
n nennnnnenenn nennnntní

Marie, matky Boží,

a o tak zvaných bratřieh Páně

pojednává u lidu ki-eslmnskmnu nannvažmmu p(nizlvá

JOSEF KLÍMA,
lt'll'žli \“ K lnlnuunicďl

v BRNĚ,1889.

l_n—k'm . : ikl'd'wn: p—pďskf knihliskánny l„(l|"*lllk(.Lnn 'aiinrmlškýnln.



Příčin y,
pro které tento spisek vydáváme.

'..-

Roku 1885. vystavil ruský malíř Vereščagin
ve Vídni svě obrazy, aby každý se na ně podívati
& případně některý si i koupili mohl. Obrazů těch
byl počet velmi značný. Mezi jinými pak vyvěšen '
tam byl také obraz představující dvorek domku se
skupením 9 osob. V pozadí u vchodu viděti ženu,
ana sedí na zemi & skluněna jest nad kujencem,
jehož chová na klíně; u levě zdi sedí pacholtk &.
Fete v zavitku listu. ll protější zdi pracuje tesař u
starší syn mu pomáhá. V prostřed :lvurku pova—
luje se několik hochů |m trmneuh & kolem nich
pobíhá drůbež.

()braz tento dle suulllasuěhu t'lstltlkll znalců
neměl žádné umělecké ceny u byl by si lm nikdo
valně ani nepnvšiml. kdyby byl nemel uay)is_;__ís_y_t_tt_a
Hldjggn llle tolmtu napisu tetly vyulnrazeu lu
(fvurek uunlm domku v Nazaretě, kde Kristus l'an
byl vychován; žena kojící nemluvně přetlstuvovati
má Marii l'unnu, lesni“ -—sv. Josefa, pachnllk čtuuct
—- Pána Ježíše a ostatní jsou prý děti Marie &
Jusefa. tedy bratři a sestry Páně! ])

|) Jak kalendář pro živé & mrtvé duše z r. 1886. uvádí,
popisovuly tuk obraz Vereščaginův „Nár. Listy“
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„ Palrno, že Vereščagiu obrazem tímto nanejvýš
urážlivé, ano zrovna rouhavé dotkl se náboženského
citu katolického lidu. Nebot' mélli Kristus Pan
staršího bratra, pak On sám nebyl nadpřirozené.
zázračné vtéleným synem Božimjnýbrž přirozeným
synem Josefa a Marie, nebyl Bohem, nýbrž pouhým
člověkem, a matka jeho nebyla onou od veků vy
volenou, v písmé sv. naznačenou, důstojnosti Bobo-
rodičky vyznamenanqu pannou, nýbrž prostou. ohy

' čejnou ženou. Neníli však Kristus Pan Bohem a
matka jeho Maria matkou Boží. rozpadava se, jak
se samo sebou rozumí, celé křesťanství v niveč.
('.0 kdy zapřisahlí nepřátelé křesťanského náboženství
a bohopnstí nevérci buďto ústně anebo písemně na
zkazu křest'anstva a na potupu jeho hlásali. totéž
učinil Vereščagin syým obrazem. Obrazem tímto
zamýšlel malíř naplnili šlřlče křesťanského lidu
hrůzou asi takovou, jako když kdo zbraní střelnou
míří na srdce svého bližního. .' Nebot' vezmete srdci
lidskému Bohočloveka. Ježíše Krista. 9 Jeho zaslu
hami. s .leho milostmi. 9 Jeho Hožskon k nam láskou
a s důkazy této lasky nam zanechanými a hle!'
způsobíte, jako byste pí'et'ali žílu, která oživující ai
zahřívající krev srdci lidskému při/vadí. aby pak.
krev tato odtud Opet nemohla prouditi do (telélun
téla »— smlečnosti lidské —- a je oživovati a za—
liřtvati! (Zim by byl bez Krista Panu člověk a eelai
společnost“ lidska? 'lli'3lesomrazivou nevěrou ztuhlé.
mravní pokleslostí vysílené, zahnbé véi'enépropadle.
A strhnete se skrané Marie důstojnost" „tmou-odleh
a svatozař neporušeného panenství a svatosti její

—a odejmete človéčenstvu tiejvznešenejšiho vzoru
dokonalosti křestanské a utnete ruku. která nás
nejbezpečneji k Božskemn Srilei l'nné vede.

I'roto. když liberální časopisy vůbec a nevereeko-
židovské zvlast I'IŠ_l_(_lt-čbltčo tomto obrazu rozepiso—



vati se počaly, rouhání onoho zastávajíce zadané
jim pohoršení všemožně ještě podpalnjíce. zachvělo
se rozhořčením kde které svému náboženství ješte
neodumřelé srdce kal. a, když v katolickém (?) Ra
kousku nenalezlo se tak mocné ruky, která by
předmět pohoršení byla odstranila, ln křesťanská
zbožná mysl aspoň čelnými projevy nevole a na
vyzváni vídeňského arcibiskupa Ganglhanera i
cliňiiio“vými' veřejnými pobožnoštmi snažila se od
činili urážku Hožskému Spasiteli a .leho panenské
matce učiněnou. Tyto smiřovací pobožnosti konaný
ve mnohých chrámech vídeňských s tak hojným a
vroucím účastenstvím, že kal. vědomi v mnohém
srdci poulnchle se probudilo. jinde zase. znova se
vzpružilo.

Vereščagin se svými obrazy odejel z Vídně do
lfešli a ukazoval je pak i v Praze; ale ani tam ani
to pohoršlivý ohraz vystavili již nesměl. Vysla—
vili jej sice nesmel. ale poněvadž všecky leméř časo—
pisy () jeho ohrazich vůhee & o onom pohoršlivem
zvlaste se rozepisovaly a mnohé časopisy se nacho
vavaji a v knihovnach se ukládají, udrží se pn—
malka na ronham, Vereščaainovým ohrazem znít
zol'néno, ješle po dlouhou duhu.

llnleci jsme sice loho, abychom nehlahe na
sledky hezhožeckýeh jakýchkoli projevů
alel com. dlaloln aneho perem vyjádřených
pi*i-„m-liovali. přece však a druhe strany nepoklá—
dálnc za moudro je podcehovali. Zlo pilšohi
špalny nemravný aueho neverocký spiš; rovnež lak,
ano ješte zhouhnňji působí nenu'avný aneh ronhavý
ohraz. Spis neho knihu přečisli a zažili. zejn'iena
jeli ohjelnna a učené peana. mnohý nema ani času
ani |vpélivoali, mnohdy ani schopnosti a vzdělání.
aby všemu porozumél; na obrazu však má vše před
očima, na jednom li.—'lkn.živé a luk srozumitelně



vylíčeno, že i hlava sebe obmezenejší snadno všemu
porozuméti může. Učinek tedy nedobrébo obrazu
bývá moenéjším. úchvatnéjším a zhoubnéjším na
líci, než sebe důkladnější a obšírnější písemné po
jednánL

A tento účinek škodný tím rozsáhlejším a moc
nějším bývá, čím více takové projevy v novinách
se přetřásají, což v míře svrchované se dělo s obrazem
Vereščaginovým. .laktě živy by obrazy jeho tolik
diváků nebyly přilákaly, kdyby se s obrazem oním
nebylo nadělalo tolik hluku. l v Praze, kde »Rodina
Páně: již vystavena nebyla. na 20 000 lidí. jak se
psalo. výstavu navštívilo. a nebylo tuším z nich
nikoho, kdo by v mysli své s obrazem zakázaným
se byl nezabýval. ba zajisté veliký počet byl tech.
již jen k vůli obrazu, byt' i schovanémn. se byli
dostavili. —

llvédoměleho a horlivého katolíka všeliký
projev a všelike rouhání proti sv. náboženství. at"
jest rouhání takove buďto obrazem anebo písmem
vyjádřené. dojísta bolestným naplňuje pocitem. ale
jinak mu value neuškodí. Připomíná si tu slova
Krista l'ána: »mnsí býti, aby přicházela po
horšení, ale vsak beda člověku tomu.
skrze nehoz pohoršení přiehazn (Mat.18,7.í:
ano mnohý povzbuzena se cítí. aby se tím více
přitulil k duchovní matce sve, k sv. církvi, tak jako
kuřátko k slepici utíká a pod křídla její se schovává.
kdyz mrazivý zavane vítr, anebo kdyz nejake ne
he2peeí hrozi. Ale takových uvědomělých, k církvi
sv. celým srdcem lnoncích křesťanů jest. žel Bohu,
počet přece jenom skrovný; tím větší pak jesti
počet lhostejnýclí. vlažných. ba chladných kí'est'anů,
n nichz mrazivý deeh nevery,jenz je ovane, a vse
liké rouhave zlehčování, jehoz svědky se stávají.
heze škodných následků neostává.



Skodně pak tyto následky jeví se tím, že v duši
lidské vznikají pochybnosti o pravdě tě, na niž ne
věra nebo rouhání útočily.

A nedosti na _tom. Pochybnost zapustivsí
v lidském srdci kořeny, nezůstává obmezena jen
na jednu pravdu, nýbrž přechází i na jine. .lestliZe
se v nějakém stavení rozviklá jeden kámen, ne—
potrvá to dlouho a viklati se počne i vedlejší, jenž
se o něj opíral, pak třetí a čtvrtý atd. Tak ve sv.
náboženství opírá se jedna pravda o druhou n
všecky na jedněch spočívají základech, následkem
čehož, můželi se jedna pravdu v pochybnost“ hráti,
přestává příčina. proc by se v kteroukoliv jinou
pravdu pevně věřiti mělo. V kostele slyším na př.
dle učení církve sv. káznti, žn Maria l'anna po
celý život svůj vyznačovala se íieporusoným panen
stvím. Připustímli sohě duos pochybnost“ o předmětu
tomto a pronesuli ji slovy: »kdo ví, jeli to pravda,
snait zítra již pomyslím si: »kdo ví, hylli KPislth
skutečně Synem Božím:- pozcjtři o jiné opět. pravdě
tochyhovati počnu. až pak celu hnilovn tnclto ná

hožcnskělio přesvědčení ruznymi pot-.hyhno—ttmi so
rozviklá & zn silnějšího nárnzo nějakého pokušení
,co sln'onti. t. j. v ncvěrn sc oln'nlt. Avsnk i kdyby
smutně následky takových pot-hybností vezdv k nn
značeným stnntnýín koní-ilin, totiz k uplně IltWŘÍ't'.
netlospěly. tož nojmenst skonln. kterou Způsohí. zít—
loži znjiste vtom. Ze i'ntloslněnnt. Zivětnn prosvětl
čení v srdci vzniknonti nedají; vůln-í—tak účinkují
v srdci lidském jako t'ttdn (cili rez. objevili se na
obilí. Dnes vidíš jestě pšenici bujně rílsti n těsíš
se na hojnou zdál-nou žeň: nvsmk po nejakem čase
přijdeš opět na pole a tu s podiventm so zastavis
í'ka sám u sebe.: »pro milého Pána íloha, co pak
se s tou pšenici jen stalo? bujná temuozelená barva
ta tam, listy žloutnou, klásek jako zvadlý, zrnko
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se nevyvinuje, scvrka se a zůstává zunkou !. »Padla
na ni ruda,: ihned si sám odpoviš, »anebo chyta
se jí rezlc Podobné děje se i v srdci lidském.
Pravdy sv. náboženství utěšené se v něm ujaly,
zapouštejí vždy hlouběji kořeny a zvlažovany jsouce
rosou nebeských milosti a zahřívany paprsky lásky
Boží vzbuzují naději na hojnou žeň čilého nábožen—
ského života i plného živého přesvedčení, Hohu
milých ctností a záslužných skutků. — Tu však
vpliži se do duše pochybnost — a mnoho slibna
úroda zakrnuje vesměs.

Tak působí v srdci vzniklé pochybnoati vůbec
a vzhledem ku posledně Vereščaginem napadanemu
učení o panenské neporušenosti matky Spasitelovy
zvláště.

Jak mila, krasna, ušlechtila, významna a
v účincích blahoplodna jest úcta Marian-ska v církvi
katolické! Snižte však hodne předmět one úcty,
notne jej pošpiňte a ještě blátem poházejte ——a
v mnohe duši udusíte úctu uuu na dobro aneb
aspon \'alne seslabíte. blažive vroucnosti ji zbavíte
a o Bohu milé účinky ji připravíte!

l'i'iznaváme se. že bychom se k vůli Vereš—
čaginovu obrazu, jakkoli mnoho pohoršení natropil.
nyní pera byli již neuchopili. .lest zajisté mnoho
lidí. kteří až dosud () 'pohoršlivém obrazu nie ne
slyšeli a pro ty veru nebude škodou, když o nem
nie se uedočtíní a nie neuslyší. .Iiní asi nan již za
pomneli. .lestit' vůbec známkou našeho veku, že se
mnoho nemyslí a pak že nových věcí jest příliš
mnoho. tak že obraz jeden jinými rychle jej stíha—
jícími v duši brzy setřen bývá. V mnohých pří
padech jesti to chybou. v takových však. jakým je
případ naš, radi řekneme; »dobře tak se děje: -—
u nemoudro by tedy bylo. obrazy takove v duši
obnovovali. Kde pak VBI'OŠt'zttglllůVobraz třeba



(čtenářům časopisů z let minulých snad dosud po
lhoršení působí, tam, pomyslili bychom si, jesti to
\věcí každého strážce na Sionu, aby vhodné veri
(opatřil a tak pohoršení zamezil.

Ale my žijeme v krajině, kde obyvatelstvo je
ínabožensky smíšené, t. j. kde vedle katolikův usazeni
jjsou ve větším neb menším počtu protestanté čili.
jak v našich krajinách si říkají: evandelíci. To pak
máležitosf o bratřích Pane aneb o synech &dcerách
IMarie. matky Ježíšovy, nikdy úplně nevymiží z počtu
jpředmětův.o kterých v soukromých rozmluvách se po
jjednává a které zhusta na denním pořádku se ocitají.

Evandélíci totiž rozhodně zavrhují úctu. jaká
.se v církvi katolické Svatým vůbec a Marii Panně
;žvlašte vzdává. Aby pak toto své jednání ospra
vedlnili. všelikým usilím naproti katolíkům dokazali
.se snaží, že Maria, matka Spasitelova, od obycejne.
proste ženy ničím se neliší. A nejednoho nevčasná
ttato horlivost, ba někdy i zášť proti odpůrci za
:sleptíje tolik, že ani mezi nejobyčejnější slušnosti
nešetří a o matce Itoží rouhavá jména a výrnzv
listy svými pronáší, že by si jich žádne! sproste
ženštiuu líbili nedala a pro urážku nu cti na soudc
Žalovnla. Názvy a výrazy takove. za které se
ostatne mírnější u povužlivejši evandelíci sumi stvdí,
zůstanou veňnou, nesmazatelnou skvrnou & hanbou
krost'anskeho jmena tuk zvaných evnurlelikůvl

t'roto smuluo pochojmue. že verejnou roz-—
pravou, kterou vzbudit zmineny Vercščaginův ..braž,
dostalo se ve smíšených krajinách záležitosti „
synech Marie jen noveho podpulu. llylate to pro
mnohé voda na jejich mlýn. A není dále divu. že
príležitosti tc použil i cvnudélický list »l—llasy zo,
Sionac a že v č. 22 ze dne 25. listopadu 1886.
obšírným clankem (lokazati se snažil a to z pisma_
svatého & z výpovědi nejstarších církevních spiso



vatelů, že na pravdě se zakládá. co Vereščagin byl
vyobrazil a nade všecka pochybnosti že postaveno
jest. že Kristus Pan mél bratry, ba i sestry. Jestli
tomu skutečně tak, pak by ovšem nezbytne ztoho
vyplývalo. že Marii nazev »Pannac, (:() se týče
jejího života po narození Pane, nikterak nepřísluší.

Článkem tím poskytnuta byla evandelickým
čtenářům k oblíbeným proti matce Pane útokům
vítaná zbraň, jak z četných sporů, zejména od doby
té s katolíky vedených, alespoň ve farnosti spiso
vatelové pozorovali jest. Avšak nedosti na tom.
Článek ten s obvyklou u evandelíků vlakových
vecech dotérností vtírán byl také a příležitostně
snad vlíran bude ku čtení i katolíkům a. psán jsa
Způsobem pro povrchního a věci neznalého čtenáře
přesvědčivým. nejednoho i na rozpaky uvedl a ještě:
uvésti může, jakož víme o jistém kat. ctenari, jenž
přečet, dotčený článek se vyjádřil: »'I'oto mne pre—
svédčuje a

H ovandeliků se vůbec veci této o synech
Marie takova důležitost“ priklada. že i ve skolním
katechismu. který vydal r. 1886. klohoncký
evaud. t'arái'. Ferdinand Císař. o ní se pojednává.
Nalezamet v ném na str. 208. otazku lll tuto:
»Co učí církev evandélicka o Marii, matce Ježíšově?
Odpovéď: 1-0Marii uči církev evandélicka že .ležiše.
Syna Božího. zazračné porodila. ale co manželka
Josefova tohoto ještě více syny obdařila, že ji cu
matku .ložíšovu v ctué pamatce míti náleži. nikdy
však vzývati nesluší.:

Co evandélíka nesoudného v minéní jeho utvr—
zuje a čím katolíka veci neznalého na rozpaky
uvadí & mate. jest neustale odvolávání se na písmo
svaté! »Vždyt' to zřejmě stojí v písmé svatémc, tak
tvrdí evandélík. maje s katolíkem o tomto predmetu
řeč: a ihned pismo sv. přináší a jednu nebo druhe



míslo, kde o bratřích Páně se mluví, vyhledává a
ukazuje. Ze pak to nebývá bez účinku, viděti z pří—
kladu následujícího: Před dávnými již lety pracoval
zdejší jeden kat. řemeslník v domě evandělíka &tn
při vzniklé o Marii l'anuě rozprávce evandělík
předkládá katolíku místo u sv. Mat. 13, 54 a 55.
kde se jména domnělých bratří Páně uvádějí & o
sestrách Páně zminka činí; na milého našeho
řemeslníka řádky ty takovy učinily dojem že ještě
po letech pochyhnost' svou o neporušeném panenství
matky Páně příteli svému v důvěrném llOVOlu plo—
nášel odvolávaje se na to, že četl čelné na bílém
v písmě sv.. že Mária měla více dětí! Viděli z toho.
jak se i v našich dobách osvědčuje pravidlo Lutrovo;
»hodně špiřa něco vždycky ulpí.

Z řečeného již patrno. že otázka tato pro nás,
již v nábožensky smíšených osadách bydlíme.
velice jest důležitaa při tom vždycky časova. 1)
(.ásnvou byla před Veleščaginem a časovou zůstane
i tehdáž. až po tomto llleém malíři a jeho olnazíoh
ani zmínky nebude.

% lé příčiny odhodlali jsme se o olam-e této
pojednali zevrulměji. nežli se to stali muže novi
nářskym (lankem. Vedl nas při tom úmysl. alíy

'; 7m i \ osadili-lí r_ízv katolivkývlí zaležitost lalovasovou
just, \iděti 7. připadají—až minul.: dny \' líllzlu'- osadě se udal
l'l'iúcl tam lmlportór (prodavam s |n'oteatantskýml líihlumi a za
laciný prní/. lalui mnolíou píodal. .lako za mluu'enn ial se pak
dobromyslným občanům vykládali svá ovandólivkcř rozumy o
Marii Panně. že jim totiž kal. občanům aim- _.„.kůže a ani že
věří, že byla pannou, fill: tomu prý není tak. Hami írý m—
molíon o tom přesw'šclčití ?. pisma av., kde o líratl'lclí l'am'“ se
("ll'. při čemž jim některé ínísto ukazoval a předčítal. To
v myallclí neiednčolí způsobilo nemalý l'()'l.l'lI('ll,až mlstnl dn
cliovní o věci se dovčdév s kazatelny rčení plz-una sv. 0 bra.
třich Páně objasnil. Zajisté nebyla ona osada ani první ani
posledni, kde onen rýpal —- a jiní podobným způsobem si po
("ínajl.



lid náš měl o věci té, zajisté důležité, nějaké po
učení v ruce, do něhož by nahlednouti a jež by si
přečísti mohl, kdykoli by toho potřebu viděl a cítil.
'l'ake nám ku práci této pohnutkou byla okolnost,
že v řeči česke nemáme žádného zvláštního spisku
o předmětu tomto "mimo malou brožurku od
Kopřivy r. 1885. vydanou, kterýžto spisek, ač jinak
výborné psán jest. prece nedostatečným se osved
čuje tomu, kdo si preje důkladnéjšího objasnění a
vyvrácení důvodův, o které protivníci naši ták hou—
ževnaté se opírají.

.linou jesle pohnutkou nám také bylo toto:
My katolíci uvykli jsme Marii v duchovním smyslu
naZývati svou matkou a název tento není nám
názvem planým, bezvýznamným. .lesti pak svatou
povinnosti dítek. aby ujaly se matky, kdekolivék
bývá napadena, tupena, zlehčována, & aby dle sil
svých prispely na obranu cti rodičky Iioží Marie
Panny!

Jen toho bychom si byli přáli, aby hlava
bystřejší a pero obratnější v ukol tento se hyly
uvázaly. Ale řeklo se nám: máli záležitost'o hratí'ích
Páně. čili o synech Marie pro vás ve smíšených
osadách a krajinách zvláštní důležitost, tož vy
v první řadě jste povoláni, seč síly stačí. útoky
odrážeti. Špatný voják. který, hlížíli se nepřítel,
ohlíží se po jiných, aby hájili toho místa, jehož on
sám hájili má.

.lesti to svatou pravdou. A proto dáváme se
do práce jsouce toho mínční, že, bychom i vykonali
málo. prece to nečiní bude, lepším než nic a že
jiní doplní, co nám dle slabých sil, dle nezbytne
roztržitosti mysli, v bezčelných přestávkách v práci
a v nedostatku pomůcek vykonali nemožným bylo.

Abychom se pak při práci teto nejakeho po
řádku drželi. seznámili se napřed chceme s odpiirvi



mepoyušeného panenství matky Pane & to hned od
mejslarších dob až na naše dny; pak k vůli úplnosti
lkrátce vyložíme. že Maria jakožto Panna Krista
.Ježíše počala a porodila a přikročíme pak k věci.
lktera vlastne a nejvíce nás zajímá. totiž Ze Maria,
nnatka Páně, i po narození 8 asitelové Pannou až
ulo smrti zůstala. Při této poslet řii'véoi prozkoumáme
;napřed výroky písma sv.„ na které odpůrcové naši
ttak rádi se odvolávají. & vytkneme pak jiná místa
ipísma sv.. která v otázce naší téměř rozhodnou
vahu mají: potom zeptáme se nejstarších církevních
cotcův & spisovatelů, co asi o věci te myslí, a ko
'llečllě předložíme otázku zdravému rozumu, co
vzhledem k povolání a povaze matky Pane. jakož
i vzhledem k jiným ješte okolnostem o předmětu
našem soudí. Namaneli se nam pak za našich uvah

_ješté jina otazka s předmětem naším souvislá i na
ni, byt' jen kratkou. uchystame odpoveď.

Při námitkách, které s protivné strany se činí,
držeti se budeme zmíněného již článku v evandé
liokém časopisu »lllusy ze Sionac, poněvadž v něm
asi všerko obsaženo inst. vo popernňi ne|mrušoného
panenství nmtky Iloží pro své mínění uvésti mohou.

l'ot'tinujíoo pak již dílo tak vznešené pí'edsýlamo
z nejhluhsirh íttroli h'l'íltft'svého prosim tuto:

Kriste I'une! Zlehčují matku 'I'vou! (Ihupujíoe
so poru nu oln'nnn jeji í'll íllllll'l'. solné \fodomi jHllH'
nedostatečnosti své pojedtníli o luk vznošetíétn
předmětu s náležitou tlt'lstojnosli [! důkltttlnosti.
Neprinnsínio k dílu než jen Iiolný pooit nad zlehčo—
vaním :: nad uražkmni. které sv metoo 'I've dějí &
jež i na 'I'ol'io spadají. ---—nepřinášnne než jen
dolirou vůli dle slabých sil svých přispěli k tomu.
by svatozaí' její panonské důstojnosti v úplném
lesku vsudy ve vlasti naší zářila & všeliké další



třísnéni a snižování se zamezilo. 'l'y, jenž rad
malým a nepatrným silam žehnaš. požehneji práci
této, by se neminula s účinkem žádoucím!

O popěračích neporušeného panenství Marie,
matky Páně.

Ani matka Páně, jak nám ji církev sv. před
vádí, nebyla ušetřena útokíi nepřátel mnohých. Není
také divu. Již v ráji předpověděl Hospodin nepřá
telství mezi hadem a mezi ženou (matkou Vykupi
telovou) a rovné i vidění, jež měl sv. Jan a jež
vykládá ve svém Zjevení v 12. kap. o ženě pro—
následované drakem, vykládají sv. otcové o Marii,
matce Páně.

Hlavní a neiíísilovnéjší útoky odpůrců marian
ských směřovaly od jakživa k tomu, by sesazena
Iiyla s důstojnosti božského mateřství svého a pak
aby oloupili matku Páně o důstojnost a zásluhu
neporušeného jejího panenství. Nájezdy proti hož
skému mateřství jejímu odražený byly na vždy
hned na církevním sněmu v městě El'csn r. 431.,
kde slavně od 198 přítomných hiskupd prohlášeno
hýlo, že Marii názov Hí')horodičky vším pravem
přísluší, tak že od té dohy nikdo, kdo v Ježíš.—
Krista jakožto Syna Božího věří. jí nazvu toho
upírati se neodvaži. Nájezdy však proti nepo
rusenémn panenství jejímu dějí se i od lidí. již
křesťany se nazývají, až dosud.

První popěrači neporušeného panenství matky
l'ané byli. jak pochopitelno, židé a pohané.
ílběma byl Kristus synem tesařovým z Nazarcta a
Maria, matka jeho. obyčejnou ženou. Nadpřirozené.
zázračné početí Ježíše Krista z Ducha sv. považo—
vali židé za lež, pohané za pohadka, nevěřili tedy
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v Krista Pana jakožto Bohočlovéka a následkem
toho nevéřii také v panenství matky Pane.

Avšak i mezi těmi. již na půdě křesťanské
stali, vyskytli se brzy odpůrcové panenství jejiho.
Ilylité to předné tak zvaní Ebionité. náboženská
sekta, ktera hned v prvém století mezi židy na víru
křesťanskou obrácenými se utvořila. Byli to z po
lovice židé a z polovice křesťané véřice něco z viry
židovské a něco z viry křesťanské. Hlásili se sice
ku Kristu Panu, ale učili () něm, že byl pouze při
rozeným synem Josefa a Marie. Při tom pak zakon
Mojžišův prohlašovali za potřebný ku spase a tudyt'
i křesťanům přísné ukládali, aby jej zachovávali i
co do obřadů jeho. 'l'imto učením svým odlučovali
se od ostatních křesťanů vždy víc a brzy za ka—
cířskou sektu vším pravem považovaní byti. Pří—
vrženců nenalezli lec témeř jen mezi židy, udrželi
se však zejména v Palestině dosti dlouho. 't'olik
pak je samo zřejmo, že, bylli Kristus Pau pouze
přirozeným synem .loseta a Marie, nebyl pak synem
Hnžim a Maria že nebyla llnliorndičkou. nýbrž
obyčejnou ženou u lu'isledkeui toho že. neliylu u
nemohla býti neporušenou pannou

Že ze starých hluduři'i ti. kteři v Kristu I'anu
jeu cloveku spatřovali. byt' jiuuk i véhlnsni'ilm,
spravedlivelm. svateho. s Ilulieni spojeného a pod.
na př. Karpokrates. Kt'l'illlll. tlusiliiles u „i. též „
Murii 'nune liluilue suiýsteti musi-Ii, rozumi se
i'sivnéž sumu selmu

Ale ln-zy vyskytli se noví oilpíiri'uve panenství
matky Boží, kteří sice hlas-ali. že Kristus I'íin nad-
přirozeným způsobem z Marie I'uuny se narodil.
spolu .vsnk svedení jsouce bezpochyby výroky pisma
svatého „ brali-ich l'ané, totéž učili, co evandélický
katechismus vyjadřuje slovy: »že po narození l'ane
Mariu Josefa. svého manžela, ješte jinými syny



obdařila.: Že již na začátku 3. století takoví tupítelě
matky l'aně žili. dovídáme se z Origena. církevního
to spisovatele: ale nebylo jich asi mnoho, jelikož
hlasy jejich beze všeho hluku zanikají.

Hlučnější spory o panenství matky Boží vznikli
teprve ve čtvrtém století a to jak na východě tak
na západě.

Na východě osvědčili se tehdáž urputnými pro
tivníky Marie Panny tak zvaní Antidikomaria
nitě v Arabií. Tu objevily se v době tě vůbec
zvlastni protivy v úctě marianské. Kdežto totiž
jedni, tak zvaní KolliridianL Marii zrovna bož
skou poctu prokazovali. jako bohyni druh koláčů
jí obětujíce, druzí, jmenovaní již Antidikomarianite.
zlehčovali ji \'yznamenavajíce se příkrou zaujatostí
a proto zvláště stale její panenství popírali. Opírali
se při tom o různé výroky písma sv., na něž po
pěraěi stálého panenství Marie až dosud se odvola
vají. Tupení těchto & nesmysl oněch potíral v ob
šírněm listu sv. Epil'an, biskup Salaminský (1-403).
rozebíraje zevrubně zaroveň pravou vznešenost
matky Páně. Oba tyto bludy byly zjevy rychle na
povrchu zanikající tak, že bychom o nich tuším ani
nevěděli, kdyby zmíněný list sv. Epilana o nich
nepodával zpravy. '

Na západě stropil nemalé pohoršení Jovi nian.
odpadly mnich v Miláně. jenž své mravně poklesky
ospravedlniti se snažil mezi jiným také tvrdě. že
panenský stav není lepší. než manželský a rouhavě
o Panně Marii se pronášel, že po narození Ježíšově
nezůstala pannou. Nauky jeho odsouzeny na „řím
ském církevním sněmu r. 390. za papeže Siricia.
jakož i na provincialním sněmu v Miláně od sv.
Ambrože svolaném. Jovinian byl také z Milana.
kamž z Říma se uchýlil. vypovězen. Sv. Augustin
v knize o kacířstvech Joviniana mezi kacíře počíta.



kratkou jenom o něm zminku číně, jakoby věc již
byla odbyta.

Mimo Joviniana nalézáme odpůrce panenství
matky Páně hlavně mezi Ariany. Mezi nimi uva
dějí se zejména dva hlavači Arianů, totiž Eudoxius
&Eunomins.

Ariani byli bludaři, již útočili zrovna na za
kladní učení víry křesťanské hlásajíce, že Kristus

““není/pravým Bohem, nýbrž pouze tvorem, byt'i
nejpřednějším. — Na tomto jejich učení jest ovšem
věcí zcela přirozenou, že k bludným nahledům do
spívali též vzhledem na Marii Pannu. Učení o
Marii, matce Páně, vůbec úzce souvisí s učením o
jejím Synu, totiž, jeli Ježíš Kristus, syn její, Synem
Božím a jeli tedy ona matkou Boží, — jak později
ještě jasněji nám to ozřejmí. ] pozorovati tu, jak
Ariani popírajíce Božství Ježíšovo nezbytně dospí
vali k tomu, aby popřeli stálé její panenství a jak
s druhé strany popěrači neporušeného jejího pa
nenství ponenahlu se blíží k bludům arianským 0
osobě Ježíše Krista.

Známějším než dosud uvedené spory stal se
spor () věčném panenství Matky Páně v 2. polovici
4. století s Helvidiem, známějšímpro rozhodnou
odpověď, jaké se mu dostalo od sv. Jeronýma.

