty vycvičil Hospo
dine, a jehož bys ze zá
konasvého vyučil: abys
muulevilodednůzlých,“")
a aby nebyl opuštěn na zemi.
3. Jáť — praví Pán — od prvo
počátku jsem vyučoval proroky
1) Žalm 93, I2 d.
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a až dosud neustávám mluviti ke
všem; avšak mnozí jsou hluší a
zatvrzelí ke slovům mým. Mnozí
slyší raději svět než Boha; ochot
něji se řídí choutkami svého těla
než vůlí Boží. Svět přislibuje jen
chvilkové a malicherné výhody, a
přece se mu slouží velice dychtivě;
já přishbuji milosti svrchované a
věčné, a přece jak lhostejna ostá
vají lidská srdce! Kdo mně slouží a
mne poslouchá vždy a všude tak
pečlivě, jako se slouží světu a svět

ským pánům? „Zardi

done, praví

se, Sl

moře;“") a tá

žeš-li se, proč, poslyš. Pro sebe
skrovnější úřad konají lidé cesty da
leké; pro Život věčný mnohý ani
nohou nehne. Za nepatrným ziskem
shánějí se lidé překotně; o jeden je
dinký peníz vedou se mnohdy ur
1) Is. 23, 4.
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putné spory; pro malichernost a
ledajakou přípověď nebývá jim
za těžko namáhati se ve dne
V noci.

4. Avšak, hanba! pro dobro ne
změnitelné, pro odměnu neoceni
telnou, pro čest svrchovanou a
slávu nehynoucí jest mnohdy líno
podstoupiti obtíž sebe menší. Za
styď se tedy, sluho líný a reptavý,
že onino lidé jsou obětivější pro
svou záhubu nežli ty pro Život svůj.
Onino mají větší radost z marnosti
nežli ty z pravdy. Ovšem oni se ve
své naději začasté klamou, můj
však slib nemýlí žádného a tomu,
kdo mně důvěřuje, nedává odejíti
na prázdno. Co jsem slíbil, to dám;
co jsem řekl, to splním; arci jen
tomu, kdo v lásce mé ostane věren
až do konce. Jáť odměňuji každého
dobrého a přesně zkouším každého
nábožného.
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5. Vpiš si slova má do srdce
a uvažuj je bedlivě; budeť ti jich
v čas pokušení velice potřebí. Čeho
nechápeš, když o tom čteš, tomu
zevrubně porozumíš, když nadejde
den navštívení. Dvojím způsobem
navštěvuji své vyvolence: jednak
pokušením, jednak útěchou. A dvojí
čtení jim denně čítávám: jedno, že
kárám jejich chyby, druhé, že je
povzbuzuji k pokroku ve ctnosti.
Kdo má moje slova, jimi však zhrdá,
nechť ví, že jest nad ním někdo,
kdo jej bude souditi v den poslední.

Modlitba za dar pobož
nosti.
6. Pane Bože můj, Ty jsi mé
všecko. A kdo jsem já, že se od
važuji s Tebou mluviti? Jsem nej
chudobnější služebníček Tvůj a červ
bídný, mnohem chudší a povrže
nější, nežli vím a říci mohu. Pomni
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však, Pane, že nic nejsem, nic ne
mám, nic nemohu. Ty sám jsi dobrý,

spravedlivý asvatý; ly vše můžeš,
vše dáváš, vše naplňuješ, pouze
hříšníka propouštíš s prázdnou. Roz
pomeň se na slitovnost svou a na
plň srdce mé svou milostí, jenž ne
chceš, aby na marno zašla díla Tvá.
7. Kterak se udržím v tomto
bídném životě, nebude-li mně po
máhati Tvoje milosrdenství a mi
lost? Neodvracej ode mne tváře
své; neprodlévejž se svým navští
vením; nevzdaluj ode mne útěchy
své, aby nebyla před Tebou duše
má jako vyprahlá země bez vláhy;
dej mi, abych hodně a pokorně před
Tebou kráčel, protože moudrost má
jsi Ty, jenžto v pravdě mne znáš a
poznal jsi mne dříve než byl svět
a nežli jsem se narodil na světě.

161

HLAVA IV.
V pravdě a pokoře máme kráčeti
před Bohem.
I. — Synu, kráčej přede mnou
v pravdě, a v prostnosti srdce svého
hledej mne stále. Kdo kráčí přede
mnou v pravdě, bude ochráněn ode
zlých nájezdův, a pravda vysvobodí
jej od svůdcův a od útokův bez
božných. Osvobodí-li tě pravda,
budeš svoboden opravdu a nevšim
neš si marných lidských slov. —
2. Pane, pravda jest, co díš; tak
ať, prosím, se mnou se stane. Pravda
Tvá mne vyučuj, chraniž mne a až
do spasitelného konce mne zacho
vej. Pravda osvobodiž mne ode vší
zlé žádosti a nezřízené lásky; 1 krá
četi budu s Tebou u veliké svobodě
srdce svého.
2. — Já tebe naučím, — dí
božská Pravda, — co jest správ
Tomáš Kempenský.
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ného a libého přede mnou. Buď pa
mětliv s velikou nelibostí a hořkou
lítostí hříchů svých, a nikdy ne
mysli, že pro své dobré skutky něco
jsi. V pravdě hříšník jsi a zkrušen
a opoután jsi mnohými vášněmi.
Sám ze sebe směřuješ stále jen
k pouhé nicotě; snadno klesáš,

snadno podléháš, snadnojsi zmaten,
snadno roztržit. Nic nemáš, čím bys
se mohl chlubiti, ale mnoho, zač
bys se měl styděti, neboť jsi mnohem
slabší, než dovedeš pochopiti.
3. Ať tedy činíš cokoli, nic ne
pokládej za něco velikého. Nechť
se t1 nezdá býti znamenitým, nic
vzácným a neobyčejným, nic po
zoruhodným, nic vznešeným, nic

opravdu chvalitebným a žádoucím,
leč to, co jest věčno. Nade vše nechť

se ti líbí věčná pravda: naobrat
nechť se ti stále znelibuje tvá ná
ramná nedostatečnost. Ničeho se
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tak neboj, nic tak nehaň, ničeho se
tak nevaruj, jako vad a hříchů
svých, jež ti mají působiti větší ne
libost, než sebe větší časná ztráta.
Někteří kráčejí přede mnou ne
upřímně; chtějí z jakési zvědavosti
a hrdosti znáti má tajemství a chá
pati blubokost Boží, sebe však a
spasení své zanedbávají. Takoví
upadají pro svou pýchu a všetečnost
začasté do velikých pokušení a hří
chů, protože já se jim protivím.
4. Boj se soudu Božího, chvěj
se před hněvem Všemocného. Ne
osobuj sil však souditi ó dílech
Svrchovaného, nýbrž zpytuj svoje
nepravosti a uvaž, jak mnohokráte
jsi se provinil a jak mnoho dobra
js£ pronedbal. Někteří lidé skládají
svou pobožnost pouze v knihy, druzí
v obrazy, jiní ve vnější znamení a
znaky. Někteří mne mají pořád na
jazyku, ale pramálo kdy v srdci.

"8
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Jiní na obrat mají rozum osvícen
a srdce očištěno, i touží stále po
dobrech věčných, o pozemských
neradi slyší, potřebám přirozeným
činí zadost jen s nechutí; a ti roz
umějí tomu, co v nich mluví Duch
pravdy: že je učí porhdati zemí,
milovati Jeho, nedbati světa a ve
dne v noci toužiti po nebesích.
HLAVA V

Podivuhodný účinek Boží lásky.
I. Velebím Tebe, Otče nebeský,
Otče Pána našeho Ježíše Krista, že
jsi se ráčil rozpomenouti na mne
ubohého. Ó, Otče milosrdenství a
Bože všeliké útěchy, díky Tobě
vzdávám, že mne, ač nehodného
jakékoli potěchy, častokráte obla
žuješ útěchou svou. Chválím a sla
vím Tebe stále s jednorozeným
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Synem Tvým a utěšitelem Duchem
svatým na věky věkův. — Ano,
Pane Bože, svatý milovníku můj,
když Ty zavítáš v srdce mé, zple
sají všecky útroby mé. Ty jst má
sláva a radost mého srdce. Tys
naděje má a útočiště moje v den
soužení mého.
2. Avšak, jelikož jsem ještě
sláb v lásce a nedokonalý ve ctnosti,
třeba mi, abys Ty mne posilnil a po
těšil. Protož navštiv mne Častěji
a pouč mne svým svatým zákonem.
Osvoboď mne ode všech nezřízených
žádostí, abych, jsa v nitru svém
uzdraven a dokonale očištěn, stal se
schopným k lásce, zmužilým k trpě
livosti a stálým k vytrvalosti.
3. Veliký dar jest láska a za
jisté velké dobro, jež jedině usnad
ňuje všeliké břímě a klidně snáší
všeliké protivenství; snášíť tíži bez
obtíží a všecku trpkost oslazuje a
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zlahoďuje. Šlechetná láska k Pánu
Ježíši pobádá k velikým činům a
vzněcuje touhu po skutcích ještě
dokonalejších. Láska spěje stále
vzhůru k nebi a nedává se zadržeti
nižádnými nízkými zájmy. Láska
chce býti svobodna a prosta všeliké
světské náklonnosti, aby se tak
nekalilo její niterné nazírání, aby
jí žádná časná výhoda nemátla,
žádná nehoda jí nezdrcovala. Nad
lásku nic není sladšího, nic silněj
šiho, nic vznešenějšího, nic roz
sáhlejšího, nic příjemnějšího, nic
dokonalejšího, nic lepšího ani na
nebi anl na zemi: neboť láska zro
dila se z Boha a nemůže rovněž
jinde spočinouti, leč v Bohu, jsouc
povznesena nade vše tvorstvo.
4. Ten, kdo miluje, letí, běží,
raduje se, jest svoboden a ničím
nedá se zdržeti. Dává vše za všecko
a má všecko ve všem, poněvadž
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nade vším odpočívá v tom jediném
svrchovaném dobru, z něhož plyne
a pochází všecko dobro ostatní. Ne
hledí na dar, ale obrací se k Dárci,
vrcholu všeho dobra. Často láska
ani míry nezná, ale vroucnost její
jest bezmezna. Láska necítí bře
mene, nedbá námah, přeje si Činiti
ještě více, než může; nenaříká si do
nemožnosti, ježto myslí, že všecko
smí a vše může. Láska zmůže vše
a dokáže mnohou věc a šťastný
pojistí jí zdar, kdežto ten, kdo ne
miluje, ochabuje a klesá.
5. Láska neustále bdí, a ani
když dřímá, neusíná, když jest una
vena, neumdlévá, když je stísněna,
není sklíčena, když jest vzrušena,
není zkrušena: ale jako živoucí
plamen a hořící pochodeň plápolá
vzhůru a jistě“proniká její zář. Kdo
miluje, ví, co slovo to obsahuje.
Mocným zajisté voláním ke sluchu
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Božímu je ten vroucí cit duše, jež
dí: „Bože můj, Tys všecek můj a
já jsem všecek Tvůj!“
©. Rozšiř mou hruď a naplň ji
láskou, abych niternými ústy srdce
okusil, jak sladko jest milovati a
v lásce tonouti a plouti. A kdy ná
ramnou vroucností a úžasem sám
nad sebe budu uchvácen, kéž láska
mne drží. Ať zapěji píseň lásky a
se povznesu za Tebou, svým ml
láčkem, ať ve chvále Tvé rozplývá
se duše má, jásajíc láskou. Nechť
miluji Tě více nežli sebe, a sebe
jedině pro Tebe a v Tobě všecky,
kdož opravdově milují Tebe, jak.
káže zákon lásky, z Tebe vyzařující.
7. Láska je ochotná, upřimná,
zbožná, příjemná a libá; statečná,
trpělivá, věrná, opatrná, shovívavá,
mužná, nikdy není sobecká. Neboť,
jakmile kdo počne hledati sám sebe,
přestává milovati. Láska jest obe
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zřelá, pokorná a přímá, nikdy není
zženštilá, lehkomyslná ani ješitná;
je střízlvá, čistá, stálá, poklidná a
na všecky smysly bdělá. Láska jest
poddaná a poslušná vůči předsta
veným, skromná, ba pohrdavá vůči
sobě, vůči Bohu pak zbožná a
vděčná, důvěřivá a doutfající v Ně
ho neustále, a tož i tehdy, když ne
pociťuje z Boha sladkosti: ježto bez
bolesti nelze lásce kvésti.
8. Kdo není odhodlán vše trpěti a
odevzdati se ve vůli osobě milované,
ten nezaslouží názvu milovníka. Pro
milého nesmí býti milovníku nic
těžkého, nic trpkého a nesmí jej od
něho odvrátiti žádné protivenství.

HLAVA VI.

Jak se osvědčuje pravý milovník.
I. — Synu, ještě nejsi statným
a moudrým milovníkem,

V70

Proč, Pane?
— Protože pro sebe menší ne
pohodlí ustáváš od počatého díla
a nesmírně toužíš po útěše. Statný
milovník neklesá v pokušení a ne
věří úlisným přemluvám nepřítelo
vým. Jako se mu líbím ve štěstí,
tak se mu neznelibuji v neštěstí.
2. Moudrý milovník nehledí tak
na dar milujícího, jako na dárcovu
lásku. O ten cit více mu jde než
o užitek, a proti milému jsou mu
všecky dary bezcenny. Šlechetný

milovník neulpívá na pouhémdaru,
nýbrž jedině ve mně nachází úkoj,
jenžto jsem nade všecky dary. Tím
ještě není vše ztraceno, jestliže
někdy ke mně a k mým svatým
nepociťuješ tolik lásky, jak bys si
přál. Onen svatý a sladký pocit,
který někdy míváš, bývá účinkem
okamžité milosti a jakousi před
tuchou oftčiny nebeské; ale nelze
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naň příliš spoléhati, ježto přijde a
zase přejde. Avšak bojovati proti
výbuchům vášní a překonávati dá
belské vnukání — totě odznakem
ctnosti a veliké zásluhy.
3. Když tě tedy napadnou jaké
koli rušivé myšlenky, nedávej se
jimi másti. Ostaň mužně při svém
předsevzetí a vší myslí směřuj
přímo k Bohu. To není přelud, když
někdy býváš najednou jakoby u vy
tržení, ale z toho hned opět upadáš
v obvyklé pošetilosti svého srdce.
Neboť slabostí takových ani tak
nezaviňuješ, jako spíše jimi bez
děky trpíš; a pokud v nich nemáš
záliby a odporuješ jim, jsou ti k zá
sluze a nikoli na záhubu.
4. Věz, že nepřítel odvěký o to
vší silou se snaží, aby ti překážel,
když toužíš po dokonalosti, aby tě
odlákal od zbožných cvičeb, na př.
když uctíváš svaté, když nábožně
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rozjímáš o mém umučení, když si
spasitelně připomínáš svých hříchů,
když ostražitě bdíš nad vlastním
srdcem, nebo když činíš pevné před
sevzetí, že se přičiníš, abys pro
spíval ve ctnosti. I vnuká ti plno
zlých myšlenek, jen aby v tobě
vzbudil ošklivost a hrůzu a od
vrátil tě od modlitby a posvátné
četby. Pokorná zpověď se mu ne
líbí a kdyby mohl, odvrátil by tě
1 od sv. přijímání. Nevěř mu a ne
dbej ho, byť sebe častěji na tebe
rozpínal klamavé nástrahy. Jemu
přičítej, když ti vmlouvá něco
zlého a nečistého. Rci mu: „Vari,
duchu zlý, styď se, bídníku, ó jak jsi
nadobro zvrhlý, že mi našeptáváš,
takovouto neřest! Pryč ode mne,
zlolajný svůdce, na mně nebudeš
míti podílu, nýbrž Pán Ježíš bude
se mnou, bojovník silný, a ty osta
neš zahanben, Raději umru a podro
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bím se jakýmkoli mukám, než abych
souhlasil s tebou. Mlč a ztichni: ne
budu tě již ani poslouchati, nastrojž
si mně sebe více nesnází!“ „H o

spodinosvícení méaspa
sení mé, kohož se budu
báti? Byť se postavili
proti mněvojenští tábo

rové nebude se báti srdce
mé“ „Hospodin spomoc
ník můj a vysvo boditel

můj!

5. Bojuj jako hrdinný vojín:
a klesneš-i kdy slabostí, naber
znovu síly, statnější nežli ;dřív a
důvěřuj, že ještě více milosti se ti
ode mne dostane; avšak velice dej
pozor, abys neupadl v ješitnou
samolibost a pýchu. Pro ten hřích
mnozí scházejí na scestí a často

upadají ve slepotu takřka nevy
1) Žalm 26, 1 d.
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léčitelnou. Výstrahou a stálou po
bídkou k pokoře budiž ti pád lidí,
kteří se tak pošetile skládal sami
na sebe.

HLAVA VII.

Milost zakrývej stráží pokory.
I. Synu, jest pro tebe lépe a
nstěji, když dar pobožnosti ztajíš
a nebudeš se jím ani příliš vynášeti,
ani mnoho o tom mluviti, ani
velice si na sobě zakládati, nýbrž
raději sám sebou pohrdej a boj se,
aby milost ta nebyla dána nehod
nému. A neoddávej se citu jakés
uspokojenosti přílhš důvěřivě, pro
tože se může změniti brzy v pravý

opak. Jsi- v milosti Boží, pomni,
jak ubohým a nuzným býváš bez
milosti. Pokrok v duchovním životě
nezáleží snad v tom, aby se ti do
stávalo daru útěchy, nýbrž abys
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1 to pokorně, sebezapíravě a trpě
livě snášel, kdykoli se t1 milost ta
odejme; i nesmíš pak ochabovati
v horlivé pobožnosti, ani opomíjeti
jiných dobrých skutků, jež sice ko
náváš, nýbrž dlužno, abys, jak jen
nejlépe můžeš a umíš, plnil své po
vinnosti a nespustil se snad na
dobro proto, že cítíš jakous du
chovní prázdnotu a tíseň.
2. Mnozí, když se jim dobře ne
daří, hned stávají se netrpělivými

a ustávají v dosavadní činnosti.
Vždyť člověkova cesta není vždy
cky v jeho moci, ale Bůh uděluje
milosti a útěchy kdy chce, jak
chce a komu chce, a nic více. Mno
hým lidem neprozřetelným byla
právě jejich pobožnost příležitostí
k záhubě: chtěli totiž činiti více
než mohli, neuváživše, jak nepatrná
jejich jest síla, a více se řídili ná
klonností srdce, nežli soudem roz
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umu. A protože činili větší nároky,
nežli se líbilo Bohu, brzo pozbyli
milosti Boží. Ti, kteří si stavěli
hnízda svá až na nebi, stali se nu
záky a nevšímání ostali opuštěni,
aby tak jsouce pokoření a zbědo
váni, naučili se — ne lítati svými
křídly — nýbrž doufati v ochranu
mých perutí. Kdož jsou teprve ne
zkušenými nováčky na cestě Páně,
ať se řídí radou rozvážných mužů,
Sice se mohou snadno zklamati a
upadnouti v posměch.
3. Řídí-li se raději svým vlast
ním názorem, než by se svěřilijiným
zkušeným lidem, bude jejich konec
nebezpečný, ač nenechají-li se včas
odvrátiti od svého názoru. Ti, kdož
se sami sobě zdají dosti moudrými;
zřídka kdy se pokorně podrobí ve
dení jiných. Lépe jest méně věděti
a menší rozhled svůj doplňovati
pokorou, nežli míti celé poklady

1
vědomostí a býti při tom marnivě
samolibým. Lépe, máš-li méně, nežli
kdybys měl mnoho a proto zpyšněl.
Ten nejedná dosti opatrně, kdo se
úplně oddává veselé bezstarostnosti
a zapomíná své dřívější nuznosti a
čisté bázně Boží, která se až chvěje,
aby neztratila milosti dosažené.
A ten též není dosti moudrým, kdo
si zase v době protivenství vede
příliš zoufale a myšlením a city
svými neosvědčuje mně tolik dů
věry, kolik by měl.
4, Kdo chce býti v době miru
příliš bezpečným, osvědčí se často
v době voje nadmíru zkrušeným a
bojácným. Kdybys dovedl býti stále
pokorným a umírněným a uměl
ducha svého držeti dobře na uzdě
a jej říditi, neupadal bys tak snadno
v nebezpečí a úraz. Dobrá jest to
rada, abys, máš-li právě ducha
horlivosti, pamatoval, co se s tebou
Tomáš Kempenský.

12

178

bude diíti, jestliže světlo to uhasně.
A stane-li se to, pomni, že se ti
opět může vrátiti světlo mé, jež
jsem ti na čas odňal: tobě na vý
strahu, sobě pak ke cti a chvále.
5. Taková zkouška jest mnohdy
prospěšnější, nežli kdyby se ti na
pořád dařilo po vůl. Neboť zásluž
nost člověkova neocení se dle toho,
měl-li snad mnohá vidění a požívá-li
hojné duchovní útěchy, neboť jestli
zběhlý v písmech, nebo jest-li po
staven na vyšším stupni: nýbrž dle
toho, jest-li zakořeněn v pravé po
koře a naplněn Boží láskou; hle
dá-li stále čistě a úplně cti a chvály
Boží; jestliže se sám za nic nepova
žuje a sebou vpravdě pohrdá a
jest-h radší, když 1 jiní jím po
hrdají a jej pokořují, nežli kdyby

jej ctil.
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HLAVA VÍll.
Před Bohem smýšlejme o sobě
pokorně.

1. Budu mluviti k Pánu svému,
jakkoli jsem prach a popel. Kdy
bych se považoval za něco většího,
hle, Ty bys se postavil proti mně
a nepravostl moje vydaly by svě
dectví pravé, jemuž nemohu od
mlouvati. Budu-li se však považo
vati za úplně nepatrného, ba přímo
za nic, a vzdám-li se vší samolibosti
a — jako prach jsem — v prach
se i ponížím: slituie se nade mnou
milost tvá a vzejde v srdci mém
světlo tvé, a i sebe menší zbytek
mé samolibosti ponoří se v nížinu
mé nicoty“a zajde na věky. A tam
ukážeš mi mne samého, co jsem,
co jsem byl a kamjsem zašel: ježto
nic nejsem a nevěděl jsem toho.
Jsem-h zůstaven sobě samému, ej
12%
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hle, nicota a pouhá slabota; jak
mile však najednou na mne po
hlédneš, hned nabývám síly a do
cházím nové radosti. A div divoucí,
že tak náhle mne pozvedáš a tak
láskyplně mne objímáš, kdyžtě vlast
ní svou váhou tíhnu vždy jen k zemi.
2. To působí láska tvá, jež ne
zaslouženě mně přicházi v ústrety
a v tak mnohých potřebách m1 po
máhá, chráníc mne i od velikých
nebezpečí a vytrhujíc
mne —
vpravdě řečeno — z nesčetných ne
snází. Tím, že jsem sám sebe ne
zřízeně miloval, sám sebe jsem

ztratil; tím však, že jen tebe jsem
hledal a čistou láskou miloval, na
lezl jsem zároveň sebe 1 tebe a
z lásky pohřížil jsem se pak ještě
hlouběji ve svou nicotu. Neboť ty,
blaho nejsladší, jednáš se mnou
dobrotivěji, nežli zasluhuji, a něž
něji, nežli smím doufati a prositi.
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3. Pochválen buď, Bože můj,
že ačkoli si nezasloužím ničeho do
brého, nicméně tvoje velikomysl

nost a bezmezná dobrota nikdy ne
přestává dobře činiti ani nevděč
ným ani těm, kdož se daleko od
vrátili od tebe. Obrať nás k sobě,
abychom byli vděčni, pokorni a
zbožní, ježto tys naše správa, síla
a naše statečnost.

HLAVA IX.
Konečným cílem buď nám ve všem
Bůh!
I. Synu, mne musíš míti za
svrchovaný a konečný svůj cíl,
toužíš-li opravdu býti blažen. Úmysl
tento očistí srdce tvé, jež začasté
nesprávně zabočuje k tobě samému
a ke tvorům. Neboť hledáš-li v ně
čem sám sebe, ihned v sobě pocítíš
mdlobu a vyprahlost. Ve všem tedy
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směřuj výhradně ke mně, neboť já
jsem, jenž jsem ti dal vše. Tak po
hlížej na každou ijednotlivou věc,

jakoby vyplývala ze .svrchovaného
dobra; a protož i vztahuj vše opět ke
mně, ježto já jsem všeho původem.
2. Ze mne malí 1 velcí, chudí
1 bohatí, jako ze živého pramene
čerpají vodu živou; a kdož mně
z dobrovolné ochoty slouží, obdrží
milost za milostí. Kdy by však své
slávy hledal mimo mne, nebo svého
potěšení v nějakém osobním dobru,
ten nebude míti trvalé radosti a ne
pocítí volnosti v srdci svém, nýbrž
naopak plno překážek a úzkosti. Nic
tedy ze všeho, co máš dobrého, ne
připisuj sobě a vidíš-li na člověku
ctnost, nepřipisuj jí jemu, ale vše
odvozuj od Boha, bez něhož žádný
člověk nic nemá. Jáť jsem všecko dal,
já chci všecko zpět a se vší přísností
žádám, aby se mi za vše děkovalo.
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3. Totě pravda, která zapuzuje
všecku marnou ctižádost. A zaví
tá-li k tobě nebeská milost a pravá
láska, pak neopanuje tvého srdce
ani závist ani úzkost ani sebeláska.
Neboť božská láska vítězí nade vším
a zdokonaluje všecky duševní mo
hutnosti. Jst-h opravdu moudrý,
budeš se radovati jedině ve mně a
doufati jedině ve mne, neboť „n1i

kdo není dobrý, jedině

Bůh,“*

jemuž budiž čest nade

vše a chvála ve všem!

HLAVA X.

Pohrdnoue světem, sladko jest
sloužiti Bohu.

I. Nyní opětně budu mluviti,
Pane, a nebudu mlčeti; mluviti
budu ke sluchu Boha svého a Krále
y

Mat. 19, 17.
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svého, jenž jest na výsostech. „O

jak veliké jest množství
Tvésladkosti, Pane, kdo
se Tebe bojí!“!)

Avšak čím

jsi teprve těm, kteří Tě milují a ce
lým srdcem Tobě slouží! Věru, ne
výslovná jest sladkost patřiti na
Tebe, jakož dáváš těm, kteří Tě mi
lují. Zejména tím prokázal jsi mi
sladkost své lásky, že; když mne
nebylo, jsi mne stvořil, a když
jsem bloudil daleko od Tebe, při
vedl jsi mne zpět k sobě, abych Ti
sloužil a přikázal jsi mi, abych Tě
miloval.
2. Ó zdroji lásky neustálé, co
mám o Tobě říci? Kterak bych
mohl Tebe zapomenouti, když Tys
ráčil mnešbýti pamětliv 1 tehdy,
když -jsem%upadl ve hřích a byl
ztracen. Tak jsi učinil milosrden
1) Žalm 30, 20,
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ství své se služebníkem svým, jak
jsem se ani nesměl ponadíti, a dal
jsi mně milost a přátelství, jehož
jsem si nezasloužil ničím. Čím seti
odplatím za milost tu? Vždyť není
všem přáno, aby — zřeknouce se
všeho — vzali se světa a oddali
se životu klášternímu. Zdaž jest to
něco velikého, že Ti mám sloužiti,
Jemuž musí sloužiti všecko stvo
ření? To se mi rozhodně nesmí zdáti
ničím velikým, když Tobě sloužím,
to však se mi spíše musí jeviti ve

likým a podivuhodným, žetako
vého nehodného nuzáka ráčíš při
jímati za svého služebníka a při
družovati ke svým milým.
3. Hle, vše jest Tvoje, co mám
a čím Ti sloužím. A vlastně Ty
sloužíš spíše mně, než já Tobě. Aj
nebesa 1 země, jež jsi stvořil člo
věkov1 na službu, jsou ti pohotově
a denně vykonávají, cožkoli jim
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přikážeš. A nedosti na tom; vždyť
1 anděly stvořil a ustanovil jsi člo
věkovi ke službě. A nad to nade
vše Ty sám ráčil jsi se člověkovi
vzdáti ve službu a přislíbil jsi se
mu sám za podíl.
4. Co Ti mám dáti za všecka ta
tisícerá dobrodiní? Kéž bych Ti
mohl sloužiti po všecky dny svého
života! Kéž bych toho dokázal,
abych alespoň jeden den konal Tobě
službu důstojnou! Vpravdě, Tys
hoden služby veškeré, všeliké cti a
věčné chvály. Vskutku Tys můj

Pán a já ubohý sluha Ivůj, který
jsem povinen Tobě sloužiti ze všech
sil, a nikdy neochabovati ve Tvé
chvále. Tak tomu chci, tak si toho
žádám; a čehokoli se mi k tomu
nedostává, Ty sám račiž milostivě
doplniti.
5. Veliká to čest, veliká sláva
Tobě sloužiti a vším pro tebe po
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hrdati. Neboť kdo se dobrovolně
podrobí nejsvětější službě Tvé, do
jde veliké milosti. Kdo se z lásky
k Tobě vzdá vší tělesné rozkoše,
nalezne nejsladší útěchu Ducha
svatého. Kdo pro jméno Tvé na
stoupí úzkou dráhu životní a vše
liké světské starosti dá výhost,
dojde veliké duchovní svobody
6. Ó milé a líbezné služby Boží,
která činí člověka doopravdy svo
bodným a svatým! Ó svatého stavu
bohumilé služebnosti, jíž se člověk
stává andělům podobným, Bohu
libým, dáblům hrozným a kde komu
věřícímu úctyhodným! Ó toužebné
a vždy žádoucí služby, kterou lze
získati dobro svrchované a do
sáhnouti radosti bez konce!
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HLAVA XI.
Tužby svého srdce zkoumej a kroť!
Ir. Synu, potřebí, abys se ještě
přiučil mnohým věcem, kterým jsi
se ještě nenaučil dokonale.
Co jest to, Pane?
Abys touhu svou zařídil úplně
podle úradku mého, abys nebyl mi
lovníkem sebe sama, nýbrž horlivě
plnil vůli mou. Rozličné žádosti
často rozněcují tvé srdce; pozoruj
však, zda se to děje pro čest mou
či spíše pro nějaké tvoje pohodlí.
Jsem-li já jejich pohnutkou, uspo
koj se úplně, ať věc zařídím jak
koli; pakli však se v nich taji nějaká
tvá osobní výhoda, hle, to jest to,
co jest ti na překážku a obtíž.
2. Měj se tudíž na pozoru, a,
nesetrvávej houževnatě při žádosti,
kterou jsi byl pojal, leč bys se Mne
předem tázal o radu; abys toho
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snad později nelitoval, aby se ti
neznelíbilo, co se ti dříve zamlou
valo, a oč jsi se snažil, jakoby to
bylo nejlepší. Není dobře, každou

žádostí, která se zdá býti dobrá,
hned se říditi, a naopak náklonnost,
která se zdá býti nedobrá, hned
zprva počátku zavrhnouti. Mnohdy
jest dobře, vzíti 1 dobré sic snahy
a tužby své na uzdu, abys snad
svou náhlostí neupadl v roztržitost
mysli, anebo nedal druhým pohor
šení svým nezřízeným jednáním,
nebo abys sám, jsa zmaten odpo
rem jiných, náhle nepadl.
3. Mnohdy však beze všeho
dlužno užíti násilí. mužně čeliti
smyslné žádosti a nedbati, co tělo
chce a čeho nechce; nýbrž o to se
hlavně snažiti, aby se i proti své
chuti podrobovalo duchu; a dlužno
je tak dlouho trestati a ve službu
podmaňovati, až jest ochotno k
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všemu a dovede vzítl za vděk i
s málem a spokojí se i s požitky
prostinkými a neosmělí se brojiti
proti ničemu, co se mu snad ne
podobá.

HLAVA XII.
Cvičba v trpělivosti a boj proti
nezřízeným žádostem.

I. Pane Bože, jak vidím, jest
mi velice potřebí trpělivosti: ne
boť na tomto světě vyskýtá se
plno protivenství. Vždyť ať se o
svůj klid přičiňují jak přičiňuji,
přecebez boje a bolesti nemůže býti
život můj — Máš pravdu, synu!
Než nechci, abys vyhledával ta
kového pokoje, který by byl prost
všeho pokušení, abys ani nepocítil
nižádných nesnází; nýbrž chci, abys
1 tenkráte si považoval, že's nalezl
život pokojný, i když tě stíhají roz
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ličné útrapy a zkoušejí tě mnohá
protivenství.
2. RŘekneš-li, že nesneseš mno

hých útrap, kterak pak jednou vy
držíš oheň očistcový? Ze dvojího
zla jest si vždycky vyvoliti menší.
Abys tedy ušel budoucím trestům
věčným, snaž se pro Boha s klid
nou myslí snášeti trápení nynější.
Či myslíš, že synové tohoto světa
nemají žádných trampot, nebo jen
málo? Toho nenajdeš, kdybys si
vyhledal 1 lidi, kteří se kochají
požitky nejvybranějšími. Avšak, na
mítneš snad, mají hojných obvese
lení a jdou za vlastními choutkami,
a tož nemnoho si všímají svých

trampot.
3. Budiž; dejme tomu, že mají,
čeho se jim zabahne jen; avšak, co
myslíš, jak dlouho to bude trvati?
Hle, jako dým zajdou ti, kdož vším
oplývají na tomto světě, a po bý
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valých jejich radostech neostane
ani památky. Avšak am. pokud
ještě jsou na živě, neužívají po
žitků svých bez hořkosti, omtze
losti a bázně. Neboť z téže věci,
z níž čerpají rozkoš svou, vzchází
jim nezřídka 1 žalostná pokuta. A
právem se jim děje, že ne bez za
hanbení a hořkosti užívají rozkoše,
ježto jí hříšně vyhledávají a hříšně
za ní spějí.
4. Ó, jak krátké, jak ošemetné,
jak nezřízené a nečestné jsou všec
ky ty rozkoše! Avšak opojením a
zaslepeností toho neznamenají, ný
brž jako němá tvář za nepatrný
požitek pomíjejícího života upadají
ve smrt duševní. Ty však, synu,

„po žádostech svých ne

choď a od vůle své od
vracuj se.“!) „Kochej se
1) Sir. I8, 30.
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v Hospodinu, a dá tobě

žádosti srdce tvého.“!)

5. Neboť chceš-li oplývati oprav
dovou slastí a hojné ode mne do
jíti potěchy, hle, to bude požeh
náním tvým a to ti bude bohatou
radostí: pohrdati vším, co podává
svět, a odmítnouti od sebe všecky
nízké radovánky. A čím úplněji se
vzdáš veliké potěchy, jaké ti mohou
poskytnouti tvory, tím sladší a moc
nější útěchu nalezneš ve mně. Avšak
z počátku nedospěješ toho bez jistého
zármutku a perného boje. Postaví se
na odpor zakořeněný zvyk, avšak
lepším zvykem přemůžeš jej. Bude
se zpěčovati tělo, avšak horlivost
ducha zkrotí je. Bude tě štváti a
roztrpčovati starý had, avšak mod
litbou jej odeženeš; nad to 1 užiteč
nou prací zatarasíš mu širou bránu.
') Žalm 36, 4.
Tomáš Kempenský,

13
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HLAVA XIII.
O poslušnosti pokorného poddaného
za příkladem Ježíše Krista.

I. Synu, kdo se chce vymknouti
poslušnosti, samochtě se vymyká
milosti; a kdo chce míti cos ob
zvláštního, ztrácívá to, co společ
ného. Kdo se nepodrobuje rád a
dobrovolně svému představenému,
ten dokazuje, že jeho tělo ještě ho
není dokonale poslušno, nýbrž za
časté se zpěčuje a reptá. Zvykej
tedy podrobovati se svému před
stavenému na slovo, přeješ-li pod
maňovati vlastní tělo své. Neboť
snadno jest přemoci nepřítele vněj
šího, není-li v nitru člověkově ni
žádného nepořádku. Není obtíž
nějšího a horšího nepřítele duší,
než vlastní tělo tvé, není-li úplně
za jedno s duchem. Třeba, abys
všemožně se jal pohrdati sebou sa
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mým, chceš-li nabýti vrchu nad
svým tělem a krví. Protože však
dosud ještě příliš nezřízeně miluješ
sebe, proto se vzpouzíš úplně od
dati se vůli jiných.
2. Avšak což jest to tak veli
kého, jestliže ty, jenž jsi prach a
nicota, pro Boha se poddáváš člo
věku, když já, Bůh všemohoucí a
nejvyšší, jenž jsem vše stvořil z ni
čeho, jsem se pro tebe pokorně pod
dal člověku? Stal jsem se ze všech
nejpokornějším a nejnižším, abys
ty mohl svou pýchu přemáhati
mou pokorou. Uč se poslouchati,
prachu! Uč se pokořovati, ty hlíno
zemská, a skláněti se pod nohama
všem! Uč se lámati svou vůli a
hotov býti k ponížení sebe těžšímu!
3. Vzplaň hněvem proti sobě a
nedopouštěj, aby nadutost žila v
tobě, nýbrž tak poddaným a ma
lým se proukaž, aby všichni mohli
13*
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choditi po tobě a jako po blátě
uličním šlapati po tobě. Co si máš
naříkati, marný člověče? Co mů
žeš, nekalý hříšníku, odporovati
těm, kdož ti činí výčitky, když jsi
tolikráte urazil Boha a mnohokráte
si zasloužil pekla! Avšak oko mé
šetřilo tebe, protože drahá byla
duše tvá před obličejem mým,
abys poznal mou lásku, byl mi
navždy vděčným za má dobrodiní,
abys ochotně hotov byl vpravdě
se podrobiti a pokořiti a trpělivě
snášel svoje pohrdání.
HLAVA XIV

Rozvažujme tajné soudy Boží,
abychom ve štěstí nepyšněli!
I. Zahřmíváš nade mnou sou
dem svým, Pane, a bázní a třese
Ld
vw.,
w
.
,
.
p
?
ním chvějí se vždy kosti mé, 1 děsí
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se duše má velmi. Stojím ohro

men a vidím, že „ani nebesa

nejsou čista před obli

čejem

tvý m.“") Jestližejsi 1na

andělích nalezl hřích a neušetřil
jich, co se teprve stane se mnou?
Hvězdy padaly s nebe a já —
rach — co sl troufám ? Ti, jejichž

díla zdála se býti chvalitebna, padli
až na dno hlubiny, a ty, kteří po
žívali chleba andělského, viděl jsem,
jak sl pochutnávají na otrubách
vepřů.

2. Není tedy svatosti, vzdálíš-li
Ty, Pane, ruku svou. Neprospěje
žádná moudrost, přestaneš-li ty ří
diti. Nepomůže žádné udatenství,
odejmeš-li od něho svou ochranu.
Není jista žádná čistota, jestliže
Ty jí neochráníš. Nepomůže žádná
vlastní bdělost, není-li pomocna
1) Job I5, 15.
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Tvá svatá stráž. Opustíš-li nás, to
neme a hyneme, navštívíš-l nás,
zvedáme se a žijeme. Klesáme, ale
Ty nás sílíš; ochabujeme, a Ty nás
rozněcuješ.
3. Ó, jak pokorně a pohrdavě
jest mi smýšleti o sobě samém!
Jak za nic si nemám vážiti, zdá-li
se, že mám něco dobrého! Ó, jak
hluboce se musím pokořiti před

nevyzpytatelnými soudy Tvým,
Pane, když v sobě neshledávám
nic jiného než nicotu a nicotu? Ó,
tího nesmírná, moře nepřeplavitel
né, kdežto na sobě nenacházím nic,
leč pouhé nic! Kde tedy jest ještě
byť jen skrovné místečko mé slávy?
Kam se děla důvěra ve ctnost mou?
Pohlcena jest všecka marná sláva
ve hlubině soudů Ivých nade mnou.
4. Co jest všeliké tělo před obli
čejem Tvým? ZdažALA postaví se ná
doby z hlíny hrnčířské proti zho

199

tovitell svému?*!) Jak se může po
zvedati marnou chloubou ten, je
hož srdce jest opravdově poddáno
Bohu? Toho ani celý svět nesvede
k pýše, koho si podmanila pravda;
a ani ústa všech chvalořečníků ne
pohnou tím, kdo všecku svou na
ději upevnil v Bohu. Neboť žádný
z těch, kdož mluví, hle, žádný nic
není; zajdeť každý, jak dozní zvuk
jeho slov. Ale pravda Páně trvá
na věky.
HLAVA XV.

Kterak si máme vésti a jak se
modliti, žádáme-li si něčeho.
I. Synu, tak říkávej při každé
věci: „Pane, libo-li Ti, staň se ve
jménu Tvém! Pane, vidíš-li, že by
mně to prospívalo, a uznáš-li, že
1) Srov, Is. 29, 16,
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by mně to bylo užitečno, dejž mi
toho dojíti ke slávě své! Pakli
však vidiš, že mi to škodí a ke
spáse duše mé neprospívá, odejmi
ode mne touhu tu.“
Neboť není každá
touha. od
Ducha svatého, byť se 1 člověku
zdála správnou a dobrou. Těžko
jest rozsouditi dle pravdy, zda-li tě
pobádá duch dobrý či zlý, abys
toužil po tom aneb onom či zda

tužba ta povstává z ducha vlast
ního. Mnozí na konec poznali, že
byl klam, co zprvu považoval za
vnukání dobrého ducha.
2. Protož třeba, abys vždy s bázní
Boží a s pokorným srdcem toužil a
žádal s1 všeho, co se ti zdá býti
žádoucím: hlavně dlužno pak, abys
úplně sebezapíravě svěřil všecko
mně a říkal: „Pane, Ty víš, jak
est nejlépe: učiň to neb ono, jak
chceš. Dej mi, co chceš a kolik
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chceš a kdy chceš. Nalož se mnou,
jak se moudrosti Tvé nejlépe líbí
a jak jest nejvíce ke cti a chvále
Tvé. Postav mne, kam chceš, a
nalož se mnou v každé příčině po
dle své libosti. Jsem v ruce Tvé:
otáčej mnou a obracej mne kolem
kol. Hle, já služebník Tvůj hotov
jsem ke všemu: neboť netoužím
živu býti sobě, nýbrž Tobě: kéž
jen důstojně a dokonale!“

Modlitba za milost, aby
chom plnili vůli Boží.
Uděl mi, nejdobrotivější Ježíši,
milost svou, aby se mnou byla,
se mnou pracovala a se mnou až
do konce sertvala. Dej mi, abych
vždy jen po tom toužil a to chtěl,
co jest Ti příjemnějším a co se Ti
více líbí. Tvá vůle budiž mou vůlí
a má vůle nechť se řídí vždy Tvou
a co nejlépe se jí přizpůsobuje.
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Dejž mi, abych chtěl 1 nechtěl to
též, co Ty, abych vůbec přímo za
nemožno pokládal chtíti nebo ne
chtíti něco jiného, leč co Ty chceš
nebo nechceš.
4. Dejž, ať všemu, co jest na
světě, odemru a ať jsem rád,
jsem-li na tomto světě opovrže
ným a neznámým. Dejž mi nade
vše, po čem toužím, abych jedině
v Tobě odpočinul a srdci svému
v Tobě nalezl úkoj. Tys pravým
pokojem srdce, Tys jedině jeho
odpočinkem, kromě Tebe jest vše
plno nesnáze a nepokoje. V tomto
pokoji, v něm jedině, to jest v Tobě,
jediném svrchovaném a věčném

dobru, usnu a odpočívati budu.
Amen.

HLAVA XVI.

Pravé útěchy hledejme jedině
v Bohu!
I. Po čemkoli jen k útěše své
mohu toužiti nebo cožkoli vymy
sliti, nečekám toho zde, nýbrž
v budoucnu; neboť kdybych 1 měl
sám všecku útěchu světa a mohl
užíti všech radostí, jisto jest, že
by to nemohlo dlouho trvati. Pro
tož nemůžeš, duše má, dojíti ani
úplné radosti, ani dokonalého uko
jení, leč v Bohu, těšiteli chudých
a milovníku pokorných. Počkej jen
chvilku, duše má, vyčkej zaslíbení
Božího a budeš míti hojnost všeho
dobra v nebesích. Kdybys se příliš
nezřízeně sháněla po slastech pří
tomných a pozemských, ztratila
bys věčné a nebeské. Časných da
rův užívej, po věčných však tou
žívej! Nemůže tě ukojiti nižádný
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statek vezdejší, jelikož pro ten po
žitek nejsi stvořena.
2. Bys měla 1 celý tento stvo
řený svět, nemohla bys býti šťastna
a blažena; neboť jen v Bohu, který
vše stvořil, záleží všecko tvé štěstí
a blaženství; ovšem ne takové, jak
si představují a pochvalují pošetilí
milovníci světa, nýbrž takové, ja
kého doufají dobří křesťané a jehož
předtuchu pociťují lidé duchovní a
čistého srdce, jejichž obcování jest
v nebesích. Všeliká útěcha lidská
marna jest a kratičká. Blaživou a
pravou jest útěcha, jež z pravdy
v duši nám plyne. Člověk nábožný
má s sebou všude svého potěšitele
Ježíše a mluví k němu: „Buď se
mnou, Pane Ježíši, na každém
místě a v každou dobu. To mně
budiž potěchou, abych se rád zří
kal veškeré lidské útěchy. A kdyby
3e mi ani nedostalo potěchy Tvé,
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budiž mi Tvá vůle a spravedlivá
Tvá zkouška útěchou největší. Ne
boť nebudeš se na vždy hněvati,
aniž na věky mně hroziti.“
HLAVA XVII.
Veškeru svou péči slož na Boha.
I. Synu, nech, ať s tebou na
ložím, jak chci; jáť vím, co ti pro
spívá. Ty smýšlíš jako člověk; ty
soudíš o mnohé věci tak, jak ti

vnuká lidská náklonnost.
2. Pane, pravda jest, co pravíš.
Větší jest Tvoje péče o mne, nežli
všecka starost, jakou já mohu míti
o sebe. Neboť stojí na velmi vrat
kém základě, kdo nesloží veškery
své péče na Tebe. Pane, ať jen má
vůle přímo a pevně zůstává v Tobě,
a pak učiň se mnou, co 11 libo.
Vždyť jinak než dobře jistě se
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mnou nenaložíš. Chceš-li, abych
byl v temnotě, budiž pochválen, a
chceš-li, abych byl ve světle, budiž
rovněž pochválen. Ráčíš-li mne po
těšiti, budiž pochválen, a chceš-li,
abych trpěl, budiž rovněž vezdy
pochválen.