Bylotě to r. 382., kdy na církevní sněm od
papeže Damasa do Říma svolaný dostavil se také
na zvláštní pozvani papežovo svatý Jeronym.
Tehdaž to bylo, co se jistý Helvidius, muž bez
hlubšího vzdělaní, ale pln jsa kacířské domýšli
vní—“tise spisem se vytasil, ve kterém panenství Ro—
dičky Boží po narození Spasitelově popíral tvrdě,

' jako nyní naši evandělíci, že několik dítek měla —
a toto domnění své některými výroky písma sv.
odůvodniti se snažil, podobně jako Antidikomarianité
na východě. Sv. Jeronym Helvidia osobně neznal,

') neporušeném panenství Marie, matky Boží. a
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avšak četl jeho spis a, poněvadž tento spis mezi
křesťany římskými pohoršení a nepokoj působil a
mysl jejich mall. nevahal sv. Jeronym a vyzván byv
od spolubratří svých spisem obranným tak padně
vyvrátil hanlivě tvrzení Helvidiovo, tak vítězně oh
hajil čest“ matky Páně, že Helvidius umlkl naprosto.
spis pak sv. Jeronyma všem nasledujícím věkůní

zůstal vydatnou zbrojnicí na odraženi případnýchsem směřujících útoků.

Avšak blud zasetý, zapustilli kořeny v srdci
lidském. jednim rázem se nevyhuhí. Byt se plenil
sebe důkladněji, nějaký kořen zachová se v úkrytu
půdy přece a netřeba pak než příhodněho počasí a
z kořene ženou výhonky nově. Tak bylo též s han
livým mluvením o synech Marie. — Sv. Jeronyín
vyvrátil sice Helvidia dokonale, nicméně udržovalo
se mínění to u hloučku přívrženců jeho, ano shle
davame, že 10 let později ijeden biskup mínění to
zastává. Byltě to Bo no s u s, biskup ze Sardiky.
Než i on s učením svým valně nepochodil. Bisku
pově illyrstí s inetrOpolitou' svým Anisiem zasedli
v soud nad ním. prohlásili učení jeho za bludne a
zakázali Bonosovi \vkona\ ati vykom biskupské.
Bonosus nechtěl se podrobiti pročež Anisius obrátil
se do Říma k papeži Sirioiovi a ten r. 392. zavihl
hlud Bones—ih.

tld čtvrtého století až do šestnáctého nenale
zame žádných závažnějších v křest'anstvu o veri to
sporův u žádných vážnějších odpťn-cn stálého pn
nenstvi Marie, matky l'a'íně.

Ani ll us, jehožto evandělít-i nasi tak rádi za
svého muže prohlašují. nebyl ve věci této na straně.
na které stojí nasi ot'lptiroově. Učiltě -— \'iz Len
zovo dílo o Husovi str. 18% -— že Maria pannou
byla před porodem, při porodu a po porodu.



Ba ani znamy nevěrec naší doby Renan ne
odvážil se tvrditi. že by tak zvaní bratří Páně byli
syny Marie, matky Páně. Jak noviny svym čas—'em
vypravovaly, pronesl se Renan tazaii byv. co rika
obrazu Vereščaginovu o »rodině Páněc, že tak zvaní
bratři Páně jsou bezpochyby, jak někteří sv. otcově
vykládají, synové .loselovi z prvého manželqlvi.

Smutně tedy dědictví po Arianech čtvrtého sto
letí, jež i evandělíci za kacíře považují &. pokud
sami v Ježíše Krista jakožto Syna Božího věř-i.po
važovati musí. smutne, pravíme. dědictví ono pře
jali ev_a__n__d_ě_líc_i.Nevděčna to úloha. poněvadž
na své straně nemají nikoho, ani, jak uvidíme,
písma svatého. ani křesťanské minulosti, ba ani te
oprávněnosti, jakou měli kdysi arianští zlehčovatele
matky Boží. Těmto, ježto neuznávali Krista Panu
za Syna Božího. nezaleželo následkem toho ani na
jeho matce: kdežto evandělíci věřice v Božství
Kristovo prapodivné si vedou snižujíce matku .leho
na prostou. obyčejnou ženu. Učít'.jak již výše jsme
poznamenali. evandělický katechismus. »žc Maria
.ležtše, Synu Božího, zázračně porodila. ale co mun
želkn .loseliivn tohoto ještě více syny tilitiBÍ'liíl. že
ji co matku .Iežíěovu v utne palliatre míti nuleži.
nikdy však vzývati neslušíc .lnk tato t'lllá piiiiintku
matky Páně ve skutečnosti vypada. poznnti hned
ze slov. kterými zmíněný clanok „ lii'alřlrli l'aně
\' \Hlnsierli ze Sinnao kouři. l'išet' pisatel jeho tnkto.
»niy evnndělíci nemame take žadné příčiny proto
se horěiti. jeli ms 0 Iii'ntí'ícli Ježíšových. a my vimi
rovněž, že papeženci pravdě tie proto jen se vyhý
haji a jí uznali nechtějí. poněvadž hy vlastně
»královna nebes: tim jen Iratila. poněvadž učení
jejich () neposkvrněněm početí panny Marie na první
pohled již mylným by se jevilo.:

Evandělický člankař zmiňuje se tu o nepo
2!



skvrněněm početí Panny Marie; zdá se však, že
ani ponětí nemá o tom, co učení ono v sobě ob
sahuje. V tom ovšem má pravdu, že katolíkům
velice na cti matky Boží záleží, že všemu se vy
hýbají. čím by na cti a hodnosti své tratila & že
tudíž i tomu se vzpíraji, že by byla měla více synů,
hájíce rozhodně její panenské neporušenosti. Ale
(iní tak, poněvadž jim na Synu jejím záleží. Vždyt'
jest věcí přirozenou a na světě obyčejnou, že, kdo
ctí syna, ve cti chová i matku jeho. Máme alespoň
za to, že kdo na př. v náležité úctě chová císaře pána,
nebude snižovati matky jeho. Ijesti tedy prapodivným
a prazvláštním způsobem íícty Syna Božího se strany
evandělíků, když jim na eti Jeho matky nezáleží.

Právě tedy neobmezená čest. kterou Ježíši
Kristu, Synu Marie, jako pravému Bohu vzdáváme,
vede nás k tomu, že zvláštní čest“ vyhrazujeme též
Jeho svaté matce. Tato zvláštní jí prokazovaná čest“
záleží mimo jiné i vtom, že ji nazýváme vždy jen
pannou. lllásajíce pak neporušenost“jejího panenství
vyznávánie tím trojí pravdu totiž: l. že Maria
pannou byla do narození Páně, ll. že její panenství
mateřstvím žádné ujmy neutrpělo a Ill. že i po
narození Páně až do smrti pannou setrvala cili,
jak někteří sv. otcově zkrátka se vyjadřují: že byla.
pannou před porodem, v porodu i po porodu ——
aneb, jak í'eětí sv. otcové ještě stručněji to nazna—
čují: že byla: aei parthenos vždy pannou. l'ra
vinic tedy:

[.

Maria byla pannou před porodem.

Napsuvse tuto větu jakožto záhlaví cili nadpis
zvlastniho oddílu tohoto pojednání vyznaw'une



zřejmé, že nám ani z daleka na mysl nejde. jako
bychom tuto pravdu () Marii Panně jako z brusu
novou dokazovati a vysvetlovali chteli. Nikdo, kdo
na půdě křesťanské stojí a zdravého rozumu jest,
jí nepOpíra a popírati nemůže. My jenom z té pří
činy o ní tuto & to ve vší krátkosti se zmiňujeme;
že toho úplnost našeho pojednání vymáhá. Mimo
to nás také k tomu nutí okoanst' ta, že se ve zprávě
o Vereščaginové obrazu, již jsme svého času četli.
mluví () starším bratru .ležíšove. který sv. Josefu
při práci pomáhal. Dle toho byl by mel .ležis
staršího bratra a Maria staršího syna.

Tvrzení takové bylo by, jak již dříve jsme na—
značili, bezhožné a rouhavé jak proti Ježíši Kristu,
tak proti .leho matce, nejvýše písmu sv. odporující
& celé křest'anství podvraoející.

Již ve Sta rem Zákoně předpovídáDuch sv. '
ústy proroka lsuiuše (7, 14) o matce budoucího
ínessiašc zřejmé, že bude pannou: »Aj pannu
počne a porodí syna a nazváno bude
jméno jeho Eínmauueh

Novy pak Zákon díHVĚílČtljt'panenství toto
nude vši pochybnost. Hv. Lukas vypruvujo (|. 27í.
že xuudel tiuhriel poslan jest od Itoha do města
galilejského. kteremuž jmeno Naznret. ku [numi
zasnouhone muzi. kteremuž jméno bylo .loset u
jmeno panny Mariae ——Mariu puk sama (o sv.
Lukáše [. EH) dotuzovulu se zřejmě: »ktrruk sí.—to
stane, pone vudž mužu nopozn a vanu Ktomu
nvužníe rozpaky .Ioset'ovy. o nichž sv. Matouš (1. IN.)
vyklíulu: »|)ríve než ji vzal do domu sveho. nu
lezonu jest mající v živote % Ituohu sv. .loset
pak. muž její, spravedlivý jsa a nechte ji v lehkost
uvesti, chtěl ji tajne propustitn 'I'rprv andel s nebe
upokojil ho zvěstuje mu: »nehoj se vzíti k sobě
Marii. manželku synu. neho což v ní zrozeuo



jest, z Ducha svatého jest.: Sv. Matoušpak
dokládá (1, 22): »toto pak všecko stalo se, aby
se naplnilo. což povědíno jest skrze pro
roka řkoucího: Aj panna v životě míti
bude & porodí syna a nazvou jméno jeho
Emmanuel, jenž se vykládá: S námi Bůh.: Konečně
uvedeno zde budiž ještě svědectví sv. Lukáše (2. 7):
al porodila syna svého prvorozeného a
plenkami jej obvinula a položila v jesle.c Všecky
tyto výroky písma sv. jsou jasny a slavně vydávají
svědectví o panenství Marie do narození Páně.

Panenství Mariino ve smyslu tuto vytčeném
popírali na začátku křesťanství jen nevěřící židé a
pohané. Židé. jak již dříve zmíněno bylo, nevěřili
v božské poslaní Ježíšovo; nevěřili, že Synem Božím
je, majíce za rouhání, kdykoli slyšeli, že za Syna
Božího se vydává; jim byl Ježiš pouhým člověkem
a tudíž ovšem nadpřirozené početí .leho z Ducha
svatého a narození z panny neuznávali. l'ohanům
pak. vše přirozeným způsobem vykladaiíeím, bylo
ovšem věeí nepochopitelnou a neuvěřitelnou. ba
znělo jim zrovna jako báchorka, když slyseli, jak
křest'ane o zakladateli sveho učení tvrdí. že se nad—
přirozeným Způsobem narodil ?. panny. Pochopitelno
tedy. že, jak onino židé. tak i tito pohané musili
popírati panenství Marie. matky Pane.

'l'u však již vidíme, jak povstávají četní :: mezi
křesťany hlavni mužové. aby obhájili víry křesťansko
vůbec & panenství Marie. matky Páně, zvlášt.

l'rvmm. jehož pisemne svědectví nám se za
chovalo, byl sv. Ignác, učenik sv. Jana evandě
listy. biskup autioehensky. jenž r. 107. mučeniekou
podstoupil smrt Ve svem listu ke Hmyruenskym
v 1. kap. píše mezi jinym: »Dokonale jsouce pře—
svedeeui. že 'au nás skuteůne z Davidova pokolení



jest podle těla, Syn Boží podle vůle a moci Boží
v pravdě z panny narozený.c

K němu druží se sv. .Iustin, jenž asi r. 130.
bezpochyby od učeníkův apoštolských na víru kře
sťanskou byl obrácen & r. 166. mučenickou smrtí
umřel. Že Kristus Pán narodil se z panny, hájil,
jak proti pohanům, tak proti židům. Proti pohanům
učinil to v prvém spisu, který na obranu křesťanské
víry v prvé polovici 2. století podal císaři a senátu
(vysoke radě) v Římě (Obr. 1. 33.). Poučuje v něm
pohany, že křest'ane věříee v nadpřirozený původ
Ježíše Krista nevěří na slepo; že pro víru tu mají
vážne důvody. Mezi jiným poukazuje k tomu, že
Bůh to ústy proroka lsaiáše dávno byl předpověděl
a že. co víře nepodobným a nemožným se býti
zdalo, to skutečně se vyplnilo. Ostatne to pohanům
nema býti nápadným. »-—dokládá týž křesťanský
mudřeo, jelikož bajesloví jejich podobne veci vy
pravuje.

Naproti židům hají panenství Mariina svatý
.Iustin ve spisu: »Rozmluva se žitlem 'l'ryfonem.<
V kap. 425. poukazují: na proroctví Isaiášovo: »Aj,
pannu počne & porodí sýnaw Židé znajioe dobře
váhu a tíhu tohoto proroctví vykruoovuli % něho
ten smysl, že prý není praveno: mj panna počne,
nýlírž: cajdeiíoo počtu-.a Hv. .Iustin vsak dokazuje
židům. ze t'ulesue vykládají. 'I'ež jinými ješte výroky
pisma sv. oblmjití se snaží učení křesťanského.

.Iíííy'církevní spisovatel, který zúzručneho početí
at narození I'tme zpanny hají, jost slavný biskup
Lionský sv. Irenaeu s. který se asi r. 140. na—
rodil a r. 202. jako mučeník zemřel. Učentkem byl
sv. l'olykarpa, žz'íka to sv. upostola Jana. Ve spisu
proti kacířstvím asi r. 180. dokončeném rozhodně
se opírá domněnce mnohých bludařů, že Ježíš byl
synem Josefovým. řka mezi jiným: »ti, kteří praví,



že Kristus byl pouhým člověkem zrozeným z .losela.
kteří neznají toho, jenž z panny jest »Bůb
s námi:, umírají ve služebnosti staré neposlušnosti
a olupují se o život věčný.- Vykládá pak zevrubně
zname proroctví lsaiášovo: »Aj panna počne: ——a (.lo—
klada pak (III. 21, 4): »Bedlivé tedy označil Duch sr.
řečenýmislovy narození jeho 2 panny i byt—
nost' jeho jakožto Boha (to značí jméno Emanuelu
Také v mnohých jiných výrocích písma sv. naleza
týž světec naznačené panenské početí Marie Panny.

K němu se druží 'l'ertullian, narozený asi
r. 150., + 220. — Hájil víry křesťanské proti Ebio
nitům a rovněž i proti hanopisu, který na křesťany
vydal Celsus, pohanský mudřec. 'Fertullian byl před
svým obrácením advokatem a s arlvokatskou du
kladností a důmyslností haji ve svých spisech nad
přirozeného původu Ježíše Krista a narození jeho
z Marie panny.

Mezi obhájci víry křesťanské v narozeni l'anř
z panny zaujímá čestné místo také (_)rigenes
(na:-. 185. +254). Ačkoliv jmenovaný hanopis
Celsův na křest'aný již asi 70 let dříve vyšel. pí'erP
dal se (lrigenes jedním z přátel svých polníouti
a jako stařec sepsal spis proti (lelsovi. aby snatl
slova tohoto banopisce někoho z křesťanů ncmzilln.
Velmi rozhodne haji ve spisu tomto narozeni Pane
z panny. Také v jiných spisech svých. zejména
v kázanich, kn pravde této se vraci a ji všestrannř
obhájiti a objasniti se snaží. Ve svém výkladu
evandélia sv. Jana praví: »Veřili kth. že Ježíš pod
Pontským Pilatem ukřižován být a svetu spasn
a požehnání přinesl, že však ne z Marie Panny
& z Ducha sv., nýbrž z Josefa a Marie se narodil.
ten nemanejvýše potřebných části k nplne
víře.- 'l'n tedy zjevne viru v zazracne početí panny



Marie čili v panenství Marie za podstatný článek
víry prohlašuje.

Mameli ješte nejaka svědectví starého veku
udati, tož uvésti můžeme list 0 panenství (kap. ti.),
jenž ml jedněch sv. Klementovi římskému se
připisuje. od jiných pak do 33. století klade. 'l'am
zrejme čteme: >Tělo. jež náš Pán nosil a ve kterém
boj na tomto světě podstoupil, přijal ze ev. panny.:

Sv. Hippolyt, žák sv. Irenea. ve spise r. 230.
psaném proti kacířství Noětovu pronáší se takto:
»Verné tedy. bratří milí. dle podání apoštolu: že
Bůh. Hlovo,s nebe sestoupil do sv. pann y Mari e.
aby z ní telem učiněn byl.: Na jiném místě: ».lak
zvěstováno bylo, tak se zjevil, nový človek učiněný
z panny a z Ducha svateho<

Dále bychom jmenovali mohli Petru. biskupa
z Alexandrie ('l' 311), Laclancia (1- 322), sv. (Jy
rilla, biskupa .lernsaleinskeho (1- 3843).
v jehož biskupství se dosud židovské sekty byly
udržely. \'jedné katechesce nazývá Krista z panny
učiněným. jenž ne z vůle muže a ženy, ——jak ku
vií'ove praví. nýbrž z panny u 2 Ducha sv. cllo
evnnclelií so víš-lil.

Řehoř Nuziunský ("r Ellllj nazývá Marii čistou:
panenskou matkou, Hohu pmlohuou. nepímkvrueucau.
nebot“ bez otro musil so Kristus narodili.

l'oť-et sturokřest'unských svedku pro panenství
Marie užilo narození l'nne dul by se ještě přovulue
rožnuiožili. Avšak nebylo lušun zapotí—vbiani tolik
uvťuleli. kolik jsme výšo umístili.

Vec pí'íliš zrejme a jasna.
Dle pí.—unastarého Zákonu měl .co Syn lloži

narodili z panny, ílle svedoctví písmu nového 7.3
kona z panny skutečne se narodil. Nehyluli Marin
pannou. nebylat' ani matkou \'ykupitele. poněvadž
iuutkou jeho nielu býti panna: tu'íslerlovne nebyl



by také Kristus, syn Marie, předpověděným Vyku—
pitelem, nebyl by Synem Božím a, poněvadž za
Syna Božího se vydával, tož byl by jenom klamal
lid: vsickni lide po všecka minula století co do
osoby Ježíše Krista a jeho matky byli by bývalí
v bludu a zároveň také tak obmezeněho rozumu,
že ani klamu toho nepoznavali; vůbec celé křesťan—
ství nebylo by, než holý mam a klam.

Panenství tedy Marie. matky Páně, před po
rodem dosvědčují svědkové nejzávažnější, dosvědčují
dějiny křesťanstva veškerých uplynulých 19 set let.
Popírati panenství Mariina před porodem nemůže
než, jak výše praveno, jen člověk, který zdravého
rozumu nema.

Vtělení Paně z Ducha sv. a Marie Panny jest
základním článkem náboženství křesťanského a tento
článek víry byl také křesťanským vyznáním od časův
apoštolských. Modlíval se křesťanský lid po všecky
věky ve snesení apoštolskěm: »Na rodil se z Marii—
") a ll n Y!

V otázce tedy této s nikým, kdo zdraveho jest
rozumu. na sporu nejsme. | naši evanděličtí od
pťiruove, ačkoli nepřejí note mariánské, neodvažuji
se popírati, že Ježíš Kristus se nenarodil ?. Marie
panny.: Modlíuo se s námi »Věřnn v Boha: vy
znávají též ve 3. článku: Narodil se z Mřll'lt'
panny.-< l katechismus evandělický učí. že Maria
Synu Išožího zázračně porodila a »Hlasy zo Sionat
v článku o hí'atříoh Páně výslovně podolýkají. že,
mluvili se o líralřieh Ježíšových. .ložiš tim ze svo
lmzknsll lllí' notratí.



II .

Panenství Marie ani mateřstvlm ujmy neutrpělo.

Doufáme, že ani této pravdy nám hájiti není
potřebí. Kdo uznává pravdu v předešlém odstavci
vyloženou, že Maria zázračné počala, přisvedči také
pravde této, že zázračně, (. j. bez ujmy panenství
sveho porodila. Obě tyto pravdy co nejužeji spolu
souvisejí, tato jest jenom dOplnkem oné.

Pravda tato jasně jest, naznačena slovem Božím,
prorockými totiž ústy Isaiáše v kap. 7. .lelikož
proroctví toto v celé naší veci velikou má dule
žitost', zevrubněji tuto s nim se seznámili chceme.

Proti judskému králi Achnzovi spikli se Hazin.
král syrský, & Fakej, král israelský. | poručeno
bylo proroku lsaiášovi od llOSpodina. aby ku králi
Achazovi. jenž h 'adhy městu ohledával. vyšel &jemu
srdoedodul. .lmenem Hožím slíbili mu mel, že Bůh
jemu & celemu domu Ilavidovu, o jehož zkázu
rovnež běželo. na pomoc přispěje. A aby Achaz
otom nepochyboval, mel si na Hospodinu vyžáduti
nejakeho _zázruku jukožlo zm'uky (fili jistoty slíbené
lmnumi. (Itemel' v 7. H):

»| pridal l-Iospodin mluvili k Avbuzovi. rku:
x-l'ožudoj sobe zuumoni od Hospodina Ilobu

webu (buď; v blubokosli pekelue uneb nu výsosti
vzlu'u'u.=

Ale i\(zhuz v nevěru sve nevidel slyšeli o Ilohu
uni o slibem! pomoci o o leilllN'lll podivného Iložibo
přiepeui.

I rekl Avbuz: »Nebudu žuduli & nebudu po—
koušeli ||ospodillu.=

'I'u prorok Isuinš, juk vykládá Sušil. vnuknulim
HoŽÍm obrátil se od krále 21pronesl celému domu
llavidovu prorocká slovu:



„_.

lřekl: »Slyste tedy, dome Davidův: zdaliž jest
vam málo, lidem býti k ohtížení, že i Bohu me'nm
k obtížení jste?

Protož sam Pan da vam znamení. Aj.
panna počne & porodí syna & nazváno
budejménojeho Emmanuel,c t. j. s námiBůh!
čili jinými slovy: Jako jisto jest, že stane se neco
neobyčejného, nevídaného, neslýchaneho, že stane
se zázrakten. že panna počne a porodí syna.
kterýž bude Emmanuel t. j. Bůh s nami. podstatou
svou Bůh, — tak jisto jest, že Bůh Achaza ušetří
a nedá čeledi Daviduve zahynouti, ač se dotčení
kralove na zničení jich byli spikli. Isaiáš. ——
vlastně Duch sv. ústy jeho ——předpovídá zázračnou
událost, která se stane a v tom zaležeti bude. že
pa una počne a panna že porodí Emmanuela.
Zdaž může býti jasněji naznačeno & slavněji do
svědčeno panenství Rodičky Boží nejenom před po
rodem, nýbrž také v porodu?!

Proto také přijato hned od sv. apostiílův anebo
jejich vrstevníků do vyznání křest'nnskeho: »jenž
se počal z llueha sv.. narodil se 2 Marie
Pannyx A z této viry, že panenství matky Pane
se neporušili). vznikly asi ony pověsti. ktere vý
kladají apokryličká evandelia a které i mimo to
mezi křesťanským lidem kolovaly. Tak na př. vy
kládá ()rigenes na začátku 3. století o smrti Za—
eharinšově, olee to sv. Jana Křtitele: »llosln na
nas tato povest: V chrámu .lernzaleniskmn bylo
misto. kde jen panny stáli & k Bohu se modlili
smely. Provdane ženy tam státi nesměly. Když
Maria po narození Pane do chrámu vkročila. po
stnvila se na ono misto panen. Když pak li, jižto \'e
iléli. že již synu porodila, odtud ji vykazovali. povstal
Zachariáš a pravil k nim: .lesti hodnou mista panen.
líelmi' pannou jest. Poni—vndž pnk Zai-líarinš tim



zdanlive couejpatrneji proti zakonu jednal, dovolivi
žene stati na místě panen zavlaždili jej mužové'
onoho pokolení mezi chrámem a oltářem.:

Nelze ovšem "posoucliti, jeli na pověsti této
vůbec co pravdivého a mnoholi, ale na tom nam
take nezalezi. Ve věci naší povést tato zajisté bez
významu není. —

Spolehlivými svědky starokrest'anské víry jsou
bez odporu staří sv. otcové. Nuze všickni, kteří
veci naši buďto jen nepřímé se dotýkají aneb vý
slovně o ni jednají VÍItl v neporušenost“ panenství
matky Pane dosvědčují.

.Imenovati bychom tu mohli všecky sv. otce
a církevní spisovatele, kteří Marii nazývají usta
vičnou, neporušenou pannou; tak zajisté by ji ne
jmenovali. kdyby se byli domnívali, že panenství
její božským mateřstvím se porušilo.

Zde bychom dale zaznamenali mohli všecky
výpovědi sv. otců vůbec a v předešlém odstavci
\'ytcene zvláště,ve kterých Kristus Pan narozeným
z panny se nazývá. Výpovedí techto jest bez
počtu jen ve spisech sv .lnstina cl 166) & Irenea
rl 3l)')) vim než třicet jich nalezamc.

K vůli stručnosti uvcsti tu chceme jen ní.—ktere
! onéch svědků. kteří s veci naší ve spisech svých
výslovne se zabývají Svin náleži mezi jinými
Klemens z Alexandrie (T 2217),jenž ve svém
spisu r. Ill—l vydnnein ZÍ't'jlllŘ a jasně pravdu naši
pronáší a v jiných spisech svých zretelne ji na
značuje.

Ani o Jednotu sv. otci jsme sc lícdočelli, Že
by byl pravdě. o které jednáme, odpíral; naopak.
bylali v pochybnost“ brana nebo popírana. rozhodné
ji zastávali

Mezi nečetnými odpůrci uvádí se též 'l'ertullian
('i' 2220), známý obhájce viry křesťanské. .lesti sice



_34)._

pravda, že týž háje křesťanského učení proti Do—
ketům, kteří bludné o člověčenství Ježíšově soudili.
ve své horlivosti zabéhl až za zamezí a užil nekdy
slov. jež pravdě naší na odpor stoji. Ale na jiných
místech téhož spisu panenství Marie zřejmé & jasne
vyjadřuje. Pravit' na př. 0 messiaši, že novým
způsobem musil naroditi sea tento nový Způsob
že předpovědénjest slovy: »aj, panna počne
a porodí syna- a dokládápak: »Panna tedy
počala &Emmanuela porodilac Přestovšak
všecko vytčené bludné jeho mínění podotýká o ném
sv. Jeroným: »O Tertullianovi pravím jenom tolik.
že nebyl mužem církve,: —- t, j. že nebyl mužem.
jenž správné a církevně smýšlel.

Zjevným odpůrcem pravdy této ——snad jediným
byl, jak dříve povédéno, odpadlý mnich Jovinian.
Mimo jiné bludné učení hlásal u v Římě rozšiřovali
se snažil také to, že Maria stavsi se matkou Ježíše
Krista nazvu »pannac pozbyla. Učení jeho vsak
zavrženo ihned na círk. sněmu římském za papeže
Siricia r. 390. 'l'oto pak usnesení synody sděleno
sv. Ambroži. biskupu milánskému, jenž svolav cír
kevní snem (synodu) své provincie s usnesením
synody římské souhlasil. .lovinian, jenž mezitim do
Milána se uchýlil. byl se svými přívrženi—i odtud
vypuzen. Sv. Ambrož ve zvláštním listu papeži
o sněmu zprávu podává u v něm o bludařslvi .lo
vinianové vzhledem na panenskou neporušenost“
matky rano olisiriie se rozepisuje. Hlojtež zde.
z listu onoho aspon nejaké úryvky:

».laka jest to šílenosi' neblnhélio Stékoiu techto
lidi (.lovinianistůi prnvíoíoh. že. Kristus 7.panny na
rodili se nemohl . . Kristus, ač se web!, aby
človeka vykoupil u od smrti vysvobodil. pi'eí'e
jakožto Bůh neobyčejným způsobem na svět přisel
tuk. že mii-odd se. z neporušené panny. u aby. jak



psáno jest, jako Emmanuel (Bůh) věren líyl. Ale
z cesty převrácenosti prohlašují: jako panna počala.
ale nikoli neporodila jako panna. Panna tedy mohla
počíti, ale ne jakožto panna poroditi, kdežto přece.
početí předchází & porod následuje! Ale nechtějili
věřiti učení kněžstva, nechat“ věří předpověděním Kri
stovým (skrze proroky) a slovům andělovým: nebude.
nemožno u Boha nižadně slovo. Nechat věří apoStol
skému vyznání víry, jež římská církev vždy neporušené
zachovává. Maria slyšela hlas anděla & ta. ktera
zprvu pravila, kterak se to stane, odpovida později:
ejhle, já děvka Páně, staniž mi se podle slova
tvého. Tot“ panna. která počala, panna. ktera po
rodila. Nehot' tak psano jest: aj, panna počne
a porodísyna. Nejen počne panna. ale panna
i porod í. řekl (prorok anebo Kristus ústy prorokal
Kdo pak jest hranou svatyně. onou zevnitřní branou
!( východu. jež zavřenajest a skrze niž nikdo ne
vejde, leč toliko Bůh israelský? Zdaž není hranou
touto Maria. kterou Vykupitel do tohoto světa vešel '?
Hranou spavedlnosti, jak sám pravil: Nam slusi
naplniti všelikon spravedlnmt. 'l'outo hranou je:—'t
blahoslavená Mariu. o níž psano jest, že skrze ni
l'an vejde n že zavřenou zna-tune po nuro
zeni. nelíol' jitkožlo pannu počali! :| po
rodila '

Jak z tohoto uryvku patrno. hají >v. x\llllll'tlz
rozhodne. že panen—“lvíMau-iejejím nmterstvíln ujmv
neutrpělo u nnznneuje zaroven take důvody. o kterí—
viru svou opil'a. Jej—“lilo předpovětlěni v lllňllltť sv.
obsažené. stala víru křestanska od dob apoštolskýelí
n pak uvážení. že u llolía nie nemožno není.
7. písma sv. jsou to obzvláště (Ivě pl'orookn místu.
totiž vyše vyložene proroetví Isaiašovo (v kap. 7.
17) a pak místo u proroka |C7.eehiele (44. 2). kdež
prorok takto tll': »| |“0 kl Hospodin k 9 m n ě:
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ttrana tato zavřena bude: nebudet' otví
rána a muž nepůjde skrze ni: nebot l-Io
spodin Bůhisraelskývšel skrze ni a bude
zavřen a.: Místo toto nejen sv. Ambrož vykládá
o Marii. matce Pane, nýbrž i přečetní jiní sv. otcové
hájíce neporušeného panenství jejího.

Proti hludům Jovinianovým psal též sv. Jero
nym. Ve dvou knihach, jež r. 3392. nebo 393.
proti němu vydal. jakož i v listu Pammachiovi nade
psane'm nazývá Marii matkou a pannou, ustavičnou
pannou, pannou po porodu, vztahuje na ni slova
Hzechielova o hraně výše uvedená jakož i jiná ješte
místa pisma sv. 3 obraz neporušeného panenství
matky Páně v nich spatřuje. Že ve spisu svem
proti Helvidiovi rozhodné věčného panenství Mariina
háji, uslyšíme pozdeji.

'l'éž sv. Augustin v knize své o kacířstvech
.loviniana ke kacírům počíta a blud jeho naznačen
je slovy, že .lovinian »panenství Marie zničil tvrdí:.
že porodem bylo porušenoc Podobne naznačuje
.Iovinianovo učeníjakožto blud i ve svém spisu proti
.Iulianovi. Smýšlení pak svě jasné vyjádřil slovy,
jež čteme v jeho spisu proti Faustovi: »Nikterak
zajisté nemohl Kristus matku svou svým
z ni narozením snížiti tak. aby ji, kteréž
milost“ plodnosti udělil, ozdobu panen
st vi odňal-s

l'ravdu tuto všeobecne uznávanou a veřenou
radili již staří křesťané mezi důkazy, že Kristus,
syn Marie, byl Syn Boží. lak na př. pronáší se
'l'heodot v jedno homilii (kazani), která na sněmu
el'ezskem se. předčítala, takto:

Narodil“ se Kristus po způsobu našem, pak
byl člověkem: zachovani však matku svou pannou,
puk narozený ml soudnýolí lltll uznává se za llohuu



A biskup Proklus v kazaní r. 429. v Cařihradě či
něněm takto praví:

»Nezůstalali matka pannou, byl narozený
pouhým člověkem & narození nebylo zázračné; zů
stalali však i po narození pannou, zdaž není narozený
také Bohem a tajemství nevyslovitelným?c

Doufáme, že doklady z křesťanského starověku
nami uvedené dostačí a že netřeba nám dalších
ještě _vzpomínati.