3. Ano, synu, takové musí býti
tvé stanovisko, přeješ-li si kráčeti
se mnou. Musíš býti stejně ochot
ným k utrpení, jako k radosti.
Stejně milo musí ti býti, jsi-li nuz
ným a chudým, jako jsi-li zámož
ným a bohatým.

4. Pane, rád budu trpěti pro
Tebe, sešliž na mne cokoli. Stejně
odevzdaně chci z ruky Tvé přijí
mati dobré1 zlé, slast 1 strast, veselí
1 žal a děkovati Tobě za vše, co mi
určíš. Ochraňuj mne ode všeho
hříchu a nebudu se báti smrti ani
pekla. Jen mne na věky nezavrhuj
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a nevymazuj z knihy života, a pak
mně neuškodí, ať na mne dolehne
trampota jakákoli.

HLAVA XVIII.
Vezdejší bídu snášejme oddaně
za příkladem Kristovým!
I. Synu, já jsem sestoupil s
nebe, abych tě spasil; tvou bídu
vzal jsem na sebe, nikoli z přinu
cení, nýbrž z lásky, abys se učil
trpělivosti a snášel vezdejší tram
poty bez reptání. Neboť od té ho
diny, co jsem se narodil, až po smrt
na kříži, nebylo chvíle, abych ne
snášel bolesti. I nedostatku časných
potřeb zakusil jsem trpce. Často
kráte slyšel jsem na sebe žaloby;
hanobivé potupy snášel jsem tiše; za
dobrodiní dostalo se m1 nevděku, za
zázraky rouhání, za učení pohany.
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2. Pane, když jsi Ty byl tak
trpěliv po všecek život svůj a plnil
tím obzvláště vůli Otce svého,
hodno jest, abych 1 já, přebídný
hříšník, si zachoval trpělivost podle
vůle Tvé a nesl ku spáse své břímě
pomíjejícího života potud, pokud
se Ti bude líbiti. Život vezdejší,
ačkoli jest trpce cítiti jeho tíhu, stal
se nyní Tvou milostí aspoň velmí
záslužným a spolu snesitelnějším a
slavnějším pro nás slabé lidi tím,
že vidíme Tvůj příklad a šlépěje

vých svatých; nadto 1 mnohem
útěšnějším jest nyní život, než bý
val druhdy ve Starém zákoně, kdy
brána nebeská ostávala zavřena a
cesta k nebi zdála se tehda zajisté
1 mnohem temnější, kdy se tak
málo kdo snažil hledati království
Božího. Vždyť dokud jsi za nás ne
trpěl a nepodstoupil svou svatou
výkupnou smrt, nemohli ve krá
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lovství nebeské vejíti ani ti, kteří
tehda byli spravedliví a spasení
svého důvěrně očekávali.
3. Ó jak, vroucími díky jsem
Ti zavázán, že jsi ráčil mně i všem
věřícím ukázati přímou a dobrou
cestu k věčnému svému království!
Neboť Tvůj život jest naší cestou;
a svatou trpělivostí kráčíme k Tobě,
jenž jsi naší korunou. Kdybys Ty
nebyl šel před námi a nevyučil nás,
kdo by se byl přičinil Tebe násle
dovati? Ó, jak mnozí by zůstávali
daleko pozadu, kdyby před sebou
neměli Tvého vznešeného příkladu!
Hle, vlažní jsme, ačkoli slyšíme o
tolika Tvých zázracích a. poslou
cháme Tvoje nauky: což by se teprv
dálo, kdyby nám nezářilo tak skvělé
světlo na cestu, po níž máme spěti
za Tebou ?!

Tomáš Kempenský.

14
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HLAVA XIX.
Jak snášeti křivdy, a kdo jest
opravdově trpělivý.
I. Co to mluvíš, synu? Přestaň
naříkati pohledna na utrpení moje

a jiných svatých. „Ještě

jsi

neodporoval až do krve.

Co trpíš ty, jest málo proti těm,
kterým tak mnoho muk bylo
snésti, kteří byli tak velice po
koušeni, tak těžce souženi, tak
rozmanitě zkoušení a cvičeni. Uveď
sl tudíž na paměť to, oč tíže trpěli
jiní, a pak snáze poneseš lehčí své
břímě. A nezdá-h se ti přece jen
malým, uvaž, není-li to následkem
tvé netrpělivosti. Ať však už tvá
obtíž jest malá nebo velká, hleď,
abys ji snášel trpělivě.
2. Čím lépe se k utrpení od
hodláš, tím moudřeji jednáš a tím
1) Žid. 12, 4.

ai
větší jesti tvá zásluha; a tím snáze
vše snešeš, čím více k tomu cviče
ním mysl svou připravíš. A neří
kej: „Od takového člověka toho
nesnesu a vůbec něco takového ani
nestrpím, neboť se mně děje veliká
křivda a svádí se na mne, nač jsem
nikdy ani nepomyslil; od kohokoli
jiného bych to snesl snáze, zvláště
kdybych viděl, že to strpěti musím!

Takovéto smýšlení jest bláhové,
neboť nebere žádného zřetele na
ctnost svaté trpělivosti ani na toho,
kdo za ni chystá korunu onměny,
nýbrž výhradně myslí jen na osoby,
jež nám ukřivdily, a na ony křivdy
samy.
3. To není opravdový trpitel, kdo
nechce trpěti více, leč jen kolik
se mu zdá za dobré a jen od koho
se mu právě líbí. Pravý trpitel ne
patří na osobu, která mu poskytla
příležitosti, aby se v trpělivosti
I4*
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cvičil, jestli to jeho představený
nebo jemu rovný nebo jeho pod
řízený; jestli to člověk nábožný a
svatý či zlý a nehodný; ať se mu
od kohokoli dostane protivenství,
jak mnoho a jak často chce, přece
vše bez rozdílu vděčně přijímá z
ruky Boží a má to za veliký zisk;
vždyť nic, buď si to něco sebemen
šího, co člověk trpí pro Boha, ne
může u Boha ostati bez odměny
4. Hotov se tudíž k boji, chceš-li
dojíti vítězství. Bez boje koruny

© trpělivosti
dojíti
nemůžeš
Ne
chceš-li trpěti, pohrdáš korunou.
Chceš-livšak býti korunován, bojuj
mužně a trp statně. Bez práce není
odpočinku, bez boje není vítězství!
5. Pane, kéž jest mně možno
Tvou milostí, co se zdá býti ne
možno mé přirozenosti! Ty víš,
jak málo já snesu a jak ihned malo
myslním, když proti mně vyvstane
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utrpení sebe menší. Dejž, ať se mně

každá hodina, útrapy pro jméno
Tvé stane milou a žádoucí; neboť

pro Tebe trpěti a strádati velmi
jest prospěšno duši mé.

HLAVA XX.

Uznejme slabost svou, a jak bíd
ným jest tento život.

I. „Vyznám na sebe ne
pravost svou“": vyznámTi,
Pane, slabost svou. Kolikrát už
pouhá maličkost zdrcuje mne a za
rmucuje. Umiňuji si, že budu jed
nati srdnatě; avšak jakmile na
dejde sebe menší pokušení, už jsem
všecek uděšen. A pokušení povstává
mnohdy z podnětu zcela malicher
ného. Myslívám si, že jsem přece
trochu jist — a zatím ani se ne
1) Žalm 31, 5.
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nadám 1poznávám, že jsem mnohdy
úplně podlehl nepatrnému vánku.
2. Shlédni tudíž, Pane, na po
níženost mou, shlédní na křehkost
mou, kterou znáš všestranně. Smiluj

sea „vytrhni mnez bláta,
abych neuvíz!“!)

a nepono

řoval se v ně hloub a hlouběji. To
jest, co mne tak často trápí a před
tebou zahanbuje, že jsem tak vratký
a tak sláb odporovati vášním svým.
Ač 1 se jim vždy nepoddávám, nic
méně už jejich stálý útok jest mně
obtížný a studno mi velmi, že s nimi
mám den ze dne žíti v takovém
zápase. Z toho poznávám slabost
svou, že ohavná vidma obrazivosti
mnohem snáze mně v duši vnikají,
nežli z ní odcházejí.
3. Přesilný Bože israelský, hor
ltelh o spásu věrných duší, kéž
1) Žalm 68, 15.
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vzhlédneš na obtíže a bolesti slu
žebníka svého a jsl s ním ve všem,
cokoli podniká! S1ilmne nebeskou
statečností, aby nade mnou nena
byl vrchu starý člověk, bídné tělo,
duchu ještě ne úplně podrobené,
proti němuž bude mi třeba bojo
vati do posledního dechu v tomto
přebídném životě. Ach, jaký to
život, kde nikdy není bez bídy a
trampot, kde všude osidla, všude
nepřátelé! Vždyť pomine-li jedno
soužení, už je tu zas druhé; ba i
pokud ještě první nesnáz trvá, už
nás zase přepadá kolik jiných, a
to nenadále.
4. Ach, kterak lze láskou při
lnouti k lidskému životu, kdyžtě
má tolik do sebe hořkosti a pod
léhá tolikerému neštěstí a bídě!
Jakým právem může se říkati „ži
vot““ tomu, co plodí tolikerou smrt
a zkázu! A přece mnozí onen tak
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řečený život milují, a mnozí jedině
v něm shledávají své potěchy. Ha
nívají mnohdy svět, že jest kla
mavý a marný; a přece jej neradi
opouštějí, protože žádosti tělesné
mají v nich velikou nadvládu. Něco
jiného však nás nabádá, abychom
milovali svět, a něco jiného, aby
chom jím pohrdali. Abychom milo

vali svět, svádějí nás „žádost

těla, žádost očí a pýcha

života;“*)

avšak pokuty a bídy,

které za onou trojí žádostí při
cházejí, působí' nenávist světa a
zošklivují jej.
5. Než bohužel, hříšná rozkoš
vítězí nad srdcem oddaným smysl

nosti„a býti pod trním za
blaho si počítá,“* protože
neokusila sladkosti a niterné líbez
nosti, jakouž působí ctnost. Kdož
1) r Jan 2, 16. — ?) Job 30, 7.
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však úplně světem pohrdají a snaží
se živi býti ve svaté kázni Boží,
těm není neznáma slast, kterou
Bůh zaslíbil každému, kdož se o
pravdově odříká světa; a těm jest
také patrno, jak velice svět bloudí
a všelijak se klame.
HLAVA XXI.
Úkoje svého nehledej v nižádném
statku ni daru, nýbrž jedině v
Bohu!
I. Duše má, nade vše a ve všem
dojdeš úkoje vždy v Bohu, neboť
On jest věčným úkojem svatých.
Dejž mi, Ježíši, vrchole vší slad
kosti a lásky, abych v Tobě odpo
činul nade vše, co stvořeno jest;
nade všecku blaženost a krásu,
nade všecku slávu a Čest, nade
všecku moc a důstojnost, nade
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všecku vědu a chytrost, nade vše
bohatství a umění, nade všecku
radost a ples, nade všecku dobrou
pověst a chválu, nade všecku lí
beznost a útěchu, nade všecku na
ději a zaslíbení, nade všecku zá
sluhu a tužbu; nade všecky dary a
dobrodiní, jež můžeš dáti nebo
vlíti,
nade všecku radost a jásot, jež
může srdce mé pojmouti a pocítiti;
konečně nade všecky anděly a arch
anděly a nade všecky zástupy sva
tých nebešťanů, nade všecky věci
viditelné 1 neviditelné, a vůbec
nade všecko, co nejsi Ty, 6 Bože
můj!
2. Ty zajisté, Pane Bože můj,
jsi sám nade všecko nejlepší. Ty
sám nejvyšší, Ty sám nejmocnější,
Ty sám nejdostatečnější a nejbo
hatší, Ty sám nejlíbeznější a nej
útěšnější, Ty sám nejkrásnější a
nejmilovanější, Ty sám nejšlechet
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nější a nade vše nejslavnější, v němž
vše, co dobrého a dokonalého, sou
středěno jest a vždy bylo a bude.
Protož nic mně nedostačí a neuspo
kojí, ať mně — mimo sebe sama
— cokoli dáváš, cokoli o sobě zje
vuješ, cokoli přislibuješ, nevidím-li
Tebe a nedosahuji-li úplně Tebe:
neboť není opravdového odpočinutí
ani úplného úkoje mému srdci, ne
povznese-li se nade všecky tvory a
neodpočine-li v Tobě.
3. Ó nejmilejší ženichu můj,
Kriste Ježíši, milovníku nejčistší,
vládce všeho tvorstva: Kdož dá mi
křídla pravé svobody, bych letěl,
až bych doletěl k Tobě? Kdy pak
mi bude dáno, abych prost jsa ve
škerých pout, viděl, jak sladký jsi
Ty, Pane Bože můj? Kdy pak budu
moci sebrati celou svou bytost a
vštípiti ji v Tebe tak, abych láskou
k Tobě už ani necítil sebe, nýbrž
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Tebe samotného, způsobem neoby
čejným, jenž přesahuje všeliký
smysl, způsobem, ne každému zná
mým. Nyní však začasté vzdychám
a bolestně pociťuji své neštěstí; ne
boť v tomto slzavém údolí staví se
mi v cestu plno nesnází, jež co chvíle
znepokojují, zarmucují a zatemňují
srdce mé; vadí mně a v roztržitost
mne uvodí, lákají mne k sobě a o
poutávají mě, jen abych neměl vol
ného přístupu k Tobě a nemohl se
těšiti z radostného přátelství Tvé
ho, jehož se blaženým dostává bez
ustání. Kéž pohne Tě vzdychání
mé a opuštěnost tak veliká na zemi!
4. Ó Ježíši, odlesku věčné slávy,
útěcho putující duše, před Tebou
nenalézají ústa má slov a mlčení
moje samo hlasně mluví k Tobě.
Jak dlouho prodlévá Pán můj při
jíti ke mně? Ó kéž přijde ke mně
nebohému a potěší mne! Kéž mně
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podá ruku svou a vytrhne mne,
nebožáka, ze vší úzkosti! Přijď, 6

přijď, neboť bez Tebe

není ra

dostného dne, není radostné ho
diny; jen Tys mé potěšení a bez
Tebe prázden jest stůl můj. Bídný
jsem a jako uvězněný a spoutaný
okovy, dokud mne neobčerstvíš
světlem své přítomnosti a nedáš
mně zase svobodu a neokážeš mi
přátelskou tvář. Ať si druzí místo
Tebe hledají něčeho jiného, cokoli
se jim zlíbí; mně se nelíbí nic jiného
a nikdy se mně nebude nic líbit,
leč Ty, můj Bože, má naději, má
věčná spáso! Nebudu mlčeti 1 ne
přestanu se modliti, až se Tvá mi
lost obrátí ke mně a promluví
k mému srdci.
5. Hle, tu jsem, hle, já při
cházím k Tobě, ježto js1 mne vzý
val. "Slzy Tvé a touha duše Tvé,
pokora Tvá a zkroušenost srdce
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Tvého naklonily mne a přivedly
k Tobě.
6. Já však řekl jsem: Pane,
volal jsem k Tobě, dychtil jsem

požívati Tebe, hotov jsa pro Tebe
pohrdnouti vším. Tys však mne
předem povzbudil, abych Tebe hle
dal. Budiž tedy zveleben, ó Pane,
jenž jsi takovou dobrotivost pro
kázal sluhovi svému podle množství
svého srdečného slitování. Což ji
ného má služebník Tvůj před Tebou
říci, leč že pln pokory před Tebou

pamětliv jest své nepravosti a ni
coty? Neboť mezi všemi divy nebes
a země nelze nalézti Tebe rovna.
Skutky Tvé jsou velmi dobry a
osudy Tvé pravdivy a prozřetel
nost Tvá řídí vše. A tak chvála a
sláva Tobě, ó Moudrosti Otce! Nech
Tě chválí a velebí ústa má, duše
má a všecko tvorstvo se mnou!

——

vdá

HLAVA XXII.
Buď pamětliv přehojných dobro
diní Božích.
I. Otevři, Pane, srdce mé zá
konu svému a nauč mne kráčeti po
ceště svých přikázání. Dejž mi po
znati vůli svou a učiň, abych s ve
Jlikouuctivostí byl pamětliv Tvých
dobrodiní a bedlivě si je rozvažoval,
jak všecka vůbec, tak každé zvlášť
a vzdával li za ně důstojné díky
Vímť sice dobře a vyznávám, že
ani za jedno dobrodiní Tvé, byť
sebe menší, nedovedu Ii vzdáti
díků tak, jak by náleželo. Náramně
nepatrným jsem proti každinkému
dobru, jež mi uděluješ a rozjímám-hi
velikost dobrotivosti Tvé, klesá
duch můj před její velebností.
2. Všecky naše dary duševní 1
tělesné, vše, co máme mimo sebe
1 v sobě, čeho jsme nabyli od při
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rozenosti 1 nadpřirozenou milosti,
vše to jsou Tvá dobrodiní a vše to
zvelebuje Tebe, láskyplného a do
brého našeho dobrodince, od něhož
jsme obdržeh dary své veškery.
Ačkoli se pak dostalo jednomu více,
druhému méně, přece jest vše Tvoje
a bez Tebe nemůže míti žádný ani
nejmenšího dobra. Komu dáno více,
nemůže se při tom chlubiti svou
zásluhou, aniž vypínati se nad jiné,
aniž posmívati se tomu, kdo dostal
méně; jestiť zajisté větším a lepším
ten, kdo si přičítá méně zásluhy a
zachovávaje sil vroucí vděčnost,
ostává pokorným a nábožným. Ba
právě ten, kdo sebe považuje za
menšího "a nohodnějšího, než jsou
všichni ostatní, stává se takto způ
sobilejším, aby došel darů větších.
3. Komu naobrat dáno méně,
nesmí se proto rmoutiti, aniž nelibě
to nésti, aniž záviděti tomu, kdož
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bohatěji jest nadán; nýbrž musí
spíše k Tobě, Bože, pozvedati zraků
svých a velebiti milosrdenství Tvé,
že tak hojně, tak nezaslouženě a
rád uděluješ své dary, nepatře na
osobu lidskou. Vše od Tebe, a —

protož pochválen budiž ve všem a
všudy. Ty víš, které dary komu
jsou nejprospěšnější; a proč ten má
méně, onen více, to rozhodovatí
nenáleží nám, nýbrž Tobě, jemuž
zevrubně jsou známy zásluhy kaž

dého člověka.
4. A tak, Pane Bože můj, 1 já

sám pokládám za dobrodiní veliké,
nemíti mnoho toho, co zevně a po
názoru lidském přináší s sebou Čest
a slávu; protož který člověk správně
považuje svou chudobu a svou ne
patrnost před světem, nejen že si
pro to nemá stěžovati nebo se
rmoutiti nebo na mysli klesati,
nýbrž spíše se má tomu těšiti a ra
Tomáš Kempenský.

I5
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dovati, protože jsi Ty, Bože, sám
za své důvěrníky a přátele volil
právě ldi chudobné a nízké a ode
světa povržené. Dokladem toho
jsou hned Tvoji svatí apoštolové,

ježjsi „ustanovil knížaty

po vší zemi.“!) A tak pokorně

a prostně beze vší zloby a lsti, bez
úhonně živi byli na tomto světě,
že se 1 radovali, mohli-li trpěti po
hanění pro jméno Tvé, a čeho svět
se děsí, toho se podjímal s láskou
velikou.

5. Kdo tedy Tebe miluje a
uznává dobrodiní Tvá, nemá se
z ničeho tak radovati, jako že se
s ním děje vůle Tvá tak, jak jsi
Ty zařídil dle odvěčného úradku
svého: a zřízení to má mu působiti
tolik spokojenosti a útěchy, že
právě tak milo mu jest býti nej
1) Žalm 44, 17.

menším, jako si druhý přeje býti
největším, že tak jest kliden a
spokojen na místě posledním, jako
na předním, že mu stejně milo
býti zneuznaným a pohrdaným,
nepoznaným a neslavným, jako
kdyby nade druhé na světě vy
nikal ctí a velikostí. Neboť Tvá
vůle a láska ke Tvé cti a chvále
musí mu býti nade všecko a musí
ho více těšiti a více se mu líbiti,
nežli všecka dobrodiní, kterých se
mu kdy dostalo nebo dostati může.

HLAVA XXIII.
Čtvero pravidel, jež pojišťují veliký
pokoj.

I. Synu, nyní tě poučím, kteraká
jest cesta pokoje a pravé svobody.
Učiň, Pane, jak pravíš, neboť
se těším slyšeti to.
I5*
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Hleď, synu, konati vždy ra
ději vůli jiného nežli vůli svou
vlastní.
Vol si vždy míti raději méně
než více.
Hleď si vždy nejnižšího místa
a býti poddán všem.
Přej si vždy a modli se, aby
se s tebou úplně dála vůle Boží.
Hle, takový člověk vejde v kon
činy míru a pokoje!
2. Pane, naučení Tvé, ač stručno,
obsahuje v sobě vznešený návod
k dokonalosti. Nemnoho slov, ale
plno smyslu a hojně užitku. Kdy
bych mohl naučení Tvé věrně za
chovati, nemohlo by ve mně tak
snadno povstati nižádné znepoko
jení. Neboť kdykoli pocítím neklid
a obtíže, vždy poznávám, že jsem
se odchýlhl od této tvé nauky. Ty
však, jenž jsi všemocný a miluješ
stálý pokrok duše k dobrému, roz
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množ ve mně milost svou, abych
se mohl zaříditi dle Tvého učení a
dokonati svoje spasení.

Modlitba proti zlým my
šlenkám.
3. „Hospodine, nevzda
luj pomoci své ode mne
k obraně mé vzhlédni,“!)
neboť vznikly ve mně rozličné my

šlenky

a veliké přístrachy, jež

trýzní duši mou. Kterak z nich vy
jdu bez pohromy? Kterak myšlen 
ky ty přemohu?

A Pán praví: „Já před te

| mě
ponížím.“?*
Otevru
ža
bou půjduaslavných ze

lářní dvéře a skrytá tajemství svá
zjevím tobě.
Učiň, Pane, jak pravíš, a nechť
prchnou ode tváře Tvé všecky hříš
1) Žalm 21, 20. — *) Is. 45, 2.
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né myšlenky! Toť naděje, toť jediná
útěcha moje: k Tobě se utíkati ve
všelikém trápení, v Tebe se důvě
řovati, Tebe z hloubi srdce vzývati
a trpělivě očekávati útěchy Tvé.

Modlitba za osvícení
mysli.

4. Osvěť mne, dobrý Ježíši, září
duchovního světla, a zapuď z ko
můrky srdce mého všechnu tem
notu. Vymez hranice mým mnohým
roztržitým myšlenkám a potři po
kušení, jež mně Činí násilí. Boju]j
statečně za mne a přemoziš zuřivé

dravce, mé smyslné choutky a váš

ně, a „budiž pokoj v moc

nosti Tvé a hojnost“") slá
vy Tvé zaznívejž v síni svaté, to
jest v čistém svědomí. Přikaž vě
trům a bouři; povel moři: „Ustaň!““
l) Žalm 121, 7.
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— rci vichoru: „„Nevaň!““— i stane

se utišení veliké.

5. „Sešli světlo své a
pravdu

svou,“") aby zářilyna

zemi: neboť já jsem země pustá a
prázdná, dokavade mne neosvítíš.
Vylej na mne milost svou; občerstv i
srdce mé rosou nebeskou; dej mi
proud pobožnosti aby zavlažena
byla tvář země a mohla vydati
užitek dobrý a výborný. Pozvední
duši mou, jež klesá pod tíhou hří
chův, a k nebesům připoutej všecku
mou toužebnost, aby okusila líbez
nosti blaha nadzemského a aby
pak už jí nelibo bylo i pouhé po
myšlení na tuto zemi.
6. Odchvať a odervi mne ode
vší chvdkové útěchy pouhých tvo
rů, ježto nižádné stvoření neukojí
a úplně neutěší tužby mé, Spo;
1) Žalm 42, 3.
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mne se sebou nerozlučným úvaz
kem lásky, ježto jedině Ty sám
stačíš milující duši a bez Tebe vše
jest pouze rouhavou nicotou.

HLAVA XXIV

Nepátrej všetečně, jak žijí druzí!
I. Synu, nebuď zvědav a ne
dělej si pošetilých starostí. „Co

tobě po tom? Ty, pojd a

následuj

mne!“") Opravdu,

co jest ti po tom, jestli ten takový
a takový, anebo že onen tak a tak
jedná nebo mluví. Ty za druhé od
povídati nebudeš, ale sám ze sebe
musíš vydati počet. Co se tedy do
druhých pleteš? Hle, já znám ka
žédho a vidím vše, co se děje pod
sluncem ažvím, jak se s kým věci
mají, co si myslí, čeho si žádá a ja
1) Jan 21, 22.
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kého cíle rád by došel. Mně odevzdej
vše, ty však sám si jen hleď udržeti
pokoj v srdci svém. Kdo se shání
po světě, nech ať se shání, jakchce.
Cožkoli kdo bude Činiti a mluviti,
přijde naň, neboť mne nemůže okla
mati žádný.
2. Nestarej se, abys došel klam
ného lesku velikého jména, ani o to,
bys měl hodně mnoho přátel, aniž
aby tě lidé obzvláště milovali. Ne
boťtakovéto starosti působívají roz
tržitost a veliké zatemnění v srdci.
S radostí zvěstoval bych tobě slovo
své a zjevil ti svá tajemství, kdybys
si mé návštěvy jak náleží vážil a
otevřel mi dvéře svého srdce. Buď
opatrný, bdi, modli se a pokoř se
ve všem!
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HLAVA XXV.

V čem záleží pokoj srdce a pravý
pokrok.
I. — Synu, já jsem pravil:

„Pokoj svůj zůstavuji

vám, pokoj svůj dávám
vám; ne jako svět dává,

já dávám vám.“" Po pokoji

touží kde kdo, ale čeho k pravému
pokoji třeba, o to se ne každý
stará. Jen s těmi, kdož jsou tiši a
pokorni srdcem, jest pokoj můj.
Dojdeš pokoje, budeš-li míti ve
likou trpělivost. Chceš-li mne po
slouchati a po hlase mém spěti,
budeš moci požívati pokoje veli
kého.
2. Co mám činiti, Pane?
3. — Při každé věci dej sám
na sebe pozor, co činíš a mluvíš,
a všecek svůj zřetel obracej k tomu,
3) Jan

I4, 27.
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abys se jedině mně líbil a mimo
mne ničeho si nežádal, nic nevy
hledával. A o slovech a skutcích
jiných též marně nesuď a nepleť
se do věcí, jež ti nejsou svěřeny, a
tak se stane, že budeš znepokojen
jen málo a zřídka. Nemíti nikdy
žádného nepokoje a nepociťovati
nižádné obtíže ani duchovní ani tě
lesné, toť není nárokem Života ve
zdejšího, nýbrž výhradou věčného.
A nemysl též, že jsi už nalezl pravý
pokoj, nepociťuješ-li nijakých ne
snází, a rovněž se nedomnívej, že
už jest vše úplně dobře, nemáš-li
žádného protivníka, anebo že již
to jest dokonalost, daří-l1 se vše
podle tvé chuti. A nedomýšlej se,
že jest to cos velikého a ty že jsi
neobyčejně bohumilý, pociťuješ-li
v srdci hojnou pobožnost a duchovní
slast: neboť po ničem takovém ne
poznává se pravý milovník ctnosti

296

a v tom nezáleží člověkův pokrok
k dokonalosti. —
4. A v čem tedy, Pane?
5. — V tom, že se celým srdcem
svým odevzdáš vůli Boží a nebudeš
hledati svého osobního prospěchu
ani u věcech malých ani u velikých
ani v tomto čase ani na věčnosti;
takže si zachováš mysl stejně klid

nou jak ve štěstí tak v protivenství,
za vše stejně vzdávaje díky a ne
přikládaje tomu ani onomu větší
nebo menší váhy. Zůstane-li naděje
tvá tak statečná a vytrvalá, i když
pozbudeš duchovní útěchy, budeš
v srdci odhodlán snášeti utrpení
ještě větší a nebudeš-li se se mnou
příti, jako bys toho onoho zla ne
měl tolik snášeti, nýbrž dáš-li mně
ve všem, co zařídím, za pravdu a
právo, a stále velebiti budeš svatost
mou; pak kráčíš po pravé a přímé
cestě pokoje a pak též můžeš na
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jisto doufati, že opět s radostným
plesáním uzříš tvář mou. Dospěješ-li
až tak daleko, že budeš pohrdati
sebou samým, pak věz, že budeš
oplývati pokojem přehojným, ovšem
pokud v tomto životě jest možno.
HLAVA XXVI.

Jak vznešena jest mysl svobodná,
a dojdeme jí spíše modlitbou nežii
čtením.
I. Pane, to jest snahou doko
nalého muže, aby nikdy nepřestával
duchem svým směřovati ku věcem
nebeským, a 1 když má sebe více
starostí, aby žil jako úplně bez
starosti, to však ne snad z neteč
nosti, nýbrž jakousi výhradou svo
bodného ducha, nelnul k nižádnému
tvoru nezřízenou náklonností.
2. Úpěnlivě Tebe prosím, nej
dobrotivější Pane Bože můj, uchraň
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mne od starostí vezdejšího života,
abych jimi nebyl příliš opoután;
od mnohých. potřeb tělesných, aby
mne ve svá tenata nepolapila roz
koš; ode všech duchovních pře
kážek, abych neklesl, jsa stižen ob
tížemi. Netoliko od oněch věcí račiž
mne, prosím, uchrániti, po kterých
pošetilý svět toužebně prahne, ný
brž 1 od oné bídy, která následkem
kletby vyrčené na všecky vesměs
smrtelníky duši služebníka Tvého
za pokutu tísní a zdržuje ji, aby
se nemohla povznésti ke svobodě
ducha, jak by si přála.
3. Ó Bože můj, sladkosti ne
výslovná, proměň mi v hořkost
veškeru útěchu tělesnou, ana mne
odlákává od lásky věcí věčných a
ošemetně mne vábí k sobě pod
záminkou jakési okamžité rozkoše.
Kéž mne nepřemůže, kéž mne ne
přemůže tělo a krev; kéž mne ne
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avede svět a jeho krátká sláva, kéž
mne nepodvede ďábel a jeho chy
trost. Dej mi sílu, abych mohlod
porovati, trpělivost, abych nepod
lehl, stálost, abych vytrval. Místo
všech potěch světských dejž mi
přelíbezné pomazání Ducha sv. a
místo lásky tělesné vlij mi lásku

ke sv. jménu Ivému.
4. Hle, pokrm, nápoj, oděv a
jiné nezbytnosti na zachování těla
jsou duchu zbožnému leda břeme
nem. Popřejž mi, abych potřeb ta
kovýchto užíval mírně a nedal se
opoutati přílišnou jejich žádostí.
Odmítnouti je od sebe úplně, to
nelze, byloť by to proti přirozenému
sebezachování; ale právě tak za
povídá zase zákon božský chtíti
jich přebytečně nad potřebu, nebo
vyhledávati potřeb takových, které
jenom rozdmychávají rozmařilost:
VY
neboť pak by se tělo příčilo proti
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duchu. Mezi tou dvojí krajností,
prosím, vediž mne ruka Tvá a na
učiž mne pravé míře ve všem.
HLAVA XXVII.
Nezřízená sebeláska nejvíce člo
věka vzdaluje od svrchovaného
dobra.

I. — Synu, třeba, abys dal
všecko za všecko a nevlastnil s1 už
pranic. Věz, že nezřízená sebeláska
ti škodí více, nežli cokoli jiného na
světě. Každá věc tě více méně
upoutává, a to dle toho, jak větší
menší k ní cítíš lásku nebo náklon
nost. Kdyby tvoje láska byla čista,
prosta a dobře zřízena, věci pozem
ské by tebe nepodrobovaly ve svou
služebnost. Nežádej si toho, čehož
nemůžeš míti, a neměj nic, co by
t1 mohlo vaditi a zbavovati tebe
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duchovní svobody. Podivno, že se
mně z hloubi srdce neodevzdáváš
se vším všudy, po čem toužiti
můžeš a co míti můžeš.
2. Proč se soužíš bláhovým zá
rmutkem? Proč se do únavy za
bíráš ve zbytečné starosti? Uprav
určitě život svůj dle dobrolíbezné
vůle mé a neutrpíš pohromy ni
žádné. Chceš-li však míti hned to,
hned ono, hned býti tu a hned tam,
jak se ti právě zabahne, jen abys
měl lepší pohodlí: — pak nedojdeš
nikdy spokojenosti a nikdy se ne
sprostíš trampoty, protože každá
věc má do sebe nějakou nedoko
nalost a na každém místě se něco
najde, co je ti protivno.

3. A proto neprospěje ti, jest
liže té oné vnější věci dosáhneš,
v té oné věci dosáhneš jakési hoj

nosti nýbrž právě naopak, když
Tomáš Kempenský,

16
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vnějšími věcmi budeš pohrdati a
z kořene si je vyrveš ze srdce. A to
neplatí jen o penězích a statcích,
nýbrž 1 o ctižádostivé sháňce po
marné pochvale, neboť vše to se
světem vezme za své. Místo samo
dodá člověkovi málo bezpečnosti,
není-li on sám horlivého ducha; a
pokoj vnější, kterého dojdeš, také
nebude míti dlouhého trvání, ne
má-li pevného základu ve tvém
srdci, to jest, nejsi-li ty zakořeněn
ve mně; změny jakés můžeš dojíti,
tím však si nepolepšíš. Neboť na
skytne-h se ti nějaká příležitost,
nevyhneš se jí: zase nalezneš to,
před čím jsi prchal, ba snad 1 více
takového zla.

Modlitba za dar Čistého

srdce a nebeské moudrosti.
4. Upevni mne, Bože, milostí
Ducha svatého. Dodej mi síly, bych
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byl upevněn v člověka duchovního
a sprostil své srdce všeliké zby
tečné péče a úzkosti a nenechával
se strhovati všelijakými žádostmi
věcí jakýchkoli, af malicherných,
ať vzácných, nýbrž dej mi raději
býti pamětlivu, že vše jest pomíje
jícno a že i já se vším tím zároveň
zajdu: ježto nic trvalého pod slun
cem, kde vše jest pouze marnost
a trápení ducha. Ó jak jest moudrý,
kdo takto smýšlí!
5. Dejž mi, Pane, nebeskou
moudrost, abych se naučil Tebe
nade vše hledati a nacházeti, nade
vše Tobě rozuměti a Tebe milovati,
vše pak ostatní poznávati tak, jak
vpravdě jest podle řádu Tvé moud
rosti. Dejž, ať se opatrně vyhnu
pochlebníku a trpělivý jsem vůči
prctivníku; neboť totě veliká moud
rost, nenechati sebou pohnouti lec
jakým vanem lidských řečí a ne
16%
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dávati sluchu lichotnému, svůd*
nému hlasu: neboť jen tak lze jistě
kráčeti po dráze započaté.

HLAVA XVIII.

Proti utrhačným jazykům.
I. — Synu, netrap se, jestliže
o tobě někteří lidé smýšlejí a mluví
zle, čeho nerad slýcháš. Ty sám
musíš o sobě smýšleti nejhůře a
o nikom nemysliti, že jest horší
než ty. Kráčíš-h podle ducha, ne
budeš přikládati veliké váhy prcha
vým slovům zvenčí. Toť nemalá
moudrost, mlčeti za dnů zlých,
obrátiti se celým srdcem ke mně
a nedávati se znepokojovati ni
žádným lidským soudem.
2. Na lidských jazycích roz
hodně nebuduj svého pokoje; neboť
ať si vykládají tvoje jednání ve
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stránku dobrou či ve zlou, proto
přece nejsi jinakým, nežli jsi. Kdeže
jest pravý pokoj a pravá sláva?
Kdež jinde, ne-li ve mně? A kdo
netouží po tom, aby se lidem líbil,
a nebojí se, aby se jim nelíbil, ten
bude požívati pokoje hojného. Z ne
zřízené lásky a z bláhového strachu
povstává všecek nepokoj srdce a
všecka roztržitost mysli.

HLAVA XXIX.

Jak máme vzývati a velebiti Boha
v době trápení.
I. Budiž jméno Tvé, Pane, po
chváleno na věky, jenž jsi ráčil na
mne seslati toto pokušení a trápení.
Nemohu mu ujíti, ale k Tobě jest
mi vzíti útočiště, abys mně byl
pomocen a obrátil všecko k mému
prospěchu. Pane, nyní jsem po
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staven v soužení a není mně dobře
u srdce, nýbrž náramně trýzní mne
přítomné utrpení. Otče milený, co
mám říci? Úzkost veliká mne po
jímá. Vysvoboď mne z této hodiny!
Právě proto nadešla mně hodina
tato, abys Ty byl oslaven, když
z velikého ponížení vysvobodíš mne.
Kéž se ti zalíbí, Pane, vytrhnouti
mne: neboť já ubožák, co mohu
činiti, kam se obrátiti bez Tebe?
Dej mi trpělivost, Pane, 1 tento
kráte. Spomoziž mi, Bože můj, a
nebudu se báti, ať na mne dolehne
tíseň jakákoli.
2. A nyní v této trampotě co
říci? Pane, buď vůle Tvá! Jáť po
pravdě zasluhují trýzně a nesnáze.
Třeba tudíž, abych ji snášel a to
kéž jen trpělivě, až přejde bouře
a bude zase lépe. Dosti však mocna
jest všemohoucí ruka Ivá, aby 1i
tuto zkoušku odňala ode mne 4 —
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bych v ní neklesl úplně — zmírnila
její prudkost, jakož jsi už dříve se
mnou jednal, můj Bože a mé milo
srdenství! Čím tíže mi jest nyní,

tím snadněji jest 1 „proměna

pravice Nejvyššího“.)
HLAVA XXX.
o

Www

Pros o pomoc Boží, a důvěřuj, že
milosti opět nabudeš,

I. Synu, „jáť

jsem

Ho

spodin, já posilňujiv den
soužení“.*)

Ke mně pojď, když

ti není dobře. Nejvíce zadržuje ne
beskou útěchu to, že se tak liknavě
chápeš modlitby. Vždyť dříve, nežli
se jmeš jak náleží prositi mne, hle
dáš útěchy všude jinde a občer
stvení u věcech vnějších. A tak se
stává, že ti vše málo pomůže, až
1) Žalm 76, 11. — 2) Nahum I, 7.
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poznáš, že jáť jsem, který zachra
ňuje těch, kdo svou naději sklá
dají ve mne; vždyť mimo mne nelze
nalézti žádné účinné pomoci aniž
prospěšné rady ani trvalého léku.
Když se však duch tvůj po bouři
zase zotaví, pak upevní se ve světle
mých slitování, ježto jsem ti na
blízku — praví Pán — abych vše
zase obnovil, jak bylo dříve, a to
nejen úplně, nýbrž přímo přebo
hatě, ba nadměrně.
2. Či jest mně něco nesnadno,
nebo jsem snad podoben člověku,
který slibuje, ale nesplní? Kde jest
tvá víra? Stůj pevně a vytrvej!
Buď trpěliv a silen, a útěcha ti
svým časem už nadejde. Čekej mne,
čekej: přijdu a spomohu tobě. Co
tě trýzní, jest pokušení, a co tě děsí,
jest bláhový strach. Čo z toho máš,
staráš-li se úzkostlivě o to, co se
snad teprve stane v budoucnu, leda
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zármutek nad zármutek. — „Do

stiť má den zloby své.“)

Pošetilo jest a daremno, rmoutiti
se nebo radovati z věcí budoucích,
které se třeba ani nikdy nestanou.
3. Ačkoli pak jest člověku při
rozeno, že ho klamávají podobné
představy, přece však jest to spolu
vždy ještě známkou slabého ducha ,
poddávati se tak snadno ďábelské
mu vnukání. Jemufť
jest jedno, pod
vede a oklame-li tě pravdou či lží
a přivede-li tě k pádu tím, že v tobě
rozněcuje náklonnost ku věcem pří
tomným, či tím, že t1 nahání stra
chu z věcí budoucích. Nermutiž se,
tedy srdce tvé aniž se strachuj.
Věř ve mne a důvěřuj v mé milo
srdenství. Když myslíš, že jsi da
leko ode mne, jsem já ti často právě
nejblíže. Když máš za to, že jsi
1) Mat,

6, 34.
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úplně ztracen, pak právě často na
dešla příležitost, kdy si můžeš
zjednati největší zásluhy. Ještě da
leko není vše ztraceno, vypadne-li
některá věc opačně, než jsi čekal.
Nesmíš tedy souditi podle svého
přítomného citu a nesmíš nižádným
protivenstvím — přicházejž si od
kudkoli — tak se rmoutiti a tak
o něm smýšleti, jakoby již byla
ztracena všecka naděje, že opět
vyvázneš.
4. Nemysli, že jsi úplně opuštěn,
když na tebe na čas sesílám ně
jaké soužení, nebo tě pozbavuji
žádoucí útěchy; neboť tak se vchází
do království nebeského. A není po
chybnosti, že tobě 1 všem mým slu
žebníkům jest prospěšnější, jste-li
procvičení utrpením, než kdyby se
vám všecko dařilo podle přání. Mně
jsou známy 1 skryté myšlenky, já
vím, že velice prospívá tvému spa
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sení, jsi-li druhdy ponechán bez du
chovní radosti, abys snad, kdyby
se ti vše dobře dařilo, se nevypínal
a nepovažoval se samolibě za to,
čím nejsi. Co jsem dal, mohu vzíti
a opět vrátiti, kdy se mi zlíbí.
5. Dám-li co, je to moje, a
vezmu-li to, neodňal jsem nic, co
by bylo tvého; neboť mým jest

„všeliké dání výborné a
každýdardokonalý.“") Se
šlu-1 tedy na tebe obtíž a jakékoli
protivenství, nenaříkej, a srdce tvé
neklesej; jáť mohu opět brzy zved
nouti a všecku obtíž změniti v ra
dost. Nicméně spravedliv jsem a
vroucí chvály hoden, že takto jed
nám s tebou.
6. Máš-li pravý rozum a správ
ný názor, nesmíš se nikdy pro proti
venství zármutkem přímo nechati
1) Jak,

1, 17,
(
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zdrtiti, nýbrž spíše se máš radovati
a děkovati, ba považovati za svou
zvláštní potěchu, že tebe nešetřím,

zkrušuje tě bolestmi. „Jakož

mnemiloval Otec,i já mi

loval jsem vás,“!) tak pravil

jsem svým mileným učedníkům; a
těch jsem věru neposlal k časným
radostem, nýbrž k velikým bojům;
ne za ctí, nýbrž za pohrdáním; ne
k lenosti, nýbrž k těžkým pracím;
ne aby.si odpočinuli, nýbrž aby
přinesli hojný užitek v trpělivosti.
Pamatuj, synu můj, těchto slov!