'/.e panenství Marie mateřstvím jejím ujmy ne
utrpí, předpověděno a naznačeno v písmě sv.; vy
znavali tak křesťané od “apoštolských dob a vyznávají
až doposud. Odpůrců mezi věřícími křesťany pravda
tato nemá.

III.

Harla až do své smrti pannou zůstala.

Kdo na stanovisko křesťanském stojí, t.j. kdo
věří, že Syn Boží z lásky k nám a pro spásu nasi
na zemi sestoupil a vtéliti se chtěje Marii za matku
si vyvolil, zajisté také uzna u uznati musí, že Maria
stuvsi se matkou Hoži k důstojnosti jest povýšena,
jaké žadná důstojnost na světě se nevyrovná.
Křesťan take nebude a nemůže upirnti, že osobě
Hohem tolik povznesené důslojnosti jeji přiměřená
lic—sluší nota. Fosf n chvala. 7.0 přiměřená takové
osobě slusi nota. čest a chvalu. tim ochotněji při
sviulří, když uvažuje, že samo písmo sv. čili huoh sv.
v pismě sv. ji nazývá »milosti |)|Íl()ll,* že o ní
dosvědčuje,že Pnnlezln milost' n Boha,: že
.požohnana jest mezi ženami: a, jak ona
sama naplněna jsouc Duchem svatým o sobě vy
znava,že »veliké věci učinil ji ten, který
jest mocný a svatým proto prorockýmduchem

" neporušenou panenství Matic, m..!ky H'vži. :;



o sobě předpovídá: »aj od této chvíle blaho
slavenou mne nazývati budou všickni
národovec

Věřící křesťan přisvedčí dale tomu, že zajisté
jen s největší opatrností přijímati lze svědectví ta
kova. která by na osobu Bohem tolik vyznamenanou
vrhala stín nějake nedokonalosti, všednosti & ohy
čejné lidské slabosti.

Uvážili zejména, jak velikou váhu klade Bůh
při matce své na panenskou neporušenost, tak že
několik set let napřed ji jakožto pannu předpovídá
& pak, když čas se naplnil. všemohoucuostí svou
zázračné do obyčejného přirozeného pořádku za
sahuje, by panenství její nezrusil: tu, nepravíme
věřící křesťan, nýbrž žadný soudný, povážlivý človek
neda lehkoverne víry tomu, kdož by mu namlouval.
že Maria po narození Pane panenství se zřekla a
svého chotě, sv. Josefa, jinými ješte syny obdařila.
Zdali se to bude samo o sobe každému věcí pravde
nepodohnou, ahy Iiohu lhostejným bylo bývalo pa
nenství. na kterém předtím tolik Jemu záleželo. a
aby si Maria sama. tolik jsouc omilostnéna. byla
pak nevážila toho, co dříve nejdražším jí bylo
pokladem.

Avšak řekne se nám s evandelické strany: »ve
věci telo jest všelike uvažování zbytečným. Pl.—“mo
svaté. na mnohých místech výslovné praví. že Kristus
Pan mel bratry a sestry a nejstarší církevní spiso
vatele lo dosvědčují. Sveda-tvím temto veí-iti se
musia

»Ovsem, že véřiti se musm odpovídáme na to.
»pravili písmo sv.. staří sv. otcové a církevní spi—
sovatele s k u t ečn e. že Kristus Pan mel rodne hralrv
&sestry. Ale to prave jest, čeho my popírámo. A ne
dosti na tom. Nam jesti vem jistou u nepopírutelnou.
že Kristus Par. žádných bratři 3 50—101“nemel a žn



Maria, matka jeho, až do své smrti neporušené
panenství zachovala; a hle! i my hájíce tohoto rovněž
na písmo sv. a svědectví starých sv. otcův & cír
kevních spisovatelů čili na tradici se odvoláváme.

Nastává nám proto úloha, bychom důkazy jak
z písma sv.. tak i z tradice, na které naši odpůr
eové se odvolávají & pak, na které my se odvolá
váme, tuto uvedli a zvážili.

Komu z laskavých čtenářů na tom záleží. aby
o věci důkladněji se poučil, nechat' provází nás ve
zkoumání našem. Budetť mu ovšem na některých
místech poněkud napínati pozornost; ale kdo v dů—
ležité věci pevného přesvědčení nabytí chce. nějaké
námahy lekati se nesmí.

A) Důkazy z písma. sv.

a) Výroky, na které se odvolávají odpůrcově.

Výroků v písmě sv., na které se odvolávají
iopěrači neporušeného panenství matky Páně u
terěž. jak se zda. tvrzení iejiuli nasvědčují, jakoby

Kristue Pán skutečně bratry a sestry měl u Mariu
mimo Ježíše víoe_dttek měla. jest několik. Jako
v jednu kytiri sehrané všecky tuto uvádíme.

.lesti to predne místo u sv. Lukáše (2, T):
»| porodila syna svého prvorozené/m& plén—
kami jej UltVllllllíi u položila v jesli

Pak náloží sein Četná místu. kde výslovné „
lu'ati'ioh Páně se mluví. .Isoutě to následující:

ll sv. Matouše (IZ, 46) čte se: »Kilyž ()n
totiz Ježiš -—ještě mluvil k zástupitm, uj, matku
a bratři jeho stáli vně hledajíce promluviti
s ním. Rekl pak jemu někdo: aj, matka 'l'vá &
bratři Tvoji vně stoji hledajíce 'l'ehec



Podobně vyklada sv. Lukaš (8, 19).
Sv. Jan (2. 12): »Potom ——po zázraku v Káně

Galilejské — sestoupil do Kal'arnaum On i matka
.leho i bratří .leho i učenici Jeho.

Sv. Jan (7, 34): »l řekliJemu bratři Jeho:
vyjdi odsud z (ialileie a jdi do Judska, ati učeníci
Tvoji vidí skutky 'l'vé, které činiš. Nižadný zajisté.
kdo chce na jevé býti, nedela nic ve skryté: činíšli
tyto věci — zazraky — zjev sc světu..

Sv. Matouš (13, 54): »A přised do vlasti své
učil ve školách jejich. tak že se divili a pravili:
odkud má tento moudrost“ tu a moc? Zdaliž tento
nenísyn tesařův?zdaliž matka jeho ncslovc
Maria a bratři jeho .lakoh a Josef a
Šimon & .ludas a sestry jeho zdaliž nc
jsou všecky u nás?:

Podobně u sv. Marka (6. B): »Zdaliž tento není
tesař. syn Mario, hratr .lakohův a Josefův a
.ludův a Šimonťiv? zdaliž nejsou i sestry
jeho zde mezi namifh

Ve skutcích apoštolských vypravuje sv. Lukáš
tl, H): »Ti \'šickni byli ll'VčljÍCf!jednomyslně na
modlitbách — po na nebo vstoupení l'aué __ se ŽP—
uami i s Marií, matkou Ježíšovou, a hru
třími jeho..

Sv. l'avcl pišo ve svém listu ke Galatským
tl. 13- W): »l'otom po třech letech přišel jsem do
.lt-rusaléma. ahych uzrcl Petra a pobyl jsem u nt—ho
I?) dni .liného pak z apoštolů ucviděl jsem žadného,
než .lakuba. hl'tlll'tl Pállé.-'

ltovnéž v l. Kor. (tl, 5) cini sv. l'avol zmínku
o ln'at'rích Paué slovy; »zdaliz llí'nláme moci ženy
šesti—v s soliou voditi íku pos-luxe své), jako íiní
apoštolové i ht'utř'i l'i'íné i Polna

Abychom na nic nezapomněli, připomínají od—
půrcovo naši také mi.—ilovo Skutcích apošt. (1:3. 17),



kde sv. Petr zázračně byv ze žaláře vysvobozen
pravi: »povézteto Jakubovi & bratřím..

Na všech těchto místech zřejmě o brali—ích
Páně se mluví. ano tito bratři uvádějí se ijme'nem:
.laknb, .losef, Šimon & .Iudas. U sv. Matouše
& sv. Marka mluví se dokonce též o sestrách
Ježíšových. Kolik sester techto bylo a jak se
jmenovaly, v písme sv. sice se nedočítáme, ale
dosti na tom, že se to zřejmě o bralřich &sestrách
Ježíšových řeč vede. Dle Zpráv nekterých starých
spisovatelů byly domněle sestry tyto dvě a jmeno—
valy se: Assia & Lydia; dle jiných jmenovaly
se jinak.

K tomu přidejme ješte ona mista pisma sv..
kde evandeliste .I a k 11h a a .l o s e fa n a 2 y v a j í
syny Marie.

'I'ak vypravuje sv. Marek (15. 4m: »Hyly pak
tu ——totiž u kříže —f- iženy % daleka se ilivajice,
mezi nimiž byla Maria Magdalena a M&rin, ma t kn
.lakuha menšího & Josefa, & Salome/„ _—

Sv. Matouš (27, 55— 5m: „Byly pak tu ženy
mnohe z daleka. kteréž liyly přišly zu Ježíšem
% Galileje lvu.—'llllllljlt'ejeinnz mezi nimi hyln Marin
Magdalenau Maria, utulku .lnkulmva u .lnse
lovu. :: nmlkn synů Zeliealeových..

l'oilnhne sv. Lukáš (24. HH: »llylu pak to
Mariu Magdalenu it .Iomnm :: Mn rin .Izikuliovn
u iine. jež s nim liyly -—

Konečne tež sv. Marek (lít. Hl: »Muriu puk
Magdalenu n M a r i a .I u s e fo v u (livnly se. kcle
lvy byl položen.

.Íuli' se him/u výra/cim! lmí [';/_?luanof
Vilei tellito výrokům pisma sv. zdá se sku—

tečně, že odpůrcove naši maji pravdu lvrdíee. že
Maria po narození l'z'ine pannou neustale. a při—
poušlíme také. že by nebylo divu. kdyby i mnohý
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katolík, jenž místa tato běžné & povrchně přečte,
na rozpaky uveden byl a ve své víře o neporušeném
panenství Rodičky Boží masti a viklati se počal.
Ale ne nadarmo napomíná písmo sv. (Mat. 24, MS):
»Kdo čteš, rozuměj..

Kdo písmu sv. nerozumí aneb rozuméti nechce,
může si z ného vyčisti největší a nejhrubší bludy.
Doložme to příkladem.

Základním článkem víry křesťanské jest zajisté,
že Ježíš Kristus jest Syn Boží, že jakožto človek
nemél žádného otce, nýbrž že zázračné se počal
z Ducha sv. a narodil se z Marie Panny. Pravdy
tyto musí každý véřiti, kdo vůbec křesťanem stouti
chce. A kde nalézáme nejpevnější a nejbeZpečnéjší
důkazy nauk techto? Zajisté v písmé sv. 'l'omu
nikdo odpírati nebude, vždvt' o celém písmé sv.
nového Zákona říci lze, co ve svém evandéliu praví
sv. Jan (20, 3l): »tyto jsou napsány. abyste
věřili, že Ježíš jest Kristus, Syn Boží, tt
———uhyst.eveřioe život měli ve jménu jeho.:
Ilobře. A nyní otevřme sohč totéž písmo sv. a vy
hledejme u sv. Lukáše kap. 2. 27. 'l'u čteme:

»| přišel v duchu do chrámu (stařeček Simeon).
Akdyž uváděli dité Ježíše rodičové jeho,
aby učinili za něj podle obyčeje zákonaa atd.

U sv. Lukáše (2. díl): .(lteo pak a matka
jeho divili se těm vecem. kteréž praveuy byly
o nem (skrze Simeona ")=

'I'amže (2, 4l): »| chodívali rodičové
jeho po všecko léta do .lerusnlelna na den slavný
\'clkouočuí.=

Dale ve verši 43: »A když vykonali dni a na
\'l'ůt'thůll se, zůstalo pachole Ježíš v .lerusaléím'e
u nevedéli rodičové jeho

Na všech těchto místech nazývají se .Iosel
u Maria zřejmé. rodiči .ležísovými, ve versi



33. nazýváse sv. Josef— otcem jeho a otcem
.ležíšovým naZývá jej u sv. Lukáše (2, 48) tež Maria;
-— pravilat' k Ježíšovi v chrámě nalezeném:

»Sýnu, pročjsi nám tak učinil? aj, otec tvůj
& já s bolestí hledali jsme tebe.:

Na jiných místech Opět naZývá se Ježíš synem
.Iosefovým. Tak na př. pravili židé nazaretští (Mat.
13,54): »odkud má tento (totiž Ježiš) mou
drost' tu a moc? Zdaliž tento není syn
tesařův?c

A u sv. Jana (1, 45) čteme následovně:
»Filip nalezl Nathanacle & di iemn: () kterémž psal
Mojžišvzákoně & proroci, nalezli jsme Ježíše,
syna Josefova z Nazaretau

Nnže ptáme se svých evandelických odpůrců:
aHylSv. Josef skutečné otcem Krista Pana?- »Nehýl.
»Zdaž však, ptáme se dále, pismo sv. na uvedených
mistech zřejmé nemluví o Josefovi jakožto o otci
.ležišové?» »Mluvi sice,: odpovědi nám, »ale Josef
byl za otce Krista Ilana & Kristus Pán za syna
Josefova pouze považován za nevlastné jenom tak
zván. Vždyť o sv. Matouše (l, 20) pravil zřejmě
nndel k sv. Josefu: ».ltls?f('„ synu Davidův. nehoi
—evziti k sobě Marii, manželku svou, nolmt', což
v ni zrozvno jest. z hocha sv. jee—<|.: A podobně
též ! prečelnýnh jinýc-h mist pli-Hilti sv. nad slum-o
iai—“nejívysvítá, Ze slovo otec, syn. rodičové no lio
i-ejširlt lllÍRlPttll pix—dnosvatého doslovně vvkládnli
se nesmim

Soulilnsilne uplně.. Avšak, ptáme se. jak mohou
našimlpůrctwežádali, ubychom doslovné hrali
onu mi:—'tnpisma sv.. kde o hrntřich Páně.
le řeč? Zajisléi tato místa musí býti bedlivě pro—
zkmunítnn mezi sebou a s jinými výroky “pisma sv.
srovnána. A když se to stane, každý pozná & po
znati musi, že v nich obsaženo není, co protivníci



naši jimi dokazali chtějí. že totiž rovněž doslov ně
vykládána býti nemohou.

Výtkněme tu předně místo u sv. Lukáše (:?. 7).
kde Kristus Pa'n nazývá seprvorozeným a_i/nemMarie.
Ze místem tímto v naší věci zhola nic se nedokazuje.
jasně ukazal již sv. Jeroným ve svem spisu proti
Helvidiovi. Odpůrcové naši ze slova »prvorozenýc
závěrkují, že se narodili ještě jiní bratří; nepovšimli
si však, že v písmě sv. prvorozeným se na
zýva též jedináček čili jednorozený.
Avšak poslýšme sv. Jeronýma. Píšeť v tento rozum:
»Mý (totiž sv. Jeroným) vykladáme takto: každý
jednorozený je prvorozeným; avšak není každý prvo
rozený takě jednorozeným. Prvorozeným není ani
tak ten. po němžjini se narodili. nýbrž vlastně ten.
před kterým se nikdo jiný nenarodil.: Sv. Jeroným
poukazuje pak na předpis zákona 4. Mojž. 18, lí).
dle kterého za prvorozenoe, poněvadž vlastně patřil
Bohu, peněžitá výplata 5 lotů stříbra po jednom
měsícjsložiti se měla a pak pokračuje: Samo tedy
slovo Boží vykládá, oo prvorozeným roznměli se
ma . . . Nazývá“ se prvorozeným jenom ten. po
němž bratři se rodí, není povinen za pl'VUI'UZOIléhU
dali kněžím výplatu dříve, než až jiní se narodí:
neboť. kdyby jiný syn se nenarodil. byl by jedno—
rozeným &ne prvorozeným. Avšak to zákon praví:

vyplalíš ho po jednom měsíci :") Iotý stříbra.; 'I'ody
slovo Boží mne nntí. všecko. co první |)Í'Í0llá2l na
svět. vyplatiti ('.Plltillkněžím odvedenou. Mohu ovšem
namítatí: »proč mne zavaznješ do jednoho iní—due?
Proč nazývaš prvorozeným, o kteremž ještě nevím.
budou“ po něm se roditi bratří? Počkej |)Í'Hl'0. až
druhý se narodí. \'ždýl' knězi nie povinen nej.—tem.
jestli druhý se nenarodí1 poněvadž tím teprve |t|'\'lll
se stane prvorozeným.a .Ielikož tedy zákon „ prvo—
rozrnýrh zavazoval take toho, po němž žadm hratrí



se nenarodili, musime z toho uzavírati: nena
zývejž se prvorozeným ten. po němž
pozdeji bratr se.rodí, nýbrž ten. kdo
prvý přichází na sveta před nimž
nikdo jiný se nenarodil. a Sv. Jeroným upo
zorňuje též na ll. Mojž. (l, 15). kde čzteme Rekl
Hospodin: O půl noci vyjdu do Egypta a pomře
všecko prvorozené. od prvorozenéhoFaraona.
jenž sedí na trůnu jeho až do prvorozené děvky,
kteráž jest při žernovu; i všecko prvorozené hovada
Ve verši 12, 29 pak se vypravuje, jak se vyplnilo.
čim tuto Hospodin hrozil. 'l“u sv. .leronym doklad-az
odpověz mi: hyli tehdáž zahubeni prvorození aneb
také jeduorozeni? Nazývajíli se prvorozenými jenom
ti, kdož bratry mají, tož jednorozeni byli od Smrti
osvobozeni: jestliže však i jedu \rozeni umřeli. stalo
se tak proti rozsudku: buďto tedy osvolmdišjedno
rozené od trestu, pak se však směšným činíš: anebo
význáš, že zahynuli, pak se mimodek z toho do
vídalue.Že jednorozeni rovněž prvoroze
nými se nazýva_jí.a

K temto vývodům sv. Jeronýma pripojimž ješte
jeden doklad. Ziluž nenazývá sv. apoštol l'uwl

listu k Židi'un (kap. !. li) Kristu l'una prro
rozeným (Hee nebeského? (').lvažise naši
odpůreove i tu slovo »|u'vot'ozenýc v_vkh'ululi dle
způsobu sveho? -—

Ze. všeho toho patrno že pismo sv. nazývajíc
Ježíše. |_u'vorozenýtu nie. jineho tun uuzuaeiti neehee.
než že Maria. matku jeho. před Nim žu—
dneho synu nemela; nikterak však ze slov teeh.
jak z řečeného vysvítá. nelze zaverlmvuti. že Maria
po narození Pánů matkou ješte, jiných synů se.stala.

Podobným trel'ným Způsobem vyvrací watý
Jeroným také námitku, kterou proti neporušené—nul
panei'iství matky Pane ze slov sr. JÍÚÍHHŠI(i . :.)t')



strojili již ve 4. století Antidikomarianite. Jelikož
však naši nynější odpůrcove místem tím tvrzení
svého nedokládají, i my na pouhé o něm zmínce
tu přestáváme.

Na všech ostatních místech mluví se zřejmě o
hratřích Páně a protož netřeba probírati každe
místo zvlášť o sobě: dostačí, pojednameli o nich
souborně čili rozeberemeli věc o bratříeh Páně vůbee
majíce ovšem stálý zřetel na výroky výše uvedené.

() brutřích Pa'ně.

Voči všem výrokům písma sv. 0 bratřích Pane,
o kteréž popěrači neporušeného panenství matky
Páně se opírají, pravíme zkrátka:

Jakub, Josef, Šimon a Judas, již bra
třími Páně se zovou, nejsou skutečnými,
přirozenými hratřími Krista Pána a
Mariu, jež se jakožto matka Jakuba a
Josefa uvadi, není Marií, ltodičkon Pane,
nýlírž jest to osoha jina.

Ahyehom se o tom přesvědčili, přirovnejme
některá místa písma sv. k jiným místům téhož písma.

Jak jsme výše položili. vypravuje sv. Marek
(15. 40). že před křížení slály ženy z daleka se
tlÍVii_iÍÍ'€. mezi nimiž byla Maria Magdalena. ílále
Maria. matka .lakuhu menšího &Josel'ova
u pak Salome

Totéž vykládá sv. Matouš (27, 55 & řítí).
Sv. Lukáš rovněž o ženách zmínku čim (24. |(l)

u to těmito slovy: »llvla pak to Maria Magdalena
& Jounnu a Maria J ukobova &jine, jež s nimi
byly..

Konečne čteme u sv. Marka (15, H): »Maria.
puk Magdalenu & Maria Josel'ovu divaly se, kde



by byl položen,a t. j. kde Kristus Pan byl po—
chován.

Na těchto místech setkáváme se se ženou,
která se jmenovala Maria a která se tu nazývá
matkou .lakuha menšího &Josel'ovou.

Co to bylo za Mami? Byla to snad Maria,
matka Pane? Nikoliv.

.lesti veci nepOpíi-anou, že Jakub menší,
jenž u sv. Marka synem Marie se zove, byl ap o
štolem. | náš evandělický odpůrce v »Hlaseoh ze
Sionac Jakuba menšího apoštolem klade. Nuže. vy—
hledejme si v pÍSmČ sv. třeba Skutků apoštolských
u v těch (1, 13) čteme takto:

»A když vešli. — totiž po na nebe vstoupení
Páně — vstoupili do večeřadla, kdež přebývali Petr
a Jan, .lakob & Ondřej. Filip a 'l'omáš, Bartoloměj
a Matouš, Jakub Alt'eův a Simon Zelotes a
.Iudas, (bratr) Jakubův.

'l'u se nam udávají jmena 12 apoštolů. Mezi
těmito apoštoly jsou dva. již mají imeno .lakul).
Který pak z nich ješt. asi .lukulí menší? () jednom
víme, že měl lírutra .luuu. že |in synem Zelíodmvým
u matka jejich že sloula Hulunle. 'I'en jím patrne,
není. .lukuliem menším musí býti tedy druhý
.Iakuli mezi apoštoly jmenovaný a ten se tu nazývat
„minima. jako u sv. Loktuše tti. Hil: All'eň v. totiž
syn Altea. 7. toho pozuavalne, že Maria, matku
Jakubu menšího u matku Jim—lovu jest jednou u
louže osobou a že byla nmnželkou Alt'eovou.
uneli jak přemnoží h(llltlh'lthtfl tvrdí, Kleolášovou,
\'yklaidíljiee, že Alfeus & Kleol'uš je totéž jméno.
Ne dosti na tom. 7. hořejšího seznamu apoštolů do
vídáme se wee ješte. Mezi apoštoly totiž na po
sledním miste uvádí se .ludas a o tomto se do
klade, že byl .! a k || |) ti v. 'l'imto přídavkem
—.l:tkuln'“iVase .ludas patrné presneji naznačuje.



Co však Jakubův? Otec? Nikoliv. Jakuba. kterýž
by byl otcem .lndy. nezname, tím by tedy .lndas
označen nebyl. Musíme tedy doplniti, jak skoro
všeobecněse děje a jak i evandélioka bible
v Praze roku 1874. vydana doplňuje: Jakubův
bratr. Jakub. jakožto bratr .ludy je znám, vždyt“
Judas sám počíná svou epištoln: ».lndas. Ježíše
Krista služebník.bratr pak .la kubňv. těm.kteříž
jsouc atd. 'I“n Judas sam bratrem .lakuboyým se
nazývá. Ale ktereho Jakuba? Prveho Jakuba.
Zebedeovce. zajisté ne, poněvadž ten byl bratrem
Janovým a že by byl měl ještě bratra jmenem .Indn.
() tom nikde ani zmínky se nenaleza. Byl tedy .l nda s
bratrem Jakuba menšího a .losel'orym
a »—synem Marie a All'ea. Zname nyníjiž tři
syny Marie All'eovy: Jakuba. Josefa a .lndn.

Avšak kdo pak byli ten Alien—'čili Kleí'íl'aš a
Maria? Vysvětlení bližší nám v té veci podava
sv. .lan. jenž ve svem ovandélin (19, 25) takto píší—t
»Staly pak blízko kříže Ježíšova matka John a
sestra matky .leho. Maria Kleol'ašova a
Maria Magdalena.- Dle těchto slov tedy byla Mari a.
manželka Kleolašova sostron anebo ítoložmu
ihned blízkou pí'íbnznon Marie. matky
l'ane a její synové. z nirhžto tri již mann-. byli
bratranci nebo bližní pí'ihnzní Krista Pana.

7.0 Kleol'aš čili Alfons a Maria. jeho manželka.
mimo tí'i jmenované syny ješte jineho syna meli.
\' pí.—“mésv. výslovně se ííeí.lm"ítan;e. Ah,—evanílehrky
pisatel článku v »lllaceuh ze Híonan oílvolava .m—tako
na nejstarší í-irkevní spisovatele. Nože ptejme si
jich i my a to týchž. které naš oílpfn've ('illllť
zdali se tu něčeho nedoln'ítrann—? Skuteční—. llillt'Zttlllt'
tu i v naší věci nrí'oitejší Z|;n'avy. linsohins totiž
his—“kupz Caesareje. nejstarší rirkernl de'—jepisev.jak
později ltblyšlllltř. ínaroZen asi r. L'tilí. \'ypraynjr \'r



sve církevní historii v 3. knize k. 11, že »po smrti
.Iaknha. příjmim Spravedlivého, zvolen i'n'ailkem
apoštolův a něennikn jakož i příbuzných Páně za
jeho nástupce na biskupském stolci Jerusalemském
Simeon. sy n Kleofašňv, o němžsv. evan
elěliumzminkn činí: ten byl. jak se pravilo, bratranec
l'aně. neho Hegesippns svědčí. že Kleofáš byl bratr
Josefův A na jiném místě (III. 32). kde se vykládá
o krnte'm mučenictvt tohoto Simeona za času císaře
'l'rajana & místodržitele Attika. zřejmě se Eusebius
.ulvoláva na písmo evandělicke, ktere svědčí o Marii
lšleolášové, jejížto syn byl tento
H i Ill e 0 n.

7. řečeného dosud vychazi na jevo. že Alfens
či Kleofas a Maria jeho manželka měli 4 syny:
.laknha. Josefa, Simeona & .Iniln &že
z těchto 4 hralři (lva byli apoštoly. totiž: .Iakoh„
jenž přiimi měl ——menší a .lnila.

A nyní přečteme si opet'misto n sv. Matouše
(135.54) neh n sv. Marka (ti. I'll, kde se vypravuje.
jak nazaretšti židé podivnjioe se moudrosti & lllt)(_'i
Kristově se ptají: »oilknd má tento moudrost a nun-,'?
[claliž neni syn tesařňv? Xilaliž matka jeho neslove
\laria a hrat'ri jeho .Iaknh. .tosol'. Simon a Judea
a sestry jeho Ztlallž nejsou \'Št'tfky n na.—"?: 'l'n
uvadeji se jmenem 4 mnžovo. jež nazaretšti hratřimi
t'aně zovou a kteří stojan maji jmena jako výše
\'t'znaůvni synovi- All'ea a \lttt'tt'. manželky jeho.

| nastava nani pí'etllthŽilt't ano rozhotlna otazka:
Jsou. I s.:/nové [Cleo/říši) u filmu? foložuí s hra.—

lřfmf Pu'm? ,;" Jik/"W)Mf

.lson—Ii totožni. jsou-Ii to titiž innži. pak jest
ven ri'izliorlnnta. .laknh. .Iosel'. Simon a .Imla hyli
synovi-': Alfea a Marie, jeho manželky. nebyli tedy
synove matky Pane & sv. Josefa a následkem toho

„___
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také nevlastně jenom bratřími Páně se nazývali:
hylit' pouze bratranci anebo blízcí příbuzní Páně.

My totožnost jejich tvrdíme; protivníci naši
ovšem ji musí popírati. POpirajíee však, že 4 synové.
Alfeovi titiž muži nejsou, jež židé nazaretští u sva
tého Matouše & u sv. Marka bratřími Paně zovou.
nezbytně musí hlásali a učiti, že Maria se sv. Jo
sefem rovněž 4 syny a téhož jména měla. jako
Alfeus s manželkou svou totiž: Jakuba, Josefa.
Simeona a Judu. »Hlasy ze Sionac skutečně to
také tvrdi. Píšíl' v článku časteji již jmenovaném
takto:

„Mnohým lidem vedlo se při tom ovšem jako oněm
Nazaretským; zhoršili se proto na Ježíši, že by prvo
rozeným mezi bratřími býti měl. Nechtěli připustiti, že
by Maria ještě jiné dítky byla porodila. Kterak však
vysvětliti jasna v té příčině místa v písmě sv.? Řeklo
se jednoduše, že jmenovaní bratří vlastně Ježíše bratranci
byli: připadlo se na to tím spíše, poněvadž bratranci
příbuzenského kruhu Ježíšova podobna jména mají. Což
nema řecká řeč, kterouž nový zákon psán jest. žádného
slova pro „bratranee“, že by se slova bratr užíti muselo?
Ba má, nazýváť bratra adelfos, bratrance anepsios, strýčka
tbeios. V evanděliu sv. Marka 15, 40 a sv. Matouše
27, 56 ovšem se jmenuje Maria Jakuba menšího a Jo
sefova matka a v evanděliu sv. Jana 19, 25 naznačena
jest tato Maria jako sestra matky Ježíšovy, jako žena
Kleofášova; avšak tento Jakub menší nikde není zaměněn
za Jakuba, bratra Panč nebo spravedlivého, a pouze lidé.
jimž tento rozdíl ušel, popletli si bratrance Jakoba s bra
trem Jakubem; vždyť bylještě třetí Jakob, bratr apoštola
Jana. Že bratranci často táž jména mají, není přece nit
(livnébo, an obyčej tento do dneška oblíben jest, ab)
jméno rodičů, dědečkův a praděllečků nevybynnln,'* --—
Tolik „Hlasy ze Siena,"



Mnoho-li toto rozumováni važí. uhlídame hned.
Předně se nam zdá. že pisatel článku toho jen

ukázali chtél. že i z řeckého jazyka něčeho pochytil.
když vykládá. že řecká řeč má zvláštní výrazy pro
bratra, bratrance a strýčka a že. kdyby o bratran
cich nebo strýcích Pane v pismé sv. byla řeč. ne
musilo se užívati slova »bratrc ——nebot'. že tim
ve věci naší pranic nedokazuje. zajisté dobře veděl.
Vždyťi hebrejský jazyk má slova pro bratra — ach,
pro strýce ——dod s otcovské strany & achi em
s mateřské strany; má i slovo pro bratrance ——
dod ben bath a přece často uživa slova »ache bratr
tam. kde není řeč o bratru, nýbrž o bratranci neb
strýci. Jesti to, řekněme způsob pisma sv.. způsob
starých a na mnoze vždy až na naše časy obvyklý,
že nživalo se slova »bratrc i tam, kde nebyla řeč
o »rodnýcha bratřich, nýbrž jen o přihnznychs jak
ješte pozdeji uvidime.