HLAVA XXXI.
Zřekni se kde jakého tvora, abys
mohl nalézti Stvořitele.
I. Pane, ještě jest mně potřebí
nadmíru veliké milosti, mám-li do
l Jan 15, 9.
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spěti tám, aby mně již nebyl na zá
vadu žádný člověk, žádný tvor.
Neboť pokavade mne zdržuje to
neb ono, nemohu volně vzlétnouti
k Tobě. Po volném tom vzletu tou
žil onen svatý Pěvec, jenž pravil:

„Kdo dá mi křídla jako ho

lubici, a poletím a odpo
činu?“*)

Což jest pokojnějšího

než prostné oko? A co jest svobod
nějšího než srdce, které po ničem
netouží na zemi? Dlužno tudíž po
vznésti se nade všecky tvory, sebe
sama úplně opustiti, a u vytržení

mysh poznávati, kterak ty, Stvo
řiteli všech věcí, dalek jsi toho,
abys byl tvorům nějak podoben.
Ano, kdo se nevzdal všeliké ná
klonnosti ke tvorům, nemůže volně
směřovati k Bohu. Proto se nachází

tak málo dí, kteří mají ducha roz
1) Žalm 54, 7.
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jímavého, protože jen málo kdo
dovede toho, aby se od pomíjejících
tvorův úplně odpoutal.
2. Potřebí k tomu veliké milosti,
jež by duši zprošťovala veškeré
pozemské tíže a ji pozvedala nad
n samu. Dokavad se člověk ne
povznese duchem a nezprostí se
všech tvorův a nesjednotí se úplně
s Bohem, dotud věz, co věz a měj
co měj, nic nemá veliké váhy! Kdo
za cosi velikého považuje něco
kromě jednoho jediného, nezměr
ného, věčného dobra, dlouho zůs
tane malým a dlouho Ipěti bude
na pouhém prachu. Vždyť cokoli
není Bůh, není nic, a třeba to po
važovati za pouhou nicotu. Jest ve
liký rozdíl mezi moudrostí osvíce
ného bohabojného muže a mou
drostí vědecky vzdělaného a bada
jícího učence. Mnohem vznešenější
jest nauka, která prýští s hůry, ze
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zdroje Božího, než ta, které kdo
pracně dobude lidským důvtipem.
3. Nacházíme mnohé, kteří by
rádi měh ducha pravé rozjíma
vosti, ale nedají si práce, aby se
cvičili v tom, čeho k tomu jest po
třebí. I to bývá značně na závadu,
že mnohý zůstává u pouhých zna
mení, ulpívá jen na vnějších vě
cech, na pouhém povrchu, aby
však úplně sebe umrtvoval, o to
se pramálo stará. Nevím, co to
jest a jaký to duch nás ovládá a
co my kteří přece chceme, aby se
zdálo, že jsme duchovního smýš
lení —udáme na svou omluvu, že na
věci pomíjející a bezcenné vynaklá
dáme tolhk mnohostranné starosti a
péče,kdežto na své duchovní potřeby
sotva Sl Vzpomeneme, neb aspoň
zřídka kdy s myslí úplně sebranou.
4. Bohužel sotva že se kdy po
někud duchem svým sebereme, už
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zase se vyřítíme Ven a nežádáme
od sebe přísného počtu co do
skutků svých. Kde jsou zakoře
něny naše žádosti, toho s1 nevší
máme, a jak ve mnohé příčině ne
čisty jsou naše náklonnosti, toho

neoplakáváme.„Neboť všeli

ké tělo bylo porušilo
cestu svou na zemi“)a

proto přišla hrozná potopa. Jsou-li
tedy pokaženy náklonnosti našeho
srdce, následuje z toho nezbytně,
že skutek odtud pocházející svědčí
o nedostatku vnitřní životní síly
a též jest pokažen. Z čistého srdce
pochází ovoce dobrého Života.
5. Kolik kdo dělá, ptáváme se,
ale jak z šlechetných úmyslů jedná,
o to se příliš nepečuje. Jest- kdo
udatný, bohatý, sličný, dovedný,
jestli dobrým spisovatelem, zpě
1) 1 Mojž.

6, 12.
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vákem, pracovníkem, po tom se
pátrává; ale jak je chudý duchem,
jak trpělivý a tichý, jak nábožný
a bohabojný jest, o tom mluví
zřídka kdo. Přirozenost hledí na
člověkův zevnějšek, milost naopak
obrací se k jeho nitru. Ona se za
časté mýlí, tato doufá v Boha, aby
nebyla oklamána.

HLAVA XXXII.
Zapírej se a vší žádostivosti odpírej!

I. Synu, nemůžeš míti dokonalé
svobody, leč zapřeš-li sebe sám.

Otrocká pouta váží všecky, kteří
touží po bohatství a jsou plni sebe
lásky; kteří žádostivě a všetečně
sem tam těkají, kteří stále toho
vyhledávají, co lichotí smyslnosti;
kteří nemyslí na to, což jest Krista
Ježíše, nýbrž si v duchu vytvářejí
Tomáš Kempenský.

17

258

a vybásňují, co nemá nijaké pod
staty. Neboť vše zajde, co nepo
vstalo z Boha. Drž se stručné, ale
osvědčené zásady:

„„Opusť vše —

a vše nalezneš; zanech ctižádosti
vosti — a najdeš pokoj.“ To měj
dobře na paměti, a když to vy
plníš, porozumíš všemu.
2. Pane, to není dílo jednoho
dne, ani dětská hračka; ba v té
stručné zásadě zavírá se vlastně
všecka dokonalost života Bohu za
svěceného.
3. Synu, nesmíš se hned odvra
ceti, ani všecek klesati, když slyšíš
o cestě k dokonalosti, nýbrž má
tě to spíše povzbuzovati k vyšším
věcem aneb aspoň vzněcovati v tobě
vroucí touhu po nich. O kéž by
tomu u tebe tak bylo; kéž bys
byl dospěl tam, abys — nejsa za
slepen sebeláskou — úplně se řídil
mou vůlí a vůlí Otce mého, jejž
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jsem ti zjevil. Pak bys se mi nad
míru líbil a všecek život tvůj by
plynul v radosti a v pokoji. Ještě
jest se ti odloučiti od mnohých
věcí: neodřekneš-li se jich pro mne
z celého srdce, nedosáhneš, po čem

toužíš.„Radím tobě, abys

soběkoupilodemnezlata
ohněm zkušeného, abys

byl bohatý,“*") to jest nebes
kou moudrost, která po všem, což
nízkého, šlape nohama. Pozemskou
moudrost, všecku pochvalu lidskou
a všecku samolibost považuj za
pouhé nic.
Pravil jsem ti: kup si, co dle
názorů lidských málo má ceny,
místo toho, co lidé považují za
vzácné a vysoko cení. Než právě
opravdová nebeská moudrost pod
ceňuje se a podkládá se za cosi ne
Zjevení 3, I8.
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patrného, ba upadá téměř v zapo
menutí, jelikož nesmýšlí sama o
sobě vysoko a nechce býti oslavo
vána na zemi; mnozí sice chválí ji
ústy, ale v životě svém daleko jsou
jí vzdáleni; a přece jest to draho
cenná perla, která, žel, mnohým
skryta jest.

HLAVA XXXIII.
Nestálost srdce a pravý úmysl,
obrácený k Bohu.

I. Synu, nevěf své náklonnosti;
teď jest taková, za chvíli bude ji
naká. Dokud jsi živ, js1 podroben
proměnlivosti chtě nechtě; hned
jsi vesel, hned smuten, hned kliden,
hned znepokojen, hned pobožný,
hned róztržitý, hned horlivý, hned
líný, hned vážný, hned lehkomy
slný. Avšak nad tuto proměnlivost
povznesen stojí člověk moudrý,

261

jenž v duchu jsa poučen, nestará
se, jaké jsou jeho city neb s které
strany vane vítr lidské nestálosti,
nýbrž pouze na to myslí, kterak
by jej veškera snaha jeho ducha
mohla vésti k vytčenému a žádou
címu cíli. Neboť jen tak může
člověk zůstati nezměněn a nezko
lísán, když oko jeho dobrého úmyslu
za rozmanitých událostí prostně a
neustále směřuje ke mně.
2. Čím pak oko dobrého úmyslu
jest čistější, tím pevněji bude krá
četi člověk za rozmanitých život
ních bouří. U mnohých však jest
oko čistého úmyslu zatemněno, ne
boť jakmile je něco potká, co vzbu
zuje jejich zálibu, hned se k tomu
obracejí, a zřídka kdy se kdo na
lezne, aby byl úplně prost nekalé
sobětnosti. Tak i Židé přišli druhdy
do Bethanie k Martě a Marii, „ne

pro Ježíše toliko, nýbrž
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aby Lazara viděli.“!) Tře
ba tudíž oko úmyslu svého očistiti,
aby bylo prostné a přímé, a obra
cetl je ke mně přese všecky věci,
jež jsou pouhým prostředkem k cíli,
ke mně.
——

HLAVA XXXIV.
Kdo Boha opravdově miluje, tomu
se Bůh líbí nade vše a ve všem.
r. Hle, Bůh
Co chci více a
mohu toužiti?
slovo, ale jen

můj a mé všecko!
po čem blaživějším
Ó líbezné a sladké
tomu, kdo miluje

věčné Slovo a nemiluje „světa

ani těch věcí, které na
světě

jsou.“*) Bůh můj a mé

všecko! To jediné slovo obsahuje
v sobě dosti pro toho, kdo mu roz
umí; a kdo Boha miluje, rád si
1) Jan

12, 9. — ?) r Jan 2, Is.
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slovo to Častěji opětuje. Neboť
jsi-li ty s námi, vše se protiví. Ty
upokojuješ srdce a skytáš velikého
klidu a slavnostního veselí. Ty pů
sobíš, že člověk vše uznává za
dobré a za vše tě velebí; a nic se
nemůže bez tebe dlouho líbiti, ný
brž má-li něco býti příjemno a
libo, musí při tom býti milost tvá

a koření tvé moudrosti dodati
tomu pravé příchuti.
2. Kdo nachází radost v Tobě,
na čem by nenacházel radosti?
A kdo se neraduje z Tebe, co mu
bude moci působiti radost? Přede
Tvou moudrostí mizí mudrci to
hoto světa 1 ti, kdož jsou oddáni
smyslnosti: neboť u oněch zavládá
veliká marnost a u těchto smrt.
Opravdu moudrými osvědčují se
však ti, kdo v tom Tebe následují,
že pohrdají světem a umrtvují tělo
své, nebof ti proniknou od mar
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nosti k pravdě, od těla k duchu. Ti
nacházejí svou zálibu v Bohu, a
cokoli shledávají dobrého při tvo
rech, vše přičítají ke cti a chvále
Stvořiteli. Jest však rozdíl, veliký
rozdíl mezi tím, jakou zálibu mají
ve Stvořitel a jakou ve tvorech;
ve věčnosti a jakou v čase; jakou
ve světle nestvořeném a jakou ve
světle učiněném.
3. Ó, Světlo nestvořené, jež pře
vyšuješ všeliká světla stvořená,
sešli zářivý paprsek svůj s výše,
aby pronikl nejhlubší hlubiny mého
srdce! Očisť, potěš, ozař a oživ

mého ducha se všemi jeho mohut
nostm:, abych pln jásavé rozkoše
mohl lnouti k Tobě. Ó, kdy na
dejde ona blažená a žádoucí ho
dina, abys mne navštívil svou pří
tomností a byl mi vším ve všem?
Pokud mi nebude toho dopřáno,
nebudu ani míti radosti úplné. Do
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savade, bohužel, žije ve mně člo
věk starý; ještě není zcela ukřižo
ván, není úplně umrtven; ještě
usiluje tělo proti duchu, rozněcuje
ve mně niterné boje a ruší pokoj
ve království duše mé.
4. Ty však, jenž vládneš moc
nostem mořským a krotíš mořské
vlnobití, povstaň a pomoziž mi!
Rozptyl národy, jež chtějí válkám,
rozdrť je silou svou! Račiž ukázati
veliké skutky své, aby oslavena
byla pravice Ivá, neboť nemám
naděje, leč v Tebe, nemám úto
čiště, Ječ k Tobě, Pane Bože můj!

HLAVA XXXV
V tomto životě není jistoty
od pokušení.

I. Synu, v tomto životě nejsi
nikdy bezpečen, nýbrž co živ budeš,
bude ti potřebí duchovní zbraně.
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Bydlíš mezi nepřáteli a z prava
z leva útočí na tebe. Nepoužiješ-li
tudíž na všecky strany štítu trpě
lvosti, neobstojíš dlouho bez ran.
Neodevzdáš-li mně nad to pevně
své srdce, jsa opravdově odhodlán
trpěti vše pro mne, nebudeš moci
vydržeti palčivosti tohoto boje,
aniž dosíci vítězné palmy blaže
ných. Mužně tedy vše překonávej
a silnou paží se obracej proti všem
překážkám. Neboť jen vítězi bude
dána manna skrytá, kdežto zba
bělce čeká plno bídy.
2. Hledáš-li pokoje již v tomto
životě, kterak dojdeš pokoje věč
ného? Připrav se ne k velkému
pokoji, nýbrž k veliké trpělivosti.
Pravého pokoje hledej nikoli na
zemi, nýbrž v nebi, nikoli v lidech
a jakýchkoli jiných tvorech, nýbrž
jedině v Bohu. Pro lásku Boží
musíš všecko mile podstoupiti; ná
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mahu 1i bolest, pokušení, trýzeň,
úzkost, bídu, slabotu, bezpráví, od
por, hanu, pokoření, zahanbení,
kárání 1opovržení. To dopomáhá ke
ctnosti, to dokazuje pravého Kris
tova učedníka, to schystává ne
beskou korunu. Já dám mzdu věč
nou za kratičkou práci a za pomí
jivé zahanbení slávu nekonečnou.
3. Či myslíš, že budeš stále oplý
vati duchovní radostí po vůli své?
Vždyť ani svatí moji stále jí ne
měli, za to však byly jim údělem
četné obtíže, všelijaká pokušení,
ba i veliká bezútěšnost. Než ve
všem vytrvali trpělvě a více dů
věřovali v Boha nežli v sebe, vě

douce,že „utrpení

tohoto

času nejsou rovna bu
doucíslávě, která se zje

vína

nás.“*) Ty bys chtě! míti

1) Řím.

8, 18,
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hned, čeho mnozí sotva došli až
po mnohých slzách a veliké ná
maze? Čekej Pána, jednej mužně
a buď silen; nepozbývej důvěry,
neustůpuj, nýbrž tělo 1 duši svou
nastav statně za čest a slávu Boží.

Já ti odplatím vrchovatě, já budu
s tebou u všelikém soužení.
HLAVA XXXVI.

Proti pošetilým světským soudům.
I. Synu, slož srdce své důvěrně
na Boha a neboj se lidského soudu,
jestliže ti svědomí praví, že jednáš
správně a bezvadně. Dobře a blaze
jest takto trpěti a pokornému
srdci nebude to nesnadno, neboť
důvěřuje více v Boha nežli v sebe.
Někteří lidé mnoho mluví, a proto
má se jim dáti jen málo víry. Všem
vyhověti nelze. Svatý Pavel, ač se
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snažil, aby se všem zavděčil v Pánu,
a všem stal se vším: přece též za
nejmenší měl, aby byl souzen od
lidského soudu.
2. Seč jen byl, všeho se podjí
mal, aby mohl druhé poučiti a
vésti k životu věčnému; nicméně
přece nemohl zabrániti, aby ho jiní
sem tam neposuzovali, ba přímo
jim nepohrdali. Protož odevzdal
vše Bohu, jenž nejlépe vše věděl, a
trpělivost a pokora byly mu obra
nou proti těm, kdož o něm zle mlu
vili, nebo bezdůvodně a nesprávně
o něm smýšleli, a vůbec jakkoli dle
své zvůle proti němu se stavěl.
Ozval se sice tu a tam, ale jen
proto, aby snad jeho mlčení neza
vdalo slabým lidem pohoršení.

3. „Kdo jsi ty, abys se
bál člověka smrtelného?“")
1) Is. I5, 12.
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Dnes jest, a zítra ho už neviděti.
Boha se boj a strachu lidského
nebudeš se děsiti. Co t1 kdo může
slovy neb urážkami? Uškodí spíše
sobě než tobě a soudu Božího ne
ujde, buď si kdo buď. Ty měj
Boha před očima a nedávej se v po
tyčku nedůtklivými slovy. Zdá-li se
na krásně, že na ten čas dosavade ty
podléháš, ba snad že jsi 1zahanben,
nemrz se pro to,a nekaz si ne
trpělhvostí své koruny, nýbrž ke
mně raději vzhlédní k nebesům, a
já jsem dosti mocen, abych tě vy
trhl ze všeho zahanbení a ze vše
liké křivdy a odplatil každému
podle skutků jeho.
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HLAVA XXXVII.
Abys došel pravé svobody srdce,
zřekní se čistě a úplně sám sebe!

I. Synu, zanech sám sebe, a
nalezneš mne. Vzdej se své vůle
a všeho vlastnictví, a vždy tím
získáš. Neboť bude ti 1 přidána
milost hojnější, jen co si zapřeš
sebe, a to navždy.
2. Pane, jak často si mám sebe
zapírati a v čem mám sebe zanechati?
3. — Vždy, v každou hodinu:
jak v malých věcech, tak ve vel
kých. Nic nevyjímám, nýbrž chci
tě shledati svlečena se všeho všude.
Vždyť kterak též jinak mohl bys
ty býti mým a já tvým, kdybys se
nevzdal vší své vůle vně 1 vnitř?
Čím dříve tak učiníš, tím lépe (bude
pro tebe, a čím úplněji a upřímněji
se tak stane, tím více budeš se mi
líbiti a tím větší získáš odměnu.
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4. Mnozí, ač sebe si zapírají,
přece něco si vyhrazují: nedůvě
řujíť úplně Bohu a proto se chtějí
o sebe postarati sami. Jiní zase při
nášejí sebe napřed v oběť úplně:
ale za nějakou chvíli udeří poku
šení — a tu hned zase vracejí se
k sobě samým, a tak nemohou ni
kterak pokročiti ve ctnosti. Takoví
nikdy nedospějí ku pravé svobodě
čistého srdce, nikdy nedojdou mi
losti mého blaživého přátelství, leč
jestliže se předem naprosto zřeknou
sebe a tuto svou oběť obnoví den co
den; bez této podmínky není a ne
bude slastiplného spojení se mnou.
5. Mnohokráte jsem ti již pravil
a nyní opětuji znovu: Zanech
sebe, zřekni se sebe, a veliký ni
terný pokoj bude ti údělem. Dej
vše za vše: nic nevyjímej, ničeho
nežádej zpět, vytrvej s čistým úmy
slem se mnou a neváhej, 1 budeš
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mne míti. Dojdeš svobody srdce a
temnoty tebe nezmohou. O to se
snaž, za to se modli, po tom dychti,
abys se mohl sprostiti všeho, což
tvého jest, a tak obnažen jíti za
obnaženým Ježíšem, sobě abys
umřel a mně mohl žíti pověčně. Pak
zmizí všecky marné přeludy, hříš
ná vzrušení a zbytečné starosti.
Pak také přejde nesmírná bázeň a
umře nezřízená láska.

HLAVA XXXVIII.
V záležitosteeh vnějších zacho
vávej dobrý pořádek, a v nebezpe
čenství utíkej se k Bohu!
I. Synu, o to se pečlivě snaž,
abys na každém místě a při všem
jednání nebo vnějším zaměstnání
byl v nitru svém svoboden a sám
svým pánem, a každá věc af jest
Tomáš Kempenský,

18
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podrobena tobě, ne ty ji; abys byl
činů svých vládcem a správcem,
nikoli otrokem aniž prodejným slu
hou, ba právě naopak jako muž ne
závislý a pravý Israelita abys spěl
za podílem a svobodou synů Bo
žích; kteří stojí nad přítomností,
avšak prohlédají k věčnosti, le
vým okem hledí na pomíjející zemi,
pravým však v nebesa; jichž ne
strhuje nižádný časný zájem, aby
se k němu připoutali, nýbrž na
opak vše strhují k sobě, aby jim
dobře sloužilo, jakž ustanoveno jest
od Boha a zřízeno od svrchova
ného Tvůrce, který ve svém tvor
stvu nezůstavil ani stopy nějakého
neladu.
2. Neulpíš-li při té oné události
pouze na tom, kterak se jeví na
venek, a nebudeš-li na to, co vidíš
nebo slyšíš, pohlížeti pouze okem
tělesným, nýbrž vejdeš-li pokaždé
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neprodleně — jako Mojžíš — ve

svatostánek, abys Hospodina prosil
o radu: nezřídka uslyšíš božskou
odpověď a půjdeš odtud poučen
o mnohých důležitostech přítom
ných 1 budoucích. Mojžíš bral po

každé útočiště ku svatostánku, aby
jeho pochybnosti a dotazy došly
rozřešení, a k modlitbě obracel se
o pomoc, hrozilo-li nebezpečí a zlo
ba lidská. Takž 1 ty, utíkávej
se v tajnou komůrku srdce svého
a Božího přispění přesnažně sobě

vyprošuj. Čteme,!) kterak Josue a
Israelité byli podvedení od Gabao
nitských: to proto, že se předem

„netázaliúst Hospodino

vých,“

nýbrž lehkovážně uvěřili

sladkým řečem a dali se tak okla
mati přetvářenou poctivostí.

1) Josue 9, 3 dd.

18*

HLAVA XXxXÍX.

Nejednávej ukvapeně!

I. Synu, každou svou záležitost
odevzdej vždycky mně, jáť s ní
svým časem dobře naložím. Vyčkej,
jak já věc zařídím, a poznáš,
že ti to bude na prospěch.
2. Pane, velmi rád svěřujíi Ti
všecky svoje záležitosti, ježto moje
myšlení zmůže jen pramálo. Kéž
bych se příliš netrápil starostí o to,
jak kdysi jednou to ono dopadne,
nýbrž kéž bych se raději beze všeho
rozpaku odevzdal Tvému úradku!
3. Synu, nezřídka usiluje člověk
náramně o nějakou věc, po které
touží, když však jí dosáhne, jiného
nabude. názoru: neboť naše ná
klonnost k jedné a téže věci není
trvalá, nýbrž spíše nás pudí před
mět od předmětu. Protož není vy
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možeností nepatrnou, zapříti se i
ve věcech zcela malých.
4. Pravý pokrok člověkův jest
zapříti sebe sama, a člověk sebe
zapíravý jest velmi svoboden a bez
pečen. Avšak starý nepřítel, jenž
se protiví všemu, což dobrého, ne
přestane pokoušeti: nýbrž ve dne
v noci strojí veliké nástrahy, zdaž
by snad nemohl strhnouti neobe

zřelého ve svá osidla. „Bděte

a modlete

se,“ praví Pán,

„abyste nevešli v poku

šení.“!)

HLAVA XL.

Člověk nemá nic sám ze sebe, a
proto nesmí se ničím vychloubati.

r. Hospodine, „což

jest

člověk, že jsi ho pamět
1) Mat. 26, 41.
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liv, aneb syn člověka, že
navštěvuješjej?“!) Čímza
slouží si člověk, abys mu uděloval
milosti své? Pane, zdaž sl mohu
stěžovati, opustíš-li mne? Nebo co

mohu po právu namítati, nevysly
šíš-i proseb mých? Věru, pouze to
s1 mohu vpravdě mysliti a říci:
Pane, nic nejsem, nic nemohu, nic
dobrého nemám sám ze sebe, ný
brž nedostatečný jsem v každém
vzhledě a stále spěji jen za tím, co
není nic. A nepomůžeš-li mně Ty a
nepoučíš-li Ty ducha mého, stanu se
úplně vlažným a nekázaným.
2. Ty však, Pane, jsi stále týž
a ostaneš na věky; Tys vezdy dobrý
a spravedlivý a svatý, Ty dobře,
svatě a spravedlivě vše Činíš a
moudře zřizuješ. Já však, jsa více
náchylen k úpadku nežli k pokroku
nh Žalm

8, 5.
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v dobrém, neostávám nikdy týmž,
i nade mnou proměňuje se čas
sedmkráte.“) Než ihned jest lépe,
když Tobě se zalíbí a podáš mi
ruku pomocnou, vždyť Ty jedině
můžeš pomoci 1 bez přispění lid

ského a tak mne upevniti, aby se
má tvářnost neměnila hned tak,
hned jinak, nýbrž k Tobě samému
aby se obrátilo srdce mé a v Tobě
spočinulo.

3. Kdybych tudíž náležitě do
vedl odmítnouti od sebe kde jakoúů
lidskou útěchu jednak proto, abych
dosáhl daru pobožnosti, jednak 1
proto, že mi jest nezbytno hledati
Tebe, ježto není člověka, který
by mne potěšil: pak bych prá
vem mohl doufati v milost Tvou
a plesati, dojda milostivě nové
útěchy.
1) Srov. Dan. 4, 22
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4. Díky Tobě, od něhož vše
pochází, kdykoli se mně něco daří.
Já pak jsem před Tebou pouhá

marnost a nicota, nestálý a slabý
člověk. Čím se mohu tedy chlubiti
a proč si přeji, abych požíval váž
nosti? Snad proto, že nejsem nic?
Toť by byl vrchol pošetilosti. Věru,
ctižádost jest zlá morovina a Svr
chovaná bláhovost, neboť nás od
trhuje od slávy pravé a loupí nám
nebeskou milost. Dokavade člověk
má zálibu sám nad sebou,.nelíbí se
Tobě, a pokud se shání po po
chvale lidské, pozbavuje se pravých
ctností.
5. To však jest pravá sláva a
svatá radost, chlubiti se Tebou a
ne sebou samým, radovati se ve
jménu Tvém, nikoli z vlastní ctno
sti a nenalézati záliby v žádném
tvoru, leč pouze pro Tebe. Tvé
jméno budiž pochváleno, nikoli mé,
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Tvé dílo budiž zvelebeno, nikoli mé,
Tvé svaté jméno posvěť se, mně
však nebudiž lidské chvály nižádné.
Tys má sláva, tys ples mého srdce.
Tebou budu se honositi a v Tobě
plesati po celý den, co do mne však,

„pouze svými slabostmi
budu se chlubit: ")

6. Vzájemné oslavy mezi sebou
samými ať si hledají lhdé: já budu

vyhledávati jen té slávy, která jest

od Boha. Neboť všeliká sláva lid
ská, všeliká čest časná, všeliká
vznešenost světská jest proti Tvé
věčné slávě pouhá marnost a po
šetilost. Ó pravdo má, moje milo

srdenství, Bože můj, svatá Irojice,
Tobě jediné buď čest a chvála, moc
a sláva po všecky věky věkův!

» 2 Kor. 12, 5.
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HLAVA XLI.
Všelikou pozemskou etí pohrdej!
I. Synu, nermuť se, vidíš-li,
kterak jiným se dostává cti a po
výšení, tobě však jen pohrdání a
ponížení. Vznes své srdce ke mně
v nebe, a pak nebude tě boleti, že
tebou opovrhují lidé na zemi.
2. Pane, jsme jako slepí a dá
váme se snadno zmásti marností.
Zpytuji-li sebe, jak náleží, vidím,
že se mně nikdy nestala nijaká
křivda od. žádného tvora, a proto
ani nemám práva stěžovati si do
Tebe. Jelikož jsem však často a to
těžce zhřešil proti Tobě, právem
proti mně zbrojí tvorstvo veškero.
Mně tedy po právu náleží zahan
bení a opovržení, Tobě však chvála,
čest a sláva. A nepřihotovím-li se,
abych rád snášel, když mnou kde
kdo pohrdá a opouští mne a zne
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važuje naprosto; pak nedojdu a
nedojdu niterného pokoje a ustá
lenosti a nemohu býti v duchu
svém osvícen aniž spojen s Tebou
nerozlučně.

HLAVA XLII.

Nezakládej svého pokoje vlidech!
I. Synu, zakládáš-li svůj po
koj na některé osobě, protože snad
jest s tebou stejného smýšlení,
nebo že spolu žijete, budeš jako
třtina klátivá a zapředeš se ve
mnohý zmatek. Vezmeš-li však své
útočiště k pravdě, jež věčně žije
a trvá, pak nebudeš se rmoutiti,
stane-li se ti některý přítel nevěr
ným nebo zemře-li. Ve mně má
býti zakořeněna láska přátelská a
jen pro mne máš milovati toho,
kdož se ti zdá býti hodným a koho
si v tomto životě velice považuješ.
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Beze mne nemá přátelství ani ceny
ani dlouhého trvání, a tam není
pravé a Čisté lásky, kde jsem já ne
spojil vzájemného svazku. Náklon
nosti k lidem milovaným měl bys
odemříti tou měrou, že bys si měl
přáti, pokud jest na tobě, zříci se
všelikého vůbec s lidmi obcování.
Tím více přibližuje se člověk
Bohu, čím více se vzdaluje vší
zemské útěchy. A tím též výše
povznáší se k Bohu, čím hlouběji
se ponořuje v sebe sama a čím
méně si o sobě myslí.
2. Kdo si však přičítá něco do

brého, staví překážku, aby k němu
zavítala milost Boží; neboť milost
Ducha svatého hledá vždy srdce
pokorného. Kdybys dovedl býti si
vědom své nicotnosti a odtrhnouti
se ode vší pozemské lásky, pak
bych nemohl než vlíti se v tebe
s celou plností své milosti, Pokud
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tvé oko utkvívá na tvorech, ode
pírá se ti patřiti na Stvořitele. Uč
se tudíž přemáhati se pro Tvůrce
svého ve všem vzhledě, pak teprve
budeš moci proniknouti k poznání
Boha. Každá nezřízená láska a
všelhké přeceňování, buďsi sebe ne
patrnější, odlučuje od svrchova
ného dobra a poskvrňuje.

HLAVA XLIII.
Proti marným světským vědo
mostem.
I. Synu, nedávej se zaujmouti
krásnými a důvtipnými lidskými

slovy,„neboť království
Boží není v řeči, nýbrž

v moci“.*) K mým slovům obrať
bedlivý zřetel, neboť ona rozněcují
srdce, osvěcují mysl, vzbuzují
1) r Kor. 4, 20.

286

zkroušenost a dodávají útěchy mnó
honásobné. Nikdy nečítávej mého
slova za tím účelem, abys se zdál
učenějším a moudřejším. Uč se
raději odemírati hříšným náklon
nostem, neboť to ti prospěje mno
hem více, nežli vyznáš-li se v celé
řadě spletitých otázek.
2. Ať sebe více přečteš a po
znáš, přece nezbytno, abys se stále
vracel k jedinému počátku všeho.
Jáť jsem, jenž učím člověka vědo
mostem a jasnější názor dávám
pacholátkům, než tomu mohou na
učiti lhdé. Ke komu já mluvím,
za krátko bude moudrým a velice
se na duchu zdokonalí. Běda těm,
kdož hledají pouze toho, aby u lidí
hojně ukojili svou zvědavost, o to
však se málo starají, jak by měli
mně sloužiti. Přijde čas, kdy se zjeví
mistr všech mistrů, Kristus, Pan an
dělův, aby poslechl, čemu se kdo
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naučil, to jest, aby zpytoval jednoho

každéhosvědomí.Pak „bude

Je

rusalem prohledáván s

lucernamy,“*)

co bylo skrytov

temnostech, přijde na jevo, a uml
knou klamné důvody lidských úst.
3. Jáť jsem, jenž pokornou duši
okamžitě tak pozvedám, že mnoho
násobné důvody věčné pravdy lépe
chápe, nežli mnohý, který se po
deset let učil ve školách. Když
já učím, tu nešumí nižádná slova,
tu není ješitné okázalosti, tu se
nezápolí nižádnými důkazy. Jáť
jsem, jenž učím světem pohrdati,
věci vezdejší si oškliviti, věčných
vyhledávati, ve věčných si zalibo
vati, poctám vyhýbati, pohoršení
snášeti, ve mne jedině doufati, kro
mě mne ničeho jiného si nepřáti a
nade vše vroucně mne milovati.
1) Sof. I, 12.
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4. Jistý muž tím, že mne vřoucně
miloval, naučil se moudrosti bož
ské, a podivuhodny byly jeho vý
klady. Že vše opustil, přivedlo jej
v pravém poznání dále než nej
hlubší badání. Každému se nějak
zjevuji, jen že ne každému stej
ným způsobem. Jedněm mluvím o
věcech obyčejných, druhým o vě
cech zvláštních; jedněm se zje
vuji v milých znameních a podo
benstvích, jiným však odcláním
svá tajemství v jasném světle. Jest
jedno znění svatých knih, ale ne
poučuje všech jednako: neboť já,
jenž jejich obsahem sám učím
pravdě, jenž zkoumám srdce a po
znávám myšlenky a pobádám k či
nům, já sděluji s každým tak, jak
uznávám za vhodno.
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HLAVA XLIV,

Záležitosti vnější pusť mimo sebe!
I. Synu, ve mnohých věcech
třeba, abys byl jako neumělým
a tak smýšlel, že ty jsi mrtvým
pro tuto zemi, celý svět pak že
jest pro tebe ukřižován. Vedle vše
ličeho též choď jako hluchý a my
šlenky své raději k tomu obracej,
co jest ti ku pokoji. Mnohem uži
tečnější jest odvraceti oči od toho,
co se ti nelíbí, a ponechávati kaž
dému jeho názor, nežli dávati se
s ním ve při a svár. Jsi-li za dobře
s Bohem a dbáš-li jeho soudu,
snadno sneseš, bude-li se zdáti, že
jsi přemožen.
2. Ó, Pane, jak daleko došlo
s námi! Hle, pro časnou ztrátu pro
léváme slzy, za skrovným ziskem
pracujeme a sháníme se, avšak tr
pí-li škodu duše, přes to přecházíme
Tomáš Kempenský,

19

290

mlčky a sotva pozdě k Bohu se
vracíme. Co prospívá málo, nebo
nic, toho si všímáme; toho však,
čeho třeba nejvíce, nedbáme, pro
tože člověk cele ulpívá na povrchu,
a kdyby se brzy nevzpamatoval,
snad by svévolně v povrchnosti té

utonul.

HLAVA XLV.

Všem nevěř; slovy snadno se
chybuje.

Ir. Pane, „uděliž

mi po

moci v soužení, neboť
marna jest pomoc Lid
ská 1) Jak často jsem nenalezl
věrnosti tam, kde jsem myslil,
že ji najdu! A jak často jsem
ji našel tam, kde jsem se jí ani
neponadál! Marno tedy jest dou
1) Žalm 59, 13.
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fat v lidi, ale spása spravedli
vých jest v Tobě, Bože. Pochvá
len budiž, Pane Bože můj, ve
všem, CO se s námi

děje.

Jsme

slabí a nestálí, snadno klesáme a
měníme se.
2. Kde jest člověk, který se do
vede ve všem zachovati tak opa
trně a obezřele, aby někdy ne
upadl v nějaký klam a zmatek?
Kdo však důvěřuje v Tebe, Pane,
a Tebe hledá prostným srdcem, ne
klesne tak snadno. A upadne-li na
krásně v nějaké trápení, Ty jej
z něho brzy vyprostíš, nebo jej po
těšíš, ať jest jím sklíčen sebe více;
neboť toho, kdo v Tebe doufá, Ty
navždy neopustíš. Zřídka nalézti
přítele, jenž by s přítelem vytrval
ve všeliké jeho tísm. Ty, Pane, Ty
jedině js1 svrchovaně věrný ve
všem, a mimo Tebe není druhého
takového.
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3. Ó, jak dokonale moudrá byla
ona svatá duše,') která pravila:
„Mysl má jest upevněna a zalo
žena v Kristu.“ Kdyby tak bylo
se mnou, neznepokojovala by mne
tak snadno bázeň lidská a neroz
čilovala by mne tak ostrá slova.
Kdo pak je s to, aby napřed věděl,
co vše se stane, a předešel budoucí
zlo? Poraní-li začasté 1 to, co před

vídáme, oč těžší teprve ránu zásadí
to, čeho se nenadáme! Ale proč
jen jsem já ubožák nebyl dříve
opatrnější! Proč jen jsem druhým
tak slepě důvěřoval! Avšak, jsme
lidé, nic nejsme jiného než lidé
křehcí, aťsi nás mnozí mají za an
děly a tak nám říkají. Komu mám
věřiti, Pane? Komu bych věřil ji
nému než obě? Tys pravda, kte
rá neoklameš a oklamána býti ne
I) Sv. Agatha;
Decia.

umučena

císaře
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můžeš. A naopak: Každý člověk

je lživý, slabý, nestálý a vratký
zejména co do slov, takže nelze
beze všeho víry dáti tomu, co na
pohled zní zcela pravdivě.
Ó, jak moudře jsi varoval:

„Střezte pak se lidí!“" a
že„nepřáteléčlověkado

mácí

jeho,“*) jakož i že ne

máme věřiti, řekne-li kdo: ,„Hle,

tutojestKristus,hletam

to !“9) Jsem poučen vlastní ško
dou, kéž jen ml to jest ku větší obe
zřelosti a nikoli k nemoudrosti. Ně
kdo řekne: „Dej pozor, 1en dej po
ZOr, a CO tl svěřuji, nech jen u Se

be!““A zatím, co já mlčím a považuji
to za tajemství, on sám nedovede
smlčeti, čeho chtěl abych neříkal,
ale ihned prozradí mne 1 sebe a ode
1) Mat. ro, 17. — *) Mat. ro, 36. —
8) Mat. I3, 21.
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jde. Od takových lehkovážných
mluvků vysvoboď mne, Pane, abych
jim neupadl v ruce a nejednal jak
oni. Slovo pravdivé a mužné vlož
mi v ústa a jazyka zchytralého mne
chraň! Čeho nechci trpěti sám, toho
se musím též vším Činem varovati.
5. Ó, jak jest dobře, jaký to po
koj: o druhých mlčeti a nevěřiti
všemu bez rozdílu a nedati se tak
snadno do obšírných hovorů, málo
komu zjeviti svoje nitro, jedině po
Tobě stále toužiti, jenž prohlédáš
ledví 1 srdce, a nedati sebou klátiti
větru lecjakých řečí, nýbrž toho
si žádati, aby se vše v nás i mimo
nás dálo podle úradku vůle Tvé!
Jaká to jistota, abych si zachoval
milost nebeskou, vyhnouti se vší
světské okázalosti a netoužiti po
ničem, co — jak se zdá — vzbu

zuje lidský podiv: nýbrž toho vší
snahou píliti, co vede k nápravě
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života a k horlivosti! Jak mnohým
uškodilo, že se o jejich přednostech
vědělo a že se jim vzdávala před
časná chvála! Jak mnohým na
obrat bylo prospěšno, že se mlčelo
o jejich milosti v tomto pomíjejí
cím životě, jenž jest samé poku
šení, samý boj!

HLAVA XLVI.
DPůvěřuj v Boha,

když

na

tebe

dopadají šípy urážek!
I. Synu, stůj pevně a doufej ve
mne! Neboť co jsou jiného slova
leč slova? Vzduchem letí, ale ka
mene neurazí. Jsi-li vinen, umiň Si,
že se ochotně napravíš; pakli Si
nejsi povědom ničeho nesprávného,
pomysli si, že to rád sneseš pro
Boha. Dosti málo je to, snášíš-li tu
a tam slova jen, ježto těžkých ran
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ještě nesneseš. A pro co jiného
rmoutí tě takové maličkosti, leč že
dosud příliš hovíš tělu a že si do
sud všímáš lidí více, než bys měl.
Neboť protože se obáváš, aby ně
kdo tebou nepohrdal, nechceš ani,
aby ti kdo vytýkal tvé přestupky,
a hledíš je zastříti všelijakými blá
hovými omluvami.
2. Pozoruj však jen náležitě
sebe, a poznáš, že tvé srdce dosud
neodumřelo světu a bláhové touze,
abys se líbil lidem. Neboť když

tak vyhýbáš, aby se ti pro tvé
chyby nedostalo nějakého pokoření
a zahanbení, tim dosvědčuješ, že
nejsi opravdově pokorný a že jsi
světu neumřel a svět že ti není ukři
žován. Avšak slyš moje slóvo, a ne
budeš dbáti ani tisíců lidských slov.
Hle, kdyby na tebe povídali vše
možné, co jen lze vymysliti nejpod
lejší zlomyslnosti: co ti vše to může
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ublížiti, pustíš-hi to úplně mimo sebe
a nebudeš-li na to klásti větší váhy
než na malichernou plevu? Může ti

to vytrhnouti jen jeden jediný vlas?
3. Kdo však svého srdce ne
střeže a nemá na paměti Boha,
toho ihned znepokojí kde jaké han
livé slovo. Kdo však spolehne na
mne a neopírá se o svůj vlastní
soud, ten si nepřipustí lidské bázně.
Neboť já jsem soudce, a znám ve

škery tajnosti, já vím, jak skutek
se dokonal, já znám i toho, kdo
bezpráví učinil, i toho, komu sc
křivda děje. Ode mne vyšla ta věc,
já jsem dopustil, aby se tak stalo,

„aby zjevena byla mno
hýchsrdcísmýšlení.“") Já

budu souditi 1 vinníka 1 nevinného,
ale předem jsem jich obou chtěl
zkusiti soudem tajným,
1) Luk.

2, 35,
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4. Svědectví lidské začasté kla
me; můj však soud jest pravdivý,
onť obstojí a nebude zrušen. Ovšem
mnohdy bývá skryt a jen málo
komu dopodrobna znám; avšak
nemýlí se a nemůže mýliti se, byť
se 1 zraku nemoudrých nejevil
býti správným. Protož při každém
soudě odvolávej se ke mně a neza
kládej si na rozhodnutí svém vlast
ním. Spravedlivý se nedá zmásti,
ať s ním Bůh naloží jak naloží. I
kdyby se proti němu udávalo něco
nespravedlivého, nebude si z toho
mnoho dělati. Naobrať nebude se
bláhově těšiti, když jej druzí o
mlouvají, byť důvody rozvážnými.
Neboť ví, že já jsem, jenž „z kou

ším srdce a ledví,“') jenžne

soudím podle tváře a zdánlivosti
hdské. Přede mnou jest nezřídka
l) Žalm 7, Io.
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provinou to, co lidský soud pokládá
přímo za chvalitebno.
5. Pane Bože, soudce spraved
livý, silný a shovívavý, jemuž zná
ma jest lidská křehkost a zloba,
buď mou silou a veškerou důvě
rou mojí; neboť na svědectví mého
svědomí není mně dosti. Ty víš,
čeho já nevím, pročež měl jsem se
při každé pohaně pokořiti a snášeti
ji tiše. Odpusť mně, prosím, milo
stivě, kolhkrátkoli jsem tak neuči
nil, a dej mi opět milost k trpěli
vosti další. Neboť daleko lépe jest
pro mne, abych přebohatým Tvým
milosrdenstvím dosáhl odpuštění,
než abych svou domnělou sprave
dlivostí hájil chyby skryté v mém

svědomí.Neboť,ač „ničeho

sobě

povědom nejsem, však tím je

ště nejsem ospravedlněn,“")
!) 1 Kor. 4 4
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a odvrátíš-li od nás své milosrden

ství, „nebude ospravedl
něnpředobličejem Tvým

nižádný živý.)

HLAVA XLVII.
Pro život věčný snášej obtíže
všeliké!

I. Synu, nechť tě nezkrušují
obtíže, kterés vzal na sebe pro
mne, a útrapy nechť tě nikterak
nezdrcují; nýbrž přislíbení mé sil
a těš tě, ať se stane cokoli. Jáť do
vedu vše nahraditi měrou osutou
a vrchovatou. Nebudeš tu dlouho
strádati a nebudeš napořád obtí
žen bolestmi. Počkej jen chvílečku,
a dočkáš se brzo konce zla. Přijde
hodina, kdy ustane všecka obtíž a
1) Žalm

142, %
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nátisk všeliký. Nepatrno a kratič
ko jest vše, co přejde s časem.
5. Čo Činíš, čiň; věrně pracuj
na mé vinici, jáť budu tvojí mzdou.
Piš, čti, zpívej, Ikej, mlč, modli se,
mužně snášej protivenství; život
věčný stojí za všeliké boje ty, ba
za mnohem větší. Nadejde pokoj
jednoho dne, jenž povědom jest
Pánu. A pak už nebude ani dne
ani noci, totiž jako jest za nyněj
šího času, nýbrž světlo věčné, sláva
nekonečná, pokoj stálý a poklid
bezpečný. Pak už nebudeš říkatu:

„Kdož mne vysvobodí

z

těla smrti této?“") Anivo
lai: „Běda mně, že tak

dlouhopohostinu jsem!?)

protože bude zahlazena smrt a
vzejde blaho nepomíjející, i pře
stane všeliká úzkost a nastane
1) Řím.

7, 24. —

—)Žalm

119, 5.
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slastiplná blaženost a společenství
sladké a ušlechtilé.
3. Ó, kdybys uviděl věčité ko
runy svatých a slávu, v níž nyní
plesají ti, které kdysi tento svět
měl za opovržené a považoval je
sotva za hodny pouhého tohoto
života: zajisté, že bys se ihned po
kořil až ve prach a raději bys všem
byl poddán, nežli jednomu velel, a
netoužil bys po radostných dnech
tohoto života, nýbrž spíše bys se
radoval, že můžeš pro Boha trpěti;
a nebýti za nic u lidí, měl bys za
zisk největší.
4. Ó, kdyby se ti tento názor
zalíbil a až do hloubi srdce tebe
pronikl, kterak by ses odvážil jen
jednou si zastesknouti1? Zdaž ne
jsme povinni pro život věčný pod
stoupiti obtíž kde jakou? To není
maličkost, království Boží ztratiti
nebo je získati. Pozvední tudíž
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tváře své k nebesům. Hle, já jsem
zde, a všichni svatí moji se mnou,
kteří na tomto světě měli veliký
boj, nyní se radují, nyní se těší,
nyní jsou v bezpečí, nyní odpočí
vají a pověčně ostanou se mnou
v království Otce mého.

HLAVA XLVIII.
O dni věčnosti a útrapách tohoto
života.
I. Ó blažené bývání ve městě ne
beském! Ó dni věčnosti přeskvělý,
kterého nezatemňuje noc, nýbrž

který vždy ozařuje pravda svrcho
vaná; dni veždy radostný, veždy
bezpečný a nikdy se neměnící!
Ó, kéž by byl den ten už zasvitl a
vše, což časného, kéž by již bylo
vzalo skončení! Svatým sice září
již nyní neustálou skvělou jasností,
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avšak těm, kdož putují na zemi,
pouze zdaleka a jakoby pouhým
zrcadelným odleskem.
2. Občané nebeští vědí, jak bla
žený jest den ten; vyhnaní synové
Evy však pláčí, jak hořký a hrozný
jest tento život. Dnové tohoto
času jsou nemnozí a zlí, plní bolesti
a úzkosti: tu se člověk poskvrňuje
mnohými hříchy, mnoho vášní jej
opoutává, plno postrachu jej děsí,
plno starostí jej rozčiluje, mnohou
všetečností upadá v roztržitost,
ve mnohou zaplétá se marnost,
mnoho bludů jej obklopuje, mnoho
obtíží jej zkrušuje, obtěžuje jej
pokušení, vysiluje rozkoš, mučí bída.
3. Ó, kdy bude konec těmto bí
dám! Kdy budu vysvobozen z trud
ného otroctví hříchu? Kdy budu,
Pane, pamětliv jedině Tebe? Kdy
pak se budu radovati úplně v Tobě?
Kdy pak budu beze vší překážky
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opravdu svoboden, beze vší ne
snáze duševní 1 tělesné ? Kdy pak
mně nadejde pokoj trvalý, pokoj
nezrušitelný a bezpečný, pokoj vnitř
i vně, pokoj všestranně stálý? Ježíši

dobrý, kdy pak stanu před Tebou,
abych Tebe viděl? Kdy pak spatřím
slávu Tvého království? Kdy pak
mně budeš vším ve všem? Ó, kdy
se octnu s Tebou v království Tvém,
jež jsi připravil od věčnosti milým
svým? Nyní jsem opuštěn, ubožák
a vyhnanec v zemi nepřátelské,
kdež mne trápí každodenní boj a
nehody převeliké.
4. Sešhž útěchu ve vyhnanství
mé, zmírní bolest mou, neboť k
Tobě úpí všecka má toužebnost.
Vždyť jest mi vše břemenem, co
mně nabízí v útěchu tento svět.
Rád bych Tebe požíval, jsa s Te
bou spojen co nejúže, ale nemohu
Tebe dosáhnouti. Přál bych si za
Tomáš Kempenský.

20

306

hloubati se ve věci nebeské, zatím
však věci časné a nezřízené žá
dosti strhují mne k zemi. Myslí
bych se rád povznesl nade všecky
věci, tělo mne však bezděky nutí
V jejich porobu. A tak nešťastný já
člověk sám se sebou zápasím a učiněn
jsem sám sobě na obtíž, kdyžtě duch
touží vzhůru, tělo však tíhne dolů.
5. Ó, jaká to duševní trýzeň,
když myslí se zabývám věcmi ne
beskými, a hned na to při modlitbě
mne přepadá hejno tělesných poku
šení a myšlenek! Pane můj, „n e

odvracej tváře své ode

mne, neuchyluj se v hně
vu od služebníka své

ho!':) „Blýskej blýská
ním a rozptyluj je, vy

pusť střely

své,“?) a po

děsiž všecky přeludy nepřátelské!
1) Žalm 26, 9. — ?) Žalm 143, 6.
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Šoustřeď

k sobě všecky mé

smysly, dejž, ať zapomenu všeho
pozemského, dejž, ať vždy od sebe
rychle vzdálím všecky hříšné pří
zraky. Přispěj mi, Pravdo pověčná,
aby mne nezaujala žádná marnost
zbytečná. Přijď ke mně, nebeská
sladkosti, ať se vše, což nečistého,
před tvou tváří vyhostí. Odpusť
mi též a milosrdně promiň, kdy
koliv 1 při modlitbě myslívám na
něco jiného mimo Tebe. Neboť vy
znávám po pravdě, že bývám velmi

© roztržit.
Vždyť
kolikrát
nejsem
tam, kde tělem stojím nebo sedím,
nýbrž spíše tam, kam zalétám
svými myšlenkami. Tam jsem, kde
mysl má. A myšlení moje bývá tam,
kde nacházím, co miluji. To mně
ihned připadá na mysl, co mne přiro
zeně těší nebo ze zvyku se mi líbí.
6. Protož Ty, Pravdo věčná,

zřejmě jsi pravil: „Kde

jest
20%
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poklad tvůj, tuť jest 1
srdce

tvé.“*) Miluji-linebe, rád

uvažuji o nebi. Mám-li rád svět,
těším se ze světského štěstí a z proti
venství, jež mi chystá, rmoutím
se. Mám-li rád tělo, začasté si před
stavuji to, co souvisí s tělem.
Miluji-h duši, obírám se rád v
mysh záležitostmi duchovními. Ne
boť cokoli miluji, o tom i rád mlu
vím a slyším a toho 1obraz vnímám
a s sebou domů odnáším. Než,
blahoslavený ten člověk, který pro
Tebe, Pane, všem tvorům dává
výhost, který své přirozenosti činí
násilí a žádosti tělesné křižuje du
chovní horlivostí, aby ti s očiště
ným svědomím vzdával čistou mod
litbu a byl hoden družiti se kůrům
andělským, ode všeho, což pozem
skélio, vně 1 vnitř se odtrhna.
1) Mat. 6, 21,
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HLAVA XLIX.
O toužebnosti po životě věčném,
a jak skvělá odměna slíbena jest

zápasníkům.

I. Synu,cítíš-li, kterak se tishůry
vlévá touha po věčné blaženosti,
a dychtíš-li vyjíti ze stánku těla
svého, abys mohl patřiti na jasnost
mou beze stínu proměnlivosti: pak
otevři srdce své a s nerozdílnou
toužebností vítej toto vnuknutí.
Zplna srdce děkuj Dobrotě svrcho
vané, která tak slitovně s tebou
jedná, tak milostivě tě navštěvuje,
tak vroucně povzbuzuje, tak mocně
podporuje, aby tíže vlastní slaboty
tebe nestahovala k zemi. Neboť
ne pro tvůj vlastní důmysl a přiči
nění dostává se ti darů těch, nýbrž
výhradně z nezasloužené nejvyšší
milosti, s níž Bůh na tebe shlédá,
abys prospíval ve ctnosti a pokoře,
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připravoval se ku příštím bojům,
ke mně Inul veškerou láskou svého
srdce a snažil se mně sloužiti s roz
nícenou horlivostí.
2. Synu, často hoří oheň, ale bez
kouře, plamen vzhůru neplápolá!
Tak u mnohých vzplane sice touha
po věcech nebeských, nicméně však
přece nebývají prosti tělesných žá
dostí a pokušení. Protož ani toho,
čeho se od Boha tak dychtivě do
žadují, nekonají výhradně ke cti
a chvále Boží. I tvoje touha bývá
často taková, o níž myslíš, že se
s výsledkem nemine. Neboť to
není čisté a dokonalé, co jest po
skvrněno samoláskou.
3. Neprosívej za to, co jest na
tvé potěšení a pohodlí, nýbrž za
to, co mně se líbí a směřuje k mé
cti a chvále. Neboť soudíš-h správ
ně, musíš osvědčiti poslušnost mé
mu nařízení a tak dáti mu přednost

d11

přede vším, čeho ty sl žádáš a po
čem ty toužíš. Znám toužebnost
tvou a často slyšel jsem tvé vzde

chy. Rád bys už nyní požíval
slavné svobody synů Božích. Už
nyní zalétáš ku věčné otčině ne
beské vlasti, jež oplývá radostí;
avšak ještě nepřišla hodina; ještě
žiješ v jiné době, totiž v době boje,
namáhavé práce a zkoušky. Toužíš
po tom, abys byl naplněn dobrem
svrchovaným, zatím však toho ještě
nemůžeš dosíci. Jáť jsem, praví
Pán, čekej mne, až přijde králov
ství Boží.
4. Zkoušky ještě ti na zemi po
třebí a mnohé cvičby. Útěchy se
ti někdy dostane, avšak plnost je
jího bohatství se ti ještě neudělí.
Proto vzmuž se a silný buď jak
v jednání, tak 1abys trpělivě snášel,
co se příčí tvé přirozenosti. Třeba,
abys oblékl nového člověka zcela
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a jiným se stal. Často jest ti činiti,
co nechceš, a co chceš, toho jest
ti zanechati. Co se líbí jiným, bude
se dařiti šťastně; a co se líbí tobě,
nebude chtíti ani pokročiti. Co po
vídají jiní, dojde sluchu; co však
pravíš ty, nebude považováno za
nic. Jiní budou prositi, a obdrží;
ty budeš prositi a nedosáhneš ni
čeho.

5. Jiné budou lidé vychvalovati
do nebes, o tobě však se bude mlčeti.
Jiným svěří se to a ono; s tebou
však budou nakládati, jako bys se
nehodil k ničemu. Přirozenost tvá
se pro to bude mnohdy rmoutiti;
a bude div, sneseš-li to mlčky. —
Tak a podobně bývá zkoušen věrný
sluha Páně, jakou měrou dovede
se zapříti a pokořiti v každé pří
čině. Sotva kdy potřebí ti tolik se
přemáhati, jako když musí pře
hlížeti a trpěti, co se příčí vůli tvé;
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a nade vše, když se poroučí něco
nepřiměřeného, co se ti jeví býti
i na škodu. A protože jsa podříze
ným, neosměluješ se vyšší moci
protiviti: přichází ti za trpko, že
se máš podrobovati pokynu někoho
jiného a všeho svého mínění se
zříkati.
6. Uvaž však, synu, ovoce těchto
útrap, jejich brzký konec a odměnu
za ně převelikou: pak jich nebudeš
považovati za břímě a pocítíš, jaká
útěcha vzejde tvé trpělivosti. Neboť
za trošku toho, v čem se nyní dobro
volně vzdáváš své vůle, dojdeš na
potom navždy své vůle v nebesích.
A tam nalezneš vše, co budeš chtíti,
čeho si jen budeš moci přáti. Tam
budeš moci požívati všeho dobra,
nestrachuje se, že bys ho kdy po
zbyl. Tam bude vůle tvá s mou
za jedno a nebude si žádati ničeho
nevlastního, ničeho obzvláštního.
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Tam se ti nebude žádný stavěti na
odpor, žádný nebude na tebe žalo
vati, žádný nebude ti překážeti,
nic ti nebude v cestě, nýbrž vše,
čeho si srdce tvé přeje, bude ti po
hotově a utěší všecku tvou toužeb
nost a ukojí ji až na vrchovato.
Tam za potupu, kterou jsi pře
trpěl, propůjčím ti slávu, za
smutek roucho cti, za poslední místo
stolec ve svém království na věčnou
věčnost. Tam se objeví ovoce po
slušnosti, obtíže pokání promění
se v radost a pokorné podrobenosti
vstaví se koruna oslavy.
7. A tak nyní skloň se pokorně
pod ruku každému člověku a ne
starej se o to, kdo to ono řekl nebo
nařídil. O to raději nade vše se
snaž, abys ochotně přijímal a plnil
upřímně vše, co kdožkoli od tebe
chce nebo žádá: budsi to tvůj před
stavený nebo podřízený nebo člo
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věk tobě rovný. Afsi druzí Činí
nároky sebevětší, ať se vychlou
bají výhodami sebe Četnějšími, ať
se "jim dostává pochvaly tisíceré:
ty neshledávej své radosti, leč je
dině v tom, že se nebudeš považo
vati za nic a budeš toužiti jedině,
aby má vůle se stala, má čest mno
žila. To budiž přáním tvým, aby
Bůh byl veždy veleben jak životem
tvým, tak 1 smrtí tvou.
HLAVA L.

Jak se má člověk, jsa bez útěchy,
odevzdávati v ruce Boží.
I. Pane Bože; sv. Otče, budiž
nyní 1 na věky veleben, neboť se
stalo, jak Ty chceš, co Ty činíš,
jest dobré. V Tobě nechť veselí se
sluha Tvůj, nikoli v sobě, aniž v
kom jiném; neboť Ty jedině jsi
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pravá radost, Tys naděje má a ko
runa má, Tys moje slast 1 sláva
má, Pane! Co má služebník Tvůj,
leč co dostal od Tebe, ač beze své
zásluhy? Tvé jest vše, co jsi ml dal

a cos učinil.„Chud jsem jáa

v pracích od mladosti
své :“*) 1zarmoucena jest mnohdy
duše má až k slzám a duch můj
rozhárán jest někdy pro útrapy,
jež mi nastávají.
2. Toužím po blaživém pokoji,
za pokoj synů Tvých úpím, jež Ty
paseš ve světle útěchy. Dáš-li mi
pokoj ten, vliješ m1 radost svatou,
bude duše sluhy Tvého plna plesu
a vroucně se bude rozplývati Ivou
chválou. Vzdálíš-li se však, jak
mnohdy činíváš, nebude moci spěti
po cestě Tvých přikázání, nýbrž na
kolena padne služebník Tvůj a bíti
L) Žalm

87, 16,
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se bude v prsa, ježto mu není jako
včera a- předevčírem, kdy světlo
Tvé zářilo mu nad hlavou a ve
stínu křídel Tvých ochráněn byl
od nátisku pokušení.
3. Otče spravedlivý, svatý a
věčné chvály hodný, blíží se ho
dina, aby zkušen byl sluha Tvůj.
Otče milený, hodno a spravedlivo
jest, aby v hodinu tuto trpěl něcopro
Tebe. Otče, ustavičné účty hodný,
přichází hodina, o níž jsi od věč
nosti věděl, že nadejde, kdy na
chvíli služebník Tvůj podlehne na
venek, avšak stále živ bude u Tebe
vnitř. Necháť jest na chvíli povržen,
pokořen, nechať klesne před lidmi,
nechaťjest zkrušen útrapou a slabo
tou: aby, když vzejde jitřenka no
vého světla, opět s Tebou povstal
a oslaven byl na nebi. Otče svatý,
Tys tak zřídil a tak chtěl; a to se
stalo, co sám jsi poručil.
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4. Neboť to jest milost, jaké
popřáváš jen příteli svému, by
z lásky k Tobě trpěl a se soužil,
kdykoliv a od kohokoliv a jakkoli
to přípustíš. Bez úradku Prozřetel
nosti Tvé a bez příčiny nic se ne

děje na zemi. „Dobréť

jest

mi, že jsi ponížil mne, a

bychsenaučilspravedli

vostem

Tvým,“") a odvrhl

od sebe všelikou pýchu srdce a
hrdost. Prospěšno mi, že zahan
bením zardívá se má tvář, abych
potěchy hledal raději u Tebe než
u lidí. Učím se tím 1 báti nevy
zpytatelného soudu Tvého, jenžto
stíháš spravedlivého s bezbožným,

oba však po právu a spravedl
vosti.
5. Díky Ti vzdáváme, že jsi ne
ušetřil hříchu mého, nýbrž zkáral
1) Žalm 118, 71.
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mne šlehy trpkými, způsobiv mi
bolest a naplniv mne úzkostí vně
j vnitř. Nic ze všeho, což jest pod
nebem, nemůže moc potěšiti, leč
Ty, Pane Bože můj, nebeský ié

kaři duší, jenžto „šleháš

a u

zdravuješ uvádíšdohro

bu a zase vyvádíš.“!) Kázeň

Tvá nade mnou a metla Tvá je
dině poučí mne.
6. Hle, Otče milovaný, v rukou
Tvých jsem já, pod prutem kázně
Tvé skláním se. Mrskej záda má
a šíji mou, aby se po Tvé vůli
sklonla má odbojnost. Učiň mne
zbožným a pokorným žákem, jak
to vždy tak umíváš, abychzařídil
svou dráhu podle každého pokynu
Tvého, Tobě odevzdávám na po
káranou sebe a vše, co mám a co
jsem; lépeť zajisté trestánu býti
1) Tob.

13, 2.

320

tuto než na onom světě. Ty víš vše
zevrubně a nic Tě není tajno v člo
věkově svědomí. Čo se stane, Ty
víš, nežli se to děje, a netřeba,
aby Ii někdo říkal anebo Ti při
pomínal, co se děje na zemi, Ty
víš, co mi prospívá, abych se čím
dále tím více zdokonaloval, 1 jak
účinně trápení očišťuje ode rzi hří
chův. Učiň se mnou dle úradku
žádoucí dobroty své a nepohrdej

mnou pro hříšnýživot můj, jehož
nezná žádný lépe a zřejměji nežli

Jy sám.
7. Dej mi, Pane, abych jen to
věděl, co věděti mám, to miloval,
co milovati mám, to velebil, co se
Tobě nejlépe líbí; bych toho si
vážil, co v očích [vých jest cenno,
a tim pohrdal, čím opovrhuješ Ty.
Nedej, abych sóudil podle toho, co
se zevně očím podobá, aniž smý
šlení své zařizoval dle toho, co
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snad doslechnu od lidí nezkuše
ných: nýbrž nauč mne pravým
soudem činiti rozdíl mezi tím, což
smyslového a což duchového, nade
vše pak abych vždy se tázal, jaká
jest vůle Tvého úradku.
8. Smysly člověka klamou často
ve svých úsudcích; klamou se též
milovníci světa, když lnou pouze
k viditelným jeho zjevům. Oč pak
jest člověk lepším proto, že ho

jný

má za většího? Podvodný

podvodného, pošetilý pošetilého,
slepý slepého, neduživý neduživého
klame, když jej vychvaluje bez
právně; ba tím více jej vlastně
spíše zahanbuje. Neboť jen tolik
jest člověk, a nic více, kolik jest
v očích tvých, paví pokorný sv.
František.

Tomáš Kempenský.
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HLAVA LÍ.

Nemáme-li síly k velikým činům,
konejme skutky menší.
I. Synu, nedovedeš vždycky se
udržeti v horlivé touze po ctnosti,
aniž obstojíš na vyšším stupni ži
vota rozjímavého: nýbrž nezbývá,
než abys tu a tam následkem při
rozené slabosti sestoupil ke skut
kům nižším a snášel břímě poru
Šitelného života, byť 1 nerád a s ne
volí. Pokavade jsi v těle smrtel
ném, potud budeš cítívati nelibost
a tíhotu srdce. A tak v těle jsa,
musíš si začasté naříkati na obtíž
těla svého, že ti totiž vadí věnovati
se trvale zaměstnání duchovnímu a
rozjímání o věcech božských.
2. Pak radno, abys vzal úto
čiště ke skutkům protějším a vněj
ším a aspoň ty dobře konaje, na
žerpával si nových sil, abys oče
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kával úplně důvěřivě mého pří
chodu a nebeského navštívení a

suchoparnost duchovní abys trpě
livě snášel, až opět k tobě zavítám
a všeliké úzkosti tebe zprostím.
Neboť pak způsobím, abys všech
obtíží zapomněl a zakusil niter

ného pokoje.. Pak rozestru před
tebou utěšené luhy písma svatého,
abys se radostně rozběhl cestou
mých přikázání. A pak 1 řekneš

„Utrpenítohoto času ne
jsou rovna budoucí slá
vě, kterásezjevínanás!“!)
HLAVA LII.

Pomni, že nejsi hoden útěchy,
nýbrž spíše trestu.

I. Pane, nejsem hoden potěchy
Tvé ani duchovní návštěvy a proto
——

1) Řím

8, 18.
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po právu sé mnou jednáš, nechá
váš-li mne v tísni a bez útěchy.
Neboť kdybych byl s to, abych
prohl celé moře slz, přece ještě

bych nebyl hoden Tvého potěšení.
Protož nezasluhuji, než abys mne
šlehal a káral, jelikož jsem Tě
těžce a mnohokrát urazil a ve pří
čině mnohé značně jsem se pro
vinil. A tak uvážím-li vše náležitě,
nezasloužím si ani sebe nepatrnější
potěchy. Ty však, shovívavý a sli
tovný Bože, který nechceš dáti za
hynouti dílům svým, abys pro
kázal bohatství své dobrotivosti
vůči nádobám svého milosrden
ství, i přes to, že si toho sám
nikterak nezasloužím, ráčíš potě
šovati služebníka svého, a to tak,
jak toho nedovede nižádný člo
věk. Neboť když Ty těšíš, to
není, jako když lidé těší marnými
řečmi.
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2. Co jsem vykonal, Pane, abys
mně za to poskytl nějaké nebeské
útěchy? Že bych byl učinil něco
dobrého, nepamatuji se, za to vím,
že jsem býval vždy ke hříchu ná
chylným a k nápravě liknavým.
To jest pravda, toho nemohu po
přít. Kdybych mluvil jinak, Ty
bys se postavil naproti mně a ne
bylo by nikoho, kdo by mne hájil.
Čeho jsem si za své hříchy zasloužil
jiného než pekla a věčného ohně?
Opravdu vyznávám, že jsem hoden
všelikého posměchu a pohrdání a že
nezasluhuji býti počten ke Tvým
zbožným ctitelům. A jakkoli toho
nerád slyším, přece chci na sebe
podle pravdy žalovati hříchy své,
abych mohl tím snáze dosíci Tvého
milosrdenství.
3. Co mám říci, jsa pln viny a
hanby ? Nenalézám slov, leč po
vzdech: „Zhřešil jsem, Pane, zhře

326

šil jsem; smiluj se nade mnou, od

pusťm!"“„Propusť

mne ma

ličko, abych oplakal bo

lesti své, prvenež půjdu

do země tmavé a přikry.
té mrákotou smrtií.“!) Če

ho tolik žádáš od vinníka a bíd
ného hříšníka, leč aby se kál a po
kořil za hříchy své? V pravé zkrou
Šenosti a pokoře srdce rodí se na
děje odpuštění, smiřuje se pobou
řené svědomí, opět se nabývá po
zbyté milosti, člověk bývá za
chráněn od budoucího hněvu a
svatým políbením potkávají se spo
lu Bůh a kající duše.
4. Pokorná hříšníkova zkrou
Šenost příjemnou je Ti, Pane, obětí,
mnohem libovonnější před obliče
jem Tvým, nežli zápal kaditeiný.
Totě ta libá masť, kterou jsi chtě]
MVP

1) Job.

10, 21,

čá
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míti vylitu na svaté nohy své, ježto

„srdcem zkroušeným a po
korným nezhrzíš“!) nikdy.
Zkroušenost, toť útočiště ode zloby

vrahovy.ou se napravuje a smývá,
cožkoli hřích porušil a poskvrnil.

HLAVA LIII.
Milost Boží nevchází do srdce,
přilnulého k zemi.

I. Synu, vzácná jest milost má,
ale s věcmi vnějšími ani s potě
chou pozemskou spojovati jí ne
Jze. Chceš-li tedy, aby ti vlita byla,
odstraň vše, co by jí překáželo. Vy
hledej si místo osamělé, sám a sám
prodlévej tam rád, nevyhledávej
zbytečného hovoru, nýbrž zbožnou
modlitbou vylij srdce své před
Bohem, abys si zachoval zkrou
1) Žalm 50, 19,
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šené srdce a čisté svědomí. Celý
svět nepovažuj nic; obcovati s Bo
hem měj za přednější nežli kde
jakou záležitost vnější. Nemůžeš
zajisté obcovati se mnou a při tom
zároveň kochati se věcmi pomíjejí
cími. Známých a přátel dlužno abys
se vzdaloval a mysl měl nezávislou
na jakékoli časné útěše. Tak dů

razně napomíná svatý apoštol Petr,
aby sivěřící Kristovi vedl jako pří
chozí a poutníci na tomto světě.
2. Ó jakou důvěru bude míti na
smrtelné posteli ten, koho ne
poutá k zemi žádná vášnivá ná
klonnost! Avšak míti srdce tak ude
všeho odloučeno, toho chorá duše
ještě nechápe a člověk smyslný ne
zná svobody člověka duchovního.
Avšak chce-li býti doopravdy du
chovním, musí se vzdáti všelikých
svazků, jak vzdálených, tak blíz
kých a před žádným se nemíti na
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pozoru tak, jak před sebou samým.
Přemůžeš-li jen dokonale sám sebe,
pak vše ostatní překonáš už snadno.
To jest dokonalé vítězství: vítěziti
nad. sebou samým. Neboť kdo sám
sebe tak podmanil, že smyslnost
poslouchá rozumu a rozum ve všem
jest poslušen mne, tentě v pravdě
jest vítězem nad sebou a pánem
světa.
3. Přeješ-li si dostoupiti tohoto
vrcholu, musíš mužně začíti, a Se
keru přiložiti ke kořeni, abys mohl
vytrhnouti a zničiti tajnou nezří
zenou náklonnost k sobě samému
a ke všemu hmotnému dobru, jež
ti náleží. S tou vadou — že totiž
člověk nezřízeně miluje sám sebe
— souvisí téměř vše, co má na
dobro překonati: když to přemůže
a zlo si podmaní, ihned mu vzejde
veliký pokoj a trvalý poklid. A
však málo kdo se vynasnažuje, aby
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sám sobě náležitě odumřel a sám

sebe úplně opustil, a proto ldé vět
Šinou ostávají ponoření sami v sebe
a nad sebe v duchu pozdvihnouti
se nemohou. Kdo však chce svo
bodně kráčeti se mnou, musí všecky
zlé a nezřízené chtíče své umrtviti
a nesmí k žádnému svoru vášnivě
Inouti výlučnou láskou.
HLAVA LIV.
Jinak se projevuje přirozenost,

jinak milost.
I. Synu, pozoruj bedlivě účinky
přirozenosti a milosti; působí to
tiž velice rozdílné a sice tak jemně,
že jejich účinky dovede rozeznati
jen člověk duchovní a mysli osví
cené. Všichni lidé touží po dobru
a slovy 1 skutky svými předstí
rají něco dobrého; ale právě zdán

vé

to dobro mnohé klame,
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Přirozenost jest chytrá a mnoho
jich k sobě stahuje, v osidla svá
zaplétá a svádí, ale vždy má za
účel jen samu sebe: milost naopak
vystupuje prostně, 1 pouhého zdání
zla se vystříhá, klamu nebere si za
zástěru a vše koná výhradně pro
Boha, v němž konečně i spočívá
jako v cíli svém.
2. Přirozenost nerada se umrt
vuje, nerada útisku trpí, nechce
se dáti přemoci ani se poddati a do
brovolně se nepodloží: milost však
se snaží sama sebe umrtvovati, od
poruje smyslnosti, hledí se podro
biti, touží, aby byla přemožena a
nechce ani použiti svévlastní svo
body; těší ji, když jest držána.
v kázni 1 nepřeje si nad žádným
panovati, nýbrž neustále pod mocí
Boží žíti, ostávati a setrvávati a
pro Boha jest ochotna pokořiti se
každému člověku. Přirozenost pra“
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cuje pro svůj prospěch a na tom
jí záleží, jaký má z druhého zisk:
milost však více prohlédá k tomu,
co by prospělo jiným a ne, co jí
jest na užitek a pohodlí. Přiro
zenost ráda přijímá poctu a po
klony: milost však věrně připisuje
všecku čest a slávu jedině Bohu.
3. Přirozenost bojí se, aby ne
byla zahanbena a aby se jí neopo
vrhovalo: milost však se raduje,
může-li pro jméno Ježíšovo pohanu
trpěti. Přirozenost má ráda ne
činnost a tělesný poklid: milost
však ani nedovede zaháleti a práce
se podjímá s radostí. Přirozenost
chce míti věci vzácné a krásné,
obyčejných a hrubších se přímo
štítí: milost však má radost z věcí
třeba zcela jednoduchých a cele
skromných, drsný šat se jí nepro
tiví a jest jí jedno, obléci se třeba
ve starou plenu, Přirozenost úzko“
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stlivě hledi na časné výhody, těší
se na pozemský zisk, škoda ji za
rmucuje, sebe nepatrnější uráž
lhvé slůvko ji dráždí: avšak milost
obrací zřetel svůj k zájmům věč
ným, na vezdejších neulpívá, ztráta
věcí pozemských jí neděsí, slova,
byť sebe trpčí, jí nerozhořčují; onať
poklad svůj 1 radost svou složila
v nebesích a tam nic nehyne.
4. Přirozenost jest chtiva a ra
ději bere než dává, má ráda statky
vlastní a soukromé: milost však
jest dobrotiva a štědra, soukromým
statkům se vyhýbá, spokojuje sc
s málem a její zásadou jest raději
dávati než bráti. Přirozenost vábí
člověka k rozličným tvorům, ku
vlastnímu tělu, k marnostem a
vyražením: milost však povznáší k
Bohu a ke ctnosti, tvorů se zříká,
světa se vzdaluje, žádostí tělesných
nenávidí, zábavám se co možná vy
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hýbá, nerada se objevuje u veřej
nosti. Přirozenost má ráda ně
jaké vnější potěšení, jímž by se
smysly pokochaly: milost však hle
dá své útěchy jedině v Bohu a ve
svrchovaném tom dobru nachází
větší požitek nežli ve všech vidi
telných věcech dohromady.
5. Přirozenost koná vše pro zisk
a vlastní prospěch nic nedovede
učiniti zdarma, nýbrž veždy doufá,
že za své dobré skutky dojde bud
něčeho rovnocenného nebo 1 ještě
dražšího nebo že se jí za to do
stane pochvaly nebo přízně a žá
dá, aby se jejím skutkům, darům
a slovům přikládala veliká váha.
Milost však nehledá nic pozem
ského a nežádá si v odměnu jiné
mzdy leč jedině -Boha; o nezbytné
pak statky časné nepečuje více,
nežli pokud jí přispívají k tomu,
aby dosáhla věčných.
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6. Přirozenost je ráda, má-li
mnoho přátel a příbuzných, chlubí
se vznešeným rodem a původem;
vůči mocným pánům jest sám po
chlebný úsměv, boháčům lichotí,
sobě rovné vychvaluje. Milost však
miluje i nepřátele, nevypíná se,
má-li hojně přátel, nedbá rodu ani
původu, leč by s ním souvisela 1
větší ctnost; více přeje chudáku,
než boháči, více lne k nevinnému,
než k mocnému; přátelí se s po
vahou opravdovou, nikoli licoměr
nou; stále dobré napomíná, aby
se snažili o dobra ještě větší a
ctnostml se připodobovah Synu
Božímu. Přirozenost hned naříká
na nedostatek a obtíže: milost sta
tečně snáší bídu kdejakou.
7. Přirozenost má při všem na
paměti sebe, pro svůj prospěch bo
juje a horlí: milost však uvozuje
vše zpět k Bohu, jenž jest všeho
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původem; sobě nepřipisuje nic do
brého, nečiní hrdých nároků; ne
hašteří se, svému názoru nedává
přednosti před míněním jiných,
nýbrž ve všech svých myšlenkách
a citech podrobuje se moudrosti
věčné a zkoušce božské. Přiroze
nost zvídá tajnosti ráda a slýchá
novinky; ráda vystupuje okázale
na venek a chce hodně zkusiti
svými smysly; dychtí po uznání a.
takových činech, které vzbuzují
čest a obdiv. Milost však nestojí o
novinky ani o zajímavé malicher
nosti, neboť vše to pochází ze staré
zkaženosti, ježto není nic nového
ani trvalého na zemi. Proto učí
smysly držeti na uzdě, varovatl se
marnivé samolibosti a chlouby, po
korně skrývati vše, co při nás
chvályhodného a podivuhodného a
hledati v každé věci a v každé vě
domosti pouze pravého prospěchu

899

a cti a chvály Boži. Nežádá slávy
sobě a svým skutkům, nýbrž přeje
si, aby v darech svých byl veleben
Bůh, jenžto vše uděluje z pouhé
lásky své.
8. Tato milost jest napřirozené
světlo a obzvláštní dar Boží, jsouc
význačným znamením vyvolených

| azávdavkem
věčného
spasen
ana člověka pozvedá od věcí po
zemských a rozněcuje jej v lásku
věcí nebeských a ze člověka tě
lesného činí duchovního. Čím více
tudíž přirozenost se potlačuje a
přemáhá, tím větší vlévá se mi
lost, takže každodenně novým na
vštívením vniterní člověk dle o
brazu Božího se zdokonaluje.

Tomáš Kempenský,

22
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HLAVA 1V

O porušené přirozenosti a účinku
milosti Boží.

I. Pane Bože můj, jenž jsi mne
stvořil k obrazu a podobenství své
mu, uděl mi této milosti, kteráž,
jak jsi mně ukázal, jest tak důle
žita a ke spasení potřebna, abych
přemáhal zkaženou svou přiroze
nost, jež mne strhuje ke hříchům
a ve zkázu. Vždyť cítím v těle svém
zákon hříchu, jenž jest na odpor
zákonu mysli mé a jako zajatce
nutí mne poslouchati smyslnosti ve
mnohé příčině; 1 nemohu odolati
jejím vášním, leč vliješ-li v srdce
mé na pomoc plamen nejsvětější
milosti své.
2. Milosti Tvé, ano, veliké mi
losti potřebuji, mám-li přemoci při
rozenost svou, jež od mladosti vždy
jest nakloněna ke zlému. Neboť
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skrže prvního člověka Adama klesla
a byla hříchem porušena; pokuta
pak za poskvrnu tu přešla na
všecky lidi. Proto přirozenost ona,
ačkoli z Tvých rukou vyšla Čistá a
dobrá, pokládá se nyní — byvši po
kažena — za hřích a slabost, pro
tože její náklonnosti, jsou-li zů
staveny sobě samým, vedou ke
hříchu a nedokonalosti. Ona nepa
trná síla, jež jí ještě ostala, podobá
se jiskře, skryté v popelu. Silou tou
jest přirozený rozum, jenž jest ob
klopen velikou temnotou; ještě sice
rozlišuje dobré a zlé, poznává roz
díl mezi pravdou a lží; avšak už
není s to, aby plnil vše, což uznává
za dobré, a nemůže již proniknouti
k plnému světlu pravdy, ani do
spěti úplné zdravoty svých náklon
ností.

3. Protož, Bože můj, „libost

mám v zákoně Tvém po
22%
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dlevniteřního

člověka,“!)

ježto vím, že přikázání Tvá jsou
dobrá, spravedlivá a svatá, ana za
vrhují všeliké zlo a káží vyhnouti
se hříchu. Tělem však sloužím zá
konu hříchu, ježto poslouchám více

smyslnosti než rozumu. „Neboť

chtění hotové mám, ale
abych vykonati mohldo

bré ,tohonenalézám.“?) A
tak mívám všelijaká dobrá před
sevzetí, jelikož však milost ne
přispívá na pomoc slabosti mé,
při sebe nepatrnější překážce cou
fám a ochabuji. Tak se stává,
že Sice poznávám, kterak bych
měl dokonale kráčeti a jak jed
nati, avšak pod břemenem vlastní
své porušenosti se sklaněje, k
větší dokonalosti vzchopiti se ne
mohu.
1) Řím.

7, 22. — ?) Řím. 7, 18.
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4. Ó, jak nesmírně jest mně
potřebí milosti Tvé, Pane, abych
dobro počal, v něm pokračoval a
je 1 dokonal! Neboť bez ní nemohu
nic činiti: za to vše mohu v Tobě,
když milost Tvá mne sílí. Ó právě
božská milosti, bez níž není vlast
ních zásluh a jakékoli dary přiro
zené jsou bezcenny! Ani umění ani
bohatství ani krása ani síla ani
duchaplnost ani výmluvnost, nic,
Pane, před Tebou neplatí bez mi
losti. Vždyť přirozených darů do
stává se jednako jak dobrým, tak
1 zlým; avšak milost nebo láska jest
výlučnou výhradou vyvolenců: kdož
tou jsou ozdobeni, považují se za
hodny života věčného. Tak zname
nitá jest milost ta, že ani prorocký
dar ani zázračná moc ani sebe vyšší
stupeň vědoucnosti bez ní nic není.
Ba ani víra ani nadějeani jiné ctnosti
nejsou Ti milé bez lásky a milosti,
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5. Ó, přeblažená milosti, jež
chudého duchem činíš bohatým
ctnostmi, a boháči, jenž oplývá
statky, dáváš srdce pokorné! Pojď,
schyl se ke mně, naplň mne záhy
svou útěchou, aby mdlobou a vy
práhlostí neochabovala duše má.
Dej mi, Pane, nalézti milost před
očima Tvýma, neboť dosti mi na
milosti Tvé, bychť ani nedosáhl ni
čeho z toho, po čem touží moje
přirozenost. Ať mne trápí pokušení
a svírá soužení sebe více, ničeho
zlého nebudu se báti, dokavade se
mnou bude milost Tvá. Tať jest
mocnější nade všecky nepřátele,
moudřejší nade všecky mudrce.
6. Tať jesti hlasatelkou pravdy,
učitelkou kázně, světlem srdce, útě
chou v tísni; tať zapuzuje smutek,
vzdaluje bázeň, rozněcuje pobož
nost, oko skrápí slzami. Což jsem
bez ní, leč suché dřevo a kmen ne
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užitečný, leda, aby jej odhodil?
Tvá, tedy, Pane, milost vždy mne
předcházej 1 provázej a dejž ml,

abych bez ustání o dobré skutky
usiloval skrze Ježíše Krista, Syna
Tvého. Amen.

HLAVA LVI.

Zapři sebe sám a Krista s křížem
následuj!

I. Synu, jakou měrou dovedeš
odejíti sám od sebe, takou měrou
budeš moci přejíti ve mne. Jako
ten dochází niterného pokoje, kdo
nežádá nic zvenčí od světa: tak
ten dojde spojení s Bohem, kdo
sám sebe opouští v nitru svém.
Chci, abys se naučil dokonale sebe
zapíratl a bez domluvy a reptání
podrobovati se vůli mé. Následuj

mne!„Já jse m cesta, prav
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da a život!“!)

Bez cesty nelze

jíti, bez pravdy nelze poznávati, bez
Života nelze živu býti. Já jsem cesta,
po níž se máš bráti, pravda, v niž
máš věřiti, Život, v nějž máš dou

© fat.Jájsem
cesta
neomy
pravda neklamavá, život nekoneč
ný. Já jsem cesta nejpřímější,
pravda nejvyšší, život pravý, život
blažený, život nestvořený. Zůsta
neš-li na cestě mé, nalezneš pravdu,
a pravda osvobodí tě a dojdeš ži
vota věčného.

2. „Chceš-li do života

vejíti zachovávejpřiká
zání!“*)

Chceš-lipoznati pravdu,

věřmně. „Chceš-li dokona

lým býti, prodej všecko,

co máš!“?)
níkem
1) Jan

mým,

Chceš-li býti učed
zapři

sebe sám!

14, 6. — ?) Mat. 18, 17. —

9 Mat. ro, 27,
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Chceš-li dosíci Života blaženého,
životem vezdejším pohrdej! Chceš-li
býti povýšen v nebesích, pokoř
se na světě! Chceš-li se mnou kra
lovati, i kříž se mnou nes! Neboť
jedině služebníci kříže nacházejí

cestu blaženosti a pravého světla.
3. Pane Ježíši, Tvoje cesta jest
úzká a světu opovržena: protož
propůjč mi, abych pohrdal světem

a následovalTebe. „,Neníučed

ník nad mistra, ani slu

žebník nad pána svého.“")
Nechť se cvičí služebník Tvůj na
podobiti život Tvůj, neboť v tom
jest moje spása a pravá svatost.
Cokoli čtu nebo slyším jiného, ne
osvěžuje, netěší mne úplně.
4. Nuže, synu, když to víš a
četls to vše, jednej podle toho,

a blažen budeš. „Kdo má při
n Mat. Io, 24,
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kázání má a zachovává
je, tenfť jest, kterýž mne
miluje.
1 já budu jej
milovati a zjevím jemu
sebe

sama“*!) a učiním, aby

seděl se mnou v království Otce
mého.
5. Pane Ježíši, jak jsi řekl a
slíbil, tak kéž se stane a tak kéž
si toho zasloužím! Přijal, ano, při
jal jsem z ruky Tvé kříž, ponesu
jej, rád ponesu až do smrti, jakož
jsi mně uložil. Vždyť život pravého
ctitele Tvého jest vpravdě kříž,
jest však i vůdcem do ráje. Za
často jest, nazpět se vraceti nelze
a utéci se nesmí.
6. Nuže, bratří, společně spěj
me vpřed! Ježíš bude s námi. Pro
Ježíše vzali jsme na sebe tento
kříž, pro Ježíše setrvejme ve kříži!
vv

n Jan 14, 21,

DALA
A

347

On, jenž jest naším vůdcem a ná
čelníkem, bude nám i pomocníkem.
Hle, král náš kráčí před námi! On
bude bojovati za nás. Pojďme za
ním mužně, přístrachů nechť se
žádný neleká; buďme hotovi v boji
umříti a nepáchejme zločinu na
své slávě tím, že bychom utekli od
kříže.

HLAVA LVII.
Pochybíš-li, nebudiž proto příliš
zdrcen!

I. Synu, trpělivost a pokora
v neštěstí líbí se mi mnohem více
nežli veliká radost a nábožnost
ve štěstí. Proč pak tě zarmucuje
maličkost, kterou proti tobě někdo
povídá? Kdyby to bylo 1 něco sebe
závažnějšího, neměl bys se rozči
lovati. Než, pusť to mimo sebe;
však to není ani první ani tak
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zvláštní ani poslední nehoda tvá,
budeš-li déle živ. Dokud tě nepotká
nic protivného, býváš dosti srd
natý. Ba i jiným dobře radíváš a
dovedeš jim dodávati zmužilosti
svými slovy; jakmile však se do
staví nenadálé trápení ke tvým
dveřím, ihned pozbýváš jak rady,
tak síly. Vidíš, toliká jest tvá
křehkost, jak jí zakoušíváš v zále
Žitostech nepatrných: a přece jen
ku tvému blahu se děje, když se
ti přiházejí ty a podobné nesnáze.
2. Jak jen můžeš, vypusť to
z mysli, a když 1 se tě útrapa do
tkne bolně, alespoň nechť tě ne
zdrcuje a dlouho nermoutí. Když
už na krásně nemůžeš radostně,
snášej ji aspoň trpělivě. Slyšíš-li
to ono nerad a pociťuješ-l při tom
nevoli, přemáhej se a nedopusť,
aby ti z úst vyšlo něco nezříze
ného, čím bys mohl dáti pohoršení
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lidem slabým. Všaktě se rozčilení
po chvíli utiší a navrácená milost
osladí ti niterný bol. Ještě jáť živ
jsem, praví Pán, jsa hotov ti po
moci a mnohem více tě potěšiti
než jindy, budeš-li jen ve mne
se důvěřovatl a nábožně mne
vzývati.
3. Zachovej zcela klidnou mysl
a obrň se trpělivostí k utrpení
ještě většímu! Není ještě po všem,
vidíš-li, že Častěji tě stíhá trá
pení a pokušení. Jsi člověk a ne
Bůh; jsi tělo a ne anděl. Kterak
bys mohl trvale na stejném stupni
ctnosti ostati ty, když toho nedo
kázali ani andělé na nebesích ani
první lhdé v ráji? Já jsem, jenž
truchlících pozvedám útěchou a ty,
kdož poznávají slabost svou, po
vznáším ku svému božství.
4. Pane, budiž velebeno slovo

Tvé, rtům mým „sladké

nad

mediplástmedu.!)

Čobych

sl počal v tolika útrapách a tísních,
kdybys Ty mne nesílil svými sva
tými promluvami? Čož na tom, co
a kolik mám trpěti, jen když jeden
kráte dojdu ku přístavu spásy!
Dej mijen dobrý konec, dej šťastné
vykročení z tohoto světa, Rozpo
meň se na mne, Bože můj, a uvediž
mne přímou cestou ve království
Své! Amen.

HLAVA LVIII.
O tajemstvích a skrytých Božích
úradcích nehloubej!
I. Synu, varuj se rozumovati o
vznešených pravdách a o skrytých
úradcích Božích, na příklad, proč
jeden jest tak opuštěn a druhý
tolikerou milostí obdařen, nebo,
1) Žalm

18, 11.

ab]

proč jednoho stíhají neustálé tram
poty, kdežto druhému kyne zname
nité povýšení. Věci ty přesahují
všelhké lidské porozumění a soudu
Božího nevypátrá žádný lidský roz
um, žádný dohad. Vnuká-li ti tedy
zlý duch takové otázky nebo na
mítají-li ti je všeteční lidé, odpověz

slovy Žalmistovými:„Sp raved

livý jsi Hospodine, a
správnýjestsoudlIvůj;“")
nebo: „Soudové Hospodi
novi jsou praví, ospra

vedlnění

sami v sobě.“*)

Báti jest se soudů mých a nikoliv
o nich rozumovati, ježto jsou lid
skému rozumu nedostupny.
2. Nezkoumej též a nerokuj o

|©zásluhách
jednotli
svět
který z nich byl světější než druhý,
aneb který z nich jest větší v krá
") Ž. 118, 137. — *) Ž. 18, 10,

352

lovství nebeském. Takové hovory
vedou často k rozepři a daremným
potyčkám, rozněcují zároveň pýchu
a ctižádost a na konec — když tak
jeden hrdě nad jiné vynáší toho
světce a druhý zas jiného — po
vstává ještě nenávist a různice.
Zvídati a pátrati po takových vě
cech nepřináší užitku žádného, ba
právě naopak svatým se protiví;

pravíť Pán, že „Bůh není pů

vodrůznice, ale pokoje;“"!)
a pokoj onen nezáleží v tom, abys
se sám vyvyšoval, nýbrž abys se
právě pokořil.
3. Někteří lidé z horlivé své lásky
pociťují větší příklonnost k tomu
neb onomu světci; než cit takové
náklonnosti jest spíše lidský než
božský. Já jsem, jenž jsem stvořil
všecky svaté: já jsem jim skýtal
L) 1 Kor.