Potom bndiž podotčeno. že by bylo veci sku
tečné velice napadnou. aby dvé blízké příbuzné. snad
dokonce sestry. každá pravé 4 syny měla a temto
4 synům aby obé stejnz'i jména daly. Nikdo
by se.nedivil. kdybyjédnohoaneb i dva syny stejné
pojmenovaly. ruby jméno olee. nebo dédec'eki'tnebo
pradédečka iievyliyiiiilo.c ale příkladů. tnšhn. na
svete se nenašloa nenajde, aby ve dvou příbuzných
rodinách 4 synové táž jména inélilll

Dále by bylo napadno. že Kristu.—- l'an
hylili .laknh. .losel'. Simeon n .lndns jeho pokrevní

') Hn naopak svědci dňjiny. žc- v rodech příbuzných
i'nnyslnc'- jména zcela rnzná se synům jejich dávala. aby se
odvarovaly omyly \“ jejich osobni-Ii, vždyť nabývalo ani žádných
příjmení! A podnes v rodech příbuzných zcela různá jména
křestní se. dávají s_vni'nn, aby N' odvarovnly nejen omyly. nýbrž
i nahodila přezdiska, která přes vsi.—ekordzníi příjmení nejčastěji
povstlivaji na označenou osob rozdilu.



bratři,— žádného z nich nepovýšil k hod
nosti apoštolské. V počtu 12apoštolů nalezame
sice Jakuba & Judu. ale tito jsou synové Alfeovi
a dle našich odpůrců rozdilni od bratří Páně. Tedy:
ani jeden z bratri Páně by nebyl mezi apoštoly
a ze 4 bratranců by byli dva! Nebyli snad bratří
jeho apoštolské důstojnosti hodni aneb k tomu
schopni? Neuvěřitelnol Čteme sice u sv. Jana (7, 5):
že na začátku ani jeho bratří v Něho nevěřili,
t.j. v jeho nadpřirozené božské poslaní; ale rovněž
se dočítame, že zejména jeden z nich, Jakub,
zrovna sloupem církve se nazývá a pro své vzne—
seně ctnosti neobyčejné noty nejen mezi křesťany,
nýbrž i mezi židy požíval a příjmím »Spravedlivéhm
vyznamenán byl. A ani tohoto Jakuba byl by Kristus
Pan apoštolem neučinill? Řekne se nam snad, že
Kristus Pan při volbě apoštolů na rodinný svazek
schválně žadného zřetele nebral a bratry své
z důstojnosti apoštolské úmyslně vylučoval. To však
by mělo jenom smysl, kdyby hodnost apoštolská
byla byvala spojena se životem pohodlným, bez—
starostným, bohatstvím & světskou slavou Oplýva—
jieim. Ale apoštolstvi -— zdaž nebyl to život plny
neumorné prace a nadlidské zrovna namahy. plny
neustálých bojův a sebe zapil—ani? A _jaka za to
odplata ? Snad statky. snad čest' a sláva? (), nikterak.
nýbrž kruté, krvavé pronásledováni a konečně mu
C-enicka smrt. ——ovšem také převeliké zásluhy a
zvlastni pi'ehojna odměna ff ale až na věčnosti!
x\[mšlttitwé měli býti sloupy. na kterých spoěivuti
melo kratoVstvi lloži, k vůli němuž, aby je založil,
sestoupil Syn Boží s nebo. | věru divnou a na—
padnou by bylo věci, že Kristus I'an žádného ze
svvvh přirozených bratii neuznal za hodna byti
take „slmipelne církve a zasloužili si tě zvlastni
přislíbeno odměny v kralovstvi nebeském?
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Již tyto uvedené věci musí, pravíme, každému
býti nápadnými, mélli Kristus Pan skutečné 4 bratry.
A kdyby někdo již na základě řečeného čtyry znamé
muže za bratry Pane nepovažoval, každý by uznati
musil, že Opíra mínění své o závažné důvody.

Avšak kdo tvrdí něco nového. musí tvrzení
své také dokazati. Nuže, jaké pak důvody uvadéjí
protivníci naši pro nahled svůj. že Jakub, Josef,
Šimon a Judas, — bratřími Pané zvaní, ——jiní
mužové jsou, než 4 Alfeovci téhož jména?

Mimo jeden jediný důvod nedočetli jsme se
žádného a ten jeden, který uvadeji, je lichý.

Odpůrcové naší tvrdí, že byli tří Jakubové ! a
pouze ti lidé, jimž toto ušlo. popletli prý si bra
trance .lakubas bratrem Jakubem.

Aby laskavému čtenáři vaha tohoto tvrzení ne—
ušla, podotknuto budiž, jak se véc ma. Vše se ma
takto: Bylili pouze dva .Iakubové, tož, jak víme,
byl jeden synem Zebedeovým, druhý Alfeovým, ne—
mohl tedy žadný býti synem Josefa a Marie, matky
l'ané, a tudíž žadný skutečným bratrem Pane.
llylilí pouze dva .laknbove, jsou naši evandéličtí
odpůreové poraženi; to oni dobře védí & proto vo—
lají na pomoc-. třetího Jakuba. Že však tento třetí
Jakub nemaje masa, kosti a krve jim nic:nepomůže.
i bez velikého nabystření rozumu, pozna každý, kdo
jejich tvrzení o 3 .Iakubeoh všestranné nvaži. 'I'edy:
dle rozumu jejii-h byli "“i .Inknlmvé a to

!. .laknb, bratr Janův. syn Zebedeův, apoštol,
2. .Iuknh menší, syn Alt'eítv, apoštol a
3. .Iaknb, bratr l'ané. příjmím Spravedlivý, jenž

byl biskupem v .Ierusalémé, ale apoštolem prý nebyl.
Zaklada se toto tvrzení na pravdě? Nezaklada.

A abys, milý čtenáři, i ty se o tom přesvedčil, vy
hledej si v písmě sv. Skutky apošt. 9, 26. Tam se

() neporušeném panenství Matic, matky Boli. 4



vykládá, jak sv. Pavel, když v Ježíše Krista u Da
mašku uvěřil a 3 léta na poušti pobyl. do Jerusa

.léma přišel a se pokoušel připojili se k učenikům
a jak se všickni balí přijati jej mezi sebe nevědouce.
že jest již křesťanem a učentkem. Tu pojav Pavla
Barnabáš, vedl ho k apoštolům, kdež Pavel vy
kládal, co se s nim bylo událo a kterak v JGŽÍŠP
Krista uvěřil.

Ale kteří pak apoštolové to byli, k nimž Pavel
zaveden byl? Na to odpovida on sám v listu ke
Galatským; vyklada tam totiž o svém obracení a
zázračném za apoštola vyvolení a zmínku pak činí
též o svém pobytu v .lerusalémé, a to v kap. 1..
18. a 19. těmito slovy: »Potom po 3 letech
přišel jsem do Jerusalema, abych uzřel
Petra a pobyl jsem u něho 15 dni. Jiného
pak z apoštolů nevidel jsem žádného. než
Jakuba, bratra Páně.:

Nuže ptame se: byl .lakub, tak zvaný bratr
l'ane, apoštolem či nebyl? Byl, vždyt'tu šv. apoštol
Pavel zrejme praví, že mimo Petra z apoštolu
jiného nevidel, než Jakuba, bratra Pane. Místo toto
je, jak pochopitelno, protivníkům našim velmi ne
pohodlno & protož vykrucuji z uvedených slov.
jakoby byl sv. Pavel řekl: »V Jerusaléméjšem ne-
viděl žádného, jen apoštola Petra a pak bratra
Pane .lakuba- Ale všelike vykrueovani tu marnu
Slova sv. Pavla jsou jasna & nemaji smyslu, jaky
mu odpůreove naši podkladaji. ()bjasneme si ln
příkladem: Na moravském severu zvolen na pli
dr. 7. . . . . za poslance do říšské rady. Na své ceste
do Vídně zajel by si nový poslanec do Brna. by
tam poznal vůdce národní strany dra. Š . .. a jine
poslance a s nimi se „ mnohých vecech domluvil.
() tomto švem pobytu psal by pak dr. 7.. .. . ne
kterym znamym svým: »Zajel jsem si do ltrna.
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abych uzřel dra. S.... a pobyl jsem u něho né
kolik dní. ;lineho pak z poslanců nevidel jsem
žádného než archiváře Brandla.. Předložte tuto vetu
kterémukoli žáku z prvé gymnasiini třídy anebo
professoru na vysokých školách anebo komukoliv
jinemu -— a zajisté všickni stejným Způsobem váni
ji vykládali budou, že dle slov dra. Z . . .. archivář
Brandl je poslancem. 'l'nk soudí zdravý rozum a
jinak souditi nemůže, sice by to byl nerozum. _—
Podohne též slova sv. Pavla dle obyčejného způsobu
řeči a dle znění vety v jazyku řeckém jiného smyslu
nemaji. než že sv. Jakub, bratr Páue zvaný, byl
skutečně apoštolem. To také od vážných & ne
stranných vykladaěů pisma sv. i z nekatolické strany
nyní se již nepopírá.

Vysvítá to také ze souvislosti řoci. Sv. Pavel
totiž dokazuje Galatským, že jediné od Krista Pána
zázračným způsobem povolún'jesl a. co káže, ze
zjevení Božího ví a že tomu od nikoho vyučen
nebyl, ani od apoštolů; vždyt' nikde s nimi ne
ohcoval leč za své krátké návštevy v .Ieruaaléiue
& tam že jen l'elra viděl a Jakuba. To by zajislo
nemislným bylo bývalo odvolávali se na bratra
l'áne, který by apoštolem nohyl. poněvadž hralr
Páně. jenž nposloIem nebyl. neměl žádné váhy ve.
věci lé. nercili. že někteří »z bratři I'ánéu dle
svatého Jana (7, 5) v Pána uvařili se zpěčovali.
Hv. Pavlu o to beží. aby lialatmu dokázal. žo od
apoštolů nauky nepřijal a proto odvolává se na
apoštoly. .liných apošlolů jsmn nevidel než Petr.-i
u .Iakuba. bratra Páně. (Hus.) Poznallé zajislo svatý
Pavel za loholo svého pobytu v .lerusaleme jošle
jiné osoby, jež v církvi .Ierusalémske důležitá mista
měly, na př. Harnabase. ale o nikom nečiní zmínky.
poněvadž, jak řečeno. na jiných osobách. jež apo
átoly nebyly, n věci. o které to jednal. nezáleželo.

,..
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Tedy směle tvrditi můžeme: Jakub, bratr Páně
zvaný, byl apoštolem.

Dobře. Mezi apoštoly však byli dva Jakubove:
větší a menší. Který pak z nich byl tím bratrem
Páně? Jakuba většího, syna Zebedeova, bratrem
Páně nazývati nikoho nenapadlo a nenapadá.
Bratrem Páně musí tedy býti Jakub
menší. Jiného nám nezbývá.

Z toho pak následuje:
1. Není pravda, oo protivníci nasi tvrdí, že

Jakub, bratr Páně zvaný, nebyl apoštolem. ttylt'
jím skutečně.

2. Jakub, bratr Páně zvaný a Jakub menší.
apoštol, jsou jedna a táž osoba a následkem
toho není pravda, tvrdíli odpůrcové naši, že byli tí'i
Jakubově. Bylit' pouze dva. '

3. Jakub mensi, jak známo, jest. syn Alfeův;
jeli s Jakubem, bratrem Páně. totožným, tož, jak
se samo sebou rozumí, je Jakub, bratr Páni—,
Alteovee čí synem Altea a Marie, manželky jeho,
kterou sv. Jan naZývá sestrou matky Páně. Jakub
tedy, bratr Páně zvaný, není skutečným bratrem
Páně, nýbrž pouze bratrancem anebo blízkým při—
buzným.

4. Jakub menší měl tři bratry, totiž: Josefa,
Simeona a, .ludu. Jeli tento Jakub menší čili bratr
Páně All'eovcem, jsou i jeho bratři: Josef, Simeon
& Judas Alfeovoi a tudíž blízkými příbuznými Páně
a mohli timže právem a způsobem bratřími Páně
slouti, jakým jejich bratr, Jakub. bratrem Páně se
nazýval. A ze všeho toho

5. následuje. že tito čtyři bratři: Jakub, Josol.
Simeon & Judas, synové to Alteovi ajeho manželky
Marie. a oni ětyri muži, jež ítle sv. Matouše a
sv. Marka nazaretstí židé bratrtmi Páně nazvali,
jsou totožnými. t. j. tytéž osoby. ('lhápes to. laskavý
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čtenáři? .lesti to samo od sebe zřejmým. Nevyvratne
to vyplývá ze Zpráv, jež o osobách těch písmo sv.
obsahuje. —

Ještě jiné důkazy, že nebyli tří Jakubore'.

Mohli bychom na tomto důkazu, že nebyli tři.
nýbrž jenom dva Jakubové, uplně přestati. ()d
půrcové naši toho nevyvrátí nikdy. Ale lze zajisté
říci, mluvili naši odpůrcové o synech Marie, že nej—
silnější podpěrou této jejich víry je tvrzení, že
byli tři .lakubove. Abychom tedy ještě více do
tvrdili důkaz o dvou toliko .lakubech, zarazíme
do řeči protivníkův o třech .lakubech ještě dva
klíny, jak to bývá, jeden s té &druhý s one strany.
A tyto klíny nám podá následující úvaha.

1. Bylili tí'i Jakubove, tož. abychom to proste
řekli. musili jsouce ?. masa a kosti přece nekde
byti, t. j. musime o nich přece věděti. kde působili
uneb alespoň, kde a jakou smrtí zemřeli Vždyť o
každém apoštolu nejaka, byl“ sebe menší zpráva.
nás došla, nadto tedy očekavali můžeme nějaké
zprávy o .lakubeoh. kteří v apoštolské církvi vyni
kající muži byli. Nuže. o .lukubu starším. synu
Zehedí'ove, nam známo jest ze Skutků apošt. (12, “)L
že král Herodes jej dal mečem zabiti, což stalo se
usi r. 42. tl Jakubu. tak zvuuem In'utru Pane. ptc
cetne zpravy zvestujl llátlt, že pro vznešené ctnosti
sve mel příjmení »Spí'avecllivý.o že byl biskupem
v .lerusateme & že zemřel svržen byv s makovice
ttlll'allttl u že dobít, byl valolíařským Stlt'lltll'elll. A co
vímeo svalem apostolu Jakubu .meuSímv
zvaném. jejž i evandelioky klolmuc-ký katechismus
sloupem církve nazývá? Hyllí osobou od Jakuba
předešlého rozdílnou. tož bychom o něm po se
slant Duchu sv. nevedeli zhola nic. Nikde
o nem ani v písmě sv. ani v jiných starych písem—



ných památkách nejmenší není zmínky. Musil se
zrovna v zemi prapadnouti. Jest sice v písmě sv.
i z doby po seslaní Ducha sv. jeste několikráte řeč
o Jakubovi. ale místa ta, jak snadno lze dokazali
a jak některá z nich naši odpůrcove sami dobře
vykládají ——nevztahují se na Jakuba menšího.
apoštola, nýbrž na Jakuba, bratra Pane.

Sv. Pavel totiž v listu ke Galatským v 1. a 2.
kapitole třikráte činí zmínku o Jakubovi. V 1. kap.
v. 19 zmiňuje se, že za svého pobytu v Jerusalemc
krome Petra jiného z apoštolů nevidel, leč Jakuba.
bratra Pane. 'l'u sv. Pavel sam označujeJakuba,
o kterém mluví, jakožto bratra Pane. __ V 2. kap.
v. 12 vyklada sv. Pavel 0 sv. Petru. že v Antiochii
prve, než přišli nekteří od Jakuba, Petr jídal
s bývalými pohany; ale když oni přišli, vzdaloval
se jich boje se těch, kteří byli z obrizký, t. j. když
přišli do Antiochie nekteří křesťané z Jernsaléma.
kteřížto nepřestávali zakon Mojžíšův přísné zachovat
vati a křest'anů z pohanstva obrácených se vzdalo
vati, tu i svatý Petr vzhledem k těmto od Jakubu
příchozím bývalých pohanů se vzdaloval. Že Jakub,
o kterém tuto zmínka jest, nebyl Jakub menší.
nýbrž Jakub, bratr Pane zvaný. výslovné tvrdí
»Hlasy ze Fiona.: Píšou totiž:

„Ostatně Pavel i Lukáš způsobem psaní již činí
rozdíl mezi apoštoly & Jakohcm, Páně bratrem, jenž po
smrti Ježíšově křesťanského sboru v Jerusalémě správcem
jest. Sluší se srovnati [. Kor. 15, 17 (potom vidíu od
Jakoba totiž Kr. P. po svém vzkříšení — potom odo.
všech apoštolůí Hal. ], l$l (jiného pak z apoštolů nv
viděl jsem žádného, než Jakoba bratra Páně,) a zvláště.
připomenutí—.již misto Sk. ap., kdež zázračně ze šalšhe
vysvolioaený l'ctr v noci v domě Markové společníkům
svým pokynnv vše vypravuje a dí: povězte tn Jakubovi
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i bratřím. Tento Jakob nepochybně i bratři jeho velké
těšili se vážnosti, vždyť i Petr obává se onoho; prve
než přišli někteří od Jakoba, jídá s pohany & když přišli,
uchází & odděluje se, boje se těch, kteří byli ze židovstva.
Gal. 2, 12.“

Jakub tedy, o kterém sv. Pavel Gal. 2, 12. se
zmiňuje. nebyl, jak protivníci naši sami vykládají,
.lakub menší, nýbrž Jakub, bratr Pane zvaný.

Ještě na jednom místě v témže listu ke (tal.
2, 9 zmiňuje se sv. Pavel () Jakubu a to následovně:
»Kdyžpoznali milost, kteráž mi dana jest.,
Jakub, Petr a Jan. kteří se zdali byti
sloupové církve, podali mně & Barnabašovi
pravic k tovaryšstvi, abychom my mezi pohany šli
a oni mezi židy.- Jelikož tu sv. Pavel .lakuba ze
vrnbnéji neoznačuje, rozumi se samo sebou, že
mini tn téhož Jakuba, o kterém v téže epištole
!, 19. a 2. 12. mluví. Vždyt' pišnli někomu list
a v listu tom o nějakém znameni na př. Jakubovi,
jehož i dle stavu na začátku naznačují, tož rozumí
se přeoe samo sebou, mlnvímli v témže listu,
snad na téže strane ješte dvakráte o Jakubovi beze
všeho určitějšího označení. že téhož Jakubu na
mysli mám. o kterém na začátku listu jsem psal.
'I'elly Jakub. o kterém sv. l'nvel v listu ke (ial.
v 2, !) mluvi, nemůže býti jiný. než o kterém
v kup. l. IQ a v kap. 2. l:! řeč je —-n to jest .Inkub,
brntr l'ane zvaný. A tohoto .laknbu nazývá sv. I'uvel
zřejmě se sv. Petrem u .Ianem sloupem církve.
Ze timto Jakubem. jenž tuto sloupem oírkve se na—
zývá. rozumi se Jakub Spravedlivý čili bratr Páně,
vysvítá jasne ze slov sv. Klementa ('t 217), jež
později nvedeme,jimiž .Iaknba Spravedlivého k Petrovi
n Janovi řadí & přednost“ před ostatními apoštoly
jim (lava.



Mimo tyto zmínky v listu ke Gal. již jen ve
Skutcích apošt. řečje o Jakubovi. Tu totiž v kap. 15.
13 vykládáse, že při prvém sněmu v Jerusa—
lémě po sv. Petru mluvil Jakub, a že slovo
jeho takovou váhu mělo, že návrh jeho vedle navrhu
sv. Petra od shromáždění byl schválen a přijat. Tu
zase není určitěii naznačeno, který Jakub to byl,
ale dle všeho nemohl to býti jiný než ten, kterého
sv. Pavel sloupem cirkve nazývá. kteréhož i »Petr
se bála a kterýž byl biskupem Jerusalémským. A to
byl Jakub, bratr Páně.

Pravdouli tedy, co popérači panenství Marie
tvrdi, že byli tri Jakubově, není o Jakubu menším.
apoštolu. skutečné nikde ani zmínky; nedovidáme
se odnikud, ani kde působil, ani kde a jak zemřel.
A to zajisté věc nápadná velice velmi a silně otřasa
tvrzením, že Jakub, bratr l'áně & Jakub, bratranec
Páně, byli osoby dvě.

2. Nadto uvažme ještě nasledujici: ltozunnli se
ve všech Iiorejšich místech, kde o Jakubu se mluví.
nikoliv apoštol Jakub. nýbrž Jakub, bratr Páně. jenz
dle »Hlasů ze Sionac apoštolem nebyl. to ptáti se
musi každý, nač vůbec Kristus Pán sbor
apoštolů zřídil? .lednani jeho by skutečně bylo
nepochopitelným. Jak velikou váhu klade Kristus
Pan hned od prvého počátku na sbor tento! Před
volbou apoštolů trvá celou noc na modlitbách
(sv. Luk. 6, l2l; jim důrazně a Významně (u sv. Jana
15, 113)připomíná: vne vy jste mne zvolili, ale ja
zvolil jsem vás, byste šli a ovoce nesli & ovoce vaši—
aby zůstalo.: oni (dle sv. Marka 3. 12) ns nim
měli býti,. aby byli svědkové všech jeho skutku.
je postupně vyučoval. jim slibil Ducha sv., jenž je
osviti a naučí všem věcem; je neobyčejnou moci
vyzbrojoje rka k nim: »jako mne poslal (ltev. tak
i já posýlám vase: jim zřejmě úlohu jejich nazna



čuje slovy: »přijmete moc Ducha sv. & budete mi
svědkové v .lerusalémě a ve všem Judsku &Samařsku
& až do posledních končin zeměa (Sk. ap. 1, 8);
jim před svým odchodem slavnostně rozkazuje:
»Dána iest mi všeliká moc na nebi i na zemi.
Protož jdouce učte všecky národy křtíce je ve jménu
Otce i Syna i Ducha sv., učíce je zachovávati všecko,
což jsem koli přikázal vám: a aj, já. s vámi jsem
po všecky dny až do skonaní světa. a (Mat. 28. 18—20.)

Jakou váhu apoštolové sami na svěřený sobě
úřad apoštolský kladli, nejlépe poznáme z toho.
co se dělo. když o doplnění sboru apoštolského na
místě Jidáše se jednalo. Mezi jiným mluvil tu apoštol
Petr: »Z těch mužů. kteří s nami jsou shromážděni
po Všecken čas, v němž vchazel u vycházel mezi
námi Pan Ježíš počav od křtu Janova až do dne.
v kterémžto vzat jest od nás. --—jeden z těch musí
býti s nami svědkem vzkříšení _ieho.- A cele shro
máždění modlilo se: v'l'y, Pane, který znaš srdce
všech, ukaž. kterého z těchto dvou (Barsabáše nebo
Matěje) jsi vyvolil, aby přijal místo posluhovaní
tohoto u apoštolství, z něhož jest vypadl Jidáš.
(Sk. ap.,)

l'odle slov u jednání Kristu l'aua. bu dle celeho
písma sv. musí čtenář se domnívali. že dle vůle
a ustanovení Kristova budou & mají býti apoštolové
nejpřednějšími svědky Jeho. ncilílavitejsííní sloupy
novělíoJelío království na zemi. nejvyššími spravci
(církve sv. a učiteli -—u hle, sotva Kristus Pau
na nelle vstoupi, slíbenelín lluehu sv. jim sešlo
& sotva tento Duch sv. zázračným Způsobem upo
štoly ku vznesené úloze usehopní, tu vyskyta se
vedle nich znenadání ínuž. o němž do te doby
jine zmínky se nečiní. leč že Nazaretští »líratrem
l'aněc kdysi ho nazvali, který apoštolem není. který
také vykázati se nemůže, že by ho Kristus Pan
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nějakým zvláštním způsobem jako na př. Savla byl
povolal, muž, kterého ani sv apoštolové — jako Pavla
a Barnabaše podáním roky do sboru svého nepřijali
a který přece v církvi Kristově větší váhy
nabývá než sami apoštolové; jehož i apo
štolové. bai sam Petr se bojí! Toťzajisté
věc opet velice nápadná. Řekne se nam snad, že
Jakub této vaznosti a přednosti si zasloužil svou
vynikající horlivostí a ctností. Ale což Kristus Pan
jakožto \'sevědouci Bůh toho nevěděl, jakým jeho
příbuzný Jakub se osvědčí? A věda to a klada na
apoštolstvi tak velikou vahu. proč, ptáme se tu opět,
jej neučinil apoštolem? A požívallí tento Jakub,
bratr Pane, tak veliké vážnosti ve sboru Jerusa—
le'mském. proč: pak nebyl na místo Jidáše za apo—
štola zvolen aneb aspoň navržen? 'l'ot' by zajisté
bylo hádankou nerozluštitelnou.

Viděli tu patrne, jak při výkladu. který si
oblíbily .Hlasy ze Siona,c uzel místo aby se roz—
volííoval. vždy více ještě se zadrhuje, ba jak vždy
nových uzlů ještě přibývá. nove hadanky se vyskytují,
jichž uspokojivě rozluštiti nelze.

Jak jinak věc se ma, pí-ijmemeli výklad, jaký
nam písmo sv. samo podava, že Jakub mensi
apoštola Jakub Spravedlivý. bratr l'aně
zvaný, jedna a taž jest osoba. 'I'u všecky
obtíže sc odklizují Všecky hadanky se rozlušt'njí a
záhady se vysvětlují. l)le toho byl Jakub. bratr
l'ané apoštolem. Mezi apoštoly pak již za živobytí
Krista l'ana nekm—tnad ostatni vynikali, sam Kristu.-i
l'an některým nejednou dával přednost: to tedy
nebudo nikomu divno. když čte. že i po smrti Páně
nekteri ohzvláštním Způsobem za sloupy církve se
považovali, že nekterí mezi nimi větší a někteří
mensi vaznosti požívali. že zejména svatý Jakub
menší jak pro své vznesené ctnosti, tak i pro pi't—
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buzenskě svazky s božským mistrem, s Petrem &
.lanem v popředí stali. že i sv. Petr v Antiochii
s velikou šetrnosti k Jakubovi se měl, k témuž
Jakubovi, kterému hlavně o obraceni židů šlo; my
za pochopitelnou, samozřejmou věc uznáme, že
Petr zázračně byv ze žaláře vysvobozen zvlášť
apoštolu Jakubovi jakožto správní a biskupu církve
Jerusalémskě a ostatním apoštolům, bratřím, zvěst?
tu donesli káže. My známe .laknbovo působiště &
jakou mucenickou smrti apoštolský úřad svůj
v Jerusalémě zpečetil, byv svržen s věže a dobit
valchařským sochorem.

7. ieěenělio tedy můžeme vším právem a se
vší jistotou nzavirati, že žádného Jakuba třetího
nebylo. Písmo sv. alespoň o něm ničeho nevi.

3. Nedostaěujili popěracům panenství Marie,
matky Pane, ani tyto důkazy, nechat? si ještě pře
(-.ton v círk. dějinách Eusebia. jehož i »Hlasy ze
Sionax za hodnověrněho svědka považuji v II. knize,
kapitolu ]. 'l'am vypravuje Eusebius. že .Iakub,
který bratrem Páně nazýván byl & kterému pro
zvlastni ctnost jeho prijmi »Hpravedlivetioc dali.
prvnim liisknpem byl i—irkw .lt-rnsali'tmskě. Na to
pak uvadi. (:o o tom v ti knize llypotyposi napsal
Klemens, totiž: »I'etr, .lllkllll a Jan po na nebe
\'slutlpem Sptlsilt'le naš-who, ačkoliv ml l'ťtlltt sněhu
jiným byli prodkli'uláni. avsak mezi st'lmtt o slovo
n přednost“ ži'idnýoh odporů noiněli nlo iwlnoniis'ně
.laknlin prijníitn Hprnvedlivolio za biskupa v .lern
*Rlélllě ustanovili . 'l'ýž KIi-ínens. piše l'lnsetiins
dale. \' knize 7. téhož spí.—“||i toto o něm připo
mnnnl: ».lakntiovi Spravodlivěnin. .lnnovi
n Petrovi udělil Pan nás po svem na nebe vstou
pení zvlnštni zniunost'. kterouž oni potom ostatnim
apoštolům vydali & tito zase sedmdesáti učenikům,



z jejichžto počtu byl i Barnabáš.< A k těmto vy
ňatkům z Klementova spisu dokládá pak Eusebius:

»Byliť pak dva Jakubove':jeden příjmím
Spravedlivý, kterehož židé s makovice
chrámové dolů svrhše kopiští či sochorem
valchářským zabili, a druhý, ktereho kral
Herodes Agrippa k vůli židům stíti dal.
O tom, který slul Spravedlivý, také svatý
Pavel v jedné epištole zminku činí těmito
slovy: jiného z apoštolů neviděl jsem
žádného krome Jakuba, bratra Pánec —
To snad dostači.

l staří křesťané tedy, jak z techto úryvků pa—
trno. o třech Jakubeeh nie nevěděli. Třetí Jakub
jest. pouhým výmyslem a zbožným přáním odpůrců
Marie Panny a vylíhl se v mozku jejich, aby po
pírati mohli jeji věčné panenství.

Ze všeho, co písmo sv. o věci, o které tuto
píšeme. obsahuje a co i prave uvedeni staří sved
kove zaznamenali, vyplyva tolik. že Jakub Spra
vecllivý. bratr Pane zvaný. nebyl nikdo
jiný než Jakub, jehož sv. Marek (15, 40)
Jakubem menším nazývá, jenž s bratrem
svým Judou byli z počtu 12 apoštolův a
s ostatnimijeste2bratřimi, Josefem totiz
& Simeonem, syny All'ea a Marie man-—
želky jeho: že byli blízkými Pane při
huznými. nikoli však skutečnými Pane
hratřimi a nikoli syny Marie.. matky
Ježíšovy. ——— ——

'l'u však nam nastává další otázka: Jestliže
Jakub. Josef. Simeon & Judas brutřimi rane nebyli.

Proč bratřím! nejsouce tak se zovou!

Na to odpovídáme opet slovy sv. Jeronýma.
jimiž odbývá Helvidia:
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»Věz, v ten smysl praví, že slovo »bratrc
v písmě sv. ve (:tverém smyslu se vyskytuje a to
dle přirozenosti, dle národnosti, dle příbuznosti a
dle přátelské náklonnosti..

Dle přirozenosti byli bratřími: Ezau &
a Jakub, 12 patriarchův, Ondřej a Petr, Jakub &
.lan (Zebedeovci).

Dle národnosti jmenuji se všicknižidé mezi
sebou bratřími, jak se dočitáme v 5. knize Mojž.
(15, 12): :Kdyby tobe prodán byl bratr tvůj
žid aneb židovka & šest let sloužil by tobě,
sedmé léto iropustís jej svobodného- a tamže
(17, 15): »ustanoviš nad sebou za knížete toho,
kohož by Hospodin Bůh tvůj vyvolil z počtu bratři
tvých. Nebudeš moci z jiného narodu človeka
učiniti králem, kterýž by nebyl bratr tvůj;<
v kap. 22.: »nepomineš vola neb ovce bratra svého.
když uhlidáš. že bloudí, ale přivedeš je k bratru
svému, byt' pak nebyl blízký bratr tvůj a
byt' ho i neznal: uvedeš je do domu svého a budou
u tebe, dokudž by jich nehledal bratr tvůj a zase
nevzalc A sv. apoštol Pavel praví: »Žadal jsem ja
sam zavrženým býti ()íl Krista pro své bratři,
kteřižto jsou moji příbuzní podle těla. kteřížto jsou
Israelšíí.- (Rím. 9, 3—4)

Na základě příbuzenství jmenuji se
bratři, kteří z téže rodiny. totiž s otcovské strany
pocházejí. Na důkaz sloužiž |. Mojž. (13. B): Rekl
íody Abraham k Lotovi: Prosim, ní“není svaru mezi
mnou a tebou a mezi pastýři mými u pastýři tvými,
nebot bratří jsme.- A íamžo v. II: »| zvolil
sobe |,ot krajinu okolo Jordanu a odstoupil k vý
chodu i oddelenijsou jeden bratr od d ru h eh o.
A přece nebyl Lot bratr Abrahamův, nýbrž syn
bratra jeho Harama. 'l'hara totiž zplodila Abrahama
& Nachora a Harama, Haram pak zplodil Lota:
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ostatne čteme výslovne (12. b): »Abraham byl
v 75 letech. když vycházel z Haran a vzal Saru
manželkusvou a Lota. syna bratra svelmn
Poí-hybuješli ještě, že syn hratrův bratrem se na
zývá, sloužiž ti za přiklad l. Mojž. (14, 14): »Když
uslyšel Abraham, totiž že by jat byl Lot., bratr
jeho. sčetl hotových k boji služebniků svých 318.
A vylíčiv porážku nočního přepadnutí dokládá:
»l přivedl zase všecken statek i Lota. bratra
sveho, se statkem jehoe . . .. Podobné též syn
sestry bratrem se nazývá, na př. [. Mojž. (29, 15):
»Řekl Laban k Jakubovi: »Zdali že bratr můj jsi.
darmo mi sloužiti budesc Jakub však nebyl bratrem
Labana. nýbrž synem sestry jeho. — Příkladů po
dobných jest v pisme sv. počet nesčíslný. — llyeli
řeči neprotahoval, přikročím k poslední části ho
řejšího rozvrhu, totiž že

jméno bratr také se dává z přátelské na
klon n osti. 'l'ak z duehovni lasky zovou se všickni
křesťané »bratříc jako na př. když žalmista Pane
praví (132. l): »Hle, jak dobře jest to a jak ute
Šené, když přebývají bratří v jednotě,: & v jiném
žalmu di Spasitel: »Vypravovati budu jméno tve
bratřím svýmc & u sv. Jana (20, 17) řekl Kristu—
Pan k Maří Magdaleně: Jdi k bratřím mym a povez
jim.: U sv. Mat. (23. B): »Nechtéjte býti nazývaní
rabbi: nebot? jeden jest mistr vas, vy pak všickni
jste bratřím V l. epistolo ku Kor. (1:3, 5) vykládá
sv. Pavel. jak Kristus Pan po svem vzkřisem viclin
jest od Petra. potom od jedenaoti & potom vidio
jest od viee než od 500 bratří spolu. ltovnež
(|. Kor. 5. 11) nazývá sv. Pavel křest'ana vůber
bratrem. Dale. poněvadž všiekni od téhož nebeského
tltee stvořeni jsme. všiekni vespolek jsme bratři
'l'ak lsaias ('titi, (it & jina mí.-ita více.