14, 33.
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milost a odměnil se jim slávou.
Já znám každého z nich zásluhy,

já jsem „předešel

je v po

žehnáníchsladkosti.“") Já
jsem znal milé své již před věky:
„Jájsem jevyvolilzesvě
ta,“?) ne oni mne předem vyvolili.
Já jsem je povolal milostí, při
poutal k sobě milosrdenstvím; já
jsem je provodil rozličným poku
šením. Já jsem jim skýtal přehojné
útěchy; já jsem jim dal vytrvalost,
já jsem korunoval jejich trpělivost.
4. Já tedy znám jak prvního
tak 1 posledního, já všechny objí
mám láskou bezměrnou. Mne chval
te ve všech svatých mých, mne ve
lebte a ctěte v každém jednotlivém
z nich, ježto jsem všecky tak
slavně povýšil a předurčil beze vší
jejich předchozí vlastní zásluhy.
1) Žalm 20, 4. — *) Jan 15, 16.
Tomáš Kempenský.

23
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Kdož tudíž pohrdne jedním z mých
nejmenších, ani velikého nectí, n ©

boť maléhonuivelikého já
jsem učinil“!)

A kdo podce

ňuje některého světce, 1 mne sni
žuje a všecky ostatní v nebeském
království. Všichni jsou jedno pouto
lásky, jeden cit, jedna vůle, jedna
bezvýjimečná vespolná láska je
ovládá.

5. Nad to pak, což jest mnohem
významnější, milují více mne nežli
sebe a všecky své zásluhy. Neboť
povznášejíce se nad sebe samy a
jsouce sproštěni všeliké sebelásky,
veškerou svou bytostí milují mne
a v lásce té nacházejí 1 svůj požitek
1 úkoj. Nic jich nemůže ode mne
odvrátiti, nic jejich lásky ochro
míti, neboť pln jsouce pravdy
věčné, planou ohněm neuhasitel
1) Moudr.

6, 8.
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ného milování. A tak nechť usta
nou o stavu svatých rokovati lidé
tělesní a smyslní, kteří nedovedou
víc leč sebe a to, co je těší. Ubírají
a přidávají podle náklonnosti a
ne, jak se líbí věčné pravdě.
6. U mnohých jest to nevědo
most, zvláště u těch, kteří jsou
málo osvíceni, a zřídka koho do
vedou milovati opravdovou du
chovní láskou. K těm oněm osobám
dosud je příliš poutá náklonnost
pouze přirozená, přátelství pouze
lidské, a jak posuzují věci pozem
ské, nejinak si představují ne
beské. Nepoměrný však rozdíl jest
mezi tím, co myslí lidé nedokonalí,
a tím, nač vyšším zjevením nazí
rají mužové osvícení.
7. Neuvažuj tudíž, synu můj,
všetečně o tom, co přesahuje vědo
mosti tvé, nýbrž o to raději se snaž,
abys mohl býti shledán alespoň
23*
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nejmenším ve království Božím.
A kdyby 1 nakrásně někdo věděl,
kdo jest větším světcem než druhý
a kdo jest větším ve království ne
beském, což by mu prospělo věděti
to, kdyby se právě proto přede
mnou nepokořil a nechtěl pozved
nouti k tím větší cti a chvále jména
mého? Daleko bohumileji jedná
ten, kdo rozvažuje, jak velice jest
hříšným, jak poskrovnu má ctnosti
a jak mnoho se mu nedostává k
dokonalosti svatých, nežli ten, kdo
zkoumá, který z nich jest světější,
který méně svatý. Lépe jest svaté
nábožnými modltbami a slzami
vzývati a pokornou myslí doprošo
vati se slavných jejich přímluv,
nežli marným zpytem hloubati o
jejich tajemstvích,
8. Oniť jsou úplně, ba svrcho
vaně spokojeni; kéž by se dovedl
uspokojiti 1 lidé a zanechali bláho
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vých rozhovorů! Oni se nechlubí
svými zásluhami, ježto nic dobrého
nepřičítají sobě samým, nýbrž vše
pouze mně, poněvadž jsem jim vše
z nekonečné lásky své daroval.
Toliká láska k Bohu je proniká a
tak přeplývající radost, že jim ke
slávě a blaženosti nic nechybuje
a chybovati ani nemůže. Všichni
svatí čím vznešenější požívají slávy,
tím pokornější jsou u sebe samých
a mně tím bližší a milejší. Protož

psáno jest: „I skládali

ko

runysvépředetrůnem a
padali na tváře své před
Beránkem a klaněli se ži
vému na věky věkův.“)
Mnozí se táží, kdože jest větší v krá
lovství Božím, a nevědí ani, zdali
budou hodni připočtenu býti k nej
menším. Veliká jest věc býti v nebi
1) Zjevení 4, Io. a 5, I4.
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třeba 1 nejmenším, neboť tam jsou
vlastně všichni. velikými, protože
všichni syny Božími slouti budou
a skutečně jimi 1 budou. „Ne j

v menší
bude
tisíc“
a
„hř
níkstoletýzlořečený bu
1e.“ ) A když se tázali učedníci,
kdo jest větší v království nebes
sém, tuto uslyšeh odpověď: „A

men,pravímvám, neobrá

títe-li se a nebudete-li
jako maličcí, nevejdete
dokrálovstvínebeského.
Protož, kdokoli se poní
ží jako pacholátko toto,
ten jest větším v králov
stvínebeském.“")
og. Běda těm, kdož se nechtějí

dobrovolně pokořiti s pacholátky,
neboť nízká brána království ne
1) Is. 60, 22. a 65, 20. — %)Mat.

3. n.
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beského nedá jim vejíti. Rovněž

tak „běda vám bohatým,

nebo již máte potěšení
své.“1) Zatím co vstupovati budou
chudí ve království Boží, boháči
venku ostanou, bědujíce. Radujte
se, pokorní, a plesejte, chudí, neboť
vaše jest království Boží, ovšem
jen, spějete-li cestou pravdy!
HLAVA LIX.

Veškeru naději a důvěru svou jedině
v Bohu zakotvi!

r. Pane, v koho mohu skládati
důvěru svou v tomto životě, anebo
co jest mně největší potěchou ze
všeho, co se jeví pod nebem? Zdaž
ne Ty, Pane Bože můj, jehožto
milosrdenství není počtu? Kdepak
1) Luk, 6, 24.
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mně bylo dobře bez Tebe? Anebo
kde mohlo se mi vésti nedobře,
byl-li's Ty se mnou? Raději chci
býti chudým s Tebou, než bohatým
bez Tebe. Raději si volím s Tebou
putovati na zemi, nežli bez Tebe
obdržeti nebe. Kde Ty jsi, tam je
nebe. Ale smrt a peklo tam, kde
Tebe není. Tys má žádost; pročež
nezbytno mi, abych za Tebou volal,
Ikal a úpěl. V žádného vůbec úplně
nemohu spoléhati, že by mněv tísni
mé přispěl na pomoc v pravý čas,
leč jedině v Tebe, Boha svého. Tys
má naděje, Tys má důvěra, Tys
mým potěšitelem, Tys mi ve všem
všude přítelem nejvěrnějším.
2. Kde kdo vyhledává vlastního
prospěchu; Ty však máš na zřeteli
výhradně moje blaho a můj pro
spěch a vše mi obracíš k dobrému.
I tehda, když mne vydáváš v plen
rozličnému pokušení a protiven
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ství, přece jen vše to zařizuješ ve
prospěch můj, ježto miláčky své
zkoušíváš způsobem tisícerým. A
sesíláš-li na mne zkoušky takové,
musím Tě milovati a velebiti ne
méně, než kdybys mne obsypával
nebeskou útěchou.
3. V Tebe, tedy, Pane Bože, kladu
veškeru svou naději, k Tobě beru
veškero své útočiště, na Tebe sklá

dám všecku svou útrapu a tíseň;
vždyť poznávám, jak slabo a ne
jisto jest vše, což vidím mimo Tebe.
Míti mnoho přátel, neprospěje mi,
míti statné pomocníky, nepomůže
mi, chytří rádcové neporadí mi,
učené spisy neutěší mne, draho
cenný poklad neosvobodí mne,
místo skryté, byť sebe příjemnější,
neochrání mne: jestliže Ty sám

| mně
nepřispěješ,
nebudešTy
mně pomáhati, Ty mnesíliti a těšiti,
učiti a chrániti.
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4. Neboť ať cokoli na oko při

spívá k pokoji a blaženosti, vše to
bez Tebe nic není a doopravdy ne
prospívá nikterak ku štěstí. A tak
Ty sám jsi zdrojem všeho dobra,
plností života a hloubkou všeliké
moudrosti, a v Tebe nade vše dou
fati, totě nejúčinnější útěchou slu
žebníků Tvých. K Tobě se vzná
šejí oči mé, v Tebe se důvěřím,
Bože můj, Otče milosrdenství. Žeh
nej mé duši a posvěť ji požehnáním
nebeským, aby se stala stánkem
svatým Tvým a sídlem věčné Tvé
slávy. Nic nechť se nenachází ve
svatyni Tvého božství, co by mohlo
urážeti oči Tvé velebnosti. Podle
velikosti své dobroty a podle množ
ství svých srdečných slitování po
hlediž na mne a vyslyš prosbu nuz
ného sluhy svého, an v dálném
vyhnanství strádá v říši stínu a
smrti. Ochraň a zachovej duši ne
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bohého svého služebníka, když naň
doráží tolik nehod porušitelného
života, a milostí svou řidiž jeho
kroky cestou pokoje ku vlasti věčné
slávy. Amen.

[ea]

Kniha čtvrtá.

O NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI
OLTÁŘNÍ,
Nábožné povzbuzení ke svatému
přijímání.

Slova Páně.

„Pojďtekemněvšichni,

kteří se trudíte a obtí

žení jste, a já vás občer
stvím!“!) „Chléb, kterýž
ja dám, tělo mé jest za
život světa 2) „Vezmě
1) Mat.

rx, 28. — %) Jan 6, 52.
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teajezte:totoťjesttělo

mé, které za vás vydáno

bude;točiňtena moupa
mátku.“") „Kdo jí mé tělo
a pije mou krev, ve mně

přebývá a já v něm.)
„Slova, která jsem já
mluvil vám, duch jsou a
život.“?)

HLAVA I.

Jak uctivě máme Krista Pána
přijímati.
(Slova učedníkova.)

I. Io jsou Tvá slova, Kriste,
věčná Pravdo, ač ne v jednu a touž
chvíli pronesená, ne na jednom
místě napsaná. Jelikož tedy jsou
to slova Tvá, slova pravdy ne
1) Mat. 26, 26. a I Kor. II, 24. —
2) Jan 6, 57. — 3) Jan 6, 64.
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klamné, dlužno, abych je všecka
vděčně přijímal a věrně zachová
val. Tvá jsou, ježto Ty jsi je řekl,
jsou však i má, ježto jsi je pověděl
k mému spasení. Radostně je vní
mám z úst Tvých, aby tím hlou
běji vnikla mi v srdce. Ó slova tak
něžná, plná sladkosti a lásky, do
dávají mně důvěry; než hříchy mé
plní mne děsem a poskvrněné svě
domí zdržuje mne od přijímání tak
vznešených tajemství. Sladkost slov

Ivých mne pozvedá, avšak tíha
mnohých mých hříchů sráží mne
opět k zemi.
2. Kážeš, abych se k Tobě blížil
s důvěrou, chci-li míti s Tebou
podíl; a chci-li dosíci věčného ži
vota a slávy, abych přijímal po

krm nesmrtelnosti.„Pojďte

ke

mněvšichni kteříse tru
díte a obtíženlijste,
vás občerstvím!“

a já

Ó, jak
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sladké to a přívětivé slovo sluchu
hříšníkovu, že Ty, Pane Bože můj,
sám zveš nuzného ubožáka ku při
jímání Svého nejsvětějšího těla!
Kdo jsem já, Pane, že se opo
važuji přistoupiti k Tobě? Hle,
nebesa nebes neobsáhnou Iebe,
a Ty pravíš: „Pojďte ke mně
všichn1!“
3. Co znamená tato předobrotivá
blahosklonnost a tak přátelské po
zvání? Kterak se mohu osměliti
k Tobě jíti, kdyžtě si nejsem vědom
ničeho dobrého, co by mně jaksi
dodávalo odvahy. Kterak bych Tě
mohl uvésti ve svůj dům, když
jsem tak často urážel nejdobroti
vější Ivář Ivou! Andělé a arch
andělé mají před Tebou úctyplný
ostych, svatí a vyvolení posvátnou
bázeň a Ty pozýváš: „Pojdte ke
mně všichni“ Kdo by uvěřil, že
to pravda, kdybys Ty, Pane, sám
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toho nepřikazoval, kdož by se
opovážil přistoupiti k Tobě?
4. Hle, Noe, muž spravedlivý,
tolik let pracně hotovil archu, aby
se zachránil pouze s několika členy
své rodiny; a já, kterak se budu
moci za jedinkou hodinku připra
viti, abych přijal dosti uctivě Tvůr
ce světa? Mojžíš, veliký služebník
Tvůj a důvěrný přítel, zhotovil
archu ze dříví, jež nehnilo, a zla
tem nejryzejším pozvykládal ji,
aby v ní mohl důstojně uložiti
pouhé desky zákona: a já, tvor
hnilobný, mohl bych se odvážiti
jen tak ledabylo přijmouti Tebe,
jenž js1 původcem zákona a dárcem

© života?
Šalomoun,
nejmou
král israelský, sedm let stavěl chrám
velkolepý ke ctil jména Tvého a
osm dní konal slavnost jeho po
svěcení, obětoval na tisíce smír
ných obětí a za hlaholu trub a já
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savého zpěvu slavnostně uložil ar
chu úmluvy na místě připraveném.
A já, nešťastný a přenuzný člověk,
kterak Tebe mohu uvésti v dům
svůj, kdyžtě sotva půl hodiny vy
"trvám v pobožnosti? Ba, kéž bych
aspoň jednou té malé půlhodinky
ztrávil důstojně!
5. Ó, můj Bože, jak velice při
čiňovali se onino mužové, aby se
Tobě zalíbili! Ach, jak maličko
jest, co činím já! Jak kratičký
dávám si já Čas, když se připravuji
ke svaté Příčasti! Zřídka jsem
úplně usebrán, velmi zřídka prost
všeliké roztržitosti. Aspoň by mně
za Spasitelné přítomnosti Tvého
Božství neměla připadati ani je
dinká neslušná myšlenka a ni je
dinký tvor by neměl zaměstnávati
mysli mé: vždyť mám pohostinu
přijati nikoliv anděla, nýbrž sa
mého Pána andělův!
Tormáš Kempenský,

24
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6. A nad to jak ohromný jest
rozdíl mezi archou úmluvy s po
svátnými předměty, jež se v ní
uchovávaly, a mezi nejčistším Tě
lem Tvým s jeho nevýslovnou účin
ností; mezi oněmi zákonnými obět
mi, jež byly pouhými předobrazy
příštích tajemství a mezi pravou
obětí Těla Tvého, kterou všecky
starověké oběti došly svého do
konání!
7. Proč tedy nezahořím za Tvé
úctyhodné přítomnosti u větší po
božnost? Proč se nepřipravuji s vět
ší péčí, když mám přijímati veleb
nou Svátost Tvou, kdyžtě onino
předvěcí patriarchové a proroci 1
králové a knížata se vším lidem
prokázali při službě Boží pobožnost
tak nadšenou ?
o. Velezbožný král David vší
silou poskakoval před archou úmlu
vy, pamětliv jsa dobrodiní, jichž se
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druhdy dostalo předkům; zhotoviti
dal hudební nástroje druhu pře
rozmanitého a osvícen jsa milostí
Ducha sv. skládal žalmy a v lidu
zavedl radostný jejich zpěv, 1 sám
často k harfé je pěl; učil národ
israelský z celého srdce chváliti
Boha a den co den jako jedněmi
ústy jej slaviti a velebiti. Dály-li
se už tehdy slavné pobožnosti a
pamatováno-li stále Boží chvály
před archou úmluvy, jak velikou
úctu a pobožnost mám míti nyní
já a všecek křesťanský lid před
velebnou Svátostí, zvláště kdykoli
jest nám dopřáno přijímati nej
vznešenější Tělo Páně?
9. Všeliskam daleko mnozí pu

tují navštívit ostatky svatých a
žasnou, když slyší vypravovati o
jejich skutcích; podivují se roz
sáhlým budovám chrámův a líbají
posvátné kosti svatých, ovinuté
24%
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zlatem a hedvábím. A hle, Ty,
Bože můj, svatý nade všecky
svaté, Tvůrce lidí a Pane andělů,
Ty sám jsi přede mnou přítomen
zde na oltáři. K oněm poutem po
bádává lidi začasté pouhá zvěda
vost a touha, uviděti něco nového,
dosud neznámého; a proto dochá
zejí tam pouze skrovničkého účin
ku nápravy, když tam jen lehko
myslně těkávají beze vší pravé lí
tosti. Zde však ve Svátosti oltářní
jsi přítomen celý, Bůh a Člověk,
Ježíš Kristus; zde lze dosáhnouti
1 hojného

ovoce

věčného

spa

sení, kolkrátkoli Tě hodně a ná
božně přijímáme. K tomu však
nás nepobádá snad nějaká lehko
myslnost nebo zvědavost nebo smy
slnost, nýbrž pevná víra, zbožná
naděje a upřímná láska.
ro. Ó, Bože, neviditelný světa
Stvořiteli, jak podivuhodně jednáš
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s námi, jak líbezně a láskyplně
staráš se o své vyvolené, jimž se
sám ve Svátosti nabízíš za pokrm!
Totě přesahuje všecek rozum; to
zejména poutá srdce nábožná a
rozněcuje je láskou k Tobě. Neboť
praví věřící Tvoji, kteří používají
všeho svého života k nápravě, do
sahují často z této nejdůstojnější
Svátosti velikou milost pobožnosti
a lásku ke ctnosti.
II. Ó, podivuhodné, tajemné lás
ky svátostné, kterou znají výhradně
věrní křesťané, jíž však nevěřící a
otroci hříchu zakusiti nemohou! Ve
svátosti této se uděluje duchovní
milost a obrozuje se v duši ochablá
síla ke ctnosti a krása hříchem zne
tvořená opět se vrací. Milost ta jest
mnohdy tak veliká, že z přehoj
ného daru udělené pobožnosti ne
toliko duch, nýbrž 1 křehké tělo
pociťuje, jak mohutní jeho síla.
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I2. Avšak žel, přežel, jak bý
váme vlažní a nedbalí, že nemáme

vroucnější
toužebnost
přijím
Krista Pána, v němž záleží všecka
naděje 1 zásluha těch, kdož chtějí
dojíti spasení! Neboť on jedině jest
naším posvěcením a vykoupením;
on jest pramenem útěchy pozem
ským poutníkům 1 věčnou slastí
svatým. A proto náramně jest li
tovati, že mnozí tak málo dbají
tohoto spasitelného tajemství, jež
obveseluje nebesa a zachovává vše
cek svět. Jaká to, žel, slepota a
necitelnost lidského srdce, že si ne
vážíme více daru tak nevýslovného,
ano — ježto ho můžeme požívati
každodenně — že se nám stává
přímo lhostejným!
r3. Kdyby se nejsvětější Svá
tost ta slavila pouze na jednom je
diném místě a pouze jeden jediný
kněz na světě směl ji posvěcovati,
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jak asi by lidé toužili po onom
místě a knězi, aby viděli konati
Boží tajemství!? Takto však usta
noveno jest mnoho kněží a na mno
hých místech se Kristus Pán obě
tuje, aby se tím zřejměji projevila
milost a láska Boží k lidem, čím
více jest sv. přijímání rozšířeno po
veškerém okrsku zemském. Díky
Tobě, dobrý Ježíši, pastýři věčný,
že nás chudáky a vyhnance račíš
občerstvovati svým drahocenným
Tělem a Krví svou, ba Že nás sám
vlastními ústy, vlastními slovy po
zýváš, abychom tajemství ta přijí
mali, volaje: „Pojďte ke mně
všichni, kteří se trudíte a obtíženi
jste, a já vás občerstvím!“
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HLAVA II.
Ve velebné Svátosti jeví se člověku
nevystihlá dobrota a láska Boží.
(Slova učedníkova.)

Důvěřuje v dobrotu Tvou a
veliké Tvé milosrdenství, Pane,
přistupují k Tobě, jakožto nedu
živý k lékaři a zachránci, lačný a
žíznivý ke zdroji Života, nebožák
ke králi nebeskému, otrok k Pánu,
tvor ke Stvořiteli, jakožto opuš
těný ke svému laskavému potě
Šiteli. Než odkud mi to, že Ty sám
se ráčíš schylovati ke mně? Kdo
jsem já, Že se mně sám podáváš?
Kterak se smí před Tebou objeviti
člověk hříšný? A ty, kterak se mů
žeš tak ponížiti, že přicházíš ke
hříšníku? Ty znáš služebníka svého
a víš, že nemá do sebe nic dobrého,
proč mu uděluješ toliké milosti?
Vyznávám tudíž nehodnost svou,
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uznávám Tvou dobrotu, velebím
Tvou blahosklonnost a díky vzdá
vám za převelikou lásku Tvou.
Vždyť to činíš sám od sebe a ni
koli pro mé zásluhy: čím dále, tím
více, lépe a dokonaleji chceš mi

zjevovati svou dobrotu, vlévati
svou lásku a doporučovati pokoru.
Jelikož tedy Tobě tak libo a tys
poručil, aby tak se stalo, i mně jest
milá blahosklonnost Tvá; ó, kéž
by jen hříšnost má nestála v cestě!
2. Ó, nejsladší a nejdobrotivější
Ježíši, k jak veliké jsem T1 zavázán
úctě, k jakému díkůčinění a chvále
ustavičné za příčast svatého Těla
Tvého, jehož důstojnosti vypově
děti nedovede nižádný člověk!
Avšak nač mám mysliti při sv. při
jímání, když, přistupuje k Pánu
svému, nemohu mu vzdáti úcty
náležité, a přece jej toužím ná
božně přijmouti? Jaká myšlenka
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mně může býti lepší a spasnější,
nežli že se před Tebou úplně a
zcela pokořím a že budu velebiti
Tvou nekonečnou dobrotu ke mně!
Chválu Tobě vzdávám, Bože můj,
a vyvyšuji Tebe na věky. Pohrdám
sebou a kořím se Tobě v hloubi
nehodnosti své.

3. Hle, Ty jsi svatý nade všecky
svaté, a já smeť mezi hříšníky
Hle, Ty se skláníš ke mně, jenž
nejsem hoden ani vzhlédnouti k
Tobě. Hle, Ty přicházíš ke mně,
Ty chceš býti se mnou, Ty mne
zveš k hostině své. Ty mně chceš
dáti pokrm nebeský a chléb an
dělský: a to ne jiný, leč sebe sama,

chlébživý,„jenž snebesestou
pil a dává život světu.“")
4. Hle, tutě zdroj lásky, hle,
jaká to blahosklonnost mně za
!) Jan 6, 33.
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svítá! Jak velikými díky, jakými
průkazy chvály jsem Ti za to za
vázán! Ó, jak spásonosný a po
žehnaný byl záměr Tvůj, když jsi
založil toto tajemství! A jak sladká
a líbezná jest tato hostina, když se
nám dáváš za pokrm! Ó, jak moc
na jest síla Tvá, jak neomylna
pravda Tvá! Řekl jsi, a vše uči
něno jest — a 1 tu jest učiněno,
co jsi Ty poručil.
5. Předivno, avšak přece věro
hodno — ač nepochopitelno — že
jsi Ty, Pane Bože, pod nepatrnou
způsobou chleba a vína úplně celý
— pravý Bůh a člověk — příto
men a že ten, kdož Tebe přijímá,
Tebe sice požívá, avšak neztra
vuje. Ty, Pane všehomíra, jenž ne
potřebuješ nikoho, ráčil jsi touto
svou Svátostí zvoliti příbytek v nás;
zachovej srdce mé a tělo mé bez
úhony, abych s blaženým a čistým
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svědomím častěji mohl slaviti Tvoje
tajemství a přijímati je ke své
věčné spáse, ježto jsl je zasvětil a
založil ke Své obzvláštní cti a na
věčnou Svou památku.
6. Plesej, duše má, a díky vzdá
vej Bohu za tak skvělý dar a za
útěchu tak výbornou, již ti Pán
zůstavil v tomto slzavém údolí.
Neboť kdykoli slavíš toto tajem
ství a přijímáš Tělo Kristovo, vždy
obnovuješ dílo svého vykoupení a
stáváš se účastnou všech Kristo
vých zásluh. Vždyť láska Kristova
nikdy se nemenší a nikdy se nevy
čerpává prohlubeň Jeho slitování.
Proto js1 povinen, abys.se ku Svá
tosti té připravoval pokaždé novou
obnovou mysli a veliké tajemství
spásy vždy sl ťozvažoval pozorným
rozjímáním. Tak velikým, tak no
vým, tak slastným má se ti vždy
zdáti, kdykoli mši sv, buď sloužíš
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nebo ji obcuješ, jakoby toho dne
poprvé Kristus v panenské lůno
sestoupil a člověkem se stal anebo
na kříži pna, za spasení lidstva
trpěl a umíral.

HLAVA III.
Užitečno jest častěji přijímati.
(Slova učedníkova.)

r. Hle, já přicházím k Tobě,
Pane, aby mně dobře bylo z daru
Tvého, abych se mohl radovati při
Tvé svaté hostině, kterou jsi nebo
hému připravil z dobroty Své. Hle,
v Tobě jest obsaženo vše, po čem
mohu a mám toužiti; Tys moje
spása a vykoupení, má naděje 1síla,
má ozdoba 1 sláva. Obvesel tudíž
dnes duši služebníka Svého, ježto
k Tobě, Pane Ježíši, pozvedám duši
svou. Toužím Tě nyní nábožně a

S99

uctivě přijmouti; chci Tě uvěsti v
dům svůj, aby se mně jako Za
cheovi dostalo Tvého požehnání a
bych počten byl mezi syny Abraha
movy. Duše má dychtí po TěleTvém,
srdce mé prahne s Tebou se spojiti.
2. Dej mně Sebe, a dosti mám;
neboť mimo Tebe nicotná jest kde
jaká útěcha. Bez Tebe býti nemohu
a bez návštěvy Ivé živ býti ne
dovedu. Pročež třeba, abych za
časté přicházel k Tobě a přijímal
Tebe jakožto spasitelný lék, abych
snad neklesl na cestě, kdybych po
strádal nebeského. toho pokrmu.
Vždyť, nejmilosrdnější Ježíši, když
jsi jednou kázal lidu a uzdravoval
rozličné neduhy, takto jsi pravil:

„Rozpustitijichlačných
nechci abynezhynulina
cestě.“!)
1) Mat.

Nuže, učiň tak 1 se
15, 32.
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mnou nyní, jenž k útěše věřících
sám jsi Sebe zůstavil ve Svátosti.
Vždyť Ty jsi sladké občerstvení
duše, a kdo Tebe hodně požívá,
stává se účastníkem a dědicem
věčné slávy. A zajisté třeba mi toho,
ježto tak často klesám a hřeším, tak
snadno ochabuji a umdlévám, abych
hojnými modlitbami, častou svatou
zpovědí a svatým přijímáním Těla
Tvého se obnovoval, očišťoval a
rozněcoval, abych snad — kdybych
toho opomíjel — se nezkolísal ve
svém svatém předsevzetí.
3. Neboť smysly člověkovy jsou
ke zlému nakloněny od dětství,
a nepřispěje-ll na pomoc lék Boží,
člověk záhy klesá hůř a hůře. A
tu sv. přijímání odvrací ode zla a
posiluje v dobrém. Neboť, jsem-h
tak často nedbalým a vlažným
nyní, když přijímám a sloužívám,
co by teprve bylo, kdybych nepo
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žíval tohoto léku a nehledal posily
tak mocné? A jakkoli nejsem každý
den k této sv. oběti důstojně uchy
stán, nicméně přičiním se, abych ve
vhodné dny přijímal božská ta
jemství a osvědčil se hodným účast
níkem milosti toliké. Neboť to jest
jediná a hlavní útěcha věřící duše,
pokud putuje — vzdálena Tebe —
ve smrtelném těle svém, aby často
byla pamětliva Boha svého a při
jimala nábožně svého Miláčka.
4. Ó, jak podivuhodna jest blaho
sklonnost Ivé dobroty, že Ty,
Pane Bože náš, stvořiteli a obži
viteli všech duchů, ráčíš přicházeti
k naší duši tak chudičké a Svým
veškerým božstvím 1 člověčenstvím
sytiti ráčíš její lačnost! Ó, šťastné
srdce a blažená duše, jež zaslouží,
aby Tebe, Pána svého, nábožně
přijímala a přijímajíc Tě, naplněna
byla radostí duchovní! O, jak ve
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likého to přijímá Pána, jak milého
to k sobě uvádí hosta, jak pří
jemného to dostává společníka, jak
věrného to vítá přítele, jak sličného
a vznešeného to objímá ženicha,
jenž zaslouží lásky nade všecky
milé a nade všecko, co žádoucího!
Umlkněte před Tebou, přesladký
Miláčku můj, nebesa 1země a všecka
sláva jejich; neboť cokolh mají do
sebe chvalitebného a zdobného, vše
jest darem Tvé štědré dobroty a
ni z daleka nedostihuje velebnosti
jména Tvého, jehož moudrosti není
mezí.

HLAVA IV

Mnoho dobrého uděluje se těm,
kdož hodně přijímají.
(Slova učedníkova.)

I. Pane Bože můj, předejdi slu
žebníka svého s požehnáním slastné
Tomáš Kempenský.
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lásky Své, abych ke Tvé velebné
Svátosti hodně a nábožně mohl

© přistoupit.
Povzbuď
srdce
mé
k Sobě a z těžké ospalosti mé vy
trhni mne! Navštiv mne spasnou
milostí svou, abych okusil v duchu

sladkosti Tvé, která v této Svá
tosti jako v nějakém zdroji pře
hojně se tají. Osvěť též oči mé,

aby mohly patřiti na tak veliká
tajemství, a posilni mne, abych
v ně věřil věrou nepochybnou.
Jestiť to Tvoje dílo, nikoliv moc
lidská; Tvé svaté zřízení, nikoli
ludský vynález. Nikdo není s to,
aby sám od sebe chápal to, a roz
uměl tomu, co přesahuje 1 proni
kavý rozum andělský. Čo teprve
já, nehodný hříšník, prach a popel,
budu moci vyzkoumati a pochopiti
z tak vznešeného svatého tajemství!
2. Pane, s prostým srdcem, s ži
vou, pevnou věrou a na rozkaz
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Tvůj přicházím k Tobě, pln důvěry
a úcty, a opravdově věřím, že tu
ve Svátosti jakožto Bůh a člověk
jsL přítomen. Chceš zajisté, abych
Tebe přijal a láskou s Tebou se
sdružil. Pročež volám k dobroti
vosti Tvé a zvláště za tu milost
Tebe vroucně prosím, abych v Tebe
ponořen všecek v Tobě mohl se
rozplývati, láskou k Tobě přeplý

vati,a o žádnou jinou útěchu se
nestarati. Neboť tato převznešená
a převelebná svátost jest Spásou
duše 1 těla, lékem ode všeho du
chovního neduhu, který hříchy mé
léčí, vášně krotí, pokušení přemáhá
a utlumuje, milost hojnější vlévá,
ctnost dosud slabou rozmnožuje,
víru upevňuje, naději sílí, lásku
rozněcuje a ŠÍŤÍ.

3. Neboť mnoho darův udělil jsi
a dosud přečasto uděluješ ve Svá
tosti milým dítkám svým, které
25*
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nábožně přistupují ke stolu Tvému,
ochránce duše mé, léčiteli nemoci
lidské a dárce všeliké útěchy ni
terné. Hojně útěchy vléváš jim od
rozličných trampot a z prachu je
jich mdloby zvedáš je k naději Své
ochrany a novou milostí občerst
vuješ a osvěcuješ jejich srdce:
takže ti, kdož dříve před sv přijí
máním pociťovali tíseň a neměl
valné toužebnosti, později, když
byli občerstvení nebeským pokrmem
a nápojem, shledali, že jsou úplně
změněn v lepší lidi. A to vše proto
tak láskyplně Činíš se svými vy
volenýnu, aby z vlastní zkušenosti
zřejmě se přesvědčil, jak slabi jsou
sami ze sebe a jak mnoho dobroty
a milosti se jim dostává z Tebe.
Neboť sami ze sebe jsou chladni,
tvrdi, nenábožni, skrze Tebe však
se stávají horlivými, ochotnými a
nábožnými. Vždyť kdo může při
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stupovati pokorně k prameni slad
kosti a neodnášeti si odtud aspoň
trochu sladkosti? Anebo když někdo
stojí u velikého ohně, zda z něho
nepociťuje aspoň trochu tepla? A
Ty jsi pramen věčně plný a přeté
kající, Tys oheň věčně hořící a
neuhasínající.
4. Pročež, není-li mně dáno čer

pati z plna zdroje a píti až do syta,
přiložím aspoň ústa k otvoru ne
beské trubičky,') abych tak do
stal alespoň malou kapku, jíž bych
občerstvil žízeň svou a nevypráhl
úplně. Kdybych ani dosud ještě
nemohl míti ducha cele nebeského
a nemohl zaplanouti ohněm jako
cherubové a serafové, aspoň vyna
snažím se zabrati ve vytrvalou po
božnost a připraviti své srdce,
1) Při přijímání Krve Páně i pod způ
sobou vína požívalo se z kalicha pomocí
zlaté trubičky.
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abych pokorným přijímáním Dvá
tosti životodárné získal alespoň
jakýs plamének ze žáru Božího.
Čehokoli pak mi se nedostává, Ty,
dobrý Ježíši, Spasiteli nejsvětější,
doplň laskavě a milostivě za mne,
jenž jsi se ponížil všecky volati
k sobě „Pojďte ke mně všichni,
kteří se trudíte a obtížení jste, a
já vás občerstvím!“
5. Já sice ovšem pracuji v potu
tváře, úzkost mnou zmítá, hříchy
mne tíží, pokušení znepokojují,
mnoho zlých vášní opřádá mne a
tísní, a není, kdo by mi pomohl
není, kdo by mne osvobodil a za
chránil, leč Ty, Pane Bože, Spa
siteh můj: Iobě se odevzdávám
sám a vše, co mám, abys mne
chránil a přivedl do života věčného.
Přijmi mne ke cti a slávě jména
Svého, jenž jsi mi připravil Tělo
své a Krev svou za pokrm a nápoj.
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Dejž, Pane Bože, Spáso má, aby,
čím častěji budu přijímati Svátost
Tvou, tím více se vzmáhala vrouc
nost mé pobožnosti!
HLAVA V.

O vznešenosti velebné Svatosti a
o stavě kněžském.
(Slova Miláčkova.)

Ir. Bys měl čistotu andělskou a
svatost svatého Jana Křtitele, přec
ještě bys nebyl hoden, abys tuto
Svátost přijímal nebo jí přisluhoval.
Neboť smí-li člověk posvěcovati
a podávati Svátost Kristovu a při
jíimati za pokrm chléb andělský,
nesmí to přičítati své lidské zá
sluze. Ó, jak vznešený jest úřad,
jak velká důstojnost kněží, jimž
dáno to, čeho ani andělům nebylo
dopřáno! Neboť jedině kněží řádně
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v církví vysvěcení mají moc, při
nášeti sv. obět a posvěcovati Tě1o
Kristovo. Ovšem, kněz jest pouze
služebníkem Božím, an užívá slova
Božího, jak Bůh přikázal azřídil;

Bůh však sám jest tu vlastním
vykonavatelem a neviditelným pů
sobcem, jemuž poddáno jest vše,
co on chce, a poslouchá ho vše,
čemu poroučí.
2. V této nejvznešenější Svátosti
musíš tudíž více věřiti Bohu vše

mohoucímu než vlastnímu smyslu
nebo jakémukoh viditelnému zna
mení. Pročež s bázní a úctou při
stupuj k posvátnému úkonu to
muto. Považ a pomni, čí služba je
ti svěřena vkládáním rukou bisku
pových. Hle, knězem jsi se stal a
byl jsi vysvěcen, abys mohl konati
svatá tajemství; hleď tedy, abys
věrně a nábožně svým časem Bohu
přinášel posvátnou oběť a sám se
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osvěděil býti bezúhonným. Ne
ulehčil jsi svému břemení, nýbrž
jistotně ještě přitužil pouta kázně
a vzal na sebe závazek píleti tím
větší dokonalosti a svatosti. Kněz
má býti ozdoben všemi ctnostmi
a dávati jiným příklad dokonalého
života. Nemá se životem bráti po
širokých obyčejných cestách lid1
světských, nýbrž s anděly v nebi
nebo s dokonalými muži na zemi
budiž jeho obcování.
3. Kněz, oděn jsa v posvátná
roucha zastupuje Ježíše Krista, abv
Boha vroucně a pokorně prosil za
sebe a všecek lid. Má před sebou
1 za sebou znamení kříže Páně, aby

byl stále pamětliv Kristova umu

čení. Nese kříž na mešním rouše
z předu, aby si bedlivě hleděl Kr1
stových šlépějí a horlivě se snažil
po nich se bráti. Na zádech má
znamení kříže, aby kdejaké proti
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venství, jehož se mu dostane od
jiných, pro Boha vlídně snášel.
Před sebou má kříž, aby želel
hříchu vlastního; za sebou, aby i
hříchy jiných soucitně oplakával a
byl si vědom, že jest ustanoven za
prostředníka mezi Bohem a hříš
níky a že nemá ochabovati v mod
htbě a nemá ustávati obětovati,
až milosti a milosrdenství vyprosí.
Když kněz slouží mši svatou, zve
lebuje Boha, oblažuje anděly, vzdě
lává církev, pomáhá živým, odpoči
nutí věčného dobývá zemřelým a
sám se stává účastným všech milostí.
HLAVA VI.

Co činiti před svatým přijímáním.
(Slova učeníkova.)

I. Pomyslím-li, Pane, na Tvou ve
lebnost a svou nehodnost, chvěji se
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velice ardím se sám před sebou. Ne
boť, nejdu-h ke stolu Tvému, vzda
luji se života; a vtírám-li se tam ne
hodně, upadám v těžký hřích. Cotedy
mám učiniti, Bože, můj, spomoc
níku můj a rádce ve všeliké nesnází ?
2. Ty mne nauč cestě pravé;
ukaž mi stručně, kterak bych se
měl ke sv. přijimání důstojně při
pravovati. Jestiť mně zajisté vele
užitečno věděti, jak bych Ti měl
uctivě uchystati srdce své, abych
se spasitelným prospěchem mohl
přijímati Svátost Tvou nebo ko
natl vznešenou tu Oběť.
HLAVA VIL.

Zpytování svědomí a předsevzetí

nápravy.
(Slova Miláčkova.)

I. Především má kněz Boží při
stupovati k této Svátosti — ať
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ji má oběštovati, ať ji přisluhovati,
ať ji přijimati — s nejhlubší po

korou srdce, s posvátnou úctou,
s Živou včrou a zbožným úmyslem,
aby jí rozmnožil čest a chválu Boží.
Protož bedhvě zpytuj své svědomí
a možno-l ti, očisť je a protřib
pravou zkroušeností a pokornou
zpovědí: tak, aby tě už nic netížilo
a neskličovalo a nic nevadilo Tvé
mu volnému a klidnému přístupu
k oltáři. Měj ošklivost nade všemi
svými hříchy vůbec a těch, jichž
se dopouštíváš každodenně, žel a li
tuj obzvlášť. A dovoluje- tomu
čas, vyznej Bohu ve skrytosti srdce
svého všecek svůj bídný duševní
stav, v nějž tě uvedly vášně tvé.
2. Lkej a žel, že jsi posud tak
smyslným a tak světského smý
šlení, že tak nedokonale umrtvuješ
vášně své, že jsi tak pln žádosti
vosti, tak neobezřelý na vnější své
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smysly, že se tak Často dáváš opřá
dati přeludy marné obrazivosti, že
se tok staráš, co se děje ve světě,
že jsl tak nedbalý o záležitosti a
potřeby svého srdce, tak náchylný

k smíchu a rozpustilosti, tak tvrdý
ke smutku a lítosti; tak ochoten
k bezuzdnosti a tělesnému pohodlí,
tak líný ku přísné horlivosti; tak
zvědavý slyšeti něco nového a Vl
děti něco pěkného, tak netečný
konati práce prostější a méně

čestné; tak chtivý mnoho míti, tak
skoupý něco dáti a tak houževnatý
to ono si podržeti; tak nerozvážný
v řečech, tak nezdrželivý v mlčení,
tak nezvedený co do mravů, tak
náhlý co do skutků; tak chvatný
k jídlu, tak hluchý vůči slovu Boží
mu; tak na poskoku k odpočinku,
tak líný k práci, tak bdělý, mluví-li
se nějaké tretky, tak ospalý při ve
černí pobožnosti, tak nedočkavý
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konce, tak zřídka kdy úplně po
zorný; tak nedbalý modliti se ho
dinky, tak vlažný, sloužíš-li mši
svatou, tak lhostejný, jdeš-li ke
stolu Páně; tak často roztržitý, tak
málokdy úplně usebraný; tak ná
chylný činiti jiným zle, tak náhlý
jiné souditi, tak přísný jiné kárati,
tak bujný ve štěstí, tak skleslý v
neštěstí; tak plný dobrých před
sevzetí a tak chudičký co do skutků.
3. Když se vyznáš z těch a
podobných vad svých a vzbudíš
nad nimi bolest a velikou ošklivost
nad vlastní slabostí, učiň pevné
předsevzetí, že neustále budeš na
pravovati život svůj a pokračovati
ku větší a větší dokonalosti. Pak
s celou odevzdaností do vůle Boží
a s celou a nerozdělenou vůlí obětuj
sebe sama ke cti jména mého na
oltáři svého srdce v ustavičnou
oběť zápalnoua tělo své 1duši svou
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mně věrně odevzdej, abys byl ho
den obětovati Bohu oběť a Svátost
Těla mého přijímati ke spáse své.
4. Neníť důstojnější oběti a vět
šího zadostučinění na odpuštění
hříchů, jako s obětí Těla Páně obě
tovati 1sebe sama v Čistou a úplnou
oběť při mši sv. a při sv. přijímání.
Učiní-li člověk, co na něm jest, a
skruší-li jej pravé pokání: kolikrát
koli se ke mně obrátí o odpuštění

a milost,„živ tě jsem já, pra

ví Pán Bůh, že nechci
smrti bezbožného, ale aby

se obrátil bezbožný od
cestysvéaživbyl“neboť
„žadní hříchové jeho, ji
miž byl hřešil, nebudou

mu přičtení“!)
bude prominuto.
1 Ezech. 33,

-16

a vše mu
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HLAVA VIII.
Oběť Kristova na kříži a vlastní
sebezapření.
(Slova Miláčkova.)

I. Jako jsem já rozepjatýma

na kříži rukama a tělem obnaže
ným sám sebe za hříchy tvé dobro
volně obětoval Bohu Otci, takže na
mně nic neostalo, co by nebylo
úplně odevzdáno v oběť na Boží
usmíření: tak třeba, abys 1 ty se
mně každodenně při mši sv. obě
toval dobrovolně v oběť čistou a
svatou se všemi silami a city svý
mi, jak jen můžeš nejvroucněji.
Čeho více po tobě žádám, než abys
se mně odevzdati snažil, odevzdat:
úplně a naprosto? Ať mně dáš co
koli vyjma sebe sama, toho všeho
SL nic nepovažuji, ježto nežádám
tvého daru, nýbrž tebe.
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2. Jakoby tobě nestačilo, kdy
bys měl všecko, jen mne ne: tak
ani mně nemůžeš se líbiti, ať mně
dáš cokoli, nedáš-li mně v oběť
sám sebe. Obětuj se mi a odevzdej
se mi všecek pro Boha, a příjemna
bude oběť tvá. Hle, já jsem se Otci
za tebe obětoval všecek úplně, i
celé tělo své a krev dal jsem ti za
pokrm, abych byl všecek tvým a
ty ostal mým. Chceš-li však ostati
sám sobě a neobětuješ-li se mně
dobrovolně dle vůle mé: pak to
není oběť úplná a nebude dokona
lým naše obapolné spojení. Přede
všemi tvými skutky musí tudíž
předcházeti dobrovolné obětování
sebe v ruce Boží, chceš-li dojíti svo
body a milosti. Neboť právě proto
jich tak mnoho ostává bez osvícení
a niterné svobody, že nedovedou
zúplna se zapříti. A toť moje ne

zlomné pravidlo: „Kdo
Tomáš Kempenský.

se ne
26
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odřekne všech věcí, kte

rýmivládne, nemůžebýti
mým učedníkem.“')

Chceš-li

tedy býti mým učedníkem, dej mně
sebe sama v oběť i se všemi svými
náklonnostmi.
HLAVA IX.

Sami sebe i vše vůbec obětujme
Bohu a za všecky se modleme!
(slova učedníkova.)

I. Pane, vše Tvoje jest, co jest
na nebi 1 na zemi. A proto toužím
vzdáti se Tobě v dobrovolnou oběť

a navždy ostati Tvým. Pane, pro
stým srdcem svým obětuji se Ti
dnes za služebníka na věky ve
službu a oběť chvály ustavičné.
Přijmi mne s touto svatou obětí
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Svého předrahého Těla, kterou Ti
dnes přede Tvými anděly, nevidi
telnými svědky, přináším, aby byla
mně 1 všemu Ivému lidu ke spáse.
2. Pane, na Tvůj smírný oltář
kladu všecky své hříchy a proviny,
jichž jsem se dopustil před Tebou
a svatými anděly Tvým: ode dne,
kdy prvně jsem byl hříchu scho
pen, až po tuto hodinu. Ty sám
zaněť je všecky najednou a spal
ohněm lásky své; smaž všecky
skrvny hříchů mých, očisť mé svě
domí ode vší viny a vrať mně svou
milost, již jsem hříchem pozbyl;
odpusť mně vše úplně a přijmi
mné milosrdně k políbení pokoje.
3. Co mohu učiniti za hříchy své,
leč pokorně se z nich vyýznati a
nad nimi lkáti a ustavičně prositi
za Tvoje slitování. Prosím Tě, vy
slyš mne milostivě, když stojím
před Tebou, Bože můj. Všech mých
26*
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hříchů jest m1 srdečně líto, nechci

jich už nikdy páchati; nýbrž želím
a budu jich želeti, pokud budu živ,
jsa hotov káti se za ně a dle mož
nosti činiti za ně zadost. Odpusť
mi, Pane, odpusť mi hříchy mé pro
svaté jméno Své, zachraň duši mou,
kterou jsi vykoupil drahou krví
Svou. Hle, poroučím se v milo
srdenství Tvé. Učiň se mnou dle
Své dobrotivosti a nikoli dle mé
zloby a nepravosti.
4. Obětuji Ti také vše, což do
brého jest při mně, ač jest toho
velmi málo a i to nedokonalé; očisť
a posvěť to, dejž, ať jest Ti to
milo a příjemno a učiň, aby bylo
čím dále tím dokonalejším, mne
pak netečného a neužitečného člo
věka přivediž ku blaženému a
chvalnému konci.
5. Obětuji T1 dále všecka zbožná
přání lidí nábožných, záležitosti
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svých rodičů, přátel, bratří, sester
a všech, kdo jsou mně milí, jakož
1 těch, kdož buď mně nebo jiným
pro lásku Tvou dobrodiní proká
zali a kteří mne žádali o modlitbu
neb o mši svatou ,za sebe a za své
milé, ať ještě v těle živi jsou nebo
již na věčnost se odebrali, aby
všichni zakusit pomoci Tvé mi
losti, přispění Tvé útěchy, ochrany
od nebezpečenství, osvobození od
pokut, aby jsouce zbavení všeho

zla, radostně Ii

vzdávali díky

srdečné.
6. Konečně Ti obětují svou mod
litbu a smírnou oběť zvláště za
ty, kteří mně nějak ublížili, mne

zarmoutil nebo pohaněli nebo ně
jakou škodu nebo zármutek mně
způsobili, i za ty, které jsem já
někdy zarmoutil, znepokojil, kte
rým jsem ublížil nebo pohoršení
dal slovy nebo skutky, vědomě či
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nevědomě. Všem vespolek odpusť
nám naše viny a vzájemné urážky.
Vzdal, Pane, ze srdcí našich všecko
podezření, nelibost, hněv a různice
a vůbec vše, co by mohlo ublížiti
lásce a porušiti bratrskou svornost.
Smiluj se, smiluj se nad námi,
Pane, nad námi, kteří za milosr
denství Tvé prosíme, dejž milost
těm, kteří ji potřebují; a dejž nám
tak živu býti, abychom byli hodní
milosti Tvé a došli života věčného.
Amen.

HLAVA X.

Svaté přijímání nemá se tak
snadno opomenouti.
(Slova Miláčkova.)

© I. Ó, často nutno ti utíkati

se

ku prameni milosti a Božího milo
srdenství, ku zdroji dobroty a vše
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iké čistoty, chceš-li býti vyléčen
ze svých vášní a chyb a proti všem
pokušením a nástrahám dáblovým
stávati se čím dále silnějším a bdě
Jejším. Zlý duch dobře ví, že právě
ve sv. přijímání tají se naše síla a
nejvzácnější lék, a proto usilovně
používá kde jakého prostředku a
každé příležitosti, aby věřící a ná
božné křesťany od něho odvrátil a
činil jim překážky, jak jen může.
2. Mnozí křesťané zakoušejí nej

více vnukání a přeludů ďábelských
právě tehda, když se chystají a
připravují ke sv. přijímání. A zlý
ten duch, jak se praví v knize Jo
bově, přichází mezi dítky Boží, aby
je zmátl svou obvyklou zlobou
nebo aby jim nahnal velikého stra
chu a nesmělosti tím, že buď jejich
nábožnost seslabuje nebo víru svý
mi nájezdy vyrývá, aby buď snad
vůbec sv. přijímání opomenuli neb
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aspoň přistupovali k němu vlažně.
Avšak lstivých jeho nástrah a zá
ludů dlužno si nevšímati, ať jsou
sebe hanebnější a děsivější, nýbrž
všecky takové představy nejlépe
mu vrhnouti zpět na hlavu. Máme
mu, bídníkovi, čeliti pohrdáním a
potupou, avšak pro jeho rozčilující
nájezdy nemáme nikdy opomíjeti
svatého přijímání.
3. Jiným jest zase na překážku
přemrštěná obava, mají-li dosti ná
ležité pobožnosti, a jakás úzkost
livost, zda-li se úplně vyzpovídají.
Tu jednej dle rady mužů moudrých
a zanech úzkostlivosti a pochyb
nosti, neboť to milosti Boží pře
káží a pobožnosti vadí. Pro nějaký
malý nepokoj neb obtíž neopomíjej
sv. přijímání, nýbrž tím dříve jdi
k sv. zpovědi a odpusť druhým rád,
v čemkoli t1 ublížili. Urazil-lis však
ty někoho, pros ho pokorně za od
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puštění, a Bůh ochotně odpustí
Tobě.
4. Co ti prospěje, otálíš-li se sv.
zpovědí dlouho neb odkládáš-li sv.
přijímání? Očisť se co nejdříve
můžeš, co nejrychleji vyplivni jed,
pospěš požit léku, a pocítíš, že
bude lépe, než odkládáš-li dlouho.

Necháš-li dnes svatého přijímání
z této příčiny, možná, že se zítra
vyskytne překážka ještě závažnější:
a tak by se mohlo státi, že bys se
od sv. přijímání zdržoval dlouho a
stával se tak čím dále neschopněj
ším. Co jen nejdříve můžeš, vy
prosť se z přítomné obtíže a lik
navosti, neboť není rozhodně pro
spěšno dlouho se trápiti, dlouho
nepokoj v sobě nositl a pro pře
kážky všední odlučovati se od
hodů Božích. Ba, velice je na škodu
odkládati sv. přijímání, protože od
klad takový přivodí nezřídka osud
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nou netečnost Bohužel některým
vlažným a bezuzdným křesťanům
přicházívá každá překážka právě
vhod, aby mohli otáleti se sv. zpo
vědí, a odkládávají rádi sv. přijí
mání proto, aby sl nemusili vůči
sobě ukládati větší opatrnosti.
5. Žel, jak málo lásky, jak málo
pobožnosti mají lidé, kteří sv. při
jímání tak snadno odkládají! Jak
šťastný a bohumilý jest naopak
ten, kdo jest tak živ a uchovává
sl vědomí čisté tak, že by třeba
každý den ke sv. přijímání při
stupovat byl hotov a připraven,
jen kdyby směl a kdyby se to
mohlo státi bez pohoršení. Ovšem,
kdo se někdy zdrží stolu Páně
z pokorv nebo že je příčinou pře
kážka právoplatná, ten pro uctil
vost tu zasluhuje chvály. Jestliže
se však vpliží netečnost, má se sám
povzbuzovati a Činitl co jen může,

4li
a Bůh přispěje jeho toužebnosti
pro dobrou jeho vůl, na kterou
hledí obzvláště.
6. Vadí-li však komu omluvitelná
překážka, nechť jen má vždy do
brou vůli a zbožnou toužebnost
přistupovati ke sv. přijímání, a
tak nebude beze spasného účinku
svaté Svátosti. Neboť nábožný člo
věk může každý den, ba každou
hodinu spasitelně a beze vší pře
kážky přistupovati ke svatému
přijímání duchovnímu. Ovšem, že
musí v jisté dny a v určitou dobu

| sláskyplnou
uctivostí
přijím
Tělo svého Vykupitele i svátostně;
dlužno pak při tom míti na zře
teli více čest a chválu Boží nežli
svou osobní útěchu. Křesťan toli
kráte přijímá Pána Ježíše duchovně
a neviditelně se občerstvuje, koli
krátkoli zbožně uctívá tajemství
Kristova vtělení a jeho umučení
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a rozněcuje v sobě svou. lásku
k němu.
7. Kdo se připravuje však pouze

tehdy, když se blíží nějaký svátek
nebo doba, kdy dle zvyku ke stolu
Páně chodívává, ten bude velmi
často nepřipraven. Blaze tomu, kdo
se Pánu úplně zasvěcuje v oběť,
kdykoli: slouží mši sv. nebo při

stupuje ke sv. přijímání. Když
sloužíš mši sv., nebuď ani příliš
zdlouhavý ani kvapný, nýbrž za
chovávej náležitou míru, jak jsou
zvyklí lidé, mezi kterými žiješ. Ne
smíš jiným působiti mrzutosti ani
v nich vzbuzovati nelibosti, nýbrž
ber se obvyklou cestou, jak ji za
vedli tvoji předchůdcové, a vůbec
dbej více prospěchu jiných, nežli
své vlastní nábožnosti nebo libosti.
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HLAVA XL

Těla Kristova a písma svatého
věřícím na výsost potřebí.
(Slova učedníkova.)

I. Ó, nejsladší Pane Ježíši, jaká
to slast skýtá se nábožné duši, jež
s Tebou hoduje při Tvé hostině!
Kde se jí nepředkládá jiný pokrm,
leč Ly sám, jediný její miláček,
nade všecky touhy jejího srdce žá
doucí. I mně bylo by nejvyšší roz
koší, u přítomnosti Tvé z nejvrouc
nější lásky prolévati slzy a se zbož
nou Magdalenou smáčeti nohy Tvé.
Než kde jest tato pobožnost? Kde
jest ten hojný proud svatých slz?
Věru, před Tebou a svatými anděly
Tvými mělo by všecko mé srdce
vzplanouti a radostí propuknouti
v pláč. Vždyť tebe mám ve velebné
Svátosti skutečně přítomného, ač
se halíš v jinorodou způsobu.
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2. Neboť patřiti na Iebe ve Tvé
vlastní božské skvělosti oči mé by
nesnesly, ba ani celý svět neobstál
by vůči slavozáň. vé velebnosti.
Tím tedy jsi mi nápomocen v mé
slabosti, že se kryješ ve Svátosti.
— Vpravdě: toho mám a tomu
se kořím, kterému se klanějí an
dělé v nebesích; já ovšem dosud
prozatímně pouze věrou, oni však
tváří v tvář beze vší záclony. Mně
třeba se spokojiti se světlem pravé
víry, a při tom světle jest mi

kráčet, „až ochladne

den“,

kdy nebe se rozzáří věčnou jasností

a „nakloní se stínové“!)
pak
přijde, což dokonalého
pouhých způsob. „Když
jest,“?)

přestane se užívati svá

tostí, ježto blaženým v nebeské
l) Píseň. Šalom.
13.

10

17. —")

Nor
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slávě netřeba již nižádného svá
tostného léčiva. Neboť se již bez
konce radují s Bohem, tváří v tvář
spatřujíce jeho velebnost, a slávou
v slávu bezmezného božstva jsouce
proměněni, požívají Slova tělem
učiněného, jakož bylo na počátku
a zůstane na věky.
3. Pomním-li těchto tajemstev,
vzbuzuje ve mně nemalou nelibost
1 sama kdejaká duchovní útěcha,
neboť pokaváde nevidím Pána své
ho zřejmě v jeho slávě, za nic ne
považuji, aťsi na tomto světě vl
dím nebo slyším cokoli. Ty sám,
Bože,

fs1 mu svědkem,

že mne

žádná věc nemůže potěšiti, žádný
tvor uspokojiti leč Ty, Pane můj,
na nějž toužím patřiti věčně. To
však není možná, dokavade se
trvám v této smrtelnosti. Nezbývá
mu tudíž, než odhodlati se k veliké
trpělivosti a podrobiti Tobé všeliké
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přání své. Neb i Tvoji svatí, kteří
s Tebou, Pane, již plesají v krá
lovství nebeském, dokud živi byli
na tomto světě, očekávali s věrou a
velikou trpělivostí příští Tvé slávy
Čemu oni věřili, věřím i já; več
oni doufali, doufám 1 já; kam oni
se dostali, důvěřuji, že milostí Tvou
dostanu se 1 já. Zatím kráčeti
budu u víře a v ní budou mne
síliti příklady svatých. Útěchou a
životním zrcadlem budou mně i
svaté knihy a nade vše to bude
mi nejsvětější Tělo Tvé obzvláštním
lékem a útočištěm.
4. Velezřéjmě pociťuji, že v ži

votě tomto jest nezbytna zejména
dvojí potřeba, bez níž by mně toto
bídné živobytí bylo nesnesitelno.
Jsa držán v žalář svého těla, uzná
vám, že dvojího daru mně potřebí:
totiž pokrmu a světla. Protož dal
js mně, slabému, svaté Tělo Své
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na posilu duši i tělu, a „svíce

nohám mým jest slovo

T vé.““*) Bez tohoto dvojího daru
nemohl bych dobře býti živ, neboť
slovo Boží jest světlem mé duše a
Svátost Tvá chlebem života. Lze
jej právem nazvati 1 dvojím sto
lem, z nichž postaven jest jeden
na jedné, druhý na druhé straně
svatyně Tvé svaté církve.. Jeden
z nich stůl jest svatého oltáře, na
němž jest posvátný chléb, to jest
drahocenné Tělo Kristovo; druhý
jest chléb božského zákona a obsa
huje svaté učení, jež vyučuje pravé
víře a jisto vede až za oponu, do
velesvatyně. Díky Tobě, Pane Je
žíši, Světlo z věčného světla, za

stůl vé

svaté nauky, který jsi

nám připravil Svými služebníky
proroky, apoštoly a jinými učiteli.
1) Žalm 118, ros.
Tomáš Kempenský,

27
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5. Díky Tobě, Stvořitel a Vy
kupiteh člověčenstva, který, abys

| dokázal
veškerému
světu
svou
lásku, vystrojil jsl večeří velikou,
při níž jsi předložil za pokrm nikoli
snad obrazného beránka, nýbrž nej
světější Své Tělo a Krev: a tak
oblažuješ všecky věřící posvátnou
hostinou a opojuješ je kalichem
spasitelným, jenž obsahuje všecky
rozkoše rajské a při němž s námi
hodují svatí andělé, avšak slastí
ještě blaženější.
6. Ó, jak vznešený a úctyhodný
jest úřad kněží Ivých, jimž do
přáno, aby Pána nezměrné veleb
nosti posvátnými slovy posvěco
vali, rty svými velebili, v rukou

drželi, vlastními ústy přijímal a
druhým jím přisluhovali! Ó, jak
čisty mají býti ony ruce, jak ne
poskvrněna ústa, jak svato tělo,
jak neúhonno srdce knězovo, k ně

4]9

muž tolkráté přichází Původce
čistoty! Ž úst knězových nemá
vycházeti nic leč slova svatá, po
čestná a prospěšná, kdyžtě tak
často přijímá Svátost Kristovu.
7. Oči jeho mají býti prostny
a cudny, any patřívají na Tělo
Kristovo. Ruce Čisty a k nebesům po
zdviženy, any se dotýkávají Tvůrce
nebes a země. Kněžím zvláště jest
řečeno v zákoně: „Svati buďte,

neboť já svatý jsem, Ho
spodin Bůh váš.“"
8. Pomáhejž nám milost Tvá,
všemohoucí Bože, abychom my,
kteřížto jsme úřad kněžský přejali,
hodně a nábožně u všeliké čistotě
a s dobrým svědomím mohli Ti
sloužiti. A nemůžeme-li býti živi
tak úplně čistě, jak bychom měli,
uděl nám aspoň, abychom zkrou
1) 3 Mojž. Ig, 2.

27*
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šeně oplakávali hříchy, kterých jsme
se dopustili, abychom duchem po
korným a s předsevzetím dobré
vůle tím horlivěji Tobě sloužili
v budoucnu.
——uu

HLAVA XII.
Chtěje jíti k sv. přijímání, při
pravuj se velmi bedlivě.
(Slova Miláčkova.)

I. Já jsem milovníkem čistoty
a dárcem svatosti. Ja hledám srdce
čistéhó: tamtě jest místo odpoči
nutí mého. Připrav mi večeřadlo
veliké, prostřené, a budu u tebe
slaviti velikonoc s učedníky svými.
Chceš-li, abych k tobě přišel a u

tebe zůstal, „vyčisť
kvas“*)

starý

a uprav příbytek srdce

svého. Dej výhost všemu světu a
1) 1 Kor.

5, 7.
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všemu hříšnému shonu; usední jako
osamělý vrabec na střeše a v hoř
kosti duše své rozpomínej se na své
přestupky. Vždyť každý, kdo mi
luje opravdově, uchystává drahé
mu miláčku svému místo co nej
lepší a nejkrásnější, neboť po tom
se poznává láska toho, kdo milého
hostí.
2. Věz však, že vlastní svou čin
ností nemůžeš přípravě té učiniti
zadost, byť ses 1 třeba celý rok
připravoval tak, že bys nic jiného
neměl na mysl. Pouze a jedině
dobrota a milost má působí, že se
ti dovoluje přistupovati ke stolu
mému: jest to právě tak, jakoby
žebrák byl pozván k hostině bohá
čově a nic nemá, čím by se za
jeho dobrodiní odsloužil, leč svou
pokoru a díkůčinění. Čiň tedy, co
můžeš, a konej to bedlivě; ne ze
zvyku, ne z přinucení, nýbrž s báz
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ní, úctou a láskou přijímej Tělo
milovaného Pána Boha svého, jenž
k. tobě ráčí přicházeti. Já jsem,
jenž jsem Tě pozval, já jsem po
ručil, aby se tak stalo; já doplním,
čeho se ti nedostává: jen přijď a
přijmi mne!
Uděluji-li tobě dar pobožnosti,
děkuj Bohu svému: ne, že bys byl
milosti té hoden, nýbrž že já jsem
se smiloval nad tebou. Nemáš-li
pobožnosti, ale cítíš-li spíše jakousi
suchopárnost, trvej na modlitbě,
vzdychej a tluc: a neustávej, až si
vyprosíš drobet nebo krůpěj spa
sitelné milosti. Fy potřebuješ mne,
nikolh já tebe. Ani ty nepřicházíš,
abys mne posvětil, nýbrž já při
cházím, abych tě posvětil a po
lepšl. Ty přicházíš, aby ses po
světil mnou a spojil se mnou, abys
došel nové milosti a znovu byl roz
nícen k nápravě. Nezanedbávej
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milosti té, nýbrž co nejbedlvěji
připravuj své srdce a uveď k sobě
toho, jejž miluješ.
4. Nestačí však, abys se pouze
zbožně připravoval před sv. přijí
máním, nýbrž třeba, abys v po
božnosti snažně setrval 1 pak, když
velebnou svátost už přijmeš. Po
sv. přijímání potřebí nemenší ostra
Žitosti, než před ním nábožné pří
pravy. Neboť dokonalá ostražitost
po sv. přijímání jest zase nejlepší
přípravou, aby se nám dostalo mi
losti ještě větší. Tím se stává člo
věk zvláště neschopným přijímati
milost Boží, když hned po sv. při
jímání všecku svou mysl rozpty
luje po vnějších záležitostech, jež
ho těšívají. Vyhni se velkým ho
vorům, ostávej o samotě a hleď,
abys co nejvíce užil Boha svého:
vždyť máš toho, jehož ti nemůže
vzíti celý svět. Já jsem, jemuž se
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musíš odevzdati docela, takže již
pak nejsi živ sobě, nýbrž jedině
mně, a to beze vší bázlivé starost
hvosti.

HLAVA XIII.
Nábožný křesťan má celým srdcem
dychtiti, aby byl spojen s Kristem
Pánem.
(Slova učedníkova.)

Ir. Pane, kdož mi dá tu milost,
abych nalezl jedině Tebe sama a
mohl si před Tebou otevříti srdce
své a zříti Tebe, tak jak touží duše
má; aby již mnou nikdo nezhrdal
a žádný tvor mne nerozrušoval a
na mne se ani neohlédal: nýbrž Ty
sám jediný abys mluvil se mnou
a já s Tebou, jako mluvívá milý
s milým a jak hostí přítel přítele.
Za to prosím, po tom toužím, a
bych mohl býti úplně spojen s Te
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bou, odpoutal své srdce ode všech
věcí stvořených a přijímaje svatou
Příčast a často slouže mši Sv., a
bych se učil čím dále tím dokona
lejší zálibu míti ve věcech nebes
kých a věčných. Ach, Pane Bože,
kdy budu s Tebou všecek ujed
nocen a Tebou jakoby ztráven a
sám sebe nepamětliv? Ty ve mně
a já v Tobě; a tak dejž, abychom
spolu jedno oba ostávali!

2. V pravděTy jsi ,,milý můj,

vyvolený ztisíců!“"') V To

© povšecky
dny
Života
mého
bě líbilo by se duši mé bydleti

V pravdě Tys mi dárcem pokoje,
v němž úkoj svrchovaný a odpo
činutí pravé, mimo nějž však ob
tíž, bolest a bída nekonečná. „,J 1

stě Tyjsi Bůhskrytý“?)a

s bezbožnýmI není rada Tvá, nýbrž
1) Píseň Šalom. 5, 10. — 2) Is. 45, 15.
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S pokornými a prostnými mluvíváš.
Ó, jak sladký jest, Pane, duch
Tvůj, jenž, abys prokázal synům
sladkost Svou, ráčíš je občerstvo
vati chlebem nejlahodnějším, jenž

sestupuje s nebe. „Aniž

jest

jiný národ tak veliký,
kterýž by měl bohy k so
bě přibližující se, jako
Bůh náš přítomen jest“")

všem věrným svým; jimžto, Pane,
dáváš se požívati za pokrm, abys
je denně těšil a srdce jejich po
zvedal k nebesům.
3. Neboť kde jest který národ
tak slavný jako lid křesťanský?
Anebo který tvor pod sluncem tak
milovaný jako nábožná duše, k níž
přichází Pán, aby ji nasytil tělem
svým přeslavným? Ó milosti ne
výslovné! Ó dobroty podivuhodné!
) 5 Mojž. 4 7.
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Ó lásky bezmezné, člověku tak ob
zvláštně prokázané! Avšak čím se
odplatím Pánu za milost tu, za
lásku tak znamenitou? Nic nemám,
co bych Bohu svému mohl dáti
více vděk, leč když mu úplně ode
vzdám srdce své a s ním Co nej
vroucněji se spojím. Pak vzplesá
všecko nitro mé, když duše má
bude dokonale spojena s Bohem.
Pak mi řekne: „Chceš-li ty býti se
mnou, já chci býti s Tebou.“ A já
mu odpovím: „„Račiž, Pane, ostati
se mnou, já rád chci býti s Tebou!“'
Totě má celá touha, aby srdce mé
spojeno bylo s Tebou.
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HLAVA XIV.
Jak vroucně touží některé nábožné
duše po Těle Kristově.
(Slova učedníkova.)

I.,„Jakvelikéjest množ
kterou jsi schoval bojí

stvísladkosti vé, Pane,

cím

se Tebe!“')

Povážím-li,

kterak někteří zbožní ctitelé Tvoji
přistupují ke Tvé Svátosti s nej
větší nábožností a láskou, pak
často rdím se studem, že k oltáři
Tvému a ke stolu sv. přijímání
přicházívám tak vlažně a chladně;
že ostávám tak bezcitným a lho
stejným; že přítomnost Tvá, Bože
můj, mě nerozněcuje k nadšení a
nepoutá a nedojímá mne tak, jak
tomu bylo u mnohých nábožných
křesťanů, kteří nesmírnou touhou
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po sv. přijímání a srdečnou láskou
nemohli se ani zdržeti slz; srdcem
1 ústy zároveň přetoužebně prahli
po Tobě, Bože, prameni živém 1i
nemohli lačnoty své utišiti ani na
sytiti až když se slastiplnou dy
chtivostí byl přijah Tělo Tvé.
2. Ó, víra jejich, vpravděžho
roucí, jak přesvědčivým jest- dů
kazem posvátné přítomnosti "Tvé
ve velebné Svátosti! Ó, ti opravdu
poznávají Pána svého při lámání
chleba, jejichž srdce tak mocně
hoří v nich, protože Ježíš jde s m
mi. Já bohužel často dalek jsem ta
kové touhy a pobožnosti, tak mo
hutné lásky, tolikého zápalu. Bu
diž mně milostiv, dobrý Ježíš, slad
kosti má a dobroto, a dejž mně,
svému ubohému žebráku, abych
aspoň někdy poněkud pocítil Sr
dečné lásky Tvé při sv. přijímání,
aby se víra má tím více rozmáhala,
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naděje v dobrotu Tvou silila a
láska, jakmile se jednou dokonale
roznítí a nebeské many okusí, již
nikdy neochabovala.
3. Milosrdenství Tvé dosti jest
pak mocno, aby 1 mně dopřálo žá
doucí té milosti a žárem Svým
milostivě mne navštívilo, až na
dejde den, kdy se Ti zalíbí. Neboť
ačkoli neplanu tolikou touhou, tak
jako obzvláštní Tvoji ctitelé, nic
méně z milosti Tvé toužím po oné
veliké, plamenné touze a za to
prosím a žádám, abys mne ráčil
učiniti účastným společenství tak
nadšených Svých milovníků a při
počísti mne k jejich svatému sboru.
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HLAVA XV.

Daru pobožnosti lze dojíti pouze
pokorou a sebezapíráním.
(Slova Miláčkova.)

I. Daru pobožnosti usilovně hle
dej, toužebně oň pros, trpělivě a
důvěřivě ho čekej, vděčně jej při

jímej, pokorně zachovávej, snaživě
s ním spoluúčinkuj a pak slož na
Boha, kdy a jak tě ráčí s nebe na
vštíviti. Zejména se pokoř, jestliže
niterné pobožnosti pociťuješ. málo
nebo nic; proto však nikterak ne
klesej aniž nezřízenému zármutku
se oddávej. Kolikráte dá Bůh za
jedinký krátký okamžik, čeho nám
odpíral po dlouhý čas. Mnohdy až
na konec modliteb dává nám to,
co na počátku našich proseb dáti
nám odložil.
2. Kdyby se nám milost udě
lila vždy neprodleně a schýlila se
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k nám ihned, jakmile si zabahneme
— toho by slabý člověk ani jak
patří nesnesl. Protož třeba, aby
chom s dobrou nadějí a pokornou
vytrvalostí očekávali daru pobož
nosti. Sám sobě však a hříchům
svým přičítej, nedostává-li se ti jí
nebo když se ti nepozorovaně opět
odnímá. Mnohdy dosti malá věc
milosti Boží překáží anebo nám ji
skrývá, ovšem, může-li se malým
nazvati a ne spíše povážlivě ve
lhkým, co jest na újmu toliké mi
losti. Avšak odstraníš-h a přemů
žeš-li úplně tuto překážku — at
už ji zveme malou či velkou — do
jdeš, po čem jsi toužil.
3. Neboť ihned, jakmile celým
srdcem Bohu se oddáš a ne hned
po tom hned po onom zatoužíš dle
své choutky a vůle, nýbrž úplně
vše na něho složíš, ihned shledáš,
že js1 s ním sjednocen a v sobě
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uspokojen; neboť nic ti nebude pů
sobiti tolik milé radosti, jak to, co
se líbí vůli Boží. Kdo tedy prost
ným srdcem obrátí snahu svou
vzhůru k Bohu a vzdá se všeliké
nezřízené lásky nebo nelibosti k ja
kékoli věci stvořené, ten bude o
pravdu způsobilý, aby dosáhl mi
losti. a hoden daru pobožnosti.
Vždyť Bůh tam vlévá své puže
hnání, kde najde nádoby prázdné.
Čím tedy dokonaleji se člověk věcí
pozemských zřekne a čím více sobě
odumře tím, že pohrdá sám sebou,
tím dříve zavítá k němu milost
s dary tím vzácnějšími a tím více
pozvedne srdce svobodné.
4. Tehdy uvidí a oplývati bude
a podiví se a rozšíří se srdce jeho
v něm, že ruka Páně jest s ním a
on se odevzdal úplně v ruku jeho
až na věky. Hle, tak bude požehnán
člověk, jenž hledá Boha celým srd
Tomáš Kempenský,

28
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cem svýma „nebere nadar
mo duše své.“') Přijímajeve
lebnou Svátost, dojde veliké mi
losti spojení s Bohem, protože ne
má na zřeteli svou vlastní pobožnost
a vlastní útěchu, nýbrž nade vši
pobožnost a nade vši útěchu přiči
ňuje se jedině o Čest a slávu Boží.
HLAVA XVI.

Kristu Pánu odhal své potřeby a
žádej o jeho milost.
(Slova učedníkova.)

I. Ó, Pane, slasti a lásko má
svrchovaná, kteréhož nyní toužím
nábožně přijmouti, Ty znáš mou sla
bost a bídu, jíž strádám; v jakých
vadách a hříších jsem ponořen, jak
často mne stíhá obtíž, pokušení,
1) Žalm 23, p.
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zármutek a poskvrna. O lék k Tobě
přicházím, o útěchu a přispění Tebe
prosím. Vždyť mluvím k Vševědou
címu, jemuž zřejmo jest veškero
nitro mé; Ty jedině můžeš mne do
konale potěšiti a mně spomoci. Ty
víš, jakých milostí potřebuji nej
více a jak chud jsem ctnostmi.
2. Hle, stojím před Tebou nuzný
a nahý, prosím za milost a úpím
o milosrdenství. Občerství mne,
lačného svého žebráka, rozněť mou
chladnotu ohněm Své lásky, osvěť
mou slepotu jasností Své přítom
nosti. Obrať mně vše, což pozem
ského, v hořkost, vše, což těžkého
a protivného, v trpělivost, vše,
což nízkého a stvořeného, v po
hrdu a zapomenutí. Povznes mé
srdce k Sobě v nebe a nedávej
mně blouditi po zemi. Od nynějška
až na věky budiž jedině Ty mou
slastí; nebo Ty jedině jsi mým po
28*
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krmem a nápojem, mou láskou a
radostí, mou sladkostí a vším do
brem mým.
3. Ó, kéž bys mne úplně přítom
ností Svou roznítil, sžehl a v Sebe
proměnil, aby jeden duch s Tebou
ovládl mne milostí niterního spo
jení a roztavil mne vroucí láskou!
Nedejž, abych lačen a Žízniv od
cházel od Tebe, nýbrž nalož se
mnou milosrdně, jako jsi často po
divuhodně jednal se svatými Svý
mi. Ký div by byl, kdybych se
od Tebe všecek vzňal plápolem
a sám se ztrávil, kdyžtě ly jsi
oheň stále planoucí a nikdy ne
hasnoucí, láska, jež srdce Čistí a
rozum osvěcuje.
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HLAVA XVII.
O vroucí lásce a úsilovné touze
přijímati Krista Pána.
(Slova učedníkova.)

I. 5 největší pobožností a vroucí
láskou, s celou horoucností a žá
dostí srdce svého toužím Tě, Pane,
přijmouti tak toužebně, jak po Tobě
při sv. přijímání dychtí mnozí svatí
a lidé nábožní, kteří se ti pro svatý
život nejvíce líbili a pobožností nej
roznícenější zasvětil. Ó, Bože, MŮJ,
lásko věčná, svrchované mé dobro,
štěstí nepomíjející, žádám Tě při
jmouti s nejúsilovnější touhou a nej
důstojnější úctou, jakou kdy který
světec měl a mohl jen pociťovati.
2. Ačkoli pak nejsem hoden míti
všecky ty nábožné city, přece obě
tuji Tobě vše, co v srdci svém po
ciťuji, jako kdybych jedině já sám
měl všecku onu tak velemilou tou
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žebnost. Ano, cokoli jen může
zbožná mysl pojmouti a po čemkoli
může dychtiti, to vše Tobě s úctou
svrchovanou a horlivostí nejupřím
nější vzdávám a obětují. Ničeho
nechci si ponechati pro sebe, nýbrž
hotov jsem dobrovolně a nejochot
něji sebe 1 vše, co mám, obětovati
Tobě, Pane Bože můj, Tvůrce můj
a Vykupiteli můj, Tebe bych dnes
rád přijal s takovou oddaností,
úctou, ctí a chválou, s takovou
vděčností, důstojností a láskou,
s takovou věrou, nadějí a čistotou,
jako Tebe přijala a po Tobě toužila
nejvznešenější matka Tvá, blaho
slavená Panna Maria, když andělu,
un jí zvěstoval blažené tajemství
vtělení, pokorně a nábožně odpo

věděla:,,Aj,děvka Páně,staniž
mi se podle slova Tvého!“!)
1) Luk. r, 38.

439

3. A jako blahoslavený před
chůdce Tvůj, velevznešený světec,
Jan Křtitel, u Tvé přítomnosti já
savě vzplesal radostí Ducha sv.,
dokud ještě ztajen byl v lůně ma
teřském, a později, vida mezi lidmi
Ježíše kráčeti, přepokorně a roz

vroucnělepravil: „Přítel

pak

ženicha, kterýž stojí a
slyší ho, radostí se ra

duje pro hlas ženicha.“»h

Tak kéž 1 já, vzplana velikou po
svátnou toužebností, Tobě se z ce
lého srdce obětují. Protož Ti obě
tuji 1 ples všech nábožných duší,
jejich vroucí lásku, jejich božská
nadšení, nadpřirozená osvícení i ne
beská zjevení se všemi ctnostmi a
všelikou chválou, již kdykoli který
tvor na nebi 1 na zemi Tobě vzdá
val a vzdávati bude; obětuji vše
1) Jan 3, 29.
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to za sebe i za všecky, kteří se mně
v modlitbě poručili, abys. ode všech
byl důstojně veleben a na věky
slaven.
4. Přijmi tyto sliby mé, Pane
Bože můj, a mé přání, aby neko
nečná chvála a věčná oslava Tobě
zaznívala, jakož Ti podle velikosti
nevypravitelné Tvé velebnosti prá
vem náleží. Tyto své projevy vzdá
vám Ti a přál bych si vzdávati je
Tobě po veškeren čas; zároveň pro
sebně zvu všecky nebeské duchy a
všecky věřící Ivé, 1 zapřísahám je,
aby spolu se mnou Tobě děkovali

a Iebe velebil.

5. Chvaltež Tebe všichni náro
dové, čeledi a jazykové, a hlasným
plesáním i horoucí pobožností ve
lebtež svaté a medoronné jméno
Tvé. A kdožkoli uctivě a zbožně
slaví a plnou měrou přijmmá nej
vznešenější Svátost Tvou, kéž na
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lezne u Tebe milost a milosrdenství
a 1 za mne, hříšníka, snažně se při

mlouvá. Když pak dojde žádoucí
nábožnosti a požitku blahého s Te
bou spojení a potěšen a zázračně
občerstven bude odcházeti od sva
tého stolu nebeského, kéž se upo
níží vzpomenouti 1 mne nehodného
ubožáka!

HLAVA XVIII.
O Svátosti všetečně nebádej, nýbrž
buď pokorným následovníkem Kri
stovým, podřídě svůj rozum svaté
víře.
(Slova Miláčkova.)

I. Varuj se všetečně a marně
hloubati o této nevýzpytné Svá
tosti, nechceš-li zatonouti v hlubině

pochybnosti.,
Kdo zkoumate

lem jest velebnosti, za
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chvácenbudeod slávy“»

Více dovede Bůh působiti než do
vede člověkpochopiti. Nábožně a po
korně hledati pravdy jest dovoleno,
při tom však dlužno dáti se vždy
ochotně poučiti a bráti se vždy za
osvědčeným učením svatých Otců.
2. Blahoslavený, kdo prosto
dušně opouští neschůdné dráhy
záhad a spěje po rovné a bezpečné
stezce přikázání Božích! Mnozí po
zbyli své nábožnosti, že chtěli vy
zkoumati hluboká tajemství. Víry
žadá se po Tobě a bezúhonného
života, nikoli vysokého umu ani
hluboké znalosti Božích tajemstev.
Nemůžeš-li přečasto porozuměti to
mu a toho chápati, co jest pod
tebou, kterak pochopíš, co jest had
tebou? Podlož se Bohu a pokoř
mysl svou víře, a bude ti dáno
1) Přísl. 25, 27.
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světlo poznání, kolik ti bude pro
spěšno a potřebí.
3. Někteří lidé zakoušejí těž
kých pokušení co do víry v nej
světější Svátost; dlužno to však
připisovati nikoli jim, nýbrž spíše
zlému duchu. Nevšímej si toho,
nepři se se svými myšlenkami, a
na pochybnosti, jež ti dábel vnuká,
neodpovídej; nýbrž věř slovu Bo
žimu, věř Božím svatým a proro
kům, a zlolajný nepřítel prchne od
tebe. Kolikráte bývá to nemálo
prospěšno, že služebník Boží takto
trpí. Neboť nevěřících a hříšníků
ďábel nepokouší, ježto jimi již bez
pečně vládne; věřícívšak a zbožné po
kouší 1trápí způsobem rozmanitým.
4. Uchovej si tudíž prostnou a
neochvějnou víru, jako až dosud, a
s pokornou uctivostí přistupuj ke
Svátosti. A čeho nemůžeš pocho
piti, slož spolehlivě na Boha vše

444

mocného. Bůh tebe neklame; ten
však se klame, kdo přílhš důvěřuje
sám sobě. Bůh obcuje s prostným,
zjevuje se pokorným, dává rozum

maličkým, otevírá smysl duchům
čistým a skrývá milost svou vše
tečným a pyšným. Rozum lidský
jest sláb, a lze jej oklamati, pravé
víry však oklamati nelze.
5. Všecek rozum a zkoumání
přirozené má jíti za věrou, nikoli
před ní, aniž jí bořiti. Neboť víra
a láska zvláště tu nejvíce vynikají
a tajemné účinky své jeví v této
nejsvětější a nejvznešenější Svá
tosti. Bůh věčný, bezmezný a ne
konečně mocný činí veliké a ne
výzpytné divy na nebi 1 na zemi.
aniž lze vyzkoumati podivných děl
jeho. Kdyby skutky Boží byly ta
kové, že by je rozum lidský chápal
snadno, nebylo by lze nazývati jich
ani údivnými ani nevypravitelnými,

MODLITBY.
1. Modlitba ranní.
Ve jménu Otce i Syna 1 Ducha
svatého. Amen.
Bože můj! V nejhlubší ucti
vosti se Tobě klaním. Věřím v Tebe,
protože jsi nekonečně pravdomluv
ný; doufám v Tebe, protože jsi vše
mohoucí, nekonečně dobrotivý a
milosrdný; miluji Tě nade všecko,
protože jsi nekonečně dokonalý a
láský nejhodnější. Děkuji Tobě za
všecka dobrodiní, která jsi mně
kdy prokázal, a zvláště za to, že jsi
mne 1 této noci tak milostivě opa
troval.
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Cokoli dnes budu mysliti a mlu
viti, cokoli činiti a trpěti, ať se
děje ke cti a chvále Ivé. Proto
spojuji to všecko s úmyslem a zá
sluhami Ježíše Krista, Marie Panny
a všech svatých a za oběť Ti to
přináším. Také snažně si žádám,
získati všecky odpustky, které mod
litbami svými a dobrými skutky
dnes získati mohu.
Činím také předsevzetí, každého,
zvláště svého obvyklého hříchu
bedlivě se varovati. Dej mi, 6 Bože,
milost Svou, bych toto předsevzetí
svědomitě vyplnil!
„Sladké srdce mého Ježíše, dej,
abych Tě víc a více miloval!“
(Odpustky 300 dní pokaždé.!)

| spásou
!“ (Odp.
300
dní
pokažd
„Sladké srdce Marino, budiž mou

1) Počet dní stanoven za časné tresty
dle doby veřejného pokání ve staré
sírkvi,
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Svatý anděle strážce, svatý pa
trone můj a všichni svatí a svě
tice Boží, orodujte za mne!
Otče náš. — Zdrávas Maria. —
Věřím v Boha. — Sláva Otci.

2. Vzbuzení tří božských ctností.
(Odpustky 7 let a 7 kvadragen pokaždé.
Odpustky tyto nejsou vázány na určitá
slova.)
Vzbuzení víry.

Věřím v Tebe, pravý, ve třech
osobách jediný Bože, Otče, Synu a
Duchu svatý, jenž jsi všecko stvo
řil, všecko zachováváš a řídíš, jenž
dobré odměňuješ a zlé tresceš. Vě
řím, že Syn Boží člověkem učiněn
jest, aby nás svou smrtí na kříži
vykoupil, a že Duch svatý svou
milostí nás posvěcuje. Věřím a vy
znávám všecko, co jsi, Ó Bože,
zjevil a skrze církev katolickou
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© věřím,
protože,
ÓBože,
pravd
k věření předkládáš. Toto všecko

sama. jsi a tedy ani se mýliti ani
klamati nemůžeš. V této víře chci
žíti a umříti. Ó Bože, rozmnož víru
mou!
Vzbuzení naděje.

Doufám, ó Bože, a důvěřuji se
pevně, že mi pro zásluhy Ježíše
Krista spasení věčné dáti ráčíš, jež
to jsi přislíbil všem, kdož Tvá při
kázání zachovávají. Proto doufám
od Tebe i odpuštění hříchů svých a
všechny jiné milosti, jichžto mi
třeba jest, abych sobě blaženost
věčnou zasloužil. Toto všecko dou
fám od Tebe, poněvadž jsi všemo
houcí, nejvýš dobrotivý, milosrdný
a věrný, a proto splniti můžeš a
chceš, co jsi přislíbil. V této naději
chci žíti a umříti. Ó Bože, posilni
naději mou!
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Vzbuzení lásky.

Bože můj! Miluji Tě nade vše
cko, protože jsi dobro nejvyšší
a bytost nejdokonalejší, a tudíž
zasluhuješ, abys pro sebe samého
nade vše byl milován. A protože
Tebe miluji, miluji 1 svého bližního,
přítele 1 nepřítele, a chci jej jako
sebe milovati. V této lásce k Tobě
chci žíti a umříti, a jsem hotov ra
ději všecko obětovati, nežli Tebe

a lásku Tvou hříchem ztratiti. Ty
pak, Ó Bože, mou lásku k Tobě
vždy víc a více rozněcuj!

3. Modlitba večerní.
Ve jménu Otce 1 Syna 1 Ducha
svatého. Amen.
Pane můj a Bože můj! Klaním
se [obě a děkuji Ti za všecka do
brodiní, která jsi mně také dnes
na těle 1 na duši prokázal.
Tomáš Kempenský.

29
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Zda-li jsem jich však také dobře
použil? A zda-li jsem přikázání
Tvá zachoval? Pomoz mi, bych
o tom svědomí své dobře zpytoval.
(Zpytuj svědomí své.)