Nyní se tažu. podle kterého smyslu asi v evan
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deliu bratří Pane se jmenují? Dle přirozenosti?
——Ale pismo sv. to nepraví a nenazývá jich ani
syny Marie ani syny Josefa. Dle národnosti? —
Ale to by bylo nesmyslné. aby jen nekteří ze židů
bratřími Pane se nazývali, ani všickni přítomni
rovnež tak nazvani býti mohli. Snad dle přirozené
lidske aneb duchovní náklonnosti? — Jestliže však
bratřimi byli ve smyslu tomto, pak více ješte bra
třími jeho byli apoštolové, jež vyučoval. jež matkou
a bratřími nazýval. Jestliže pak v tom smyslu.
v jakém vsiekni lidé bratřími jeho se zovou. bylo
pošetile označiti jako něco zvláštního: »hle! bratři
tvoji hledaji tebe,: jelikož tímže pravem všiekui lide
bratřimijsou. Nezbývá tedy. než aby setu
dle hořejšího výkladu jen bratři dle při.
buzenského svazku rozumeli a nikolidle
přátelství, nikoli dle naroansti a nikoli dle při
rozenosti, t.j. aby v tom smyslu se brali. v jakém
se nazývá Lot bratrem Abrahamovým.
.lakub bratrem Labanovým atd.

Výklad sv. .leronyma je jasný. Netřeba k němu
nic dokládati. Vysvita pak z neho patrné, že z toho.
nazývali se v pisme sv. nekdo bratrmn l'ane. jeste
nenásleduje, že týž skutečne bratrem Pane a synem
Marie. matky jeho, byl. Neužívat' se slova »bratr
pouze na označeni bratrů pokrevních, nýbrž slovo
to vyskytuje se. jak svatý .leronym dokazuje. ve
smyslu různém. V kterém pak smyslu v jednotlivých
lnlsleob brali se ma. musí se posoudili buď za
souvislosti, buď srovnáním s jinými výroky pisma sv.

llokazalijsme, že mista o bratřiob l'ane
v písme sv. se vyskytnjit-i v doslovném
smyslu vykládána býti nemohou, a srov—
nameli je s jinými výroky písma sv.. že
nikdy nedokazují toho. co jimi popérači
panenství Marie dokazati chtěji. A jiných
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závažných z písma sv. čerpaných důkazů pro tvrzení
své odpůrcové nasi nemají.

K tomu ke všemu přidejme pak ještě tyto
poznámky:

V písmě sv. Jakub, Josef, Simeon a
Judas nikde se neuvádějí jakožto synové
Marie, matky Páně. Maria nikde se
matkou jejich nenazývá. Uvádít se sice
Mariajakožto matkaJakubovanosefova,
ale přesvědčili jsme se, že touto Marií,
matkou jejich, není Maria, matka Páně,
nýbrž Maria Kleofášova čili Alfeova.

Kristus Pan často v písmě sv. jme—
nuje se synem Marie, aneb Maria matkou
jeho, ale nikde se na př. sv. Jakub, který
nejčastěji bratrem Páně se nazývá, ne
jmenuje synem Marie, aneb Maria matkou
jeho. Ani obyvatelé Nazaretšti Marii.
matku Páně, matkou oněch 4 mužů, tak
zvaných bratři Páně nenazývaji.

Podobně sv. Josef, pěstoun Krista
Pána, nikde se v písmě sv. otcemjejicb
neklade. Nazývajíť sice židé nazaretští
Krista Pána mylně synem tesařovým, ale
nikde ani zmínky, že by Jakub aneb jeho
bratři syny Josefovými byli.

Psáti tedy, že písmo svaté jasně mluví, že
Kristus Pán měl bratry a Maria, matka jeho, že
měla se svým chotěm, sv. Josefem, několik synů,
může jenom ten, kdo buďto sám v písmě sv. na—
ležité čísti neumí anebo kdo hřesiti chce na ne—
vědomosti a nesoudnost' čtenářů svých. -— —

Nade vši pochybnost postaveno jest,
že Jakub. .losei', Simeon a Judas nebyli
rodnými bratřími Pane, nýbrž pouze
jeho příbuznými.
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Nyní nám však namítá se otázka:

Jak dalece byli asi příbuzní svaté rodině tak zvaní
bratří Páně?

Přiznavame se bez obalu, že na otázku tuto
určité, jisté odpovedi dáti neumíme. Scházejíť nam
určitéjší Zprávy o osobách, () nichž tuto jednáme.
Na příklad:

O Kleofášovi tvrdí, jak jsme již slyšeli, Hege
sippus, že byl bratrem sv. Josefa, pěstouna Pane.
Nemáme příčiny, proč bychom o tom pochybovali.
Ale, je Kleotaš a Alí'eusjméno totéž? Vetšina boho
slovců totožnost? zastává vykládajíce různé znění
různým téhož jména \'ýslovovaním. | jiné okolnosti
tomu nasvědčují & pravde velmi podobným činí, že
Alí'ens a Kleofáš je jedno a totéž jméno, byli však
ajsou dosud jiní učenci, kteří tvrdí, že to byli dva
rozdílní mužové.

Dale. Sv. Jan nazýva Marii Kleoí'ašovu
sestrou matky Pane. Avšak nikde nepravi, hylali
tatoMarie Kleofášova dcerou aneh manžet—
kou Kleofnšovou. Mý držíme s těmi, kteří ji
mají za manželku Kleot'ašovn; jeout' však opět jiní,
kteří za dceru Kleoí'ašovu ji vyhlašují.

A dále se ještě ptáme, byla zmínéua Marie
Kleot'asova skutečnésestrou matky Pane
uneb jen její příbuznou? Klonímese k vý
kladu. že byla [)UIIZBpříbuznou. poněvadž pravde
velmi nepoilohnojest. aby v jedno rodine dvě dcery
——sestry ——totéž jméno mely. Stává se sice a hez

pochyhý se stávalo. že rodiče, nmřrli jiní milé
dítko, novorozenému davaji jméno zemřelého mi
láčka. ale těžko bude v dějinách dohledati se příkladu,
že by dvé živé sestry totéž jméno mely.
Mý—alespoň jen o jednom jediném jsme se dočetli
ti to o 2 živých sestrách téhož jména v rodině

() neporušeném panenství Matic, matky Br-ií. !.
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římského císaře Augusta. Jesti tedy nanejvýš pravde
nepodobno, že Maria Kleofašova a Maria, matka Pane,
dvě sestry byly. Bylyt' bezpochyby sobě pouze
příbuzny.

Příjmemeli tedy, že Alfeus a Kleofaš je totéž
jméno znamenající osobu jednu; dále že Kleofas
byl bratrem sv. Josefa, chotě Marie Panny a že
Maria Kleofašova byla manželkou Kleofašovou, tož
by rodokmen těchto osob byl takový. jak nasledující
obrazec ukazuje.

.'/A __ \ *

' Levi >K Luk.\:i/
„_— :; + \n .

Alfeua \ //pŠOQQf,\ María ?
Maria— ' či" ' ( “onu) _____. Pohl:/r\\ \g_loofu / Plně _ |: Ducha
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/"\-\ \ř';;\\'/\\| Judas\l

\ Josef :!
.\_

Rozluštěnítoto bylo by nejjednodušším. všeliko
obtíže by se jím nejsnáze odklidily a dle našeho
zdání nejvíce se přibližuje pravdě a je také nej—
obyčejnějším. Dle tohoto výkladu by Jakub. .losel',



Simeon a Juda byli bratranci Páně a to 'nevlastní,
pouze zákonní, poněvadž Kristus Pan nebyl synem
.losei'ovým. Maria, matka jejich, a manželka All'eova,
byla švekruší Marie, Matky Paně, & mohla jakožto
nejbližší příbuzná sestrou nazvána býti podobně.
jako se v písmě sv. dočítame na př. v knize To
biašově (8. t).), kde mladý Tobiáš se modlí: »A nyní,
Pane, ty víš, že ne pro smilství pojímám sestru
svou za manželkuc — ačkoliv Sara, dcera Raguelova
a Anny, jeho manželky. byla toliko příbuznou jeho.

'l'omuto výkladu nasvědčuje také tradice, dle
které Maria, matka Páně, jedinackem jsouc starých
rodičů. Jachyma a Anny, žádných příbuzných po
smrti tety svě Alžběty & Zachariáše se strany svě
neměla. Nasvědčují tomu, jak brzy uvidíme, též
ještě okolnosti jine.

Nejedni, jak jsme výše podotkli, totožnosti
Altea a Kleol'aše popírají a tvrdí, že Marii Kleofa
šovou nemíní se manželka Kleofašova, nýbrž jeho
dcera. A tato Marie že provdána byla za Altea
& s tímto 4 syny a 2 dcery zplodila. Dle tohoto
výkladu b Jakub. .losel'. Simeon a Judas v příbu
zenství s l(ristem l'auem ustoupili o jeden stupeň
níže, jsouce pouze vlastníci, u Maria, matku oněelí
4 synů, byla by matky l'aně neteří. I'ochylmjeme
však, že by výklad tento došel mnohých zastavatelťí.

llyli dale nmozí sv. otcové. zejmena řečtí,
kteří se snažili dotčena zaliadna místu o brutřieli
l'áně vysvětlili níl'ní'í'e. Že sv. .losel' s l'ulíuou Muri!
se zasnoubil jsa již viíovcem, že tedy již prve byl
ženat a z tohoto prvého manželství že pocházejí
ctyri výše jmenovaní mužové, kteí'í tedy dle toho
výkladu byli by nevlastními bratřími l'aně. Ale
mínění tohoto, jež ni nejmenší opěry v písmě sv.
nema, hajiti nelze a ani našim protivníkům z evanl
tlělleéhO tábora se nelíbí.



Jiní jinak snad ještě vyložili se snaží zahadu
obrati—ích Pane. Ale nechat? již s větší nebo menší
pravdě podobnosti. s větší nebo menší důmyslností,
s větší nebo menší Operou o písmo sv. vec nasi
rozluštiti usilují, výklady jejich zůstanou přece
jenom domněnkami, z nichž se snad nektera
s pravdou skutečně srovnava, jen že pro nedosta
tečné zpravy nám a nikomu určité nelze říci, která
z nich to jest.

() to nám však tu také ani nejde, abychom
na jisto rozhodli, v kterém stupni všecky jmenované
osoby s rodinou Pane spříznény byly, ačkoliv by
bezpečnou, určitou odpovedi i naše _otazka svého
rozřešenídošla; nam slojedíné o to, abychom
dokázali. že z výroků Písma sv., jichž se
poperači neporušeného panenství matky
Pane dovolávají, nikterak dokazati nelze,
žeby tak zvaní bratří Pane: Jakub, Josef.
Simeon a Judas. přirozenými, skuteč—
nými bratřimi Pane a skutečnými syny
Marie l'. a sv. Josefa hyli ——a důkaz ten, jak
doufame, již z písma sv. nezvratné jsme podali.

b) Svědectví písma sv. pro panenskou nepo—
rušenost' matky Páně.

IIajíoe neporušeného panenství matky Pane
i po narození Ježíšově nemůžeme se spokojili s dů
kazy až posud podauými. ()všem dokazavsr. že
odpurcove nasi nemají pravdy, již tim
podali jsme nepřímý důkaz, že pravdu
mame my; ale nam bežeti musí o to, abychom,
(teho hajíme, také přuno dokazali. Nuže, ptame se,
neobsahuje písmo sv. nic:. co by nasvedůovalo. že
Maria neporušenou pannou zůstala až do smrti
své? (hipovidíunez o ano. a uvedeme tu ihned dvu



důkazy, jimž závažnosti témeř rozhodující upírati
nemůže nikdo.

1. První důkaz vedeme ze slov zaznamenaných
u sv. I/uk. ], 34. a následující. Tu se vypravuje.
jak Maria na zprávu andelovu. že totiž od Boha
vyvolena jest za matku Vykupilelovu. těmito slovy
odpověděla: »Kterak se to stane, poněvadž
muže nepozuavam...?o x'l'ato slova,: píše
ve svem výkladu písma Sušil. »nemohou pouze
značili, že posud muže nepoznala, ježto o bu
d o u (:n o sti řeč jest: nýbrž slova ta. (jak i z bez
arlikuli jde — žvčpcx bez tóv) značí obyčej a slib.
Slovem: a-unepoznavamc udává panna mravnou
nemožnost, ana slibem ovsem ne bez vnuknutí
a nastrojem' Duelin sv. učiněným. se byla k za
chovaní cistoty zavázala. Zasuoubeua sice byla. ale
Josef mel býti pestounem a ochráncem panenství
jejiho. poněvadž v panenství žili mezi židy ieste
vec ne velmi obyčeina byla. .Ienom když při—
jmeme, že sv. Maria slibem panenství se
zaslibila, slova jeji smysl mají a bez toho
slibu lu otazka její na uičemnou u nemo
lornuu ti'iviulnusl. ha na holý nesmysl
se zvrat.-uje. llylu ohol. nevěstu. zasuuulienkyue
& andel ji synu opovlda; i klt'l'tlk mohlu tu taznti
se. jak by tu možno bylo? Nemohla tu o nemuž
nosti myslili. leč-.pml tim. že dříve učinilu slib. že.
věť'ne punnuu ustati vuli a tak u lmhulibOsli slibu
luhu pi'usveilťmuu byla. že i'udeii „ slovevh nndélu
než () slibu svem nejaký ruzpak pi'ipoušlelu. Ilvlat
tedy pulrne un Pulpílťlt'll. Nuže. jak puk tyto rozpaky
její andel zaplasiije? l'rulilaeuje suud slib jej: za
závazek nepřirozený. nedovolený u neplatný. zu věc.
které dbali netřeba? Nikoliv! .Ieliu známa slova.
patrné jineho smyslu nemají než: »Nebuj se. Maria,
nemusíš slibu svého rušili. nepříči se slibu tvému,



co já ti zvestuji. Nadpřirozené, zázračné se stane,
co opovídam tobě. Duch sv. sestoupí v tě a moc
Nejvyššího zastíní tebe a proto, co se z tebe sva
teho narodí, slouti bude syn Boží.< A na toto
ujištění andelovo svoluje Maria: »Aj devka Pane
staniž mi se podle slova tvé—ho!: Na toto přivolení
stá-va. se skutkem, co anděl zvěstoval jí. Duch sv.
sestoupil v ni a moc Nejvyššího ji zastínila. Byla
sice, jak andel ji ujišt'oval, již před tím milostí
plnou, »nyní noví proudové milosti vnikají v útrobu
a duši její, anal" pozdvižena byla nade všecky tvory
& nad nejvyšší cheruby a serafy matkou Pane
stavši SB.“ (Sušil)

lptáme se, jaké pak asi účinky toto nade
všecku mysl lidskou vyšší omilostnení— mělo na
mravní její povahu? Soudil hy zajisté každý soudný
človek, že tato od Boha tolik vyznamenana panna
tim úžeji k Bohu se přivine, tím výhradněji .lemu
3 Jeho službe se odevzdá a zasveti, tím více ve
svých dřevních svatých úmyslech & pi'edsevzetich
se upevní, že jí tedy nyní nade všecko jiné na tom
záležeti bude, aby splnila svůj slib věčného panenství,
jejž patrné z vnuknutí Ducha sv. kdysi učinila.
'I'ak zajisté souditi bude a musí každý soudný clovek,
jenž vážne ony tajemstvi plné deje uvažuje; ale
evandelík přichází k zaverkům prave opačným.
»Evangelicka církev učí,- káže jejich katechismus.
»že Maria jakožto manželka Josefova tohoto ješte
více syny obdařila.: Divná to věc! Napřed ji milost“
Ducha sv. vede k tomu, že ve svatém úmyslu svem,
aby srdce její nerozdvojene náleželo Holm, zacho—
vávati panenství se zavazuje, a nyní. když Uuuh sv.
sam sestupuje v ni a ona nejužšimi svazky pri—
poutana jest k llohu, vrhu se dle evandelickeho
výkladu v plný proud všedního smyslného života!!
A nedosti na tom. ()na i zrejme, hříšné never—



nosti se dopouští zapomínajic úplně na slova
písma sv.: »Když slib učiniš Hospodinu, Bohu svému,
nebudeš prodlévati splnili ho; nebo vyhledavati
bude toho Hospodin, Bůh tvůj; budešli meskati,
bude tobě počten za hřích. Jestliže nebudeš chtíti
slíbiti, bez hříchu budeš. Což pak jednou vyšlo ze
rtů tvých, zachováš &učiníš„ jakož jsi slíbil Hospo—
dinu, Bohu svému a z vlastní vůle a ústy mluvil
jsi.: (ó. Mojž. 23, 21—23)

Nežádame jiného, než abys, laskavý čtenáři,
všecko toto nepředpoiatě uvažíl a jsme přesvědčeni,
že čím víc a čím vážněji rozjímati budeš 0 před—
mětu tuto naznačeném, tím zajisté rozhodněji vý
sledek uvažovaní svéhovyjádříšslovy: Zavazalali
se Maria Panna slibem věčného panenství
-—a o tom dle její vlastních slov pochy
bovati nelze,——pak o nějakých jeji synech
a dcorachnapmsto ani í'eči býti nemůže.

Věru, vuči tomuto svědectví písma sv. 0 panně
mezi ženami požehnaně jen s podivením lázati se
musí člověk. jak může lidem zaležeti na lom
í všecko to, co písmo sv. tu'un předvádí jakožto
vznešeně, svatě. příkladně. idealne. sražcli s výše
tě a vlačeti prachem všednosli a kalem zrovna
hříšně obyčejnosíí!

2. .liný snad ještě závažnější dílkaz podnva nám
.s'I'. Jan IH, 25 —27. (".tcmel' tam:

»Hlály pak hlízko kříže Ježíšova "mika jeho
a sestra matky jeho, Maria Kleofašova a Maria
Magdalena. .

Tedy uzřev .Iežís matku a učeníka lu stojícího.
kterélmž miloval, dí matce svě: ženo, hle, syn t_vůjl

Potom dí učenikovi: »Hle, matka tva!
A od té hodiny přijal ji učeník k sobě.



'l'ěmito slovy se vykládá, jak umírající Spasitel,
aby naplnil synovskou povinnost k matce své. do

. poroučí ji svému apoštolu. sv. .Ianovi. Podivné to
jednání božského Spasitele! Uznává za potřebné
před skonáním svým postarati se o svou matku.
má dle našich protivníků 4 bratry a několik sester:
a hle! žádnému z nich jí neodporoučí. nýbrž člověku
cizému, sv. Janovi. Sv..lan byl sice jeho miláčkem.
ale nikde se nedočítáme. že by nějakými svazky
příbuzenskými s Kristem Pánem byl spojen býval.
Byltě bratrem Jakuba staršího a synem Zebedeovým.
Komu pak náleží opuštěné matky se ujímati než
dětem jejím, synům a dcerám? Tak to ukládá již
zákon přirozený a zřejmě velí zjevený zákon Boží.
A Kristus Pán. jak sám praví, nepřišel zákona
rušit, nýbrž naplnit. Proč tedy, mělli bratry a sestry.
proé, ptáme se, nedoporoučí matky své ochraně né
kterého z bratří svých? Proč nedOporoučí ji alespoň
některé ze sester svýeh a její deer? Vždyť u dcer
bývá o matku nejlépe postaráno!

Mélli Kristus Pán bratry a sestry. hle! jaka
to byla pro ně urážka. jim před celým světem
& přede všemi následujícími věky učiněná. že svou
a jejich matku žádnému z nich nedOporučil! A urážka
tato musila by býli tim citelnější, poněvadž. jak víme.
židům na povinnostech. jež 4. Boží přikázání ukládá.
velice záleželo a ještě více záleželo a dosud záleží.
než na povinnostech jinýeh. Podivná to veru ver!
A ještě podivnější, uvážuneli. že sv. .lan. jak píše.
od té hodiny matku Páně přijal k sobě a. jak tradice
svědčí, o ni se staral až do smrti » a čtyři synové
její a dcery mlčky by na to hleděli? Žádný z nich
by se nehlásil ku své povinnosti starali se o matku
opuštěnou? Ci byli by bratří jeho a sestry tak
špatnými a Všeho citu pruzilnymi, aby nedbali po
vinuosti svéP—Ale pro llůhl jakých to konců ilo



spějeme přemýšlejíce o těchto otázkách? Bylo by
si lze mysliti, že taková omilostněna rodina. jakou
byla rodina Páně, která ve svém středu Boha nej
světějšiho chovala, bude ve svých udeoh v každé
věcí vzorna, pro všecky budoucí rodiny příkladna;
bylo “by lze mysliti, že stálá přítomnost Krista
Pana, původce to všelikě mil0sti a svatosti, jeho
život, jeho příklad, jeho slova budou přeblaho
darně působiti na všecky, kdož s nim blíže stýkati
se budou apřede všemi na rodinu, ve které 30 let
strávil — a hle! my ku podivu svemu — na základě
»evandělického- výkladu — pozorujeme, že poměry
svaté rodiny byly tak rozharáuy, tak roze
rvany, že Kristus Pán si netroufal svou milou
matku odevzdali na starost“ některému ze svých
hratří anebo některé své sestře! A tuto hanbu
rodiny hlásal hy Kristus I'an s křIŽGještě veškerému
světu !? — Ruka se nam hrůzou a rozhořčením chvěje.
když píšeme řádky tyto a uvažujeme. jaka hez
měrna potupa a hana pada tu na Kristu Pana. na
jeho matku a vůheo na celou rodinu Páně. A k těmto
konoům nevyhnutelně dospívá. kdo se staví na
stranu nasich »evandéliokyuha protivníků lVl'tllUlt'll.
že Kristus l'an měl 4 bratry u více sester! |)o
tukových konců zahiha »evandelieký výklad písmu sv
u vykladu tomu se pak jeste í'iku: .feiste. ryzv
slovo „ožila kdežto skutečne obsahuje v solie rou
hání proti božskému Vykupilelil

()dvaži se tedy ještě kdo tvrditi. že Kristus
l'an mel bratry a Maria. matka .lt-ho, syny a dcery?

Z toho, ze božsky Spasitel umiraje nu kříži
matku sv. .lanu doporuč-il, jasné & nade vsi po—
ohyhnost' vysvítá. že Kristu.—-Pan tak učinil proto.
že byl jediným synem Marie a zadnych bratří ani
sester neměl.



Z vytčeného jednaní Krista Pana zajisté vysvítá,
o čemž již dříve jsme se zmínili, že Maria se své
strany vůbec žádných příbuzných na živé nemela, což
s tradicí uplné souhlasí. Rodičové jeji, Jachym
a Anna, kteří při jejím narození byli u velikém
věku, Zachariáš a teta její Alžběta, kteří při na
rození Janově rovnež stařicci byli, byli již zemřeli.
Zdát' se tedy, že Maria Panna byla jediným dítkem
rodičů svých a spolu také poslední ratolestí nathanské
linie z rodu Davidova ——dcerou dědickou. A proto
dOporoučí ji umírající syn konaje synovskou po
vinnost' sv. Janu, muži sice cizímu, ale nejmilejšimu
učeníku svému. maje bezpečnou záruku, že u Jana
o matku jeho bude nejlepe postaráno.

B) Důkazy z tradice.')

a) Svědectví, na které se odvolávají popěrači
panenství matky Páně.

Nemalojsme se podivili clouce, jak se popérač
panenství Marie, matky Páně, v aHlasech ze Sionaa
odvolává také na tradici. aby doložil tvrzení sve
() bratrich Pane. í'íšel' takto:

„('hcemeli otázku (» hratrích Páně zodpovídati, mu
sime se otázati v prvé řadě histnrie, musíme vyhledati
nejstarší výpovědi o „svaté rodině.“ a tyto srovnati & pn
zdějšími dotyúne' rodiny se týkajícími výpověďmi. Musíme
tudíž hledati v listinách, kteréž n životu Ježíše vůbec

": Doklady 7. tradice čerp'ány jsou ponejvíce ze spisů
]. I.lic-Marithcl'uhl'llng' in den ersten Jahrhnmlcrten von Ur
|" A. Lchner 1886. '.2. Antl. n 2. Die hara-telluru;r der nilerh.
Jungfrau und (hntrsgchiircrin Maria auf den Kunstclcnkmiilern
der Katnkmnhen von ||. .lns. |.iell IHHÍ. Freiburg-.



zpravy podávají a k těm náležejí ' v prvé řadě listy
Pavlovy, dale eVandělia, jejich vrstevníci & konečně jim
nejbližší církevní spisovatelé.“

Úplné souhlasíme a přáli bychom si jenom,
aby naši evandéličtí odpůrcové na církevní staré
spisovatele vezdy náležitý obraceli zřetela nejenom
tehdáž, když domnívají se, že výroků jejich ve svůj
prospěch užiti mohou. Církevní spisovatelé jsou
zajisté Zpravodaji o mnohých vecech, jak o nich
soudili křesťané za doby jejich. jsou nosiči a svěd
kove podání a spisy svými velice pomáhají vyložili
a objasnili mnohou temnou stranku. Uplne tedy
souhlasíme, aby i oni tazani byli, co ve věci nasi
pravi a soudí. Náš evandelický odpůrce dovolava
se jich jakožto svědků | ro tvrzení své. Nuže. vizme,
činili tak pravem či neprávem? Píši-at“takto:

„V prvé řadě mezi vrstevníky evangelistů stojí tu
před námi starý židovský dějepisec Palaestyny Josephus,
jenž v 37. r. po Kristu jsa narozen ve 103. roce zemřel
a vrstevníkem apoštolů a jich učedlníků byl. Týž vy
pravuje o svrchu připomenutém Jakubovi v r. 62. dle
našeho počtu (Archeolog-_ 20. i), l): Nejvyšší kněz Ananas
svolal soud a postavil pred něj bratra Ježíše, Krista zvn—
ného »— jménojeho jest .lakuh -< a několik jiných. oli
žalovav je, že se prohl-učili proti zákonu o vydal je, aby
ukamenovani byli.“ K církevním spisovatelům, kteří něeo
o hratřiuh Ježíšových zaznamenali, náloži Hegesippus,
jt'lIŽ asi v l'. l7íl. dle IltlŠt'llH počtu své „pamětihmlnosti'“
napsal. V úrwaíeh tohoto rozoneho PHI"SÍ_YÚRIN£,jež nám
církevní dňjepisee Eusebius zachoval (II. 23), dočítame se:
,.Jakuh, bratr Pána, od doh Kristových až na naši dobu
Spravedlivý zván, chopil se pak s apoštoly správy církve.“
Týž Eusebius praví (Ill. 2m: „Byliť touž dobou ještě
vnukové Judovi, jenž bratrem Páně podle těla sluje“
Všeeka tato místa apoštolův, jejich vrstevnikův & starších



církevních spisovatelů dokazují něm, že až do 3. století
beze všech vysvětlivek vedlejších a beze všeho zatemňu
jícího vykrucování o bratřích Ježíše se mluví a to tím
spíše„an evangelista sv. Lukáš v kap. 2. 7. o prvo—
rozeném synu Marie píše.“ Dále pak z tradice uvádějí
„Hlasy ze Siena“ ještě toto: „Po mučedlnické smrti tohoto
Jakuba kolem 63. r. po Kr. zVolen nástupcem jeho Šimon,
syn Kleofašův, jenž Pane bratrancem byl. Tento Šimon
uvádí se výslovně jakožto syn strýce Ježíšova (_Ens. III.
32, 6). Po něm následoval Jakub. vnuk Judův, třetího
Paně bratra. Ze všeho patrno, že se o bratřích Ježíšových
mluví a že žádné příčiny o tom poehybovati není.“ ——
Tažeme se ještě, zdali sloVo „bratr“ Ježíšův nemá zna
menati snad bratra nevlastního, tak totiž. že snad Josef.
pěstoun Ježíšův, dříve než zapsan byl s Marií, zasnou
benou sobě manželkou, již jednou ženat byl a sice rovněž
s nějakou Marii a že jmenovaní bratři a sestry z tohoto
prvního manželství pocházeli. ()rigencs (+ :254) hnldlljt'
této domněnce, podporuje jí sva dogmatické mínění. ai"
tvrzení takového historicky nedokázal: rovněž evangelia
apokryíická, v nichž podobné a mimo to rozličné pra
podivné věci vysloveny jsou, nedokazují ničeho. Jiní staří
církevní učitelé, jako Tertullían a Hieronym mluví o sy
nech Josefa a Marie. Ostatně všecka svrchu uvedená
místa nového zákona jasně mluví o hrad—ích Paní—.“

Tolik praví »Hlnsy ze Sionax 7.0 mista sv. písmu
() hratrích l'aně nejsou jasna. toho patrným důkazem
jsou zajisle různé jejich výklady. le mezi
sebou a s jinými výpověďmi pisma sv. srovnnnn
jsouce opak dokazuji toho. co »lllasy ze Híonzv
tVrdi. rovně že i mi.—don sv. Lukáše o prvorozenem
synu Marie pranic—.v naší veci nedoknznie. ukazah
jsme dříve.

Nnže ohledejn'ie nyni zevrnlměp uvedene důkazy
z tradice. »lllasy ze Sionu: předvmlšji na prvém
místě Josefa Flavia.



Jest sice pravda, že Josef Havins vypravuje
o Jakubovi, spravci cirkve Jerusalémske, jak nej
vyssi knez Ananas svolal soud a postavil před nej
Jakuba, bratra Ježíše, Krista zvaného a né—
kolik jiných, kdež obžalovaní byli z přestoupení
a porušení zákona a vydani pak, aby ukameno
vání byli.

Ano my dokladame k tomu. jest pravda, že
týž Josef ve své historii na místě, kde mluví
o příčinách zkazy Jerusaléma, takto dosvědčuje:
»Toto pak přihodilose židům pro Jakuba Spra
vedlivého, bratra Ježíše, jenž slove Kristus,
který, ač za souhlasu všechnech byl nejspravedlivejSi,
od židů prece zabit byl.

Avšak nám se zdá, že ve věci naší hlas
Josefa Flavia, žida, žadné rozhodné vahy nema.
'l'ýž Josef byl by beZpochyby také o Kristu Panu
psal, jak nazaretšti židé soudili, že je syn tesařův. —
a jak velice by se byl mýlil! A tak i nazývaje
Jakuba bratrem Pane nepsal tak, že rodinné. při—
buzenské svazky Spasitelovy důkladné byl pro
zkoumal. nýbrž že Jakuba bratrem Pane nazývati
od jiných slyšel. Že puk llltl tak skutečně řikali,
viniez pisma sv.. zavažnejšiho to pro nas pramene,
než je Josef Flavius.