Bože můj! Těchto a všech svých
hříchů srdečně ltuji, protože jsem
pro ně spravedlivého trestu za
sloužii. Želím jich proto, že jsem
Tebe, svého nejlepšího otce, nej
vyšší a lásky nejhodnější dobro,
urazil. Činím opravdové předse
vzetí, s milostí Tvou život svůj po
lepšiti, blízké příležitosti ke hříchu
se varovati a nikdy už nehřešiti.
V ruce Tvé, o Bože, poroučím
tělo 1 duši svou; Tobě poroučím
též svoje rodiče, příbuzné a do
brodince, živé 1 mrtvé.
Navštiv, 6 Pane, milostivě pří
bytek tento a všechny úklady ne
přítele daleko od něho odvrať;

dši
nechať v něm přebývají svatí an
dělé Tvoji, by nás ostříhali v po
koji a požehnání Tvé budiž nad
námi vždycky. Skrze Krista, Pána
našeho. Amen.
„O Maria, beze hříchu počatá,
oroduj za nás, kteří se k Tobě

utíkáme!“

(100 dní odpustků jednou za den.)

Ježíši, Maria, Josefe, Vám da
ruji srdce své 1 duši svou. Ježíši,
Maria, Josefe! Stůjte při mně v
boji posledním! Ježíši, Maria, Jo
sefe! Kéž duše má v pokoji s Vámi
odejde. Amen.

(Odpustky 300 dní,

kdykoli se všecky tyto 3 prosby po
modlíme: odpustky 100 dní, pomodlíme-li
se toliko jednu z nich.)

20*
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4. Modlitby ke mši svate.
Příprava.

Bože nejsvětější, já pokorný hříš
ník přicházím k oltáři Tvému, na
kterém Ježíš Kristus, můj Vy
kupitel, velebnosti Tvé v oběť se
podává. Pro drahocennou krev jeho
račiž očistiti srdce mé, abych po
božně, pozorně a uctivě sledoval

svatá tajemství.
Dejž mi, Pane Ježíši, abych při
této nekrvavé oběti vroucí myslí
rozvažoval 1 bolestné Tvé umu
čení, kterým jsi víru naši zpečetil,
naději posilnil, lásku Svou nezměr
nou dokázal a naši roznítil. Věřím
v Tebe, doufám v Tebe, nade vše
Tě miluji.
Sjednocuje se s knězem, chci
Tebe, Bože svrchovaný, touto mší
svatou chváliti a velebiti, za všecka
Tvá nesčíslná dobrodiní povinné
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díky Ti vzdáti, za milosrdné usmí
ření úpěnlivě k Tobě volati a skrze
Krista Pána našeho, pokorně a dů
věrně přednášeti Tobě nejsnažnější
prosby za všecky duchovní i tě
lesné potřeby a záležitosti své.
Přijď, Duchu svatý! Naplň srdce
Svých věřících a zapal v nich
oheň lásky Své! Amen.
Ve jménu Otce 1 Syna 1 Ducha
svatého. Amen.
Začátek mše sv.

V duchu pokory a srdcem zkrou
šeným vyznávám se Tobě, Bože
všemohoucí, Že jsem proti nebi
a před Tebou zhřešil velice my
šlením, žádostmi, řečmi a skutky:
má vina! má vina! má největší
vina! Na přímluvu nejblahoslave
nější Marie Panny a všech milých
svatých Svých račiž mně milostivě
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odpustiti má provinění a nezamítej
mne ode tváře Své. Amen.

Kyrie...
Bože Otče, jenž jsi mne stvořil
a na křtu svatém za syna Svého
a dědice věčného spasení přijal,
jenž mne řídíš, zachováváš a mi
lostí Svou k cíl vedeš, smiluj se
nade mnou!

Bože Synu,

jenž jsi mne vy

koupil, neskonalými zásluhami Svý
mi nebe mi otevřel, jenž jsi mně
nejvznešenější pravdy zjevil a SVa
té svátosti k ospravedlnění a po
svěcení mému založil, jenž mne je
denkráte i souditi budeš, smiluj
se nade mnou!

Bože, Duchu

svatý,

jenž

js! mne milostí Svou posvětil a po
svěcuješ, jenž osvěcuješ rozum můj
a pobádáš 1 posiluješ mou vůli,
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abych dobré skutky konati počal,
dále konal a dokonal, jenž mně
uděluješ drahocenné dary Své, smi
luj se nade mnou!
Gloria.

Sláva na výsostech Bohu a na
zemi pokoj lidem dobré vůle!
Chválíme Tebe, díky Tobě vzdává
me pro velikou slávu Tvou, Hospo
dine, Bože, Králi nebeský, Bože,
Otče všemohoucí! — Pane Ježíši

© Kriste,
Synu
jednorozený
Pane
Bože, Beránku Boží, Synu Otce!
Jenž snímáš hříchy světa, smiluj
se nad námi! Jenž snímáš hříchy
světa, přijmi modlitbu naši! Jenž
sedíš na pravici Otce, smiluj se
nad námi! Neboť Ty sám jsi sva
tý, Ty sám jsi Pán, Ty sám
jsi nejsvětější, Ježíši Kriste, s Du
chem svatým ve slávě Boha Otce.
Amen.
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Modlitby. — Epištola.

— Evangelium.

Bože, útočiště naše a sílo, skloň
se k nábožným prosbám Církve
Své, jenž jsi sám všeliké pobožnosti
původ, a dejž, abychom čeho dů
věrně žádáme, skutkem 1 obdrželi.
Skrze Krista, Pána našeho. Amen.
Děkuji Ti, předobrý Ježíši, že
jsi slitovně na zemi sestoupil a
radostné poselství Svého božského
učení nám přinesl. Děkuji Ii za
každé slovo, které jsi sám promlu

vil a svatým apoštolům Svým učiti
kázal. Dejž mně milost, abych ke
vznešenému učení Tvému pevnou
věrou Inul, je i veřejně vyznával,
dle něho zařídil veškeren život svůj
a jedenkráte zaslechl slovo milo
srdného soudu Tvého, jež by mne
uvedlo do života věčného, tam, kde
jsi živ a kraluješ s Bohem Otcem
v jednotě Ducha svatého, Bůh po
všecky věky věkův. Amen.
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Ó, Maria, nebeská Máti má,
která jsi všecka slova Svého bož
ského Syna v láskyplném srdci
Svém zachovávala, vypros mně té
milosti, abych až do posledního
dechu zůstal věrným a poslušným
dítkem svaté katolické, apoštolské
Církve, v jejížto víře chci žíti i
umříti. Amen.
Ku Gredo.

Věřím v Boha, Otce všemo
houcího atd. (Apoštolské vyznání
víry.)
Obětování.

Přijmi, svatý Otče, všemohou
cí, věčný Bože, tuto neposkvrněnou
oběť, kterou já, nehodný služebník
Tvůj — spolu s knězem — obětují
Tobě,i Bohu svému živému a pra
vému, za své nesčíslné hříchy,
urážky a nedbalosti, za všecky
okolostojící, avšak též za všecky
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věrné křesťany, za živé 1 zemřelé,
aby mně 1 jim prospěla -ke spasení
a k životu věčnému. Amen.

Přijď, Posvětiteli, všemohoucí,
věčný Bože, a požehnej tuto oběť,

Ivému svatému jménu připravenou!

Amen.

Obětování všech mší svatých.

(Odpustky 3 roků pokaždé. Pius IX.
17. dubna 1860.)

Věčný Otče, přináším Tobě onu
oběť, kterou Ježíš, milovaný Syn
Tvůj, an sám sebe na kříži obě
toval, Tobě přinesl a nyní na tomto
oltáři opět obnovuje; obětují Ii
ji ve jménu všech tvorů spolu se
všemi mšemi svatými, které na ce
lém světě již byly obětovány a
dosud obětovány jsou: abych se Ti
klaněl a vzdal Tobě čest, jaké za
sloužíš; abych Ti povinné díky
vzdal za nesčetná dobrodiní Tvá;
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abych ukrotil hněv Tvůj, který
máš pro hříchy naše tak četné a
veliké, abych Ti za ně dal důstojné
zadostučinění, konečně, abych Te
be úpěnlivě prosil za sebe, za Cír
kev, za veškerý svět a za ubohé
duše v očistci.
Sanctus. — Před pozdvihováním.

„Svatý, svatý, svatý Pán Bůh
zástupů! Plna jsou nebesa 1 země
slávy Tvé, Hosanna na výsostech!
Požehnaný, jenž se bere ve jménu
Páně: Hosanna na výsostech!“
Tak voláme s kůry andělskými
a s nadšenými zástupy, jež vítaly
Tebe, Pane Ježíši Kriste!
Hle, již se blíží tajemný oka
mžik, kdy kněz ve jménu Tvém a
z moci Tvé promění chléb a víno
v nejsvětější Tělo Tvé a Ivou nej
dražší Krev: V této posvátné chvíli
doporoučím Tobě, svrchovaný Bo
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že, Církev sv. katolickou, abys ji
upokojiti, hájiti, sjednotiti a říditi
ráčil. Shlédni milostivě na papeže
našeho, na biskupa našeho. Račiž
všech potřebných milostí udělti,
Pane, mým milým rodičům, bra
třím, sestrám, příbuzným, předsta
veným, dobrodincům, přátelům 1
nepřátelům, spravedlivým 1 hříšní
kům, bohatým 1 chudým, vzneše
ným 1 prostým: potěš zarmoucené
a opuštěné, ujmi se všech, kterým
hrozí pokušení a nebezpečenství.
Přispěj nemocným a umírajícím,
zvláště těm, které již dnes ráčíš
povolati před soudnou stolici Svou.
Dejž, abychom v království Tvém
podíl měli s. nejblahoslavenější
Pannou Marí, se svatým Pe
trem a Pavlem, se svatými apo
štoly a mučeníky a se všemi sva
tými. Vuto tedy oběť služebnosti
naší 1 veškeré čeledi Své prosíme,
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Pane, abys milostivě přijal, dny
naše v pokoji Svém pořádal a od
věčného zatracení nás vysvoboditi
a k zástupu Svých vyvolených
nás připojiti ráčil. Skrze Krista,
Pána našeho. Amen.
K pozdvihování.

Pozdraveno budiž, pravé Tělo
Ježíše Krista, které za mne na kříži
obětováno bylo! V nejhlubší po
koře klaním se Tobě.
Ježíši, Tobě jsem živ!
Ježíši, Tobě umírám!
Ježíši, Tvůj jsem živý 1 mrtvý!
Amen.
Pozdravena budiž předrahá Krvi
Ježíše Krista, která za mne na
kříži vylita byla! V nejhlubší po

koře klaním se Tobě.
Ježíši, smiluj se nade mnou!
Ježíši, slituj se nade mnou!
Ježíši, odpusť mi hříchy mé! Amen.

dž
Po pozdvihování.

Nejdobrotivější Otče! Ivůj jed
norozený, vroucně milovaný Syn
přítomen jest nyní na oltáři, ja
kožto náš prostředník a Ssmírná
oběť za viny světa. Vidíš rány,
nichž vyproudila se krev, jež by
nás obmyla ode všech hříchů. Pro
tož obrať k nám Své otcovské oči,
kteří skropeni jsme Krví Pána Je
žíše, a smiluj se nad námi podle
velikého milosrdenství Svého. —
Jy pak, Spasiteli můj, Ty, útočiště
moje, má naděje a lásko má, buď
ctěn, chválen, slaven a veleben
na věky věkův. Amen.
Vzpomínka zemřelých. — Otčenáš.

Rozpomeň se také, Pane, na
služebníky a služebnice Své, kteří
nás předešli na věčnost se zname
ním víry a odpočívají ve spánku
pokoje. Smiluj se nad ubohými du

463

Šeml v očistci; nad dušemi mých

příbuzných (N.. N..),

dobro

dinců, představených, přátel 1 ne
přátel; nad dušemi, které snad pro
mne trpí, za které jsem povinen se
modliti a za které jsem se modliti
slíbil; nad dušemi, které nemají ni
koho, kdo by jich byl pamětliv.
Odpočinutí věčné dejž jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí! Ať od
počívají v pokoji! Amen.

Nám pak, hříšníkům, kteří sklá
dáme svou důvěru ve Tvé milo
srdenství, račiž, prosíme, dáti podíl
se svatými apoštoly Svými a všemi
svatými.
Ačkoli nejsme hodni, abychom
k Tobě pozvedali hlasu svého,
přece jak Ježíš Kristus nás naučil a
povzbudil, osmělujeme se dětinně
volati k Tobě: ,„Otče náš, 1enž jsi
na nebesích,“ atd.
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Ku Beránku.

Beránku
chy světa,
Beránku
chy světa,
Beránku
chy světa,

Boží, jenž snímáš hří
smiluj se nad námi!
Boží, jenž snímáš hří
smiluj se nad námi!
Boží, jenž snímáš hří
uděl nám pokoje!

Ku sv. přijímání.

Duchovní přijímání.
Ó Ježíši, věřím, že ve velebné

Svátosti přítomen jsi; doufám ve
Tvé milosrdenství a v milost Tvou;
miluji Ič nade všecko. Z lásky
k Tobě upřímně lituji všech hříchů
svých. Raději chci tisíckráte umříti,
nežli Tebe ještě déle urážeti. Tou
žím, abych Tebe měl přítomna
v duši své. Protože však mně nyní
není popřáno, abych Tebe přijímal
skutečně, přijdl duchovním způso
bem a zavítej milostí Svou v srdce
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mé. Objímám Tebe, Ježíši můj,
jako bys už skutečně byl přítomen,
a úplně s Tebou se spojují. Nedo
pouštěj, abych se kdy odloučil od
Tebe! Ježíši, Tobě jsem živ! Ježíši,
Tvůj jsem živý 1 mrtvý! Amen.
Tělo Pána našeho, Ježíše Krista,
zachovej duši mou k životu věč
nému! Amen.
Chvála a díky buďtež nyní a
bez ustání nejsvětější božské Svá
tosti oltářní!
(roo dní odpustků jednou za den.)
Po sv. přijímání.

Duše Kristova posvěť
mne;

Tělo Kristovo spasiž mne;

— Krev Kristova opojiž mne; —
voda z boku Kristova očisť mne;
— 6, dobrý Ježíši, vyslyš mne; —
v ranách Svých ukryj mne; —
nedej mi se odloučiti od Tebe; —
před nepřítelem zlým chraniž mne;
Tomáš Kempenský.

30
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— v hodinu smrti povolej mne; —
a k sobě kaž přijíti mně — abych

se svatými Ivými chválil Tě na
věky věkův! Amen.
Kéž se Tobě líbí, nejsvětější
Trojice, služba poddanosti mé, a
propůjč, aby oběť, kterou jsem já,
nehodný — sjednocen s knězem —
před očima velebnosti Tvé obě
toval, Tobě byla příjemna a mně,
1 všem, za něž jsem ji obětoval,
pro milosrdenství Tvé byla na smí
ření. Skrze Krista Pána našeho,
Amen.
Požehnej mne Bůh Otec, Syn
a Duch svatý; a požehnání to sil
mne ve všem dobrém a provodiž
mne v hodinu smrti k životu věč
nému. Amen.
Modlitba závěrečná.

Bože, jenž jsi mně, nehodnému,
dal milosti stanouti před tváří Tvou,
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abych Tě chválil a velebil, promiň
mně vady, kterých jsem se při oběti
této dopusti. — Přijm život a
smrt jednorozeného Syna Svého a
skrze něho uděl mi, abych Tobě živ
byl a sloužil veškerou silou těla
svého 1 duše své. — Shlédni, nej

dobrotivější Otče, na vlastního Syna
Svého, jejž jsl zranil pro nepravosti
mé; pomni trpělivosti a lásky jeho,
a modlitby, které v jeho jménu
Tobě přednášeny, vyslyšeti račiž,
ježto sám řekl: „Budete-li zač pro
siti Otce ve jménu mém, dáť vám.“
Nepohrdej stvořením Svým, nýbrž
milostivě slyš a vyslyš mne! Amen.
5. Modlitba před sv. zpovědí.
Bože můj, přicházím k Tobě,
abych z hloubi srdce volal o smi

lování. Jako marnotratný syn opu
stil jsem Tebe a pravý domov svůj,
30*
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hříchem utratil jsem svůj otcovský
podíl, posvěcující milost Tvou, a
vydal jsem se na konec v nedů
stojnou otrockou službu zapřisáh
lého nepřítele duše své. Ó, jak
krutý to pán! Jediná mzda, kterou
mi dává, jsou výčitky svědomí a
nepokoj srdce. Jak mnozí nájemníci
v domě Otce mého mají hojnost
chleba, já pak zde hladem hynu.
Avšak vím, co učiním. Vstanu a
půjdu k Otci svému a řeknu jemu:
„Otče, zhřešil jsem proti nebi a
před Tebou, již nejsem hoden slouti
synem Tvým!“ Ano, vyznám se Ti,
Bože můj, ze všech hříchů svých,
kterými jsem se proti Tvé lásce tak
často a těžce provinil. Aby pak
moje vyznání mohlo býti úplné,
Ty, Otče, světel, zažehni v duchu
mém světlo pravého poznání. ,„Bože
Synu, dejž mi, abych hříchy své
tak poznal, jak Ty jsi je viděl, když
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jsi se pro ně v zahradě gethse
manské krví potil. Duchu svatý,
Osvětiteli, propůjč mně paprsek
bázně Boží! Maria, útočiště hříš
níků, přimlouvej se za mne!
(Nyní zpytuj zevrubně své svědomí.)

Děkuji Ti, trojjediný Bože, za
tu milost, že jsi mně dal poznati
všecek stav duše mé. Než jak
hrozné to poznání! Sám sobě se
ošklivím, vida, kterak celá duše má
pokryta jest malomocenstvím hří
chu. Žasnu, kam se jen podělo mé
svědomí, že jsem Tebe, Bože svr
chovaný a dobrotivý, tolikrát úmy
slně urazil myšlením, žádostmi,
řečmi a skutky svými. Jaký mám
nyní užitek ze všeho toho, zač se
nyní stydím? Kdybys mne byl,
Bože, povolal na věčnost v tako
vémto stavě, kde jinde čekal mne
trest Tyé spravedlivosti, než ve
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hrozné společnosti zavržených? Než,
ačkoli si hřích svůj tak ošklivím
a tak se děsím pokuty, která se
otevírala přede mnou, přece vše
to nebolí mne tak, jako vědomí, že
jsem urazil Tebe, má nepocho
pitelná lásko, již jsem si odsloužil
tak bezcitným nevděkem. Ano, Ty
jsi má láska nejvyšší — a já jsem
se ji zpronevěřil; Ty jsi dobro nade
všecka dobra — a já jsem je tak
podceňoval; Ty jsi pravda nejvěr
nější — a já jsem jí nedbal; Ty
jsi krása nejskvělejší — a já jsem
se před ní poskvrnil; Ty jsi cesta
nejbezpečnější — a já jsem se s ní
uchýlil; Tys život nehynoucí — a
já jsem od něho prchal ve věčnou

— smrt.
Ach,
jaký
tonevděk
ko
ik to ran Tvému milujícímu srdci!
Ó, kéž bych měl takový proud ka
jicných slz jako sv. Maří Magdal
ská, abych Tě jimi usmířil, Bože
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svrchovaný! — Avšak od nynějška
již nechci a nechci se odloučiti od
Tebe, Miláčku duše mé. Svato
svatě si umiňuji, že od této chvíle
polepším život svůj, že se vyhnu
místům, osobám a společnostem,
které mne svádívaly k hříchu, že
se budu bedlivě varovati vůbec
všech blízkých příležitostí ke hří
chu a že ti od nynějška budu v
každé příčině věrněji sloužiti. To
muto mému opravdovému předse
vzetí račiž, Pane Bože můj, milo
stivě požehnati! Ty však, duchu
zlý, nepříteli a vrahu duše mé, od
stup ode mne! Skrze vítězných pět

ran Krista Pána: odstup ode mne!
Odříkám se tebe, i všech skutků
tvých, 1 vší pýchy tvé! Neopovažuj
se, vraceti mně nyní před sv. zpo
vědí onen stud, který jsi mně před
hříchem zlomyslně vyrval! Vstanu
a přesně tak, jak jsem své hříchy
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poznal, vyznám se z nich splno
mocněnému služebníku Božímu na
místě Božím. Ty, Pane, buď v srdci
mém a na rtech mých, abych se
hodně a řádně vyzpovídal ze všech
hříchů svých, ve jménu Otce i Syna
1 Ducha svatého. Amen.
Maria Panno, útočiště hříšníkův,
oroduj za mne! Všichni svatí a svě
tice Boží, zvláště vy svatí kajic
níci, přimlouvejte se za mne! An
děle Boží, strážce můj, provázej
mne! Amen.
6. Modlitba po sv. zpovědi.

Nejvroucnější díky vzdávám To
bě, lásky nejhodnější Slitovníku
můj, za nezaslouženou milost Tvou,
že jsi mne, bídného hříšníka, ve
sv. svátosti své očistil od hříchu a
opět mne přijal za dítko Své. Ra
ČIŽ, prosím, nekonečným bohat
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stvím zásluh Svých doplniti, čeho
se mně nedostávalo při mé lítosti a
opravdovém předsevzetí, a v čem
snad nebyla dosti úplná a upřímná
zpověď má. Pokud mohu hned nyní
vykonat: uložené mi pokání, chci
jím zadost učiniti co možná nej
dokonaleji.
(Uložené pokání vykonej.)

Toto nepatrné pokání své sjed
nocuji s nekonečnými zásluhami
Ježíše Krista a se svatou Krví
jeho, kterou za mne vylil. Skrze
Kristovo utrpení, krev a rány,
shlaď, Bože, všecky hříchy mé.
Uvrz je do hlubiny Svého milosti
vého slitování. Ranami svými u
zdrav mne, Ježíši, zármutkem Svým
potěš mne, přehořkými bolestmi
Svými posvěť mne!
Upřímně a bez přetvářky chci
dobra přáti všem lidem. Všecky mi
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luji láskou srdečnou, nade vše mi
luji však Tebe a svatou vůli Tvou.
— Všeho se zříkám, co Ty nejsi,

|

a tím více všeho, co by Tě urá
želo. Zříkám se všeliké nezřízené
žádosti těla, žádosti očí a pýchy
života. — Tobě, můj Vykupiteli,
ochotně a úplně se odevzdávám se
vším, co mám, co mohu a čím
vládnu; všelikou toužebnost svou
ponořuji v nejsvětější vůli Tvou. —
Jsem hotov z lásky k Tobě na se
vzíti a snášeti, cožkoli mně uložíš:
pouze milost Svou mi dej, aby mně
pomáhala nésti, co na mne sešleš.
— Umrtvi ve mně vše, což pře
vráceného a nezřízeného. Znič ve

mně
vwšecku
hříšnou
sobec

Vzdal ode mne vše, co by pod
vracelo a ohrožovalo moje oprav
dové předsevzetí. — Ozdob mne
svými zásluhami a ctnostmi. Ob
nov mého ducha i vůli mou a po
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silni duši mou k životu věčnému.
Učiň mne člověkem podle srdce
svého, abych se Ti ve všem líbil a
kdysi po tomto bídném životě mohl
na Tebe patřiti tváří v tvář; na
věky věkův. Amen.

7. Modlitba před sv. přijímáním.
Přiblížila se chvíle, kdy, nej
milejší Spasitel můj, zavítati hod
láš do srdce mého. Posvátnou hrů
zou naplňuje se nitro mé, když po
vážím, že neskonalá velebnost volí
si příbytek tak nedůstojný. Mno
hem více ponižuješ se, Pane Ježíši,
tím, že přicházíš ke mně, nežli když
jsi chudičkou stáj volil za Své první
bydliště na zemi a potupný kříž za
lůžko Své poslední. Ach, když vidím
bezmeznou lásku Tvou, dvojnásob
jest mi líto, že jsem Tebe, nejvyšší
a lásky nejhodnější dobro, urazil,
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1 obnovuji svoje opravdové před
sevzetí, že Život svůj polepším,
hříchův a blízkých k nim příleži
tostí co nejbedlivěji se varovati
budu a tak uspořádám všecko své
jednání, aby na něm spočinula mi
lostivá záliba Tvá. S hanbou vy
znávám, že jsem už mnohokráte
úplnou nápravu života svého Tobě
shboval, ale vždy zase s cesty kře
sťanské dokonalosti se odchýlil.
Alespoň tentokráte kéž slovo své
splním! Protož „Bože ku pomoci
mé vzezři, Pane, k posile mé po
spěš! Já jsem sice nuzný a chudý,
Ty pak, Pane, spomoziž mně! Ne
boť Ty jsi pomocník můj a vysvo
boditel můj — Pane, neprodlívej"“")
Okamžik přeslastný blíží se více
a více. Již se chystají andělé, aby
přisluhovali u oltáře Božího.
/

.*“w

1) Žalm 69,

*/
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Nejsem hoden, můj Ježíši, abys
vešel pod střechu mou. Ale ty znáš
křehkost a bídu mou; protož to
liko rci slovem a uzdravena bude
duše má. Srdce mé jest tak stu
deno, ó zažehni v něm oheň lásky
své! Srdce mé je tak prázdno,
Ó vyzdob je ctnostmi nebeskými!
Již toužím po Tobě, miláčku duše
mé! Již nyní Tě přijímám s otevře
nou náručí lásky! Ó přijď a vstup
do srdce mého!
Ó Ježíši! Věřím, že jsi přítomen
zde na oltáři. Ó Ježíši! Doufám,
že duši mou vyléčíš a posilníš.
Ó Ježíši! Miluji Tě a chci Tě milo
vati po všecky dny života svého.
Přijď, o přijď už, Miláčku můj!
Tělo a krev Pána našeho Ježíše
Krista zachovej duši mou k životu
věčnému.! Amen.
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8. Modlitba po sv. přijímání.

Ó Ježíši můj! Předobrý hoste
duše mé, budiž mi srdečně vítán.
Klaním se Ti pokorně, ježto jsi
Bůh můj, Pán a Spasitel. Ó kéž
bych mohl tak se Ti klaněti, jak
toho zasluhuješ a jak se Ti koří
andělé a svatí v nebi! Kdo jsem
já, ó Pane, že jsi mne tak obohatil?
Odkud mi ta milost, že Jsi ne
hodnou duši mou tak laskavě na

vštívl a ji vlastním tělem svým
tak zázračně nasytil?! Za veliká
ta dobrodiní jméno Tvé velebím
a vroucně Ii děkuji.
Ó Ježíši můj! Důvěrně blíže se
k Tobě, přednáším Ti své potřeby
a o milost Tvou Tebe prosím.
Ó vyslyš mne! Ty víš, že křehký
jsem a opět snadno mohu padnouti
do hříchu. Ach, neopouštěj mne!
Milostí svou stále přebývej ve
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mně! Nedej, abych kdy hříchem
od Tebe odloučen byl, ale zachovej
nevinnost mou! Posilni mne v po
kušení, potěš mne v utrpení a zbav
mne 1 zla tělesného, je-li v tom
vůle Tvá. Račiž toho všeho dopřáti
také všem mým příbuzným, dobro
dincům, přátelům 1 nepřátelům
mým. Zvláště prosím Tebe, abys
milosti své hojně udělil (N. N...).
Budiž milostiv všem živým 1 ze
mřelým!

Ó Ježíši můj! Obětuji se Ti do
cela. Ty jst mi dal Sebe celého a
proto 1 já chci celý náležeti Tobě.
Přijmi v oběť tělo mé a duši mou!
Přijmi ode mne každé hnutí srdce
mého. Přijmi ode mne veškeru svo
bodu mou! Přijmi mou pamět,
rozum a vůli mou! Tobě, 0 Ježíši,
všecek se odevzdávám, nakládej
se mnou podle svaté vůle své!
Tobě, miláčku duše mé, chci slou
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žiti až do své smrti. Propůjč mně
milosti, bych Tebe ze srdce ne
ztratil, Tobě věren zůstal a jednou
radoval se s Tebou na věky Amen.

Duše Kristova, posvěť
m ne atd.

(Viz str. 465.)

(Odpustky 7 let po sv. přijímání.)

9. Modlitba k sv. patronu.
Dobrotivý Bože, rozmnož v nás
víru, naději a lásku, abychom hodni
učinění byli Tvých svatých zaslí
bení a dejž nám na přímluvu sv.
N., bychom přikázání Tvá věrně
a rádi plníce tak se Ti zalíbili, jako
sv. N., náš patron, a jedenkráte
spolu s ním v nebesích Tě chválili
a oslavovali. Skrze Krista Pána
našeho. Amen.

Modlitba
před obrazem ukřižovaného

Pána Jeziše.

i Bjhle, já, ó dobrý a
nejsladší Ježíši, přede

tváří Ivou na kolena
padám a snejvětší duše
vroucností Tebe žádám
a prosím, račiž Vtisk
nouti do srdce mého živé
city víry, naděje a lásky,
i pravou lítost nad mými
hříchy a co nejpevnější
vůli je napraviti, jenžto
s velikýmpohnutím a bo
lem Tvých pět ran sám u
sebe rozvažuji a v mysli
rozjímám, maje to před

otima, co Tobě vústa

kladl již David prorok
o Tobě, 6 dobrý Jezíši:
Zbodl ruce mé i nohy
mé, s.etli všecky kosti
mé, (Žalm 21.)
Kdo po sv. zpovědi a při

jimání tuto modlitbu před
obrazem ukřižovanéhoPJ.
bobožně vykoná a chvili na
úmysl sv. Otce nábožně se
pomodli, může dojíti plno
moc, odpustků,jež také lze
obětovati za duše v očistci,
Pius IX. 31. července 1858,

TomášKempenský.
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10. Pobožnost křížové cesty.
(Dle sv. Alfonsa Liguor.)

Ve jménu Otce 1 Syna 1 Ducha
svatého. Amen.
Modlitba přípravná.

Můj Pane Ježíši Kriste! Tak
láskyplně kráčel jsi pro mne touto
cestou na smrt, a já jsem Tebe
přece tak často opouštěl! Nyní
však miluji Tě z celého srdce svého,
a protože Tebe miluji, lituji nej
vroucněji, že jsem Tebe urazil.
Jdeš umřít z lásky ke mně, můj
milovaný Spasiteli' Ježíši můj, s
Tebou chci býti navždy spojen
živý 1 mrtvý.
I. Zastavení.

Ježíše na smrt odsuzují.

Klaníme se Tobě, 6 Pane Ježíši
Kriste, a dobrořečíme Tobě, neboť
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svatým. křížem svým svět jsi vy
koupil.
Rozjímej.
kterak Ježíš, když jej
byli zbičovali a trním korunovali, od
Piláta nespravedlivě na smrt kříže byl
odsouzen.
(Zde, jakož 1při každémdalším za sta
vení se pozdrž a rozvažuj to ono Kristovo
utrpení.)

Ne, Pilát, nikoli, nýbrž mé hříchy
odsoudily Tebe, úcty nejhodnější
Ježíši, na smrt. Pro zásluhy, které
jsi získal na této bolestné cestě,
spomáhej mně na oné cestě, kterou
se má duše ubírá na věčnost.

Miluji

Tě, ó Ježíši, lásko má,

více nežli sebe; jest mně srdečně
líto, že jsem Tě urazil, nedopouštěj,
abych se kdy odloučil od Tebe!
Dejž, ať Tě vždy miluji; a pak se
mnou čiň, co se Ti líbí; já přijímám
vše, co na mne sešleš.
Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci
31*

dd
Ježíši můj, z lásky ke mně
na smrt, hle, se ubíráš.
Abych s Tebou věčně živ byl,
kéž mi s Tebou umřít dáš!
II. Zastavení.
Na Ježíše kříž vložen.

Klaníme se tobě atd.

Rozjímej,

kterak Ježíš, jsa ob

tížen křížem, bolestnou tou cestou na
tebe myslil a na smrt Svou, na kterou se
ubíral, Bohu za tebe obětoval.

Ježíši lásky nejhodnější! Rád na
sebe beru všelká utrpení, která
jsi mně určil až do smrti mé, 1 pro
sím Tě pro zásluhy oněch bolestí,
které jsi trpěl, nesa kříž svůj, při
spěj mi, abych kříž svůj nesl s ve
likou trpělivostí a odevzdaností.
Miluji Tě atd.
Otče náš. Zdrávás Maria. Sláva Otci.

ježíši můj ata.
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III. Zastavení.
Ježíš ponejprv pod křížem padl.
Klaníme se Tobě atd.

Rozjímej

tento první Kristův

pád pod křížem. Jeho svaté tělo bylo
bičováním úplně rozedráno, jeho hlava
trním korunována, prolil množství krve
a proto byl tak sláb, že sotva mohl jíti;
nad to nesl přetěžké břemeno, vojáci
jím strkali 1 upadl opět a opět touto bo
lestnou cestou na zem.

Nikoli břímě kříže Tvého, nýbrž
břímě mých hříchů způsobilo Ti
bolesti tak veliké. Pro zásluhu
tohoto prvního pádu svého nedo
voluje, abych opět kdy upadl do
těžkého hříchu.
Miluji Tě atd.
Otče náš. Zdráv as Maria. Sláva Otci.

IV. Zastavení.

Ježíš se potkal s Matkou svou.
Klaníme se Tobě atd.

Rozjímej,
vv

kterak se setkali Syn

a Matka. Ježíš a Maria pohleděli na sebe,
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ale kolik pohledů, tolik šípů, které jim
zraňují srdce.

Nejmilovanější Ježíši! Pro bo
lesti, které jsi vytrpěl při tomto
setkání, dej mi milost, abych co
nejzbožněji uctíval nejsvětější Tvou
matku. Ty pak, Královno bolestná,
oroduj za mne, abych pln svaté
lásky stále byl pamětliv utrpení
Syna Tvého.
Miluji Tě atd.
Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci.
Ježíši můj atd.
V. Zastavení.

Šimon Cyrenský pomáhá Ježíšovi kříž
nésti.
Klaním: se Tobě atd.

Rozjímej,

kterak Židé, vidouce

Ježíše tak zesláblého, že se zdálo, jakoby
při každém kroku mohl ducha vypustiti,
a bojíce se, aby jim neumřel cestou, ježto
jej chtěli viděti skonati na kříži, přinutili
imona Cyrenského, aby za Pánem
nesl těžký kříž,
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Ó nejsladší

Ježíši! Nechci jako

imon Cyrenský zdráhati se nésti
kříž, nýbrž objímám jej, přijímám
jej a zvláště přijímám smrt, kterou
jsi mi určil, a to se všemi mukami,
které ji budou provázeti; sjedno
cuji smrt svou se smrtí Tvou a při
náším Ti ji v oběť. Ty jsi umřel
z lásky ke mně, já chci umříti
z lásky k Tobě, abych se Ti dobře
zalíbil.
Miluji Tě atd.
Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci.

Ježíši můj atd.
VI. Zastavení.

Sv. Veronika podává potní roucho Kristu.
Klaníme se Tobě atd.

Rozjímej,

kterak sv. Veronika,

vidouc Ježíše tak sklíčeného, krví zali
tého, podala mu roušku, kterou se Spa
sitel náš utřel a zanechal na ní svůj
svatý obličej vytisknutý,
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Nejmilovanější Ježíši, tvář Tvá
byla tak krásná, avšak ranami a
krví úplně jest znetvořena. Když
má duše na křtu sv. přijala milost
Tvou, byla též krásná, avšak hříchy
svými jsem ji znetvořil. Jedině
Ty, můj Vykupiteli, můžeš jí opět
dáti bývalou krásu; učiň to pro
Svoje utrpení!
Miluji Tě atd.
Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci,
Ježíši můj atd.

VI. Zastavení.
Ježíš upadl po druhé.
Klaníme se Tobě atd.

Rozjímej

druhýpád Kristůvpod

křížem, čímž se muještě zvýšily bolesti,
jež mu působily rány na jeho svaté
hlavě i na údech ostatních.

Kolikrát už jsi mně odpustil,
nejtišší Ježíši, a jak často jsem na
novo upadl ve hříchy! Jak často
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jsem Tebe opětně urazil! Pro zá
sluhu tohoto druhého pádu Svého
pomáhej mi, abych až do smrti vy
trval v milosti Tvé, a přispěj mi,
bych ve všelikém pokušení, jež na
mne dolehne, Tobě se odporoučel.
Miluji Tě atd.
Otče náš. Zdrávas Mana. Sláva Otci.
Ježíši můj atd.

VII. Zastavení.
S Ježíšem ženy jerusalemské se potkaly.
Klaníme se Tobě atd.

Rozjímej,

kterak ony ženy, vi

douce, jak velice Pán Ježíš bolestmi jest
sevřen, a jak skrápí cestu krví svou, ze
soucitu plakaly, avšak Ježíš pravil jim:
„Dcery jerusalemské! Neplačte nade
mnou, ale samy nad sebou plačte a nad
syny svými!“

Bolestící Ježíši! Urážky, které
jsem Ii učinil, oplakávám pro
tresty, jichž jsem za ně zasloužil,
ještě více však pro zármutek, který
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jsem hříchem způsobil Tobě, jenž
jsi mne tak velice miloval. Proviny
své oplakávám netoliko proto, že
jsem zasloužil pekla, nýbrž že jsem
byl nevděčný Tobě, jenž jsi mne
miloval tak něžně.
Miluji Tě atd.
Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci.
Ježíši můj atd.

IX. Zastavení.

Ježíš padá po třetí.
Klaníme se Tobě atd.

Rozjímej

třetí pád Krista Je

žíše! Jeho slabota, neméně pak krutost
pochopů, kteří naléhali, aby zrychlil
chůzi, ačkoliv už sotva šel: toť bylo
příčinou, že upadl po třetí.

Bolestný Ježíši! Pro zásluhy této
slaboty, kterou jsi se uvolil vytrpěti
cestou na horu Kalvaru, dopřejž
mi síly, ať mohu překonávati ostych
před lidmi a všecky zlé náklon

491

nosti, které mne dříve sváděly,
abych se zřekl Tvého přátelství.
Miluji Tě atd.
Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci.
Ježíši můj atd.
X. Zastavení.

Ježíš ze šatů svlečen.
Klaníme se Tobě atd.

Rozjímej,

kterak katové, str

havše s Ježíše násilně šat, sedřeli mu

zároveň kůži s ran, jež byly Pánu způ
Sebeny při bičování. Polituj
spasitele a modli se:

soucitně

Ó můj nevinný Ježíši! Pro bo
lesti, které Jsi tehdy vystál, po
máhej. mně, abych se oderval ode
všech náklonností k věcem pozem
ským a miloval jedině Tebe, jenž
jsi lásky mé tak zasloužil.
Miluji Tě atd.
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci,

Ježíši můj atd,
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XI. Zastavení.
vv
Ježíš jest na kříž přibit.
Klaníme se Tobě atd.

Rozjimej,

kterak jest Ježíš na

kříž povalen, kterak trpělivě rozepjal
své ruce a jak nebeskému Otci obětoval
život svůj za naše spasení. Ukrutníci
onino přibili jej hřeby na kříž, jejž pak
vyzvedli, aby jej na něm viděli umírati.

Ó můj opovržený Ježíši! Při
pevni mé srdce ke Svým nohám,
ať ostanu stále před Tebou, abych
Tě miloval a již nikdy Tebe ne
opouštěl.
Miluji Tě atd.
Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci.
Ježíši můj atd.
XII. Zastavení.
Ježíš na kříži umírá.
Klaníme se Tobě atd.

Rozjímej,

kterak tvůj Ježíš po

tříhodinném smrtelném zápase dokoná
vá, hlavu sklání a ducha vypouští,
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|

Ó Ježíši můj, na kříži za mne
zemřelý! Líbám s vroucí bolestí
kříž, na kterém Jsi za mne zemřel.
Za své hříchy zasloužil jsem si ne
šťastné smrti, avšak Tvoje smrt
jest mou nadějí. Dopřejž mi pro
Svou smrt milosti abych při
pevněn jsa k nohám Tvým, umřel
z lásky k Tobě. V ruce Tvé po
roučím duši svou.
Miluji Tě z celého srdce, líto
jest mi, že jsem Tě urazil; nedo
pouštěj, abych Tě kdy urazil na
novo; učiň, abych Tě vždy miloval
víc a více, a nalož pak se mnou,
jak Tobě libo.

Otče
náš.
Zdrávas
Maria.
Sláv

Otci.

Ty jsi za mne z lásky umřel,
Ježíši můj, Pane náš.

Života's mi v Sobě dobyl,
kéž mi s Tebou zemřít dáš!
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XII. Zastavení.
Ježíš s kříže sňat.
Klaníme se Tobě atd.

Rozjímej,

kterak dva učedníci

Josef a Nikodem, když byl Spasitel náš

svou dušli vydechl, s kříže jej sňali a po
ložili na klín zarmoucené Matce, ana
jej něžně objala a přivinula na srdce své.

Přijmi mne, bolestná matko má,
z lásky k Ježíšovi za svého slu
žebníka a přimlouvej se za mne
u něho! Ty pak, Vykupiteli můj,
protože jsl za mne ráčil zemříti,
dejž, ať Tebe miluji a ničeho S1ne
žádám, leč jedině Tebe.
Miluji Tě atd. viz str. 483.
Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci.
Ježíšt můj atd.

XIV. Zastavení.
Ježíš položen do hrobu.
Klaníme se Tobě atd.

Rozjímej,

kterak učedníci,pro

vázeníi Pannou Marií, nesli tvého Ježíše
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do hrobu; jeho svatá Matka položila jej
vlastníma rukama ve hrob.

Ó můj pohřbený Ježíši! Líbám
hrob, ve kterém odpočíváš; z něhož
za tři dny zase vstaneš z mrtvých.
Pro Své slavné zmrtvýchvstání,
dejž mně, abych 1 já v soudný den
vstal oslavený, abych navždy jsa
s Tebou sdružen, chválil a velebil
Tebe v nebesích na věky věkův.
Miluji Tě atd.
Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci.
Ježíši můj atd.
Modlitba závěrečná.

Ó Bože, jenž jsi se na výkup
světa ráčil naroditi, jenž jsi se ne
chal od Židů zavrhnouti, od Jidáše
zraditi, provazy svázati, jako Be
ranek k zabití vésti, Annáši, Katfáši,
Pilátovi a Herodovi nečestně před
staviti, lŽivýmsvědkům obžalovati,

pruty trýzniti výsměchem a po
tupou zahrnouti, v obličej uplvati,
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trním korunovati, třtinou Ššlehati,
pěstí po tváři bíti, se šatů svléci,
hřeby na kříž přibíti, mezi dvěma
lotry pověsiti, žlučí a octem napájeti,
a konečně kopím probodnouti; pro
tyto muky, ó Pane, ježto sil my
nehodní sluhové Tvoji nyní připo
mínáme, a pro svou Svatou smrt
na kříži zachraň nás od muk pe
kelných a račiž nás přivésti tam,
kde jsi uvedl lotra s Tebou ukřižo
vaného, jenž s Otcem a Duchem sva
tým kraluješ na věky věkův. Amen.
Otče náš a Zdrávas Maria a SlávaOtci.
wVbyv:*

Pozdraven bud, kříži svatý,
1 Tvé sladké ovoce,

ovoce to jest Pán Ježíš,
lidské spásy původce.
Pozdraven buď, kříži svatý,
ó jak krásný je tvůj kmen!
Skvít se budeš na obloze,
až Pán přijde v soudný den.
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11. Litanie o nejsvětějším Jménu
Pána Ježíše.
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Ježíši, uslyš nás!
Ježíši, vyslyš nás!
Otče s nebes, Bože,
Synu, Vykupiteh světa, Bože
Duchu svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,
ežíši, Synu Boha živého,
ežíši, odlesku Otce,
ežíši, kráso světla věčného,
Ježíši, králi slávy,
Ježíši, slunce spravedlivosti,
Ježíši, Synu Mane Panny,
Ježíši přemilý,
Ježíši podivuhodný,
Ježíši, Bože silný,
Ježíši, Otče budoucího věku,
Ježíši, velký rady anděle,
|
Tomáš Kempenský.

smiluj
námi!
nad
se
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VPN
ežíši
nejmocnější,

Ježíši nejtrpělivější,
ežÍšŠ1 nejposlušnější,
Ježíši, tichý a pokorný srdcem
Ježíši, milovníku čistoty,
Ježíši, milovníku náš
ežÍš1, Bože pokoje,

ežíši, původce života,
ežíš1,

Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,

příklade ctností,

horlteli duší,

Bože náš,
útočiště naše,
Otče chudých,
poklade věřících,

->

ežÍšI, pastýři dobrý,
ežíš1, světlo pravé,
VS:
ežíš1, moudrosti věčná,

dobroto neskonalá,
Živote a cesto naše,
radosti andělů,
králi patriarchů,
mistře apoštolů,
učiteli evandělistů,

smiluj
nad
námi!
se
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Ježíši, sídlo mučedníků,
AA
ežíši, světlo vyznavačů,
Ježíši,
vx čistoto panen,
ežíši, koruno všech svatých, |
Milostiv
nám bud, odpusť nám,
VaV
„2
=-

námi!

smlluj
nad
se

ežÍšI,

Milostiv nám bud, uslyš nás, Ježíši!
Ode všeho zlého,
Od všelikého hříchu,
Od hněvu svého,
Od úkladů dábelských,
Od ducha smilného,
0

l

Od věčné smrti,

"O

Od nešetření vnuknutí tvojich 0
Skrze tajemství svatého vtělení | ©

svého,

|

Skrze narození své,
8
Skrze dětství své,
S
Skrze božský život svůj,
>
Skrze práce své,
Skrze smrtelnou úzkost a utr
pení své,
Skrze kříž a opuštěnost svou |
32"
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Skrzé smrtelné mdloby své,
Skrze smrt a pohřeb svůj,
Skrze zmrtvýchvstání své,
Skrze nanebevstoupení své,
(
Skrze radosti své,
Skrze slávu svou,
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy
světa, odpusť nám, Ježíši!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy
světa, vyslyš nás, Ježíši!
Beránku Boží, jenž Snímáš hříchy
světa, vysvoboď nás, Ježíši!
Ježíši, uslyš nás! Ježíši, vyslyš nás!