Dále se nas protivník odvolává na cirkevnibo
spisovatele Ileyesz'ppu, jenž v 2. stoleti v Palestine
žil a roku asi l7til. sve pamatnosti napsal. Jest opet.
pravdu. že tento olrkevni spisovatel, apoštolům
velmi blizky, v :"). knize svých pamatnosli dle
Eusebia (II. 23) o sv. Jakubu Zaznamenal: sVe
správu cirkve uvazal se s apoštoly Jakub,
bratr rane, jenž od času Kristových až na naši
dobu Spravedlivým zván byla Že však ani toto
svedectvi Hegesippovo nas neporaži, o tom se i nás
evandélický protivník sam přesvědčili může, když



si v leže knize Eusebia lI. přečte konec 23. kapitoly.
'l'am vykládá Eusebius. že tomu\to Jakubovi
se připisuje epištola, která mezi obecnými
čili katolickými epištolami jest první. K tomu nechat“
si protivník náš otevře evandélickou bibli v Praze
r. 1874. vydanou. Tu na str. 226. čísti bude napis:
Epištola obecna sv. Jakuba apoštola.
Aneb nechat vyhledá v evandelickem katechismu.
r. 1885. od evandéliekého faráře klobouckeho.
Ferd. Císaře, vydaném, str. 45 .otazku 03. a tu
rovněžse dočte, že Jakub, pisatel epištoly.
jak se ostatněvšeobecneza to ma, byl apoštolem.

Tedy dle Hegesippa uvázal se ve spravn
cirkve s apoštoly Jakub, bratr Páně; dle své—
dectví Eusebia považován tento Jakub za pisatele
epištoly; dle evandélické bible & evandelickeho
katechismubylJakub, pisatel epištoly.
apoštolem. ——nnže. zatáhněme to oklisko. co
z toho nasleduje? Že Jakub, bratr Pane, byl
apoštolem. Hylliapoštolem, tož Jakub Zebedeovet—
to nebyl; poněvadž však mezi apoštoly byli pouze
dva Jakubové, tož to nemohl býti nikdo jiný
než Jakub Alfeovee čili syn Alt'eaa ten nebyl
skutečným bratrem Pane, nýbrž, jak jsme drive
dokazali, jeho bratrancem anebo blízkým příbuzným.
Tedy i Hegesippovo svědectví neprospěje našemu
protivníku nic. Komu by tento důkaz nedostačoval.
nechat“ jenom má trmehu strpení, k Hegesippovi
ješte co nevidět“ se vrátíme.

S výsledkem, k jakemuž jsme na zaklade sve
dectví i od našeho odpůrce uznaných. dospěli.
souhlasí ostatne take. čeho dočítame se v listu
sv. Jakuba a v listu sv. Judy. Jakub začína svou
epištolu takto: n.laknb. boží a Pana našeho
Je ž íše Krista služebník, dvanacternpokolení.. .
pozdravent- Judas pak píše následovně: ».ludas,



Ježíše Krista služebník, bratr pak .la
kubův; těm kteříž jsou v Bohu . .. milosrdenství
vám a pokoj.: Že by byli bratří Kristovi, o tom
ani zmínky, & přece by nemalé vahy bylo dodalo
slovům jejich, kdyby se byli označili jakožto bratří
Páně. Neučinili toho. poněvadž — skutečnými
bratřími Paně nebyli.

Popěrač neporušeného panenství Marie Panny
uvadí dále za svědka tvrzení svého _ngsqbía. Tento
Eusebius (narozen okolo r. 265. po Kr. + r. 340.)
pocházel z Palestiny, tam také působil & později
biskupem v Caesareji se stal. Hyl muž věhlasný
a učený, jenž bohužel později poskvrnil slavnou
pamatku tím, že se klonil k bludům arianským.
Sepsal mnoho spisův a zejména jakožto církevní
dějepisec velike zásluhy si získal, tak že otcem
církevního dějepisu se zove. >“ velikou pilností
sbíral zpravy, jichž o církvi sv. od jejiho založení
až dor. 323. se dopídil a v 10 knihach je sestavil.
'l'yto jeho církevní dějiny jsou neocenitelným & bo
hatým pramenem pro každého, kdo nějakých Zpráv
„ osobách neb událostech prvých věků křesťanských
dovědéti se chce. Rozumít' se tedy samo schon. že
k jeho dějinám sahá každý, kdo zvěílísli si přeje.
jak se v nejslaršíuh dobach křest'anskych slnýslelo
o věci naší. A skutečně naleza nejedno místo. kde
je řeč o osobách. o něž nam běží. Eusebius za—
znamenává tn doslovně. co o nich pisou jiní spi
sovnleló, na pr., jak jsme již slyseli .Iosel'ns Flavius
Hegesippns a jiní, aneb sám o nich zmínku činí
a svými slovy zaznamenává. čeho se byl dopátral.
A tu nezapírame, že se na četných místech, kde
o .lakubn je řeč, skoro vždycky čte přístavku
»hl'fi t r l'anězc rovněž o .ludovi jakožto () bratru
Páně se mluví.

Avšak tu nesmí se přehlédnonti, že Eusebius
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určitéo Jakubovinepraví, že bratrem Páne
byl, nýbrž že bratrem Páně se nazýval.
A to bez odporu velice na váhu padá. A takto
Eusebius píše o sv. Jakubovi téměř vesmes. Na př.
čteme II., |.: »'l'éch časů také Jakub, kterýž
bratrem Páné nazýván byl, protože byl syn
Josefa, domnělého otce Kristova. . ., kterémuž
t.j. Jakubovi mnozí — pro obzvláštní ctnost? přijmí
Spravedlivého dali, byl prvním biskupem církve
Jerusalémské.<< — V Ill. knize vykládá Eusebius
() zkáze Jerusaléma a podotknuv, že každý člověk
doznati musí, jak Pán Bůh za celých 40 let po
zločinném skutku ukřižování I'áne se židy shovíval
a tresty odkládal, dokládá pak Ill., 7.: »v kterémžto
čase apoštolové a skoro všíckni učeníci a Jakub
sám. první toho místa biskup, ten, jenž
bratrem Pane slul, tehdáž ješte živi jsouce
a v .lerusalémé bydlíce tomu méstu za nejpevnější
baštu stáli.c — V knize IV., 5. vypočítává jménem
biskupy Jemsalémske až do času císaře Adriana
a píše: první tedy byl lakub, bráti Páne
nazvaný, druhý Šimon, treti Justus — a nikoliv
jak »lllasy ze Sionac píšou, Jakub vnuk Judův —-—
čtvrtý Zaeheus atd.

A podobně se tu praví též o .ludovi, druhém
bratru Páně, nikoliv určité, že bratrem Páně byl,
nýbrž že se tak nazýval. V knize III., 19. na př.
vykládá Eusebius, jak císař Duiuieiáu i ty, kteří
z rodu a pokolení Davidova pošli, vyhledávati a po
lujeti přikázal, a tu že dle staré povesti od nejakych
kacířň nekteří udání byli jen proto. že se za pu
tomky .lud y. bratru l'áué podle tela, pokládali
u tudy nejen od krále Davida, ale od samého Kristu
rudu svého starožitnosf vedli. Na to uvádí Eusebius
doslovné, co o tom Hegesippus vypravuje. Stuj
tu ze zprávy Ilegesippuvy jenom začátek:



»Byli ješte tehdáž živi někteří z rodu Pane,
vnukove Judy, kterýž bratrem Páne podle
těla nazýván byla atd.

Vůči těmto zprávám o Jakubovi a .ludovi se
nyní ptáme: »Kde a kdo psal na př. Abel tak
zvaný bratr Kainův, Josef tak zvaný bratr Benja
ininův, Esau. jenž bratrem Jakuba se nazýval, Petr,
tak zvaný bratr Ondřejův atd., kde žádne pochybnosti
není, že skutečnými bratřími byli?! Dejme tomu, že
by tobě, milý čtenáři, bylo Josef a že bys měl
rodného bratra Jakuba a oba že byste jako rodní
hrat'ri právo měli na veliké dědictví po otci. Tu
by pak někdo začal mluviti o tobě: ».losef, tak
zvaný bratr .lakubac . . . Uslyše řeč tu, co bys tomu
rikal? Bezpochyby, že bys náramně se rozborlil
a řekl: »co mi říká »tak zvaný brali-,a což nejsem
ja skutečným jeho bratrein?<< A snad bys ho
i u soudu žaloval, že v pochybnost uvádí původ
tvůj, stejnorodost' s bratrem tvým, aby tě snad při
pravil o dědictví tvé. 'l'en smysl má přívlastek
—takzvaný.: Nuže, ptáme se: :byli Eusebius a Hege
sippus dle jejich vlastních slov přesvedčení, že Jakub
a .luda skutečnými bratřími Páně. byli ?. Nikoliv. Lze
se tedy na ne jakožto na svedky odvolávati, že Kristus
Pán skutečne mel bratry a Maria, matka jeho,
syny? Nikdy.

llegesippus sice na místě výše uvedeném, kde
„ .Iakubu zmínku (“:iuí.nepřidává: tak zvaný bratr,
— ulo dosti na tom, Žo připojuje slůvko to při
bratru jeho .ludovi. llylli Juda jen tak czvaný
bratr Pane, tož zajisté, musil ilin býti tež jeho
bratr Jakub. —

Ustatně z knih Eusebiových zároveň se do
makavame, na jakem základe, z jaké příčiny
.Iakuba bratrem Páně nazývá. V Ill. knize totiž
kap. 19. píše Eusebius o biskupské stolici .lakubove

() neporušeném panenství Marie, matky Boli. 6
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takto: »Take stolice Jakuba, kterýž za prvního
biskupa církvi Jerusalémske od Spasitele našeho
a jeho apoštolůzvolena bratrem Pane, jakož
písmo sv. svedčí. nazýván bylo atd. Tu
jak praveho. mame naznačenou příčinu, pro kterou
Eusebius a beZpochybý i jiní staří spisovatelé Jakuba
bratrem Pane nazývají. Poněvadž se tak nazývá
v písme sv. Že však z písma sv. nelze uzavírati.
že skutečným bratrem Pane byl. dokazali jsme drive.

Nejčastěji písmo sv. & nejstarší církevní spi
sovatele nazývají Jakuba bratrem Pane. Ze však
tento Jakub ve starém křesťanském veku za sku
tečného bratra Pane považován nebyl, poznati také
z toho, že podle tradice židů — pravde však ne
podobné — jak ji sv. Epil'an vykládá. Jakub umřel
24 let po na nebe vstoupení Páně v staří % let.
Dle toho byl o 40 let starší než Kristus Pan a ne
mohl býti mladším jeho bratrem.

(30se pak Judy ješte zvlaste dotýče. tož .ludu.
jenž »bratrem Pane- se zove, má za bratra Jakubova
aza apoštola též sv. Epifan. Za apoštola mají .ludu.
bratra Jakubova, rovnež Tertullian, Athanaš, Ambrož
a Jeroným. Klemens Alexandrinský považuje našeho
.ludu za pisatele epištoly. Býlli však Judas, bratr
Pane zvaný, dle techto svédkův apoštolem & bratrem
.lakuhovým, tož oba byli. jak patrno a jak již dříve
jsme dokazali, syny Altea a Marie. jeho manželky
a nemohli tudíž býti synové Josefa a Marie.
matky Pane. ——

Nyní vrat'me se opět k Eusebiovi a přečteme
si místo v Ill., ll. 'l'aln vypravuje, jak »po smrti
Jakuba. přijmutí Spravedlivého. zvolen uradkeín
apoštolův a učeníků jakož i příbuzných Pane za
jeho naslupoeSimeon. sy n KIeoI'úšův. „ nemz
sv. evandelium zminku činí; ten byl. jak
se pravilo. bratranec Pane. neboť Hege
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sippus svědčí, že Kleol'aš byl bratr
Josefův.: Ptáme se: kde činí sv. evandělium
o Simeonu příbuzném Paně zmínku? Nikde. let:
u sv. Matouše (13. 54) a u sv. Marka (ti. El). 'l'u
však židé nazaretStí Simeona s Jakohem. Josefem
a Judou bratřímí Páně nazývají. Býlli Simeon.
jak tu Eusebius zřejmě praví. synem Kleoíašovým
a jenom bratrancem Páně, tož rozumí se samo
sebou, byli i jeho bratři: .lakuh, Josef a .Iudas
Kleol'ášovi. bratranci Páně a nemohli tedý býti syny
Josefa, pěstouna Páně a Marie jeho choti.

Dle tohoto tedy svědectví není i Simeon. jehož
židé nazaretští bratrem Páně nazývali. skutečným
bratrem Páně. nýbrž pouze jeho bratrancem anebo
blízkým příbuzným.

Ze Simeon bratrem Krista Pana býti nemohl.
vysvítá jasně také ze zprávy Hegesippa, kterou
Eusebius v Ill.. 32 vypravuje, totiž: že Simeon za
císaře 'l'rajana obžalován b_vv mučenickou smrt'
podstoupil roku 106. neb 107. maje věku sveho
120 let! Umřelli Simeon r. 107. po narození Páně
ve stáří 120 let. tož býl očividně o 13 let starší
než Kristus Pána nemohl tedy býti mladším jeho
bratrem. Ale nemohl take býti starším bratrem
Páně, poněvadž Kristus Pán v pisme sv. prvo
rozeným Marie se zove. Zdá se pak. že Simeon
byl jedním z mladších bratří svých. U sv. Marka
alespoň uvádí se mezi svými bratřími na místě
poslednim. u sv. Matouše nu miste tretim. llýlli
však již Simeon. jak lioí'ejsí zpráva dosvedčnje.
starší než Kristus Pán. byli pak ještě starší jeho
bratři & nemohli se tedy nurodití po narození l'aně.
nemohli býti ——skutečnými brati'ími Jeho.

Kdo všecko, co jsme z tradice až dosud
uvedli. střízlivě uráží. zajistí-'e diviti se musí té

6%
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smélosti, s jakou popérač panenství Marie, matky
Páně, v »Hlasech ze Sionac psáti se Opovaží:

„Všecka tato místa apoštolů, evangelistů, jejich
vrstevníků a starších církevních spisovatelů dokazují nám,
že až do 3. století beze všech vysvětlivek vedlejších
a beze všeho zatemňujíciho vykrucovani () bratřích Páně
se mluví a to tím spíše, an evangelista Lukáš v kap. 2, 7.
o prvorozeném synu Marie píšel“

Jenom povrchný, nesoudný čtenář aneb článkar,
který čtenářstvo své klamati chce, může tvrditi, že
i spisy Josefa Flavia &starých církevních spisovatelů
— zejména Hegesippa & Eusebia — nepopiratelne
dokazují, že Kristus Pán mel bratry a Maria, matka
Jeho, více synů. Eusebius i Ilegesippus mluví jenom
o tak »zvanýehc bratřich Pán e. Eusebius
zvlaste zřejmé praví, že byli jenom dva J ak u ho v e
_ jeden Zebedeovee &druhý Alfeovec; — S i m eo n a
nazývají zřejmé »bratrancem Pane-; Klemens,
jak ze dvou úryvku z jeho spisu, jež Ensebius
uvadi, jsme viděli. Jakuba Spravedlivého, tak
zvaného bratra Páně, v stejnou řadu stavi
s Petrem a Janem, tedy patrné jej za apoštola
považuje. My však již víme, že, bylli Jakub, bratr
l'ane zvaný, apoštolem, nikdo jiný jim hýti nemohl
než Jakub syn Allea ——ale nikoli syn Josefa a Marie,
matky Pane.

Starých křesťanských spisovatelův l'lusebia.
llegesippa a j., na ktere se poperač panenství matky
Páně, v »Hlasech ze Sionac odvolává, nikdy tedy
a nikterak nelze za svědky vydávali, žo Kristus l'an
inel bratry &Maria, matka jeho, syny. Spisové jejich
dokazuji pravý opak toho.
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b) Svědectví kladná pro panenskou neporušenosť
matky Páně

a sice ze století II. a III.

Popérač panenství matky Páně v »Hlasech
ze Sionac zmínku činí 0 apokryfických evan—
geliích. jež prý podobne jako Origenes o synech
Josetových z prvého manželství vypravují &jiné rozličné
prapodivné věci obsahuji. ale ničeho prý nedokazují.

Pisatel článku toho mel bezpochyby na mysli
obzvláště tak zvané protoevangelc'um sv. Jakuba.
.lesti to spis z prvé polovice 2. století, tedy z nej—
starších dob církve pocházející a podle způsobu
svatých knih starého i nového zákona psaný. Kdo
jej psal, se neví, — jisto jest jenom, že to nebyl
sv. apoštol Jakub. A neznámý spisovatel připsal
knihu svou sv. .laknbu beZpochyby jen z té příčiny.
aby na ni větší pozornost obrátil &vetší vahy ji dodal.
('.írkev sv. do počtu sv knih jí nepřijala a proto
se čítá mezi tak zvaná evangelia apokryfickn či
neprava. Toto evangelium sv. Jakuba jedná o mladí
Ježíšově. vetší častka však o Marii, matce I'nué:
o jejím zázračném narozeni, o jejím mladi u puk
vyvolení za lnntkn synu llozího. Ve vychodni cirkvi
byla kniha ta ve velké vnžnosti a pri výkladech
pisma sv.. písemných i nstnich. od řeckých otcn
zhusta užívána. o slavnostech marinnských i před
citůvtina. Na západě vrážela na začátku na dosti tuhý
odpor u teprve v pozdějších dobru-h pi'l'znivéjšiho
posouzení a přijetí dochazrln. I'ončvndž od cirkve sv.
knihu tato do písma sv. vrndenn nebyla. netreba
nám všemu verili, co podivneho n zázračného ze
života Marie Panny vypravuje; nicmene však vzhledem
na neporušené panenství Matky Páni-. bez zavužného
významu není. Sv. Josef líčí .se tam jako stařičký
lunet. jenz jiz odrostlé syny z prvého manzelstvi
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má a s Marií ne bez zdráháni a teprv po mnohých
božských zjeveních s tím vědomím se zasnuhuje
aji přijímá, že panny jemu zasnoubené jako draho
cenného pokladu jemu stříci bude. Ze spisu toho
a z vážnosti, ktere požíval. zajisté poznáváme, jak
se hned v prvých dobách křesťanských smýšlelo
o Marii, matce Páně, vůbec a o jejím panenství
zvlášt. Maria v celém tom spisu se nám předvádí
jakožto bytost neobyčejná a zvláště omilostněná:
tím, že tak zvaní bratří Páně se připisují Josefovi
ajeho prve manželce, hájí se neporušené panenství
matky Páně; ano, že panenství její ani božským
jejím mateřstvím neutrpělo, zvláštním zázrakem,
který prý po narození Páně se udál, se dokazuje
Vůbec cele tak zvané evangelium Jakubovo činí
na čtenáře dojem. že podnětem k sepsání jeho byla
vroucí snaha oslaviti Marii a podati i dějepisný
důkaz, že manželstvíjejí se sv. Josefem bylo pouze
duchoan ——

Hýchom tedy. jak řečeno, i všemu, co knilm
tato vypravuje, víry nepřiložili, tož liiřeoě zajisté
neupiratelným je svědkem, že neporušené panenství
matky Páně již na začátku 2. století mezi
křesťany nehýlo neznámou věci, jak »Hlasy ze
Siona tvrditi se opovažují. nýbrž že již tehdáž
horlivě mělo zastánce. Že hy zastánci tomu někdo
z pravověrných křesťanů hýl odpíral, nikde jsme
se nedočetli.

lílvandělický popěraň panen.—ství Marie, matky
Páně, zmiňuje se ještě o jednom svědku z 2. století,
totiž o (_)nyenorí. Haiti n vším pravem i my jvj
za svědka přijímáme. ltýltě (_)rigenes (narodil se r. 185).
a zemřel r. 254.) již v prvých dohách křesťanských
z nejvýtečuějších učencův a církevních spisovatelů
prvních křesťanských století. Nadání jeho bylo vý—
tečně, pilnost“podivu hodna. pamet' ohromua. httt'liVnsl'



& nadšenosť pro víru křesťanskou horoucna, tak že
již v mladém věku vroucím jeho přáním bylo, pod
stoupiti mučenickon smrt. Školy, na kterých vyučoval,
byly proslulé, jeho žáků nejen z křesťanů, nýbrž
i z pohanů počet veliký. Věhlas jeho v křest'anstvn
byl rovněž znamenitý. Počet spisů jeho udává
sv. .Ieronym na 2000, jiní ještě větší. Spisovatelská
cinnost jeho byla tak rozsáhla, že jistý bohatý přítel
jeho vydržoval mu 7 písařů. které stále zaměstnával.
Zřímelí na tolikere spisy a na dobu, ve které žil,
nic se nedivíme, že i některé bludy se vmísily do
nich, pro kteréž se ani mezi svaté v církvi ne
počítá ani mezi církevní otce. Přes to všecko
platila jeho slova a platí dosud za velmi vážne
svědectví starobylosti křesťanské. Nuže, jak pak se
pronáší o věci naší? Nás evandélický odpůrce
praví o něm, že hojdoval domněnce, že bratři
a sestry Pane pocházeli z prvního manželství Jose
l'ova ——tedy nikoli z manželství Josefa a Marie,
matky Pane, ---—ale ()rigenes prý toho tvrzení sveho
historicky nedokázal. Podivné to počínání! Flavius,
Hegesippns, Eusebius take historicky nedokaznji,
že .laknh skutečne hyl syni-ln Marie. oni jej nazývají
pouzo vlak zvaným—'hrntreín I'mie. it to poperučovi
panenské neporušenosti Mario pranic: nevadí: jejich
výroky, klel'ýtniž se však jak jsme dokázali, —
niif nedokozuje, uvndi jakožto jasne ilíikazy tvrzení
sveho. že Maria. matka Pane. více synů nielu
Ze však tlrigones svedci proti nemu, již svetlootvi
jeho zlehčnje, že prý historicky tvrzení sveho ne,
iloknzall Nuže, poslysíno Hrigeno smneho. jak ve
veci naší so pronáší:

Pri výkladu slov písma sv. (Lukas l. 42):
opožehznana jsi mezi ženaini< takto se pro

jadřuje: aPri tomto místu musime, aby se prosto—
myslní klaínuti nedali. vyvrátili, ('t) k a c i ř o v e



obyčejně namítaií. Zahředli do nesmyslu, tvrdíce.
že Kristus Pan Marii zapřel, poněvadž prý po na
rození Jeho s Josefem manželský žila . . . Kdyby
vam (katolickým křesťanům) tedy někdy kacířové
něco takového předstírali, odpovězte jim slovy:
»Požehnana mezi ženami. Prohlašujeli se Maria
za požehnanon od Ducha sv., jak pak ji mohl
Spasitel zapříti? Jestliže dale tvrdí, že po porodu
svém manželský žila, nemají pro to žad—
ného důkazu. Nebot'ti, kteří syny .losel'o—
vými slujou, nebyli 2 Marie narozeni
a není žádného spisu, který by o tom
zminku činil.:

A na jiném místě praví: »Podle soudu
těch, kteří rozumně o Marii smýšlejí, není
žádného syna Marie kromě Ježíše.: — (Jo
se tak zvaných bratří Páně týče. kloní se Origenes
k domněnce tehdáž známého spisu apokrytického
evandélia sv. Jakuba, o němž se výše zminka stala.
dle kterého to byli synové .Iosel'ovi z prvého man
Želslvi. & dokládá pak: »Mám za to, že bez
podkladu není, že Ježiš čistou prvoohětl
se stal čistoty mužů, Maria pak žen. Nelzc
přece připustiti, ahy jina mimo ni prvo
ohét' panenství sohě přivlastnilamr

Aj. tot?svědectví ve věci naší nad míru důležité!
Předně se ze slov ()rigenových dovídáme. že za
jeho doby, na začátku třetího století, žili lidé, kteří
jako naši ovandělíci ustavičně panenství Marie po—
pirali, ale lidé tito uehyli z počtu pravm'ěrných
křest'anů, nýbrž byli to kao-(H a tvrzení těchto
kacíříi vyvrací tlrigenes. 'l'ento na slovo vzaty
křesťanský učenec znal zajisté výborně písmo sv.
——vždyt“ byl proslulým vykladnccm jeho & upravil
znamenité vydání jeho ve 3jazycích a 8 sloupcích:
znal zajisté také knihy a spisy mezi křesťany až



do té doby vydané a mezi nimi kolující: věděl
zajisté také vše, čemu apoštolové a jich učeníci
učili, — a hle! on se prohlašuje takto: »ti, kdož
tvrdí, že Maria s Josefem syny měla, nemají pro
tvrzení své žádného důkazu a nemají žádného
písma, na které by se odvolávati mohli.: »Kdo roz
umně, kdo právě o Marii soudí, neznají než jediného
jejího syna, Ježíše Krista, a nelze připustiti a si
pomysliti, že by Ona nebyla první, která věčně
panenství své Bohu zasvětila.c Zdaž může býti
jasnějšího a stkvělejšího svědectví pro neporušenost
panenství Marie. matky Páně. než tolo svědectví
výtečného křesťanského učence na začátku třetího
století! A Origenés svědectví toto vydává na za—
kladě sv. písma, na zaklade podání a dle'soudu
zdravého svého rozumu.

Řekne se nam snad, že to jest jenom svědectví
jednotlivce a nad to učence. jenž, jak v některých
jiných věcech, snad i ve věci této nesprávně soudil.
pobtoudil? ——'l'ěm, již by toto námitku činili. od
povídáme totik: Nechat jenom uvaží, jak vědomí
křesťanské dle svědectví dějin vezdy velmi citlivým bylo
naproti učením novým. bludným; ktcruk sc \'Št
vzpírulo silou je přijati n uznati a ktcrnk vubec
v sobě nestrpělo bludných nnnění. Dlouhe u krute
boje s rozmanitými kacířstvími jsou toho svědectvím
výmluvným. (lo v našich čas—ích|_)ozorujeníc, shle
dnvmne ve vsech dobách křesťanských. l'roueseli
nějaký učenec íístne nebo písemné nejakt— mínění.
jež se s učením křesťanským nesrovnává. ozývají
Hcbrzy hlasy proti němu; vznikne spor a nculicbnc.
dokud blud všeobecného zaslouženého zavržení ne—
dojde. 'I'ak se dělo i s t)rigencm. Ano proti němu
povstali zvláště mnozí a zarytí odpňrctwe. kteří
\'clmi pilně v četných jeho spisech bludných učení
vyhledavati a pro ně pak obžalobu naň vedli. Ale
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nikdo mu nevytýkal, že by, co se týče neporušeného
panenství Marie, matky Páně, chybně byl soudil.
Z toho pak zajisté vším právem uzavírati můžeme,
že se, jak ()rigenes o Marii Panně smýšlel, tak
v druhém a třetím století všeobecně mezi
křesťany smýšlelo.

K Origenovi připojme ze století třetího ještě
svědka jednoho. .lesti to Hippolytus. biskup
& plodný církevní spisovatel; 'hezpochyby žák
sv. Irenaea, zemřel r. 235. Nejen že Marii vždy
nazývá pannou, na jednom místě ve spisech svýrh
vyjadřuje se také, že, jako archa Noemova bylo
z neporušitelněho dřeva, tak že i Pán byl
bez hříchu a dle svého člověčenství z neporuši
telneho dřeva, t..j. 2 panny & z Duchu sv.
Neporusitelne dřevo bylo mu patrně obrazem ne
porušeněho panenství matky Páně.

Rekneli se nám. že těch svědectví, jež jsme
pro vecne panenství matky Páně z 2. a 3. století
uvedli. jest přece jenom počet slo-ovný. tož od
povídáme takto:

Neupíráme, že pro věc, jíž hájíme, z prvých
tří křesťanských stoleti mnoho písemných dokladu
po ruce nemáme, ale Máme se, kolik pak dokladů
z časů těch mohou uvésti pro tvrzení svě popěraěi
panenství matky l'áně? Nemajítť, jak jsme viděli.
svědka, o nějž by se opírati mohli, ani jednoho,
lec ——kacíře.

Z toho tedy, že z nejprvnějších doh křesťan
ských mailo svědkův uvésti můžeme, že Marin už
do své smrti pannou byla u tudy mimo Krista Pánu
žádných synů neměla --— nelze ničeho uzavírali
proti panenské neporušenosti matky Páně. Práve
naopak. Nesmíme zapomenouti, že církev v thhát'h
těch málo ještě hyla rozšířena. že mnoho spisu,
písemných památek z doh tech také se potratilo,



že to byly doby častého, skoro neustalěho krvavého
pronásledování, že v dobách těch, pokud mýslí
strachem před krvavým pronásledovánim nebýlý
zcela naplněny, skoro všecka pozornost“ obrácena
byla jen k osobě zakladatele křesťanské církve
a o Marii že se jen příležitostně jednalo. Nezapo
mínejme, že spisy starých církevních spisovatelů
měly většinou t'íčelobhajovací a tudyt' ovšem častěji
a obširněji jednaly o oněch částkách učení křesťan
ského, proti kterým směřovaly útoky nepřátel cír
kevních. Na začátku popíral se na příklad často
nadpřirozený původ Ježíše Krista a zázračně jeho
narozeníz panný a proto, jak jsme dříve ukázali,
četní církevní spisovatele narození Pane z panny,
tedy neporušené panenství Marie před porodem
a při porodu ——rozhodně zastávali. Pozdější nabo
ženskě spory neskýtalý žadné pilně příčiny zabývali
se věci o neporušeném panenství Marie po narození
Páně, poněvadž ho nikdo zřejmě a tvrdošíjně nr
popiral, poněvadž nikdo, že měla v íce synů, nehlasal,
a proto také nebylo potřebí. aliý křesťanští spiso
vatele výslovně ho hajili --—aby se vůbec o před—
mětu našem zvlaste a výslovně rozepisovali. 'l'eprve
tehdaž. kdy a pokud i Maria do sporu vtažena
byla. a bludně a urážlivé o ní se mluvilo. povstávali
v řadách křesťanských spisovatelů četní a horliví
zaslanoove její. 'l'ak pozvedali hlavu na úkor pa
nenství jejiho někteří kaciřove a proti nim. jak
jsuw slyšeli. ozval se (lrigení—s; pov.—'lalive 4. století
Antidikoniarianíte a proti nim psal sv. lilpil'an;
vystoupil Helvidins a jej porážel sv. Jeroným atd.
Nehýti oněch neznámých kaciřít, nebýti Antidiko
marianitů, neliýti Helvidia. nelíýlolíy ani písemných
svědectví ()rigena. Epifania. Jeronýma a j. A bylo
by se mohlo, ptáme se. v případu tomto tvrdili.
že ()rigenes. lůpil'an. Jeroným a ostatní křesťanský
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svět v neporušené panenství Marie i po narození
Páně nevěřili? Nikoliv. A proto nelze závěrkovati:
Výslovných svědectví o panenské neporušenosti
Marie v 2. a 3. století je málo. tedy patrno. Že
křesťané v né nevěřili. Proč písemná svědectví
o neporušeném panenství matky Boží z dob tech
tak řídká jsou. dostatečně tím, co jsme naznačili.
jest vysvětleno.

Ostatné, že i v dobách těch, o kterých mluvíme.
totiž v prvých 3 stoletích křesťanských. Maria zn
pannu neporušenou se uznávala. poznáme take
z toho, že církevní spisovatelé jako vůbec všech.
tak i také těch dob _jí jinak nepojmenují než
pannou. A tito církevní otcové nenazývají jí tak
jenom tehdáž, když předmět toho žádá, když řot"
je o jejím živote a událostech do narození Páně.
nýbrž i když o Marii vůbec mluví. Ve spisech
jejich jest Panna obyčejný a vlastní přívlastek
rodičky Boží. () Marii mluví jako o panně vůber.
jako o patrné v plném smyslu slova toho.

'l'im'potvrzuji se slova, která. jak uslyšíme.
ve 4. století napsal sv. Epitan: »Ktlo, kdy a ve
kterem veku opovážil se vyslovili jmeno sv. Mario
a nebyl by tazán jsa přidal panna?!

A na tomto přívlastku »pannac tolik tehdejšímu
veku záleží. že vyskytneli se o Marii nekde „jiný
výraz. zdanlive onomu se přícicí. výraz ten ihned
náležité se vykládá, by se ukázalo, že panenství
Marie na úkor není. Připomeňme si tu na př. nám
_již známá slova sv. Pavla v listu ke (ial. (4. 4t:
>Kilyž přišla plnost“ (řasu, poslal llůlt
syna svého, ncinéneho ze ženy.. 'I'u Marin
nazývá se ženou. Aby pak nekdo při názvu tom
nemyslil na ženu obyčejnou, podotýká ihned Origenos'
>Namítáli někdo, že Mariu v pisme ženou se zove.
odpovidáme jemu. že tu apoštol _ji nenazývá ženou



pro ztratu neporušenosti, nýbrž k označení pokolení..:
»Mimo to,: vykládá dále, »označuje se slovem
žena dospělý věk,: tak jako mladík (dospělého
veku) mužem se nazývá, být i ženy nemel. Podobné
i neporušena panna, ieli dospělého veku, ženou

„zváti se může.- Uvádí také za příklad Rebekn,
která v písmé sv. ženou se zove, ačkoliv ještě
pannou bylal)

»Pannac tedý jest stálým přívlastkem Marie,
matky Pane; z toho pak jasně vysvítá, že manželství
její se sv. Josefem již staří křesťané považovali za
panenské, za duchovní. Kdyby tehdaž býli soudili,
že Maria se sv. Josefem v manželství žila jako jiní
lidé„ nebyli by ji nazývali pannou, podobně jako
nikomu nepřipadá na př. sv. Alžbětu nazývali
pannou. ač se ve svobodném veku svem panenskou
nevinnosti stkvela. —

Kdo tato nami stručné naznačena svědectví
z 2. a 3. století nepředpojalé nvaží, ochotné zajisté
přisvedčí lomu, být? i počet výslovnýeh písemných
dokladů nebyl valný. že o víře v panenskou ne
|nn'usenosl' matky Páně v dobách léeh pochybovali
nelze. Nebylo popel'ačův a následkem toho nebylo
lake ohlíajeův & křesťané sami slovem »panna— jasné
a zřetelně, vyjadřovali, jak „ Marii, matce Pane.
smýšlejí.

Huh/PPH'Ípro panenství matky Páně ze slo/eff IV.

Teprve ve 4. století, jak již vime, uvedena
ndpůrei marianskými otazka o večnem panenství
Jejím na veřejný přetřes a tu již také přečetna

'; 'l'akci známo, že až dosud všeobecným jest zvykem
v rodinách vznešených (císařských, královských atd.) nazývati
viac-„ekyprincezny svobodné čestným jménem „pani“



svědectví o tomto předmětu nám zaznamenati lze.
V století tom honosí se eírkev přehojnými muži
jnk svatOstí života tak učeností svou na slovo
vzatými; a nejen že nikdo z nich nestojí na straně
popěračů panenství matky Páně, nýbrž všickni těníěr
vydávají ve spisech svých jasné svědectví pro ne
porušenost panenství jejího; nejedni činí to se.
svatým zápalem, s obsáhlou učeností a důkladností

Na prvém místě jmenujeme tu dle letopisného

pořádku sv_._Ešz'talía, biskupa salaminského naostrově Cy'pru. il od-r. 310—403. Vydal zvláštní
spis proti Antidikomarianitům. kteří. jak nám již
známo jest. v Arabii neplesili. Jaké ozvěny jejich
tupení. matky Páně v křest'anstvu docházelo. po—
znáváme ze slov sv. Epifania. kterymiž se o nich
zmiňuje: »Ze stáda Anlidikomarianitů,c tak píše.
»postoupili někteří jako ze zvláštní zášti proti
panně, aby zatemnili slavn její, aneb ze závisti
aneb z poblouzení, by mysli smrtelníků poskvrnili.
ve své ()povážlivosti tak daleko že tvrdili. že Marin
po narození Kristově se svým chotěm .losel'eni
manželsky obcovalan PřeohaZěje pak k tomu, aby
vyvrátil jejich rouhavě „učení, rozhlíží se po dřívějších
kaoířstvech &praví: »mnozí kaoířové napadali &tupili
po sobě jednotlivě osoby Trojice, nyní tupení jejich
postoupilo dale. nebot' slyším. že se opovažují
o sv. Marii. věčné panně. neodůvodněné mínění
chovajíce, pomluvačně podezření na ni uvalili..
Naříká pak na zlý rouhavy věk: jak pry možno
na něco takového jen připndnonti? »Zdaž již jmeno
její není svědectvím? Zdaž již toto tě zpurníkn ne
přesvědčuje? Kdo se opovažil kdy a ve
kterem věku vyslovili jméno sv. Marie.
a kdo jsa tazán nepřipojil sloVo
»pannac? Nehot' z příjmení poznají se znamky
vtnosti . .. Maria má příjmení »panna- & to se.
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nezmění, nebot“ neporušenou zůstala světice . . .
() nerozumné novota! . . . o smutné časy naše! . . .
jak pak se mohou odvážiti na neposkvrnénou pannu.
ktera odůstojnéna byla stánkem byti Syna, která
k tomu z tisícův a tisícův israelských vyvolena
byla, hyjedina nádobou a přihytkem byla božskému
dítěti.: Po takovém úvodu jímá se vyraceti jednotlivé
důvody sekty. () bratřich Pané je Epifan rovnež
toho minéni, že jsou to synové z prvého manželství
Josefova odvolávaje se na tradici židů. Že Maria
mimo .ležíše žádných synů néméla, vysvítá prý také
z toho, že Kristus doporučil Marii .Ianovi. což by
byl neučinil, kdyby byl mél bratry — a Janovi prý
ji doporučil patrné jen pro jeho panictví. K histo
rickýi'n důkazům pridava sv. Epilan též vnitrni
?. povahy osob a z povolání jejich plynoucí: »oha,»
(||, .byli spravedlivi Proto nemohl sv. Josef, jenž
slyšel, že. co v ní je, z Ducha sv. je. po tomto
božském zarizeni odvážili se. hližiti se k nádobě.
ktera odůstojnéna byla obklíčili toho. jehož nebe
a země obsahnouti nemohou pro pi'evelikou slavn Jeho.
A podstupujili nyni ještě.: t.j. za času sv. Epitana.
rpanny na jméno jeho vitézné hoj čistoty & zdrženli
vosti, čím více domysleti se toho musime „ .lmet'ovi
a Marii, kteražto všecko, jak psano jest, ve svém
srdci ukládala. A kmet zpraven byv o tak velikém
u nevyslovitelném nradku lložim, ten že ohcoval
s čistou a přovelohnou pannou ?! Syn jeho .Iakuh
byl Nazirajsky a tedy HPŽPlltll. .Iostližo pak dítky
.Iosefovy panioky stav a povinnost Nazoréů zavino—
vuvaly. čim vine musil olihodný stat-eu uméti za
celiovavati panictví a v urté míli nadohu, v níž
spása sveta přebývala? Hlyšev zástupy andělů při
narození Pane velehiti Boha a vidév pastýře a všecky
ty zazraky, zdaž smél se opovažiti zneucliti svaté
Iélo, v němž Bůh prohýval! Ačkoliv manželstvi



posvěceno jest, vzdal se přece Mojžíš po svém po
volání manželského obcování se ženou svou, dcery
apoštola Filipa dosáhly pro své panenství daru
proroctví, Thekla upustila od svého ženicha, usly
sevši sv. apoštola Pavla; čím více musila Mariu
zůstati pannou-= atd. Těmito a jinými ještě důvody
hájí sv. Epil'an panenské neporušenosti matky Páně
listem, z něhož několik úryvků jsme podali. .lasně
z nich poznáváme, jak prohlašuje za něco nového,
neslýchaněho. cit křesťanský na nejvýš urážejícího,
když kdo neporušeného panenství Mariina pOpírá.

Sv. Řehoř z Nyssy (331. “|“395.) spatřuje ve
své řeči na slavnost narozeni Páně v keři, který
hořel, ale neshořel, obraz nikdy neporušeného pa
nenství matky Páně. —

Sv. Řehoř Nazz'ansky' (1' asi 1'. 39l).) vykládat
ve své chvalořeči mučeříiku (Jypriánu () křesťanské
panně .lustiné, která za pronásledování Diokleciánova
(na.zaěátkn 4. století) mučenickou smrt' podstoupila.
jak tato sv. panna, když její ctnost čistoty se octla
v nebezpečenství, útočiště hrala k Bohu, který
Zuzanu a 'l'heklu zachránil, a k všemohouoímu
Kristu ——a jak také vzývala Marii Pannu,
abyjí, panně,v nelíezpeěenství tonoucí kn
pomoci při spěla. A tuto událost vykládá
sv. Rehoř, nikoliv aby jednání sv. .lustiny jako ne
náležité vytýkal. nýbrž aby prikladem jejim poslu
chače své vzdělal, poučil a povzbudil.

Sr. Basil, biskup ('laesarejský. pro svou ne—
obyčejnou moudrost“ &svatost života »Velikým: zvaný,
důvěrný přítel světce předešlého & bratr sv. Řehoře
7. Nyssy (nar. r. 330. 1 379) vydal mimo jiné také
spis proti náboženské sektě v Kappadocii, která man—
želství zatracovala, v němž tlotykaje se manželství
sv. Josefa a Panny Marie píše: »tlcho věřících
nesnese tvrzení takového..: t. j., že manželstvt
jejich nebylo pouze duchovní.



Svědectví sv. Jeronyma a sv. Augustina.

Nejvíce však bez odporu ve věci naší na váhu
padá svědectví sv. Jeronyma obsažené v jeho spise
proti Helvidíovi vydaném. Bylte sv. Jeronym muž
vehlasný &nad jine učený. Církev sv. nejen jakožto
světce ho cti. nýbrž i pro četné jeho učené & dů
kladné spisy ——jako ss. Basilia & Řehoře Nazian
skeho — titulem ručitele cirkve: ho vyznamenává.
Sv. Jeronvm znal take—a to z vlastního názoru —
[řečetne země a spolehlivým nám tedy může býti
svědkem víry a názorů křesťanských tehdejších dob.
Nai-odiv se r. 346. ve Stridone na hranicích Dalmacie
n l'anonie studoval v Římě vynikaje již jako mladík
vroucností náboženskou &horlivou snahou po vědách.
K dovršení vzdělání sveho vydal se na vesty, pobyl
delší čas v Trevíru nad Rýnem. znamenitém to
tehdáž meste. zahývaje se tam učenými |)l'8t't-'llll.
(liltnd se vrátil do Říma. pak se odebral (lt) Aquileje,
kde se tuhe tenkrále hoje vedly < kaeíí'i nriúnskými.
(lesloval po Malé Asii a navštívil Antiochii. aby po
slmuclíal výklady písma Apollinaire Laodicejskeho.
li. 374. vydal se na potišt' leli-iulsknn. kdež zlrávil
4 lem pilně, si se svými pí'ailely clnpistlje. Navštívil
tež (_Iuí'ilírnd, kdež po.—:lunvlinl prednnšky ve—
lílnsnehn l'iehoi'e Naziunskelm Že se roku 382.
clo.—:tnvildo l'límn na církevní směru od papeže Dumase
svolaný. již na iineín mí.—zlejsme povedeli H. 385.
mlelírnl se cln lletlenm vliteji- tmu znrnziti stale
liyillište sve Než Všnk se tam trvale tí.—nudil.prn
veslnvnl svntnn zemi. aby se s Ill seznámil. Poslední
sve letu tí-a'wílpak v lietleme vedu život Innu.—ítevnický
u zabývatie se mmllitlmn. rozjímmíítn u vedet-kými
prameni.

'l'enlo ledy učený svétev povstal ze svého po—
bytu v Římě proti Ilelvidinvi. llelvidius, nčeník to

() ncporušcnóin panenství Moric. matky Bnži. 7
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ariánského biskupa Auxentia v Milané, — pred
chůdce sv. Ambrože — začal učiti, jak již víme.
že Maria Panna po narození Páně pannou nezůstala
porodivší sv. Josefu ještě několik dítek, pravé jako
nyní učí naši evandélíei. Aby vyvrátil jeho tvrzení
vydal sv. Jeronym zvláštní spis. Co pak llO asi
k tomu pohnulo? Bylo to p tŽádán. poněvadž učení
Helvidiovo působilo pohoršení a některé i matlo tak.
že se přidávali na jeho stranu. Co z toho vyswta?
Ze Helvidius hlásal něco nového, neobyčejného, cit
křesl'anův urážejícího,— jinak by byl netropil žádného
pohoršení. Před Helvidiem tedy, jak patrno, bylo
přesvědčením křest'anskych národů, že Maria Pannu
i po narození panenskou neporušenost? si zachovala.
Videli to také z toho, že. jak se dí. nejedni svedení
jsouce Helvidiovými duvody přidávali se na jeho
stranu. Dřive tedy na jeho straně nebyli, dříve
tedy s ostatními křesťany v něco jiného věřili. —
totiž že Maria Panna pannou zůstala i po porodu,
tehdy Však od svého mínení odstupovali a k jinéuuu
které. Helvidius hlásal, přistupovali. Ale sv. Jerouyuí
pov.—tal, jenž skoro celý tehdejší krest'anský svet
['n-ocestovav křesťanské učení zajisté dobre zuul
a pro učenost' svou převeliké vážnosti požíval,
a nepopiratelně se stkvelým, rozhodným úspěchem
proti elíatrnýní důvodům llelvídiovym neporušenosti
panenství matky l'aně se zastával. A celý křest'ausky
svet, pokud bludy ariansky'mi nakažen neliyl. llllt
prízvukuje. nikdo inu neodpíra -— u Holvidíus saun
utulku.

Hulvitlius odvola'íval se jako Antidikouíariunito
na nektera místa písma sv. nam již znama. kdož
o synu prvorozeném Panny Mario a o bratru-lí
l'uné je reč, u vyroky temi podpíral rouliuwi tvrzení
svoje. Nejednou do.—“levne jsme uvedli odpoví—d'
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sv. Jeronymu, bychom ukazali. jak trefně a důkladně
vyvrací důvody zlehčovatele rodičky Boží.

() tomto spisu sv. Jeronyma proti Helvidiovi
neměl bezpochyby evandělicky -pisatel článku
v »Hlasech ze Sionaa ani nejmenšího zdaní, jinak
by byl nenapsal, že Jeronym mluví o synech
sv. Josefa a Panny Marie. .lak mohl sv. Jeronym
mluviti o synech Panny Marie, když zvláštním spisem
as velikou horlivostí a rozhodně zastával se mínění,
že žádných synů neměla. že neporušenou pannou
až do smrti setrvala?! -— _

Vedle sv. .leronyma je neihorlivějším zastancem
panenské neporušenosti matky Pane s_v. Ambrož
biskup milánský. Z bezčetnych svědectví obsaženými
ve spisech jeho uvedena tu buďtež jenom některá.

Že popěrač neporušeného panenství P. Marie,
.lovinian, se svým učením odsouzen byl na provin
cialním církevním sněmu od sv. Ambrože svolanem,
pověděli jsme již na jiném místě. Sv. Ambrož
v dlouhém listu podava papeži Siricinvi zprávu
o sněmu konaném a rozhorleně touží na dotčené
tupeni rodičky Iloží. 'l'yž sv. Ambrož r. 396. ve
svem listu k cirkvi ve Vercelli opel ke předmětu
lomu sn vraci. dva mnichy. přívržence .lnvinianovy,
lepe a jasně a rozhodne se stálého, neporušeném)
panenství Panny Marie, matky Páně. zastavit.

Když se i biskup ze Cardiky, llonusus, v řadách
pnpernčll pnnellslvi nnílky l'nně objevil. sv. Ambrož
ve zvlaslnnn spisu r. 392. \'ydznnnn panenské nv—
pnl'llŠPllUSll rodičky llužl vi'elu se ujal. uiunilky
strop—ne 7. různých výroku písmu sv. pmlnlnlým
způsobem jako sv. .lvrunym vyvracel a % poměru
Marie Panny k božskému Vykupileli a k sv. .lanovi
dokazoval, že Maria už do smrti sve pannou zůstala.
»Zdaž by si byl Pan.-" tak mezi jiným píše. iza

7+:
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matku vyvolil ženu. kteráž obcujíc s mužem nebeský
palác by mohla zneuctiti. ženu. kteréž nemožno
bylo panenskou kázeň zachovati?! Ta. jejižto pří
kladem věřící k horlivému pěstování čistoty se
povzbuzují. ta by stanoviště. jež skrze ni jiným se
vykazuje. sama byla Opustila?! A komu mel Pan
větší určití zásluhu. vetsi odmenu nechovali, než
matce své? Nebot' žádnému jinému stavu vetších
milostí neprOpůjčilnež panenskemujak učí písmo sv.c
—- (Izaiáš 56, 3.)

A na jiném místě píše: »Nemohlo se státi. aby
ta, která Boha nosila. byla myslila, že človeka
nosili smí, aniž upadl sv. Josef. ——onen spravedlivý
muž, ——v šílenosf, aby s matkou l'áne manželsky
byl žil. Syn Boží sam jest toho svědkem. jenž vise
na kříži učeníka svého matce své za syna doporučil.
ji učeníku svému jakožto _matku odevzdal. — —

Že pak slovo sv. Ambrože v příčině naší rovnež
velikou váhu má. o tom není žádné pochybnosti.
Náležif sv. Ambrož, jenž okolo_r. 340. se narodil.
r. 374. biskupem milánským se stal a r. 397. zemřel.
k nejslavnějším biskupům křest'auským. Pro svatost“
života otí se za svatého. pro mnohé & výtečné spisy
vyznamenán byl jako jeho současníci, sv. .leronym
&sv. Augustin, nazvem církevního učitele: l_iojovnik
proti kacířství ariánskemu tehdáž buiueímu neunavný
&úspěšný. hajilel pruva oirkve neohrožený, kazatel
proslulý & podivu hoilný ke zvláštním clikům zu—
vázal si uelouoírkev, že mocnou výmluvností svou.
svým řečnickým darem upoutal a získal sv. Augustina.
tohoto veleducha a neocenitelntm perlu oírkvo sv.

A sv. Auqush'n, ohloubu cirkve křestnnske. ienž
i mezi evnnriělíky s velikou notou se jmenuje. ne
vydal v otaZue naši zadneho Svetlet'lVÍ? Vydal -—
a zajisté mnohonamlme ; velmi závažné.
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Za prvé mluví ve svých spisech nejednou
o slibu panenství, který Maria dříve byla uči—
nila. než nejmenší tušení o svém povolaní měla.
t'atrno pak jest, jak (li—ívejsme ukázali, že zavázalali
se slibem, bez rouhání nelze o zrušení slibu jejiho
ani mluviti.

Roku 428. nebo-129. vydal sv. Augustin knihu
0 kacířstvích, v níž mezi kacířství počítá také
učení Antidikomarianítův & llelvidiovo, že Maria se
sv. Josefem ješte syny mela.

Ve svých spisech vyjadřuje se sv. Augustin
o MariiPanně následovně: ».lakožto panna po
čala, jakožto pannaporodila &po porodu
neporušenou pannou zůstala; & na jiném
místě: jakožto panna umřela, ačkoliv tesaři
byla zasnoubena.

Asi r. 4113. napsal výklad evandélia sv. Jana,
v němž při výkladu kap. II, 12. zmiňuje se též
o hrali-ich Pane a to těmito slovy: »Odkud mel
l'au bratry? Což snad Maria casteji porodila?
()(lstup od nás domněnka taková! Od ni beře
počátek důstojnost panenská. Mohla býti matkou,
ale nikoliv umnželkou. Odkud tedy hratí'í? Hratři
I'áue liyli příbuznými 'nnuy Marie, v nejakem stupni
příbuznými. Jak to dokážeme? Ze samého písma sv.
Hrutrem Ahralrunovým nazván jest Lot -—a |in přece.
jenom s yu em hrat ru jeho. Podobne |in Lohan jen
.laknhovým strýcem . . . (,'.tijen písmo a shleduš, že strýc
u sesti'oneo (syn sestry) v pl.—unehrali—inu si' Zovou.
l'oznaje pravidlo toto take sliledaš. že všichni
pokrevní příbuzní Panny Marie hruti'ízni Pane
byli „ A v tomtéž spisu napomínn dale čtenáře své:
—-Slj,'.'sítelitedy „ hratí'ioh Pane, mejte na mysli
pí'íli'uzne Panny Marie. která podruhé nc—
porodíla. Nehof jako ve hrohe, do kterého uloženo
bylo telo Ježíšovo. ani před tím ani potom žádny
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mrtvý neležel, tak i život Marie Panny ani před
ním ani po něm nic smrtelného nepočal.c

Roku 419. vydal sv. Augustin knihu 0 man
želství a v knize té mezi jiným dokazuje, že
manželství mezi .losefem a Marii bylo pravé, svátostné,
ač žádného tělesného spojení mezi nimi nebylo. což
jinými slovy tolik znamená. že Maria neporušenost“
panenskou po celý život svůj zachovala. ——

Sv. Augustin, jenž r. 353. se narodil a r. 430.
zemřel, svědkem jest víry křesťanské na konci
století čtvrtého & na zacatku stoleti pátého (až do
sněmu efeského.)

Počet svědectví pro panenskou neporušenost
matky Páně z dob těch dal by se ještě prevalně
rozmnožiti, doufáme však. že nami uvedena svědectví
již dostaěí: pochazejít' od mužů, jež pro svou učenost'
& svatost“ života v krestanstvn největší vážnosti
požívali. jichžto svědectví tedy ani nasi evanděličti
odpůrcove rozhodné vahy npírati se neodvaži.

Jina' ještě svědectví křestanské starobylosh'
v otázce naší.

S velikou horlivosti obracejí v době naši mnozi
zasloužili vlastencové poZornost' na různé staro
žitnosti. jež se ve vlastech nasich z minulých dob
zachovaly. lledlivé hledá se v knihovnach & šťoura
se v starých knihách ——as radostí velikou vita se
každý objevený stat—odavnýobrázek, horlivé kope se
v zemi a sbírá se každá nalezeno stara nádoba
ba i každý střep: s pili neobyčejnou sbírají se
staré pisně. popisuji staré zvyky a obyčeje, hry
a zábavy velikých i malých a patra se i po starých
stehach u výšivkach předků našich. Děje. se tak.
nejen aby se staré pamatky zachovaly. nýbrž také
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proto, poněvadž ze všech těch zmíněných starožitností
nam poznati &posouditi lze i naše předky : jejich vzdě—
lanost, —jejich názory 0 různých věcech, jejich smý—
šlení, jejich mravy &Způsoby. zkratka celý jejich život.

Nuže. nevypravujíli nam stm-ožz'tnostz'křestanské,
jichž tak přehojný počet ze všech doh se zachoval,
niceho o předmětu našem? Co nám hlásají písemně
pamatky pozůstalé po slavných. u_čených mužích.
toho přečetně doklady již jsme uvedli. Patrejmc
také, jak asi smýšlel a soudil první věk křesťanský
o Marií, matce Páně, vůbec a o jejím panenství
zvláště? Vkročme za lon příčinou do chrámu Páně
v hlavním městě východu. v Cařihradě. roku
po narození Paně asi 428. Koná se v něm u pří
tomnosti četného lidu kazaní o Marii, matce Paně.
Na kazatelně stojí kněz Ana—“tasins, dle jiných jest
to biskup Dorotheus. a jeho silný. zvučný hlas roz
léhá se rozsáhlými prostorami cht'amovými. Lid
posloucha z prvu s napjatou pozorností. čím dále
však. tím více pozorovali mezi pcsluchaci nepokoj.
na tvářích jejich zračí se trapný dojem. až konečně
strhne se ve chramu naramný hluk a rozhorčený
licl houfně & kvapně opouští chram (ln asi bylo
příčinou. ze se lid políouril tak. že ani |_msvt'ítnoati
mista nešetřil? Kazan-l dovozoval w- ave řeči.
že Marii nazev Bohorodičky nepřinaležt a orlvazil
se konečně rici: .vyoln-íwan lnuliž (z církve). kdo
by Marii llul'tol'tttličkntt nazval.: Slov tech důstoj
noeti Marie uražlivě ae tlnlýknjt't'it'h ucho křesťan—
ského lidu snesli nemohlo, proto ten hluk a útěk
z chrámu. Houre tím způsobena štrila se pak
iv městě tak. ze obyvatelstvo až na malé výnimky.
jakož i všecky téměř kláštery. přestali načisto oheovati
s těmi, kdož mínění Anastaaiova byli, lmjice se.
aby na vít-e ííhony ncutrpěli. 'l'u vloZil se nešťastně
do sporu sam patriarcha cařihradský, arcibiskup
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Nestorius, a jal se zastavatí mínění Anastasiova
v kazanich hlasaje, že v Kristu rozeznavati se musí
Bůh od človeka: Bůh že od Otce nebeského zplozen
jest ort věčnosti a Maria že porodila pouze člověka.
a proto prý Bohorodičkou není. Účinek kazani
jeho byl týžjako dřívějších: Lid hlasité reptal, nejednou
i kazani hlasitým odporem přerušoval, nejedni
z kněží jeho zrejme proti němu kazali. Vzniklý
rozruch šířil se i mimo Caí'ilirad. Dle SVČdetflVÍ
Cyrilla, slavného biskupa Alexandrinskeho. nebylo
nikoho, nechat z kteréhokoli města nebo z které
koliv krajiny přišel, jenž by se byl netázal: »co
jsou to za nepokoje? Jake jest to nové učení, jež
Vpašovati chteji do církve Iloži?c — Vec oznámena
rimskemu papeži. ('.oelestinu l.„ který r. 430. v Římě
synodu (snem) konal, na níž Nestorius za kacíí-e
prohlášen byl a sesazenim mu pohroženo. jestliže
neodvolá. Aby pak rostoucímu zmatku a sporům
učinen byl konec. svolán všeobecný církevní snem
na den 7. června 431. do města lil'ezu v malo
Asii. A tu zaznamenali nam jest veci pozm'u hodné.

l. Snem konan ve velkém biskupském (:hra'unu
elezskémzasvěceuem Marii. matce Pane.
Víme to z řečislavného biskupa. Cyrilla z Alexandrie,
kterou u příležitosti te v řet'eenem ohramu činil.
Pravilte mezi jiným: »Hudiž od nás pozdravenu
Svata. lajenwlvi plna Trojice svolavší navi všecky
(ll) tohoto olu'umu Bohorodičky Marie.: V.rejnio to
také ze zpravy do Říma papeži (loelestinu o sněmu
zaslane., ve kteréž (att—.mn;»Suem konan ve velkem
chrámu v Efezu nazvaném Maria 7. toho pozna
vame, že na začatku .. stoleti íusta mariauska tak
rozsahla u hluboka byla, že staly již chrámy za
svěcené ke rti & chvalu Marie. matky Pane. Ovšem
tu řeč. jenom o chrámu v Efezu. Avšak že eliezský
chram nebyl ani prvním ani jediným ani nei—ím
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novým, neslýchaným nazm-ům křesťanským snad
sepřičícím. — poznali“ předné ze slov.jmenovaného již
biskupa Cyrilla. iež ve zmíněném kázani pronesl slova:
»Zdráva buď Maria. Bohorodičko. pro níž v evandéliu
se praví: požehnaný, jenž se béře ve jménu Pane!
pro niž ve městech, vesnicích a na ostrovech pravi;
vérců chrámy zřízený jsou.: \'idéti to dále z toho,
že ani nejmenší zprávy _se nezachovalo že by který
ze všech 198 biskupů na Usneseních snému pode
psaných něco nenáležitého v tom byli shledávali.
A biskupové tito sešli se ze všech končin, mnozí
z nich dočkali se zajisté iiž starých let: považovati
je tedy můžeme vším pravem za svědky víry a církev
niho života doby tehdejší ——tedy začátku stoleti
pátého & konce století čtvrtého. Nuže:

Ku cti a chvále presto. praubvť—ejnéženy, za
jakou evandélíci Marii. matku Páně. rádi vyhlašuji,
nikdy zajisté a nikde nestavély se asi chrámy.

2. Pozorujmc chování se lidu el'ezského izrůznýcli
stran četné zajisté shromaždéného vůči sněmu. na
kterém se výslovné „ Marii I'anné jednalo. Zprávy
z doby tc nam vypravují. Žc v den prvého sezeni.
[N]“ o učení Nesloriovh jednani). lid po cclý den
s napjatosti (ei-kal ua rozhodnuti suéinu. A když
pak k večeru dvere i_:li|'íuiio\'t'-sc otevřely a usneseni
sněmu olilušeno bylo: že ucení Ncstoriovu jest zu—
vržcuo a tudýt' Marii l'auué Žt' nazev ltohurodičky
\'Šlllt praxi-ui přísluší. tu \'\'|lllkl lid vc všeobecný
uisot. že iupiilcl Mario jcsl policii a cest jeji obha
jenu. Me.—tobylo osvetleni) u biskupové s pochodnciui
byli tltt|_tl'tt\'ft_Z(-*llldo b_\lň svých chpiwlnéjšl „hemm
vedli pi't'iViid. paní & panny puk cv.—“loupřed biskupy
ve zlatých & stí—iliruýi-h uadobi'ich zapalovaly
vonné veci

'I'u mame obrazek ——z Cařihradu a Efezu —7-

z prvých křesťanských století a na něm jasné na
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značeno jest stanovisko, které křesťanský lid zaujímal
naproti matce Boží. Naší evannlělici rádi se vy
chloubají, že řídí se podle prvotni cirkve Nuže
nechat jen se přirovnají po stránce, jak se k Marii.
matce Pane, chovají, jak o ní smýšlejí a jak o ni
mluví, ku křesťanům 4. a 5. století — a zajisté v nich
svých křesťanských svědků nepoznají. 'í'am v těch
starých dobách působí slovo veřejně pronesené a cti
matky Páně urážlivé se dotýkající náramně pohor
šení. u evandélíků našich působí radost“; tam slavné
zastání se cti jeji vítá lid s velikým jásotem. naši
evandělici ze všelikých slavností marianských si
tropí úsměšký; tam stavěly se ke cti a chvále
Mario, matky Pane. chrámy; naši evandělici pro
hlašují již za inodlarství, zjednajíli si kde katolíci
jenom sochu Panny Marie a v chramě ji umístí.
V našich evandělících by tedy staří křesťané svých
potomků naprosto nepoznali. I Nesloriani by se
knim hlásiti Zpečovali. jelikož i ti s vetší nrtiVosti
o matce Pane mluvili. než jak v ob_včeji maji
evanděhci

Avšak, abychom hořejší obrazek svůj doplnili, pa
trejme jestě, jak tehdejší křesťané o Marii. matce
Páně & o její ustavičném panenství smýšleli ——a tu
zajisté spolehlivým nám bude svědkem Cyrill biskup
z Alexandrie, jeden z nejpřednějších a nejpioslnlejších
biskupů “na sněmu efezskem jenž take než do
slavili se vyslanci papežsti sněmu tomu předsedal.
Dne následujícího po slainem onom zavržení hladu
Nestoriova sliromažclil se lid v marianskem chraniu
l'ánó, dostavili se též hisknpove a tu sv. ('.ýrill inel
kazaní takovou láskou a úctou k Marii. liohoronliěce.
planoucí. že ochotně jej dražíme k nejslavnějším
clivalorečnikum marianským církve katolické. Pravil
pak mezijinýni: »Vesele vidím shromáždění svatých.
kteri vesměs ochotně se sešli na hlas sv. Hollo—



rodičky,Marie, ustavičně panny. .. Buď od
nás pozdravena, ó Maria, rodičko Boží, ctihodný
poklade celého sveta. neuhasitelná lampo, koruno
p a n e n s t v i, žezlo pravovernosti. nezrušitelný
vhráme, nádobo Nevystihlého. Matko a Panno,
'skrze kterou se nam zjevil ten, jenž v evandéliích
požehnaným se nazývá & přicházejícím ve jménu
Wine...- Podobnými chválami oplývá celé jeho
kuzaní tehdejší jakož i druhé, které později v témže
chrámu činil.

Nuže, jak pak dle slov těch představovali sobe
tehdejší křesťané Marii? Patrne jakožto osobu od
Iloha vyvolenou, vyznamenanou, obzvláště omilost
nenou, svatou matku a spolu neporušenou pannu.
Nuzývát'jisv. Cyrillzrejme: ustavičnou pannou,
korunou panen. matkou &pannou.