Vysvodoď
Nás,
Ježíši!

Modleme se!
Pane Ježíši Kriste, jenžto jsi
řekl: Proste, a obdržíte; hledejte,
a naleznete; tlucte, a bude vám
otevříno: prosíme, uděl nám žáda
jícím vroucnost božské lásky Své,
abychom Tě celým srdcem, ústy
1 skutkem milovali a Tebe chváliti
nikdy nepřestávali.
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Dejž nám, ó Pane, abychom
svaté jméno tvé ustavičně ctili a je
zároveň 1 milovali, poněvadž nikdy
řízením svým neopouštíš těch, ježto
v pevnosti lásky své vzdělávati
ráčíš. Jenž jsi živ a kraluješ na věky
věkův.
R7. Amen.
(Odpustky 300 dní.)

12. Litanie o nejsv. Srdci Ježíšově.
Pane, smilůj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Otče s nebes Bože,
]
Synu, Vykupiteli světa, Bože, |
Duchu svatý, Bože,
i

Srdce
Ježíšovo,
nad
SE
věčného
Otce, Srdce one |sn námi!
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Srdce Ježíšovo, v lůně panen
ské Matky od Ducha svatého
vytvořené,
Srdce Ježíšovo, se Slovem
Božím podstatně spojené,
Srdce Ježíšovo, Srdce nesko
nalé velebnosti,
Srdce Ježíšovo, svatý chráme
Boží,
Srdce Ježíšovo, stánku Boha
nejvyššího,
Srdce Ježíšovo, dome Boží a
bráno nebeská,
Srdce Ježíšovo, ohnisko láskou
planoucí,
Srdce Ježíšovo, schránko spra
vedlivosti a lásky,
Srdce Ježíšovo, plné dobroty
a lásky,
Srdce Ježíšovo, hlubino všech
ctností,
Srdce Ježíšovo, vší chvály nej
hodnější,

O

smiluj
nad
námi!
se
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Srdce Ježíšovo, králi a střede |
všech srdcí,
Srdce Ježíšovo, v němž jsou
všecky poklady moudrosti a
umění,
Srdce Ježíšovo, v němž všecka
plnost božství přebývá,
Srdce Ježíšovo, v němž se
Otci dobře zalíbilo,
Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti
my všichni jsme obdrželi,
Srdce Ježíšovo, žádosti pahor
ků věčných, *) jerusalem, t. j.
lidu vyvoleného,

Srdce Ježíšovo, trpělivé a mno
hého slitování,
Srdce Ježíšovo, bohaté ke všem,
kteří Tě vzývají,
Srdce Ježíšovo, prameni života
a svatosti,
Srdce Ježíšovo, smíření za hří
chy naše,

smiluj
námi!
nad
se
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Srdce Ježíšovo, potupami na-|
sycené,
Srdce Ježíšovo, potřené pro
hříchy naše,
Srdce Ježíšovo, poslušné až k
smrti,
Srdce Ježíšovo, kopím probo
dené,
Srdce Ježíšovo, prameni vše
likého potěšení,
Srdce Ježíšovo, živote náš a
naše vzkříšení,
Srdce Ježíšovo, pokoji a smíre
náš,
Srdce Ježíšovo, oběti hříšníků,
Srdce Ježíšovo, spáso v Tebe
doufajících,
srmmilujse nad námi!

Srdce Ježíšovo, naděje v Tobě
umírajících,
Srdce Ježíšovo, rozkoši všech

svatých,

smiluj
námi!
nad
se

505

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy
světa, odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy
světa, vyslyš nás, Pane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy
světa, smiluj se nad námi!
Y. Ježíši tichý a pokorný srd
cem.
R37.Učiň

Srdci Svému
!

srdce

naše

podobno

Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, po
hlédní na srdce Svého přemilého
Syna a na chvály a dostičinění,
které Ti jménem hříšníků podává,
jim pak, kdykoli o milosrdenství
Tě vzývají, jménem téhož Syna
Svého Ježíše Krista, milostivě od
pouštěj, jenž s Iebou Živ jest a
kraluje v jednotě Ducha svatého,
Bůh po všecky věky věkův. Amen.
(300 dní odpustků.)

506

13. Lifanie Loretská.
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Otče s nebes, Bože, smiluj se nad
námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smi
luj se nad námi!
Duchu svatý, Bože, smiluj se nad
námi!
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj
se nad námi!
Svatá Maria!
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Matko Kristova,
Matko božské milosti,
Matko nejčistší,
Matko nejčistotnější,
oroduj
nás!
za
Matko neposkvrněná,
Matko neporušená,
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Matko přemilá,
Matko předivná,
Matko dobré rady,
Matko Stvořitele,
Matko Spasitele,
Panno nejmoudřejší,
Panno ctihodná,
Panno chvalitebná,
Panno mocná,
Panno dobrotivá,
Panno věrná,
Zrcadlo spravedlivosti,
Stolice moudrosti,
Příčino naší radosti,
Nádobo duchovní,
Nádobo ctihodná,
Nádobo vznešená pobožnosti,
Růže duchovní,
Věže Davidova,
Věže ze slonových kostí,
Dome zlatý,
Archo úmluvy,
Bráno nebeská,

oroduj
nás!
za
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Hvězdo jitřní,
Uzdravení nemocných,
Útočiště hříšníků,
Potěšení zarmoucených,
Pomocnice křesťanů,
Královno andělů,

Královno patriarchů,
Královno proroků,
Královno apoštolů,
Královno mučeníků,
Královno vyznavačů,
Královno panen,
Královno všech svatých,
Královno bez hříchu prvot
ného počatá,
Královno svatého růžence,
Královno míru,
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy
světa, odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy
světa, vyslyš nás, Pane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy
světa, smiluj se nad námi!
A

nás!
oroduj
za
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Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Otče náš. Zdrávas.

Modleme se.
Pod ochranu Tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko; prosbami na
Šiml nezhrdej v potřebách našich,
nýbrž ode všeho nebezpečenství
vysvoboď nás vždycky, slavná a
požehnaná Panno, paní naše, pro
střednice naše, orodovnice naše!
Se Synem svým rač nás smířiti,
Synu svému rač nás poroučeti,
k Synu svému rač nás přivésti!
K. Oroduj za nás, svatá Boží
Rodičko!
L. Abychom hodni učinění byli
zaslíbení Kristových.
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Milost Svou, prosíme, ó Pane,
rač v mysli naše vlíti, bychom an
dělským zvěstováním vtělení Kri
sta, Syna Tvého, poznavše, skrze
umučení a kříž jeho ke slávě
vzkříšení přivedení byli. Skrze té
hož Krista, Pána našeho. Amen.
Prosíme Tě, ó Pane, by nám
pro zásluhy a na přímluvu chotě
Tvé nejsvětější Rodičky uděleno
bylo, čeho pro svou nedostatečnost

Sami dosáhnouti nemůžeme. Jenž
jsi živ a kraluješ na věky věkův.
Amen.

Zdrávas Královno, Matko mi
losrdenství! Živote, sladkosti a na
děje naše, buď zdráva! K Tobě vo
láme, vyhnaní synové Evý; k Tobě
vzdycháme, lkajíce a plačíce v tom
to slzavém údolí. I protož, orodov
nice naše, obrať k nám Své milo
srdné oči, a Ježíše, kterýž jest po
žehnaný plod života Tvého, nám
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po tomto putování ukaž, 6 milo
stivá, Ó přívětivá, 6 přesladká

Panno Maria!
K. Oroduj za nás, svatá Boží

Rodičko!

L. Abychom hodní učiněn byli
zaslíbení Kristových.

Modleme

se.

Všemohoucí,

věčný Bože, který jsi tělo a duši
přeslavné Panny a Matky Marie
spolupůsobením Ducha svatého tak
připravit ráčil, aby důstojným pří
bytkem Syna Tvého státi se za
sloužila, dejž, abychom, z její pa
mátky se radujíce, milostivou její
přímluvou ode všeho nastávajícího
zlého 1 od věčné smrti vysvobození

byl. Skrze téhož Krista, Pána na
šeho. Amen.

(Odpustky 300 dni.)
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14. Litanie o všech svatých.

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš násl
Otče s nebes, Bože, smiluj se nad
námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smi
luj se nad námi!
Duchu svatý, Bože, smiluj se nad
námi!
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj
se nad námi!
Svatá Maria,
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Svatý Michael,
Svatý Gabrieli,
Svatý Rafaeli,
| oroduj
nás!
za
Všichni svatí andělé i archandělé,
orodujte za násl
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Všichni svatí blahoslavených duchů
řádové, orodujte za nás!
Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás!
Svatý Josefe, oroduj za nás!
Všichni svatí patriarchové a pro
roci, orodujte za nás!
Svatý Petře,
Svatý Pavle,
Svatý Ondřeji,
Svatý Jakube,
Svatý Jene,
Svatý Tomáši,
Svatý Jakube,
Svatý Filipe,
Svatý Bartoloměji,
Svatý Matouši,
Svatý Šimone,
nás!
oroduj
za
Svatý Tadeáši,
Svatý Matěji,
Svatý Barnabáši,
Svatý Lukáši,
Svatý Marku,
k

Tomáš Kempenský,

33

bl4
Všichni svatí apoštolové a evange
isté, orodujte za násl
Všichni svatí učeníci Páně, oro
dujte za nás!
Všechna svatá neviňátka, orodujte
za nás!
Svatý Štěpáne, oroduj za nás!
Svatý Vavřinče, oroduj za nás!
Svatý Vincenci, oroduj za nás!
Svatí Fabiane a Šebestiane, oro
dujte za násl
Svatí Jene a Pavle, orodujte za nás!
Svatí Kosmo a Damiane, orodujte
za nás!
Svatý Gervasi a Protasi, orodujte
za nás!
Svatý Václave, oroduj za nás!
Svatý Jene Nepom., oroduj za nás!
Všichni svatí mučeníci, orodujte
za násl
Svatý Silvestře,
Svatý Řohoři,
Svatý Ambroži,
Brodnj
nás
!za

5i5

Svatý Augustine,

Svatý Jeronyme,
Svatý Martine,
Svatý Mikuláši,

| £3

=
=
JE

Svatí Cyrnle a Metode, orodujte za
nás!
Všichni svatí biskupové a vyzna
vači, orodujte za nás!
Všichni svatí učitelé, orodujte za
nás!

Svatý Antoníne,
|
Svatý Benedikte,
Svatý Bernarde,
Svatý Dominiku,
i
Svatý Františku,
j
Všichni svatí kněží a jáhnové, oro
dujte za nás!
Všichni svatí mniši a poustevníci,
orodujte za nás!
Svatá Maří Magdaleno, oroduj za

Oroduí
Nás
Zd

nás!
Svatá Háto, oroduj za nás!
Svatá Lucie, oroduj za nás!

33*
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Svatá Anežko,

Svatá Kateřino,
Cecilie,
|
Svatá
Svatá Anastasie,
J oroduj
nás!
zá
Všeckýysvaté panny a vdovy, oro
dujte za násl
Všichni svatí a světice Boží, oro
dujte za nás!
Milostiv nám buď, odpusť nám,
Pane!
Milostiv nám buď, vyslyš nás, Pane!
Ode všeho zlého,
Od všelikého hříchu,
Od hněvu svého,
Od náhlé a nenadálé smrti,
Od úkladů ďábelských,
Od hněvu, nenávisti 1 ode vší
zlé vůle,
Oa ducha smilného,
Od hromobití a bouřky,
Od moru, hladu a války,
Od věčné snirti,
vysvoboď
nás,
Pane!
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Skrze tajemství svatého vtělení|
Svého,
Skrze své příští,
Skrze své narození,
Skrze křest a svatý půst svůj,
Skrze kříž a umučení své,
Skrze smrt a pohřeb svůj,
Skrze svaté vzkříšení své,
Skrze podivné na nebe vstou
pení své,
Skrze příští Utěšitele Ducha

-—„—

vysvoboď
nás,
Pane!

svatého,
V den soudný, vysvoboď nás, Pane!
My hříšníci, Tě prosíme, uslyš nás!
Abys nám odpustiti ráčil, Tě pro
síme, uslyš nás!
Abys nám milostiv býti ráčil, Tě
prosíme, uslyš nás!
Abys nás k pravému pokání při
vésti ráčil, Tě prosíme, uslyš nás!
Abys Svou církev sv. říditi a za
chovati ráčil, Tě prosíme, uslyš
nás!
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Abys apoštolského nejvyššího |
pastýře a všecky duchovní
řády ve svatém náboženství
zachovati ráčil,
Abys nepřátele církve svaté
ponížiti ráčil.
Abys králům a knížatům kře
sťtanským pokoj a pravou
svornost dáti ráčil,
Š
Abys veškerému lidu křesťan nás!
skému pokoj a jednotu udě
usly
,
liti ráčil,
Abys nás ve své svaté službě /
posilniti a zachovati ráčil.
Abys myslí našich k nebeským
žádostem pozdvihnouti ráčil. T
Abys všem dobrodincům našim
věčným zbožím odměniti
W

v ěprosíme

ráČIl.

Abys duše naše, bratrů, přátel,
rodičův a dobrodincův od
věčnéhozahynutí vysvoboditi
TáČil,

o ki ce

Abys úrodu zemskou dáti a za-|
chovati ráčil,
Abys všem věrným zemřelým
odpočinutí věčné dáti ráčil, f
Abys náš vyslyšeti ráčil,
Synu Boží,
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy
světa! Odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy
světa! Vyslyš nás, Pane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy
světa! Smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš

Tě
prosíme,
usluš
nás!

nás!

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Otče náš atd.
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Žalm 69.
Bože, ku pomoci mé vzezři, *
Pane, k spomožení mému pospěš!
Ať se zastydí a zahanbí, * kteří
hledají duše mé.
Ať se obrátí nazpět a zastydí, *
kteříž mi žádají zlého.
Ať se rychle se studem od
vrátí, * kteří se mně posmívají.
Nechť plesají a v tobě se ra
dují všickni hledajíce tebe, * a
kteří milují spasení tvé, nechť říkají
vždycky: Hospodin budiž veleben.
Já jsem sice nuzný a chudý, *
ty, Pane, spomoziš mně.
Neboť ty jsi pomocník můj a
vysvoboditel můj, * Pane, nepro
dlívejž.
Sláva Otci 1 Synu 1 Duchu sva
tému, * Jakož byla na počátku, tak
1 nyní 1 vždycky a na věky věkův,
Amen,
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K.
níky
L.
K.

Spasiž, můj Bože, služeb
a služebnice své.
Kteří doufají v tebe.
Budiž nám, ó Pane, silnou

věží.

L. proti nepřátelům našim.
K. Nechť proti nám nepřítel
nic neprospívá.
L. A syn nepravosti ať nám
neuškodí.
K. Pane, nenakládej Ss námi
podle hříchů našich.
L. Aniž podle nepravostí našich
odplacuj nám.
K. Modleme se za svého nej
vyššího pastýře N.
L. Hospodine, zachovej ho, a
obživuj ho, a učiň ho blahoslave
ného na zemi, a nevydávej ho
v ruce nepřátel jeho.
K. Modleme se za dobrodince
SVÉ,
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L. Pane, račiž všem dobře nám
činícím pro jméno své odplatiti ži
votem věčným.
K. Modleme se za věrné ze
mřelé.

L. Odpočinutí věčné dej jim,
Pane, a světlo věčné ať jim

svítí.

K. Nech, ať odpočívají v po
koji.
L. Amen.
K. Modleme se za své nepří

tomné bratry a sestry.
L. Spasiž, můj Bože, služeb
níky a služebnice své, doufající
v tebe.
K. Sešliž jim pomoci, pane, ze
svatyně své.
L. A ze Sionu ostříhej jich.
K. Pane, vyslyš modlitbu mou.,
L. A volání mé k Tobě přijď.
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Modleme se:
Bože, jehož vlastnost jest vždy
se smilovati a odpouštěti, přijmiž
milostivě modlitby naše, a učiň,
abychom my 1 všickni, jižto ře
tězem hříchů svázání jsou, skrze
převeliké milosrdenství tvé od nich
rozvázání byli.
Prosíme tě, ó Pane, vyslyš mo
dlitby tobě k nohám padajících a
vyznávajícím se tobě hříchy od
pusť: abychom od dobroty tvé
prominutí svých nepravostí 1 pokoj
spolu obdržeti mohli.
Nevypravitelné milosrdenství své,
ó Pane, nám laskavě proukaž,
a nás spolu všech hříchů sprosť,
a od trestů za ně zasloužených vy
svobod.
Ó Bože, jenžto hříchy rozhně
ván, ale pokáním zase upokojen
býváš, shlédní milostivěna prosby
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svého pokorného lidu, a metly
hněvu svého, které za své hříchy
zasluhujeme, odvrátiti račiž.
Všemohoucí, věčný Bože, smi
luj se nad služebníkem svým N.,
nejvyšším pastýřem naším, a ve
diž ho dle dobrotivosti své po
cestě spasení věčného, aby s po
mocí tvou, co se tobě líbí, pohledá
val a ze vší síly vykonával.
Ó Bože, od kteréhožto svaté
žádosti, pravé rady a dobré skutky
pocházejí, dej služebníkům svým
ten pokoj, jehož svět dáti nemůže;
aby naše srdce tvým přikázáním
poddáno, a po odvrácení strachu
nepřátelského časové naši pod tvou
ochranou pokojní byl!
Zapal, Pane, ohněm Ducha sv
ledví 1 srdce naše; abychom tobě
neposkvrněným tělem sloužil a
čistým srdcem se zalíbili!
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Bože, všech věřících Stvořiteli a
Vykupiteli, račiž duším služebníků
a služebnic svých odpuštění všech

hříchů dáti, aby prominutí, kterého
vždycky sl žádali, skrze nábožné
prosby naše obdrželi!
Činy naše, prosíme, Pane, mi
lostí svou předcházej a svou pomoc
sprovozuj, aby všecky naše modlit
by a skutky od tebe vždy se začí
naly, a tebou začaty dokonány
byly!
Všemohoucí, věčný Bože, jenž
spolu nad živými 1 mrtvými panu
ješ, a nade všemi se smilováváš, o
kterých předem víš, že skrze víru
a dobré skutky tvými budou, po
korně tebe žádáme, aby ti, za které
jsme modlitby konati ustanovil a
ježto buďto tento nynější věk ještě
v těle zdržuje, nebo věčnost již od
těla oddělené přijala, na přímluvu
všech svatých tvých odpuštění vše
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likého provinění u tvé dobrotivosti
došli! SkrzeKrista, Pána našeho.
Amen.
Modlitba za odvrácení všelikých
protivenství a veškerého kříže od
křesťanstva.
Všemohoucí věčný Bože, Pane
a Otče nebeský, shlédni okem svého
neskončeného milosrdenství na naši
bídu, nouzi a soužení! Smiluj se
nade všemi pravověřícími, za které
tvůj jednorozený Syn, Pán a Spa
sitel Ježíš Kristus v ruce hříšníků
se milerád vydal, a svou předra
hou krev na dřevě svatého kříže
vylíti ráčil. Skrze téhož Pána na
šeho odvrať od nás, nejmilostivější
Otče, zaslouženou pokutu, vezdejší
a budoucí nebezpečenství, škodli
vou bouřlivost, války, drahotu,
pád dobytka, nemoci a truchlivé
bídné časy! — Osvěť též a posilni
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ve všem dobrém duchovní i světské
vrchnosti a ředitele, by ke všemu
nápomocni byli, což ku tvé božské
slávě, k našemu spasení a všeobec
nému pokoji a štěstí celého kře
sťanstva prospěšno jest! Uděl nám,
ó Bože pokoje, náležitou sjedno
cenost u víře beze všeho odštěpení

© aodpadlictví!
Obrať
srdce
naše
k pravému pokání a polepšení ži
vota našeho! - Zažehni v nás oheň

© lásky
své!Dej
nám
lačnět
a
horliti po všeliké spravedlivosti,
bychom tobě jakožto poslušné dít
ky v životě 1 při smrti příjemní a
líbezn. byl!
Prosíme tě také,
ó Bože, jak ty chceš, abychom
tě prosili: za své přátele a nepřátele,
za zdravé a nemocné, za všecky
zarmoucené a nuzné křesťany, za
živé 1 za mrtvé! — Tobě, Pane, ať

jsou na vždycky poručeny naše
práce a utrpení, naše obcování a
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jednání, naše živobytí a smrt! —
Nech, ať jen zde tvé milosti zaži
jeme a potom se všemi vyvolenými
v radosti a blahoslavenství věč
ném tebe ctíme a chválíme. — Po
přej nám toho, Pane, Otče nebeský!
Skrze Ježíše Krista, svého přemi
lého Syna, Pána a Spasitele našeho,
který s tebou živ jest a kraluje
Bůh požehnaný na věky věkův.
Amen.
K. Pomoc naše ve jménu Páně.
L. Který učinili nebi 1 zemi.

© Zavšeobecné
potřeby
skrát
Otče náš a skrát Zdrávas.
15. Modlitba za šťastnou smrť.
Ježíši, Maria, Josefe! Vám da
ruji srdce své 1 duši svou. Ježíši,
Maria, Josefe! Stůjte při mně v boji
posledním! Ježíši, Maria, Josefe!
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Kéž duše má V pokoji s Vámi
odejde! Amen. (Odpustky 300 dní,
kdykoli se všecky tyto prosby pomod
líme; odpustky roo dní, pomodlíme-li
se toliko jednu z nich.)

Uprostřed života ve smrti jsme:
koho si najdeme za pomocníka,
leč Tebe, Pane, který jsi pro
hříchy naše právem rozhněván ?
Svatý Bože, svatý silný, svatý
a milosrdný Spasiteli, hořké smrti
nevydávej nás!
Nezamítej nás v starobě: když
ochabne síla naše, neopouštěj nás,
Pane!
Svatý Bože, svatý silný (atd.,
jak výše).

E

Tomáš KempeaskÝ,

34
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Písně ke mši svaté.
I.

Předzpěv.

Pozdvihnise, du

| činám;
sbázní,
avšak
beze
stra
|©
chu
vstup
tam
v
onen
věčn
chrám!
Onť
tam,
jenž
těostří
še, z prachu,- zaleť k rajským kon

© pod
svá
křídla
brává,
jako
plod
hává - jako svojí zornice, - jenž tě
svůj orlice.

K začátku.

Tobě, Pane, na

výsosti,
s pokorou se klaníme,
srdce plná zkroušenosti
v oběť

| Tobě
vznášíme,
sejmi
znich,
co
©
nečistého,
zbožné
lásky
duch
je
— vnesvplápol
ohně
přesvat
k hvězdotrůnu do nebes.

| že!jenž
jsistvořil
tento
svět,
Gloria.

Sláva Tobě, velký Bo

jenžto voláš slunce z lože, v luhy
seješ jarní květ. - Jitřní záře, duhy
krása,
světlý den 1 jasná noc:
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všecko slávu Tvoji hlásá, - všecko
zvěstuje Ivou moc.

G raduale.

Ty, jenždáváškla

sům zráti, jenžto šatíš lilie, dej
se nám vždy lépe znáti,
jak Tě

| slova
Syn
Tvůj
zjevuje.
Svaté
©
Tvého
voď
nás
vetsvětl
mác
života, - ať nám po skončení jeho
kyne věčná blahota.

Credo.

Věřím v Tebe, Vše

vládoucí,

jenžto živly v moci

| máš,
jenžto
rukou
všemoh
| ješ,
jenžto
kvítí
ranní
svlaž
©
jenžto
víš,
corosou
srdce
cítí
a
hory zlatem odíváš. - Věřímv Tebe,

je láskou zblažuješ.

Obětování.

r. Přijml dary

sluhy svého, - jež Tvá země zplodila
a jež moudrost Syna Ivého - za
oběť si zvolila. A ta oběť buď Ti
milá, - jako zápal Abele; - učiň, by
se proměnila - v tělo Vykupitele,
34*
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© všecku
2.5obětí
tou
obětujem
Tobě
©
práci
ctnou;
Tvojí
služb
zasvěcujem - tělo své 1 duši svou.
S milostí Tvou směřuj stále
všecko naše snažení
ke Tvé
větší cti a chvále, - nám 1 bližním
k spasení.

Sanctus., Svatý,svatý!“pro
| zpěvují
Tobě
nebes
kůrové
©
na
zemi
1králh,
nanebi;
Ho
© chválí
spodine,
tvorstva
Tebe
lid
velebu Tvou oslavují - všeho světa
tvorové. - Moudrost Tvá se v bázni
Tvůj velebí.

Po pozdvihování.

r. Ple

©
srdce
svých
sestrun.
Ten,
jenž
©
sídlí
nad
hvězdami,
mezi
námi
© pové
zvolil
trůn.
Klanějte
se,
©
jeho
věrných
na
zzástu
emi;
sej, duše! Bůh je s námi, - dotkni

třeste se, 6 hříšníkové,
stojí před vámi!

soudce
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2. Serafíin se v prachu koří, 
cherub padá na svou tvář; - neboť
Ten, jenž světy tvoří, k nám se

©
snížil
na
oltář,
Bože
svatý,
Bože
|| smrtelný,
silný,
jeden
vsvěta
oboru,
ne
nerozdílný,
přijmi
naši
pokoru!

Kupřijímání. Budižs námi,
| Bože
skrytý
vnejsvětěj
Svá
|© slyš
povzbuzuj
nás
kectnosti;
vy
mile
naše
vzdechy
vúzkos
tosti, - nebeské v nás vzbuzuj city,

a v starostech; uděluj nám svojí
těchy
ve všech naších žalo
stech!

K u konci. Dítek sbor se Tobě
|| klání
-vrozloučení
hodině;
uděl,
Otče,
požehnání
svojí
věrné
ro
dině: žehnej církvi, žehnej vlasti,
žehnej všemu národu, dej nám
dárce věčné slasti,
ve všem do
brém úrodu,
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II.

Při začátku. Ir. Ejhle, oltář
| Hospodinův
září,
přesvatá
nám
oběť nastává, kterou po tisíc let
S jasnou tváří - Morava vždy denně
konává; - za příkladem dávným se

©
děje,
svatých
Cyrila
aMeto
| to
děje,
jižto
rozkaz
Kristův
plnili
paměť smrti jeho slavil.
2. Oběť, kterou oni konávali
v klenbách Velehradu posvátných,
rádi bychom též my Bohu vzdali,
pro mnohý však nehodni jsme
hřích; - nuže, svatí miláčkové Páně,
přispějte nám s nadehvězdné
báně, by Bůh ústa, srdce očistil
a nás milostí svou ujistil.

Gloria.

„Sláva, sláva na vý

sostech Bohu!“
nad Betlemem
pěli andělé, a ten zpěv se podnes
nad oblohu k Pánu povynáší ve

© sele;
Ónechať
sevěčně
věků
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vzdává - králi králů po všem světě
sláva,
kterou předkům našim

— věstili
apoštolé
naši
přemil
Evangelium.

©
©
©
©

Zaznělonám

slovo pravdy věčné - ústy Soluňanů
před věky, podnes v lahodě zní
nekonečné a svět zaznívá jím da

leký;
přinesliť
nám
oni
písm
svaté,
bychom
ze
studnice
této
zlaté
moudrost
nebes
veždy
vá
žili,
Bohu
sloužiti
sesnažili.

© Pánu,
zvíry
růže
ctnosti
roz
Credo.

©
|©
|

Bez víry se nelze líbit

kvítá, - víra otevírá rajskou bránu,
věrou do srdce Bůh zavítá;
a
ten poklad tisíc let již máme; 6,

Snahou
Cyrila
aMetoda
znám
Kobětování. Přijmiž,Otče,
oběť
nekrvavou,
kterou
při
ve
čeři
poslední
slavil
Syn
Tvůj
myslí
přelaskavou;
přívětiv
na
kéž pak jej věčně zachováme!

Krista, spásu národa.
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nás pohlédni, - jako's k Velehradu

©
připověděl,
když
se
napřemi
Morav
© slavila
první
oběť
Tobě
lhbě hleděl, a Svou milost

lidu

Sanctus. Svatý, svatý, svatý
| Hospodine,
plna
jsou
Tvé
slávy
| kyne,
nechť
svět
celý
Tobě
za
nebesa,

láska Tvoje všemu tvoru

plesá;
sstoupni, Kriste, přezá
zračně dolů, - ať se Tobě poklo
níme spolu - s celou vlastí, s celým

národem,- sotci Cyrilem a Metodem.

Popozdvihování. Ir.Ote
© vřela
sejižnebes
brána,
slovo
© chleba,
vína
skryl!
Občerst
tě
zázračné kněz vyslovil, - vítej, duše,
vítej Krista Pána, - jenž se v způsob

krví Svou a tělem, spojíš se dnes
se svým Spasitelem, jenžto život
drahý za tě dal a tě k Sobě So
luňany zval.
2. Hle, též v této milostivé době
zve Tě k stolu Svému nebes
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| Pán,
slyš,
jaklaskavě
těvolá
k Sobě, Boží hod též tobě uchy
stán;
kéž se duše věrou Živou
skvěje, - láskou Cyrila a Metoděje

© nadějí
kéž
svatou
zplápolá
že
ji Pán též v ráj Svůj povolá.

AgnusDel. Vítej, Kriste,vítej
© chlebe
živý,
Beránku,
jenž's
hří
© Tebe
žádostivi,
neb
jsinás
všech
chy světa sňal,

pohleď, jak jsme

k Sobě povolal; - ach, my hříchem
ztratili jsme nebe! Ó, kéž nalez

| nem'
jeskrze
Tebe,
přímlu
apoštolů Tvých, - věrověstů našich
slovanských!

K závěrce.

I. Vyslyš, Pane,

| ktrůnu
Tvému
skládáme
po
vyslyš prosbu vřelou,

kterou

žehnej vlast, žehnej církev celou,
zůstaň s námi, zbožně želáme;
sprovázej nás na vezdejší pouti,
nedej lidu Svému zahynouti, pro
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© zásluhy
svaté
oběti
vylej
milos
© uhasne
vnašich
zbožných
vla
© kbáni
nebes
jasné
vznáší
oběť
na Své na děti.
2. Nechť Tvůj oltář nikdy ne
stech slovanských,

nechť se denně

| tisíc
letjižstále
plane,
oslavu
z chrámů křesťanských,

která

Tebe, věčný Pane,
posvěcujíc
srdce národa, - čeleď Cyrila a Me
toda.

III.

| blahé,
roky
rozžati
otcům
víry
světl
©
jenžto
js1
ř
ídil
apošto
© kroky
zvýchodu
knaší
Mora
I. Bože, co's

ráčil před tisíci

© ztéto
vlasti
vane:
Dědictví
otců
© luně,
Cyril
aMetod,
kázali
nám
©
spásu,
ochranu
skytli
vcírkv
věnce drahé;

k Tobě hlas prosby

zachovej nám, Pane!
2. Na Velehradě bratří ze So
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©
krásu:
Od
doby
ténám
© ctnosti
světlo
víry
plane:
Dědictví
otců
svatém lůně,

učili národ znáti

zachovej nám, Pane!
3. Jazykem rodným Boží chvá
lu pěl,
mateřskou řečí knihy
svaté psali, získali láskou Kristu

© národ
celý,
život
nám
navše
věky
jenž
otců
4.

znchovali.
Nezhyne rod,
věřit neustane:
Dědictví
zachovej nám, Pane!
Kolik to bouří nad vlastí

© sesneslo,
oŽivot
bylo
zápas
© pohromy
pluka
kleslo,
Velehrad
víry
bez
|©
stojí;
apoštolů
to
dílo
požehnané:
Dědictví
otců
zacho
nám v boji, - mohutné sídlo Svato

vej nám, Pane!
5. Velehrad náš ten rozkvétá
vždy znova, - nižádná moc už nám

©
honerozboří,
pokud
náš
národ
©
vhloubi
srdce
chová
důvěru
k
© Matce,
která
divy
tvoří.
Maria
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za nás prosit nepřestane: - Dědictví
otců zachovej nám, Panel
6. Otcové naši, svatí apoštolé,
- jejichžto jména slaví národ vděč
ný,
neopouštějte nikdy svého
pole, by vaše setba zrála ve plod

| věčný,
aťnanirosa
požehn
kane:
Dědictví otců zachovej
nám, Pane!
7. Nechať se pyšná nevěra koi
zmáhá - a peklo seje koukol nových
zmatků, - nebudem dbáti odvěkého
vraha, - nedáme věčných sobě bráti

© statků;
víře
vždy
věrní
budo
Moravané:
Dědictví otců
chovej nám, Pane!
IV

za

I. Zdrávas Maria! Anděl
Páně s nebe
poselství spásy
všemu světu nese,
a všechno
tvorstvo pozdravuje Tebe,
Ro
dičko Boží, u radostném plese,
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Ó, hvězdo jitřní světa zatmělého,
- oroduj za nás vždy u Syna Svého.

2. Milosti plna andělem
©
jsi
zvána,
bez
vady
hříchu
po
©
čata
jsi
b
yla
lilie
Čistá,
Matk
©
Krista
Pána,
životem
nebes
na
©
zemi
jsi
ž
ila,
Na
k
rušné
pouti
© žití
pozemského
oroduj
zanás
vždy u Syna Svého!

3. Pán s Tebou,

Panno pa

© poslušnou
sezvala;
Tys
zEvy
dcerta požehnaná žena,
nen vyvolená,

Tys děvkou Páně

která nám Syna Božího jsi dala.
Potřelas hlavu hada pekelného:
- oroduj za nás vždy u Syna Svého.
4. Z Tebe nám vzešlo slunce
věčné spásy,
noc temná prchla
září jeho světla: - vzrůstaly ctnosti
nadpozemské krásy, životem no

vým celá zemězkvetla. - Požeh

naný je plod života Tvé
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ho: - oroduj za nás vždy u Syna

Svého!

5. Svatá

tičko

Maria, 6, Ma

Boží - pod křížemPáně

© tam
nabolestném
ložikrvav
v žalosti jsi stála,

když Ježíšem

© srdce
sedmibolestnéh
oroduj
za
oběť za hříchy se dála.

Pro rány

nás vždy u Syna Svého!

6. Pros za nás hříšné,

když nám duši tíží na pouti zem
ské nepravost a vina,
kajicně
uved ke svatému kříži, - ukaž nám
Svého zmučeného Syna: - Beránka,
jenž sňal hříchy světa všeho: - oro
duj za nás vždy u Syna Svého!

7. Pros za nás nyní,

dokud

bojujeme - za spásu duše, za svou
víru svatou, - dej, ať se z dobrých

©
skutků
radujeme,
aťpřemáh
© blud
azradu
klatou:
pomáh
potřít nepřítele zlého: - oroduj za
nás vždy u Syna Svého!
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8. K hodině

smrti

když

se budem strojit, - Královno nebes,
ó, pak přispěj zvláště, věčnosti
branou bychom mohli projít,
v ochraně Tvého mateřského plá
ště; - až uvidíme soudce nebeského:
- oroduj za nás vždy u Syna Svého!
9. Amen.
— Tak staň se!

© Ó,buď
při
nás
stále,
křesťa
věrných pomocnice mocná; - chraň
vlasti v službě nebeského krále,
v potřebách všech nám budiž nápo
mocna, až doputujem života věč
ného, - oroduj za nás vždy u Syna
Svého!

Písně k požehnání.
I.
I. Chvalte, ústa, předůstojnou 
Svátost těla v závodu
chvalte

© krev,
jižláskou
hojnou
pro
člo

||—
|
©
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věka
svobodu
ráčil
voběť
boh
bojnou
vylit
král
všech
náro
2.vroucně
Svátosti
téneskona
Čiň
me
poklonu,
ustup
řád
stvo
zastaralé.
novému
teďzá
konu, - síle smyslů nedozrálé - se
jmi víra záclonu.

— 3.Otce,
Syna,
pooboru
ctě
© způsobou;
buď
iDuch
ctěn
od
me vroucí útrobou,
rozléhej se
k nebes dvoru - chvála slavnou

svých tvorů,
jenž pochází od
obou. Amen.
ý Chléb s nebe udělil jsi jim.
R37.Všelikou rozkoš v sobě mající.

Modleme se.
Bože, jenž jsi nám v přepodivné
Svátosti památku umučení Svého
zanechati ráčil: uděl nám, pro
síme, svatá tajemství Těla Tvého
1 Krve Tvé tak ctíti, abychom
užitek vykoupení Tvého ustavičně

b4
v sobě cítili, Jenž jsi živ a kra
luješ na věky věkův.
R37. Amen.

II.
r. Vítej, vítej, Tělo přezázrač
né, - živodárná stravo duše lačné,
vítej, manno s nebe přibylá!

Pozdravena Krev buď Jezu Krista,
- jíž se nápoj žíznivému chystá, 
jíž se čerství duše unylá!
“
2. Zdrávo budiž, Srdce Ježí
šovo! - S Tebou pojí Bůh se, věčné
Slovo, - v Tobě plesá Boží Trojice.
- Čest a chvála buď i Tobě vzdána,
svatosvatá Duše Krista Pána,
nevyvážná míru studnice!
3. Božství Páně, věkověčná krá

— so,nebešťanů
neskonalá
spáso
- ve
Synu
vždy
Svojí

Svátosti požehnáno buď!
Boží, ve Svátosti kraluj a
více zde nás zdokonaluj,
láskou zaněť naši hruď!

Tomáš Kempenský.

35
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III.

© ctíme,
snebešťany
Tebe
vele
svatý,
povždy
Ježíš
Kristu
|| svýsosti
Vsvatý
nejsvětější
Svátos
I. Skrytý Bože, vroucně Tebe

bíme:

svatý, svatý, svatý;

2. Dík buď Tobě, Kriste do
brotivý,
jenž nás živíš Tělem
Svým a Krví! - Svatý, svatý, svatý

atd.

© požehnání,
stání,
TynSvatý,
ám
ktomu
dej
Své
©
svatý,
svatý
3. Tobě chceme sloužit bez u

atd.

Píseň zásvětná
k nejsvětějšímu Srdci Páně.

K nebesům se orla vzletem naše
písni vznášej dnes, slavně hlásej
celým světem duší našich slib a
ples: Srdci tvému Ježíši, ty náš
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králi nejvyšší, | po tvé vůli pře
svaté zasvětíme srdce své. :]
Pro nás žilo, pro nás bilo ode
svého zrození, krev na kříži vyce
dilo za lidí všech spasení. Srdci
tvému atd.
V Boží věčné slávě sídlí na ne
beské výsosti, plno lásky s námi
bydlí v nejsvětější Svátosti. Srdci
tvému atd.
Jeho láska sluncem svítí v pu
stou světa temnotu, budí ctnosti
jaré kvítí, duše křísí k životu. Srdci

tvému atd.
Neustále z jeho rány pramen
spásy vyvírá, smývá hřích a nebes
brány kajícímu otvírá. Srdci tvému
atd.

Pojďte, kdo jste obtíženi! —
hlasem lásky volá k nám, poskytnu
vám občerstvení, pokoj svůj 1 sílu
dám. Srdci tvému atd.
35"
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Srdce Páně budiž s námi, ctno
stem svým nás vyučuj, veď nás
země pustinami, ve všech bídách
při nás stůj. Srdci tvému atd.
Divoká se bouře blíží, boj se
zdvihá se všech stran, proti církvi,
proti kříži pekelných vztek zuří
bran. Srdci tvému atd.
Nedej zvítěziti zlému, pomoz
přemáhat nám hřích, dědictví pak
žehnej svému, neopouštěj dítek
svých. Srdci tvému atd.
V službu tvou dnes oddáváme
sebe 1 své rodiny, tobě věrnost
přísaháme do poslední hodiny. Srdci
tvému atd.

Matičko Boží obětuj...

mně
zář,
zbožně
chci
|© své
život
svůj
lásce
tvé
naovzdát
ltář
Matičko Boží obětuj

milosti

Když se mé cíle zašeří, v temnu

549

© mateři,
opatruj
duši
mou,
-opa
© Matičko
TymTys
ilá,
odejmi
strast
©
ažalost
zlou,
naše
posila
mne hrůzy jmou, - obejmi v lokty
truj duši mou.
Slzy nám stírej rukou svou,

Když vše nás v světě opustí, ne
dej nám zahynout, láska Tvá ať
nás připustí k Tobě se přivinout,
k Tobě se přivinout.

Ukaž
nám
svoje
děťátko,
roz
|| milé
akrásné,
Ježíška,
milé
pou

| pátko,
vnebes
záři
jasné
Ať
mile na nás pohlédne,
očkem
plným milosti, - duši ať k Tobě po

© zvédne,
kuvěčné
radosti,
ku
věčné radosti.

|| Kriste,
Hospodine,
pomiluj
Jezu
pomiluj
ny!ny,
Ty,
spáso
Hospodine, pomiluj ny.

všeho míra, - spasiž ny, 1 uslyšiž, 
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© všem,
Hospodine,
hlasy
naše!
Dej
nám
|©
Hospodine,
Žizň
amír
v
zemi!
Kynie
eleison.

|| země,
©
kníže
náš,
pros
za
ná
Boha,
svatého
Ducha!
Krist
Svatý Václave, kníže náš.
I. Svatý Václave, - vévodo české

eleison.

2. Ty jsi dědic české země,
rozpomeň se na své plémě, nedej

©
nám
nibudouc
| zahynouti
svatý
Václave!
Kriste
eleison
© zažeň
vše
zlé,svatý
Václav
3. Pomoci my tvé žádáme,
smiluj se nad námi, - utěš smutné,

Kriste eleison.
4. Nebeské jest dvorstvo krás
né, blaze tomu, kdo tam dojde
v život věčný, oheň jasný, sva

| tého
Ducha,
Kriste
eleison
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|© Královna
5.Mvelmohoucí,
aria,
Matko
žádoucí
tys
prosiž
za
|©
nás,
za
křesťan
svého
Syn
© Hospodina.
Kriste
eleison
6. Všickni svatí za nás proste,
zahynouti nám nedejte,
svatý
Víte,
svatý Norberte,
svatý
Zaikmunde,- svatý Prokope, - svatý
Vojtěše, svatý Jene Nepomucký,
- svatá Ludmilo, svatý Václave!
Kriste eleison.
7, Bohu Otci chválu vzdejme,
svatým křížém se žehnejme:
ve jménu Otce,
1 Syna. jeho,

© 1Ducha
svatého.
Kriste
eleiso
Hymna papežská.
I. Tam, kde skví se církve týmě,
v starověkém věčném Římě,

© znárodů
všech
jazykové
souhla

© tého
žehnej
anám
zachov
sejí v písni nové: [: Pia jedenác
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© Vatikánské
síně
svaté,
hroby
2. Sedmi chlumův báně zlaté,

svatých v širém kraji - ozvěnou se
otřásají: - [: Pia jedenáctého žehnej
a nám zachovej! :]
3. Velebně náš zpěv se vznáší
nad oblohou země naší; po rovi
nách, moři, lese, k Římu prosby

| hlas
senese:
[:Pia
jedenác
- žehnej nám a zachovej! :]
4. Pohlížíme k vám též vzhůru,
- pějte s námi v lásky kůru, - roz
něťte nás nebešťané! - ať náš zpěv

| zde
neustane:
[:Pia
jedenác
žehnej a nám zachovej :]
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Občanská tískárna v Brně,
Starobrněnská ulíce 19-21,
doporučuje. tyto spísy vydané svým
nákladem :
Duch sv. Františka. Modlitební kniha pro údy
III. řádu sv. Františka. Cena K 3—.
Kytička modliteb k útěše ubohých duší v očistci.
Cena 60 h
Před velebnou svátostí. Eucharistické úvahy.
Cena K 4—.
Svaté přijímání pro zbožné pohlaví ženské.
Druhé vydání. Cena K 3—
Denis P. A., Měsíc Panny Marie. Rozjímání
o modlitbě „Zdrávas Královno““. Cena K 270.
Doss Adolf, Volba stavu ve světlo víry a rozumu.
Cena 90 h
Sv. Fr. Saleský, Nauka o pravé zbožnosti. Cena

K3-—.

Grydil Frant., Obřady církve katolické. Cena
Ě 3'—. — Z toho výňatek: Svatý týden.
Cena K 140.
Háttenschwiller J. P., Velká přípověď božského
Srdce Ježíšova. Cena 80 b.
Hrubý Jan, T. J., Dějiny pobožnosti k Bož. Srdci
Páně. Cena K 8—
Filip Jan, Svatý Jan z Boha, zakladatel řádu
„Milosrdných Bratří“ a patron nemocných.
Cena 30 h.