Provázelijsme na dvou různých místech: v Caři
hradě & Efezu, křesťanský lid do chrámu Pane
ehtéiíce pozmiti jeho smýšlení o roiličce Hoži; nyní
zu tímže účelem naslouchcjme take zpěvům (: mod
litbám jeho; nahlédneme také do jeho modlilehních
knížek. ze kterých se modlí a ve kterých k duchov
nímu svemu vzdelani čítá.

'l'u nám mimo jiné do očí hije úryvek
z liturgického chvalozpevu, tedy z chi/Tilo
2pevu pri veřejných pohožnoetei-h užívaného, který
ke cti Murie. mutky I'íiné. uložil hiskup
ltuhulnj z Erle—“synjenž roku 43:3. zemřel Znít'
v překladu tukto:

»Zdrávabuď, v každé příčině švutz'i
lloží rodičko Moria, zázračná u etiliodna pokladnice
celého světa. jasne zářící svetlo, hyrllište Nevyštihlého.
čistý chráme. 'l'vůree všelikého stvoření. Podravena
huď, nehol' skrze tebe zjeven nam jest ten. který
anal hrichy světa a svět vykoupil.:
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Na hoře Hou—ebviděl tě. () svata panno, podivu
plný prorok Mojžíš ve kři, který hořel, ale neshořel.
Tebe naznačuje také od spravedlivého Jakuba na
poušti viděný žebřík. na kterém andělé nebeští vy—
stupovali a sestupovali. Syn Isaiašův (David) sáhl
rovněž po duchovní kytaře své a jal se prozpěvovati.
že Bůh jako jemný déšt' sestoupí na zemi a v panně
přebývali bude. Nechat? tedy dostaví se hebrejsko
divky a panny a nechat hrají ve sv. Duchu přeil
královským synem a nechat? osloví tě: blahoslavená
jsi () Maria. nebot? hle! jakeho syna jsi porodila!

».lak mame velehiti Tebe, o pokorna. kterážto
jediná v každé příčině svata jsi, kteráž všem
věřícím vesměs pomoci a posily poskytuješ? My
všichni na tomto světě vzhlědáme !( —'l“ohěnaděje
spásy od 'l'ebe očekávajice. o pokorně! Posiluj víru
naši & uděl pokoje celému světu! Za to my věřím
chceme tě velehiti jako cheruhinský trůn a bydliště
Boha v čase. I'ros a oroduj za nás všecky. aby
iluše naše od budoucího hněvu uclu'aněny byty.

»('t nejčistěiší matko. pomoz nam ubohým. jak
v ohýčeji mivas. Vzdyt? vidíš. jak my pozemšt'ano
zhouhě se blížíme a jak hýneme. Zjednej nám tedy
milostí přímluvou svou. čistá & svatá panno; pros
stále za nás. bychom pro svou zlohu nezaliýnuli
Ú požehnana. ujmi se nas orodujío za nás u svého
jeduorozeuěho z 'l'ehe zplozeuěho syna. by se Sllll—
Ioval nad námi pro svatou přímluvu tvou! Zdravo
buď. o svatý lu'ade, do kterého král králů sestoupil,
aby v něm přebýval! l'ozít'aveua buď, o pokorou
pannu. lll'tlktl Boží! Hlava Ti. jit'ží-=llna|'li'l.spása 'l'i.
blahoslavená! l'řednašej za nás přímluvy sve jedno
l'UZt'némll, z 'l'ehe zplozouěmu synu svemu.:

.t) světice. přímlouvej se u svehojwtnorozeneho
za hi'isníky. kteří k 'I'oliě útočiště horou! Nehot'



všechny metly. jimiž dřívější pokolení trestana byla.
jsou nyní uschovány na nás a dotýkají se nás.
l'opalř, jak zhonbce svůj luk napína a šíp na lelivn
klade, aby, jak obyčejné, trefil. Viz také všelika
znamení na nebi i na zemi. jakož i srdce jímající
_rany. Proto utíkáme se k 'l'ohe, abychom k synn
'l'vemu volali a jemu říci mohli: O. trestaleli
zpozdilých srdcí, Kriste, jenž raniš a zase hojíš.
pokarej nas v milosrdenství svem, získej na.—=milošlí
svou pro sebe, ušetří nás a šmilnj se nad námi!

Zdaž se nám čloucím tyto prosby nezdá. že
čteme krasnou modlitbu z nejnovější modlitební
knížky katolicke? A zdaž % celeho chvalozpévn
nevyznívá jasné a stale chvála rodičky lloží jakožto
svaté neporušené panny?! A to jest modlitba. kteráž
ee Marii, matce Boží, přednášela v kí'ešl'anštvn na
začátku stolelí pátého! —

Abychom tn ješte jeden nebo druhý příklad
zaznamenali, slíijž zde modlitlzía šv. Athanašia. vé
l'llah'néllú biskupa a neohroženého bojovníka proti
kacíí'šlvn arianškemn. jenž zemřel r. 373.: »Slyš
nyní,: tak modlil se. .o dcero Davidova, a naehyl
noha kn pros-„ham našim. Hnd'na—apamelliva, o nej—
svetííjší pannu! a za nepatrnou chvalu. kit—ron
".I'ohevzdí'ivíune, ndól nam velikých dani z pokladů
tnilošli svych. kteráž jsi milosti plna! Kralovno.
lnalko lloží. orodnj za nn.—'t.

.lina modlill'ía :|íi'ipisnje se HV. I'll'remu.
nad jine velílnšneínn chvalořeč—níku Il'llll'llllHkĚ'Illll.
jenž umí-el mezi r. Hut-JHU. Zaznamename tu
?. níjenoín ona mista, ktera ve veci naší vyznamna
jsou.»Nepornšena.: takprosí. .n e pošk vrn en a.
pí'ečišlullla lt ('islá l'tlltll'o a maličko Boží.
Maria. kralovno všech. nadeje zonlajíeíclí, naše
slavná, nejlepší a prevyborna paní- atd. Následují
puk čestné nazvy. kterými Marii oslavuje: mezi
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jiným nazývá ji: »slavou proroků, chvalou apoštolů,
cti mučeníků, radostí svatých, svítilnou neictnost—
nějších,korunou panen a všech svatýchcaj.
a pokračuje pak: »Hoha jsi porodila a člověka:
pannou bylas před porodem, pannou při
porodu, pannou po porodu...'l'eboujsínesKrístem
Pánem, nejsladším synem Tvým, smíření. Ty jsi
hříšníkův a opuštěných jedinou prostřednicí a pomoc
nicí, nejbezpečnějším přístavem na moři tonoucím,
útěchou světa; . .. pod ochranu Tvou utíkáme se
sv. Boží rodičko, . .. v Tebe důvěru svou skládáme.
neposkvrněna panno; nebotod narozeníjsme
ubozí Tobě, paní svě, oddáni a chráněnci Tvými zváni. '

K těmto svědectvím, jež víru křesťanského lidu
v panenskou neporušenost matky Páně nade vši pu—
chybnost? staví, přidáno budiž ještě toto: Již od
nejstarších dob křesťanské církve sepsano a vydáno
bylo zajisté mnoho knih a spisů nejen učených,
nýbrž také duchovní vzdělaní lidu na zřeteli majících.
na př. výklady písma sv., kazaní. rozjímání a j.
a nikde v nich nenalezame ani nejmensi
zmínky o Marii jakožto matce četné ru—
diny. A zajisté by křesťanští spisovatelé v domnělém
mateřském životě jejím mnohou stranku byli vystihli
a křesťanskému lidu, zejména matkám, jakožto příklad
k následování předložili. kdyby v křest'anstvu se
bylo věřilo, že Maria mimo Ježíše ještě nekolik
synův & dcer mela.

Tot svědectví. jež :) Marii Panně mnoho
násobným způsobem vydávají stare pamatky
p i s e m n e.

A nyní ohledncím) se ještě po stěnach „um—h
místnosti, ve kterých staří křesťané na slnžhy
Boží se sln-nmažd'nvali. | tu nalézáme převzácné
pamatky stan-uhylosti křesťanské a to pamatky. jež
nám ZHllHt'hillštětw. zat'hthillYf se nam obrazy z nej-
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to místa. Tde se křesťané v prvých El stoletích,
v dobách to pionásledování, scházeli na služby Boží
a kde i mrtvé své pochovávali, přehojný a draho
cenný chovají & skrývají poklad. Tu na stěnách
i na hrobkách vidíme až dosud přečetná náboženská
vyobrazení, spatřujeme tu i vyobrazení Marie a to
již z 2. století —ale vezdy s jediným jen Božským dítkem
jejím, Kristem Pánem. A i z pozdějších dob a až
na naše časy zajisté nikdo nikdy nevidéL ne
slyšel a nečetl o obrazu svaté rodiny,
na kterém by mimo Krista bylo videli
ještě nějaké jeho hratry neho sestry.
Snad byl Vereščagin teprve v naší dobe pivním malířem,
jenž se toho odvážil & ten se svym obrazem způ
sobil všeoheene pohoršení. A přece, pravíme opet,
kdyby ve vědomí křesťanského lidu hylo žilo podání,
že rodina svatá byla četna. uehyla hy zajisté zbožná
mysl opominula vyobraziti oku křesťanskému Marii
také uprostřed četných dítek. jak si mezi nimi
vede a příkladem hyti může zejmena matkám, jimž
v podobných okolnostech uprostřed četné rodiny
jo.—lpůsohiti. Nikde o takovémto ohrazn po vseoky
minule veky ani zmínky. Ani Stolen-.a přidejnm
uni dlato křesťanskýoh ulneloů Marii křesťanskému
lidu jinak nepředvz'ídí, než hud'to jako pannu aneh
jako matku Ježíše Krista a mohou ledy vsím
pravem take za svodky uvedeny hyti. že po všecky
x'(-ky křesťansko Mariu. nmlkn l'ane. utóuu hvln
jakožto nenorusenn panna.

Sveden—lvínami uvedena sahají do snemu el'ez
skeho r. 43k; pou-házejí tedy 7. nejstarších křesťan—
skýt-h doh. Mohli hyrhom ovšem počet svědků
zejména ze 4. století jeste valné rozmnožiti: mohli
bychom ruzna svědectví pro neporušené panenství
Marie. matky Páně. stopovati též v následujících



dobách aspon až do snemu Lateránského r. 649.,
na kterém za papeže Martina |. o panenství Marie.
matky Pane. toto usnesení se stalo: »Kdo nevyznává,
že dle otců vlastní & opravdova Ituhorodička. svatá:
& vždy neposkvrnená Panna Maria. Boha Slovo.
jenž od Otce od věčnosti zplozen jest. skutečne
& opravdově v posledních časich z Ducha sv. počala
& bez porušení porodila &že její panen—
ství i poporodu neruzlnčitelným zůstalo,
budiž vyobcován.: Mohli bychom jíti ještě dále
až snad do 6. všeobecného snému r. 680.. na kterém
rovnež neporušené panenství matky Páné před po
rodem. při porodu a po porodu bylo prohlášeno.
ale nečinnne toho předné proto. že by ze spisku
malého. jejž tuto vydavame. vzrostla objelnná knihu
a že po druhé máme za to. že zaznamenaná sve—
dectví každému, kdo přesvedčiti se da. úplné dostačí.
Co pak se doby po sněmu elezske'm týče. všeobet'ené
známo. že tu neta marianskn vždy hlubší kořeny
zupouštéla & vetšího rozkvétn nabývala tak. jako
stale mohutni strom ze. zrna horčičnélm vvput'eetý.
V dobách tech, tuším, uni naši evandélicti ud
pnrcové nemlpiraji, že křesťanský svět v neporušené
panenství Marie Bohorodičky neveril. Kde pak není
žádných odpůrců. netřeba obhujců.

AMW-ídy.

Než však v tomto dilu obranném zaverecne pru
neseme sluvn. mlkliditi chceme ješte nalnitkn, která
h_vse nám s evandélické struny činiti mohla

Evandehkttm se totiž mnoho o tom povidat, že se
církev Kristova svým časem zejména od te. doby.
kdy svobody nabyla. všelikými bludy. jež do sebe.
vseáln. purttšila. A na základě tohoto článku jejich
víry budou snad RVČdPt-lvtlnnmni uvedeným upn-uti



váhy pod záminkou. že spadají valně již do doby.
kdy církev rozličnými bludy jsouc pro
sekla, již byla pokažena. (20na to odpovíme?

[. Svědectví, která jsme pro neporušenOsr pa
nenství matky Páně zaznamenali. pocházejí nejen
ze století 4. a 5.. nýbrž také z i). a 3., tedy z ('eléhO
křesťanského starověku. Příčinu, pro kterou z prvých
doh počet písemných dokladů je menší. objasnili jsme
na jiném místě.

2. Svédky námi uvedené nelze nikdy považovati
jen za svědky doby. ve které žili & psali. nýbrž
také za svědky viry dob předešlých. Pišeli na př.
()rigenes na začátku třetího století. že žádného
ilůkazn nemají & žádného písma že není, které. by
zmínku činilo. že by tak zvaní bratří Páně byli
synové Marie a sv. Josefa, tož zajisté mluví zřetelně
o minulosti: & pravili sv. Epifan ve 4. století:
»Kdo opovážil se kdy a ve kterem věku vysloviti

jméno sv. Marie & jsa lázán, nepřipojil slova
„pannou lož slovy »kdy>- & »ve kterem věkua po—
ukazuje rovněž k (lobám minulým & i o těch vydává
sviuleclví. že Maria _iakožlo painnn vždy byla olěnn.
l'oilohně když sv. .Ieronym piše proti Holviiliovi:
»Kilo lě před lonlo ronhuvon í'w'n' znalíJ . .. llosnlil
.lh'l-čehojsi elilěl. slavným slul jsi se __ zločinným
skutkem . .. Zflaž nenmhn lohě celou řiuln slnrýi—h
spisovatelů uvésti, lgnáve, Polykm'pn. Irenou, .Iuslinn
mněonlkn & mnohe jine apoštolské n výmluvni—
muže. kle'ri proti Hehionu &'l'lneoclnlovi hyzunlskenm
n Valentinnvi, klei'i stejneho s lolmn byli sillýšleni.
knihy plne lnonllrmli napsali? Kdybys je byl někdy
čnll. lnmll“lř(-'_jšllllIlya byla Ztlnž lu sv. .Ieronym.
m'—loprv ve 4. století psal, nemluvi ve jménu celeho
křesťanského starověku? ——

Ani ()rigenes ani Epil'nn, ani .leronym nebyli
by mohli luk psáti, kdyby v církvi Kristově v dobách

() neporušeném panenství Matic, matky Boli „



předešlých se bylo mělo za to, že tak zvaní
bratří Páně jsou skutečnými syny Marie.

3. Mluviti o porušení, zkažmí církve Kristovy
jest nesmyslné &zrovna rouhave bláboleni, kteremu
uvěří jenom člověk, který bez rozvahy papouškujc,
co mu jiní předříkavají, anebo kdo tak slabe hlavy
jest. že Vůbec ani s to není, aby rozvažovat &soudil.
.lesti veru nepochopitelnou veci, jak může někdo
s písmem sv. v ruce tvrditi. že církev Kristova se
porušila! Vždyť přece v bibli se dočítá, že ten vše
mohoucí a vševédoucí Zakladatel církve sv. o ni
předpověděl, že ani brany pekelné ji nepřemohou
(Mat. 16, 18.). že slíbil, že s církví svou bude po
všecky dni až do skonaní sveta (Mat. 28, 20.1 a že.
ředitelům církve pošle utéšitele. Ducha pravdy. aby
s nimi byl až na věky (Jan 14, Hl.). Což Ježíš;
Kristus ve 4. a 5. století na svou přípovéd' již
zapomněl anebo s Duchem sv. již o církev se ne
staral anebo ve své všemohoucnosti s to nebyl.
aby ji od bludů, porušení. zkaženi zachránil? .Iukc
zrovna rouhání proti Bohu pronáší, kdo tvrdí. že
církev bludy v sebe přijala & tak se pokazila!

MohoutfovSem jednotliví íídove zkaženymi byti
tak, jako mezi apoštoly byl .lídas; můžet' mezi
pšenicn. jak Kristus Pan v podobenství vykladu
(Mat. lid.) a podobeí'ístvim tim o církvi předpovídat,
i koukol se objevili, uasety nepřítelem; ale jako
pšenice nikdy v koukni se nezvrhnc, tak také nikdy
státi se nemůže, aby se, co v církvi v jedne dobe
platilo za lež, vjiné dobe věřícím předkládalo zu
pravdu. 'l'ak vůbec a tak i ve věci naší () ur.
lmrušeném panenství matky Pane. Po všecky veky
bylo zajisté starostí Kristovou, aby církev, kterou
tolik miloval & za kterou sebe. samého vydal. lnylu
slavna, nemající poskvrny ani vrasky nebo cokoli



takového, ale aby byla svata a neposkvrněna.
(Ef. 5), 27.) A svatou a neposkvrněnou přestala by
býti v tom okamžiku, ve kterém by se nějakým
hludem porušila.

Kdyby na růžovém keři vyrostla rozkvetl bodlák,
ocíín nebo jiný jedovatý květ, mohl bych mluviti,
že vnitřní podstata keře se pokazila; ale rozvíjeli
se mi na něm růže, nespatřnje v tom nikdo nic
jiného, než přirozený vývoj keře, účinek přírodních
v keři působících sil. A podobně se to má i s církví
svatou. Jestliže se za minulých časů až na naše dny
v rozličných dobách o tom neb onom učení více
jednalo, mluvilo a psalo. až pak i slavnostním způ—
sobem za článek viry prohlášeno bylo, dělo se tu
něco podobného, jako při onom růžovém keři, roz—
víjeli se na něm růže. l'rohlásíli se některé učení
za článek víry, nepřijímá se v církev nic nového,
neřkuli bludného, nýbrž staré učení, které doaud
mnohým. jako růže v poupěti, nejasným, skrytým
pochybnostem podrobeným bylo, jasné, určitě a pro
všecky závazně se vyjadřuje. ()hjasněme si věc tu
příkladem :

Nu sněmu cl'ezském prohlášeno bylo slavnostně,
jak nám již povědomo. že Marii l'anně nazev
»llolíorodičkaa vším pravem přísluší. Stanovena)
timto prohlášením snad něco v církvi nového?
Nikoli; právě naopak. lllasem sněmu měly se za—
mcziti bludné novoty & zachovati neporušené
starý sklud učení ('Íl'kt-Wnllln. Vilner. když Neslorius
upíruti se jel Marii nazvu 'linllnl'mličkyu že tím
velký rozruch v církvi povstal u nepokoje vždy
větších nabývaly rozměrů. »Co jsou to za novo ! _v,
které se do církve pašují'h Tak stěžovano si se
všech stran. Nám známý již slavný biskup Alexan—
drinský, sv. Cyrill. psal tehdáž papeži (loelestinoviz
»Nestorius odvažuje se kazati, co nesmyslno & ne

8!
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rozumno jest. co odchylno jest od apoštolské
a evandělické (v evanděliích obsažené) víry, kterou
otcové s velikou statečností vždy zachovávali a nám
jako drahocennou perlu doručilh Papež (,'.oelestiu
pak píse Nestoriovi: »Kdo kdy nebyl za kletbě pro
padlého považován. jenž k víře něco pridal neb
od ní odňal? Jelikož totiž úplně a jasně nám od
apoštolův odevzdána byla, nepotřebujeme ani roz
množení ani zmenšení. 7. mnohého, co celá církev
z bezbožného kázaní tvého zavrhuje, my obzvláště
na jedno stížnost? vedeme totiž, že isi z vyznání
víry, co apoštolové nám zůstavili, slova vypustil.
jež nám slibuji naději celého života a spásy.: Sněmu
pak etezskému psal týž papež: »Společnou snahou
musíme působili k tomu, bychom zachovali. oo
jsme až dosud apoštolskou posloupností
přijali.: Na sněmu pak el'ezskěm předčítáuo bylo
nejen vyznání víry sněmu nicejskébo r. 32:3. kona—
ného. nýbrž také spisy sv. otců předchozích doh.
jako sv. Petra, biskupa Alexandrinského, Athanasiu.
Théophila. Řehoře Nazianskélío. Řehoře z Nyssy.
Basilia, Cypriana, Ambrože. papežů Felixe :) .lulia
& j. a na svědectví těchto mužů odvolávali se —
jak Vincenc Lirinský. slavný církevní spisovatel
(+ 4511) dokládá, — shromáždění biskupové z te
snahy, aby na potomky nic se nepreueslo.
co sami od předků byli nepřijali.

He stejnou, zrovna úzkostlivou péčí, jako tuto.
vedla si církev svatá po všecky věky. aby verne
& neporušené zachovala, co jí svěřeno bylo„ tak že
se s naprostou opí'ávueuostí říci může: učení.
které v kterékoli době v církvi Všeobecní"
se uznavalo. je původu apostí'íIskelio.
Jestliže tedy evuuděliětí poperaéí neporušeného po“
uonství matky I'áuě na základě hozčetuýífh svede.—.tv:
upír-ati toho nemohou. že se ve 4.51 :").století vse



obecné ve věčné panenství Marie. matky Pane,
věřilo, tím samým již také, ae nechtíce, vyznávají,
že se o něm v církvi nepochybovalo nikdy. »Hlasy
ze Sionac sice tvrdí, že se až do 3. století v kře
st'anstvu všeobecné věřilo, že Maria po narození
Pane pannou ueostala, ale ptáme se. jakým pak
divem se stalo. že se v následujících stoletích opak
toho věřilo? Kdo byli ti, již tak nahlý a úplný
převrat beze vseho i nejmenšího odporu ve smýšlení
křesťanského lidu způsobili? (li ulehli snad jednoho
dne křesťané jakožto popérači a vstali rano dne
druhého jakožtohorliví zastaneové panenství rodičky
Boží? Anebo mame snad hrstku nesmyslných
Antidikomarianitů, pak mravné pokleslého Novatiana,
obmezeného Helvidia. ariauského Eudoxia & j. po
važovati za zastupce pravověrné církve, — svatého
Augustina pak, .leronyma, Ambrože, Epií'ana, Řehoře,
Hfrema a j. za bludaře a kacíře? K takovýmto
nesmyslům nezbytné vede mluvení evandělíkův
o synech Marie a o porušení církve.

Závěr/ty ze stk/WIN h'ndft'e.

Nuže, když se rozhledneíne po vseelí svedee
tvíeh. které není o panenství Marie., matky Pama,
křesťansky starověk potlnvu, dospívatne bez odporu
k následujícím zaver-kůru:

l'opéraei neporušeného panenství rodičky lioží
neínohou ani jednoho svédkn. jehož slovo by v kře—
sťanstvn vahu mělo. uvésti pro tvrzení sve, že Marin
po narození Pane ještě více dítek mela u Kristus
l'an několik n'íladších bratríív a sester.

(lírkevuí spisovatele, na ktere se odvolávají,
nemluví o skutečných. nýbrž jen o tak zvaných
bratřích Pane; že pak tito syny Marie, rodičky Hoží,
a sv. Josefa nebyli, nezvratné jsme dokazali.
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'/'.e Kristus Pan měl několik bratři a Maria.
matka Jeho, několik ditek. 'tvrdili a hlásali
jenom lidé. kteří ve křesťanském svete byli po
važovaní za kacíře.

Nezachovala se žádná památka, ani písemná.
ani malířská, ani sochařská. která by Marii uváděla
nebo představovala jakožto matku četné rodiny.

Naopak uvážímeli.
že se Maria po vsecky věky důsledně pannou

nazývala, tak jak v pisme sv. a ve snesení apoštol
skem se jmenuje;

jak svědek 2. a začátku 3. století, učený Origenes.
výslovne pravi: ti. již tvrdí, že Maria po narození
Pane manželsky žila, nemají pro to žádného důkazu
Nebot' ti, již synové Josefovi slujou, nehyli 2 Marie
narozeni & není žádného písma, jež by o tom
zmínku činilo: ajak k tomuto historickému důkazu
připojuje ješte vnitřní důkazy z povahy a povolani
Marie plynoucí těmito slovy: podle soudu tech. již
rozumne o Marii smýšlejí. není žádného s_vuu
krome Ježíše!

připomenemeli si dále, jak ve 4. století \'O—
hlasný biskup sv. Epifau holestný nářek vede na
smutne časy a rouhavý vek, protože tehdáž Anti
dikomariauite nepol'usene panenství matky Pane
popirati se odvážili a jak tvrzeni, že Maria \'lt't"
dítek měla za něco nového. neslýchaueho, cit kře—
sťanský na nejvýš uvažujícího prohlašuje a jak w
svate rozluu'lennsti volá: »ktlo upovážil se kdy
a v kterém veku vysloviti jmenu sv. Marie a nehyl
hy jsa tázau připojil slovo: panna?:

uvedemeli si dále napameť. jak v témže stoleti
sv. Hasil pravi: »utsho věřit—sietinesnese lvu-zem
takovehon t. j o synech Marie __ a jak \'uhet



mužové učeností svou proslulí a největší vážnosti
v církvi křesťanské požívající. neporušenost panenství
Marie hlásají a jí za všeobecného souhlasn hájí:
naproti tomu pak.

jak tvrzení Joviniana, Helvidia. Bonosa mezi
lidem a knéžstvem pohoršení působí. učení jejich
jakožto nové, od dosavadního odchylné, pohoršlive
a hlndné se odsuzuje: jak se i na snémích církev—
ních zavrhuje a proti hlasatelům jeho církevními
tresty zakročnje:

na základě všeho toho. co nám tradice hlásá.
zajisté každý soudný. nepredpojnlý ctenar ——i evan—
délík — vyznati musí: všecky i nejstarší veky
Marii. matce Pane. slavné vydávají svědectví. že
až do své smrti neporušené panenství zachovala.

()) (Jo soudí o nopí'n'ušeném panenství
matky Páně rozum, když povolání

a povahu její uvažujeme?

l'ismo sv. i tradice.. jak jsme dokazali. slavnv
n zajisté nevyvratné vydávají svědectví. že Maria.
matka Pane. neporušené panenství zan-lmvala až do
své smrli Nnžc. ptcjme se jeste. co tomu říká naš
rozum. "v:-míjeli zevrnlíneji zejména vzncšmíe její
povolání a mravní povahu

ltoznm naš svědectvím písma a tradice Ivalo—1m"
prizvnknjo. neho rozjímali vážné „ povolaní Marie.
matky Kristovy. dospívá nezbytné k nasledující za
Věl'tfei llylli Kristus pouhým člověkem,
matka jeho od jiné ženy se neliší: hvlli
však Kristus — Synem Božím. ——a tím
byl, vždyt jest učení toto základním clankem víry
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křesťanské—pak Marii. matce .Ieho, žádná
matka se nevyrovná. 'l'ak alespoňsoudímemy;
zdali pravem či neprávem. posoudiž, laskavý čte
náři. sám — aspoň z toho. co tuto v krátkosti
naznaěíme.

Není bez odporu v dějinách světových udalosti
znamenitě—jší a v následcích svých požehnanější
a mil0stiplnější — než bylo vtělení Syna Božího.
Býlf děj tento ííradkem nejvyssi, věčně moudrosti
& Božské lásky. '

Mohlt' pak zajisté Všemohoucí Bůh vtělení Syna
sveho uskutečniti rozmanitým způsobem. V ne—
vystihle moudrosti svě ustanovil. že naroditi se má
zmatky. A tu se ptáme: ponechal snad Bůh volbu
této matky nějake náhodě? Mysliti něco podobného.
bylo by zrovna ronbáním proti Ilohu. Jako vtělení
Syna Božího bylo uradkem Božím od věčnosti,
rovněž také od věčnosti vyvolena byla ta, která
se stati měla požehnanou mezi všemi ženami. Milo
srdný llůh slibuje hned na prvním listě písma svateho
kleslěmu & zahnhě propadleínn prvnímu člověku
Vykupitele. nemluví prostě jenom o Vykupíteli. nýbrž
zaroveň již i o jeho matce a matku tuto & její po
volani v nejužší spojení uvailí s povoláním Syna
sveho slovy: »potí'e hlavu tvon.c t. j. hadovu. Po—
zorujme dále. jak matka tohoto Výkupitele předmětem
jest i slavného proroctví. Sám Durch sv. ji t'tsly
lzaiaše proroka (7. H.) ohlašuje jakožto pannu,
která počne a porodí syna. jehož jméno bude Emma—
nuel. V rysech, jak viděti již určitých staví se to
před oči lidu israelskěmu; proroetvím tim a jinými
naradi se lid. aby se v myšlenkách s ni zabýval.
aby v ni doufal jako v (tenuiei, která zvěstuje blízký
p'ríehoil slunce. ()na také zajisté, jak snadno lze se
(lomysliti. častým byla předmětem zlmžněho roz
jímání ilonfajieiho lidu. Vůbec eelý věk 400“ let



Slareho Zákona nebyl než přípravou na příští Pane..
Přípravu tuto řídil Bůh, jakož vůbec všecko na
světě: Bůh tedy připravoval i matku synu svemu.
Nuže! Bůh všemohoucí, nejvyšší moudrost“a svalosť,
byl by synu svému neuchystal a nepřipravil za
matku než prostou ženu„ která — jak alespoň
z evandělickě strany se liči — smyslnosti, slabostem
a křehkostem lidským tak se poddavá jako jiná
žena ohyěejná?!! Tomu věř. kdo můžeš, — nam
lomu uvěřili nemožno!

Bylat' by to přepodivna věc! V Starém Zákoně
vypravuje se nám () zhudovani svatostánku.
o jehož stavbě dal Bůh sam Mojžíšovi zevrubně
předpisy (ll. Mojž. 25. 27) a to hned tehdáž. když
na hoře.Sinaj po prohlašeni IU přikazani po 40 dní
a noci prodléval. zjevil & nařídil mu do nejmenších
podrobností, co a jak udělati se má. Pán Bůh
i stavitele svatostánku zvlášť povolal a »duehem
Božím. moudrosti arozumnosli i aměnim i všelikým
naučenim k vymyšlem a udělání díla ve zlatě,
střihře a mědi i při rytí kamenů a (hle. tesařskem,
uožknli řemeslně nalezeno hyti může.: jej obdařil.
am. taku zjevně nařídil, ahy lid nejvzavnějši věci
k dílu lmnu snašel & ohěloval Dla—.před pis—“u
Iluspudineln daných Zlnuiuvan byl tedy (lů
_—|ojnystanek i všechny příslušně věci: snil. avieen.
olla'r pro zápal kadidla. ollař uhěli zapalně. Sm,
ill'ťhil úmluvy. Nejskvosniěji. jak pí.—“Innsvale
svědčí, Zhllílnvťin byl svalu.—džunek. ureha
umluvy. A když stánek byl po:—'iavena všeoky věvi
se dokonaly. tu. jak se, (lať-name v II. Mnjž. (40.
EH.a SZ.!.přikl'yl uhlak stanek svědectví
a sláva Hospodinova naplnila jej.:

Uvažme jen dale. co bylo příčinou. že místo
onoho stánku byl zbudován pak přenadherný (:h rá m
v .!eru salemě —-ajakě přípravy se k jeho stavbě



činily. Myšlenku vystavěli chrám Hospodinu, pojal
již kral David, a co ho k tomu pohnulo, naznačuje
sam slovy, jež pronesl ku proroku Nathanovi
(Il. Kr. 7.): »Vidíšli, žeja bydlím v domě
cedrovem a archa Boží postavena jest
uprostřed koži,c t.j. v pouhém stánku z kozí?
Písmo sv. nam také vykládá, jak ohromné přípravy
činil již David ku zamýšlené slavbe. Sam vypravuje
shromaždenemu lidu (1. Far. 22), že »podle mož—
nosti připravoval náklady na dům Boží: zlata hřiven
sto tisíc, slřihra tisíc tisíců hřiven, medi pak a želez:
není vahy, neboť množství převyšuje počet. dříví
i kamení připravoval jsem ku všem potrebam.
A jeste důtklive vyzýval lid, aby dle možnosti své
přispíval, což také v míře přehojue se dělo. A co
asi vedlo Davida při těchto ohromných přípravách?
Pomyšlení. kteréž i s lidem svým sdelil (l. Par. 29. l.):
»Dílo toto velike jest. nebo ne cloveku
připravuje se příbytek. ale llnlluw Před
svou smrtí pak odevzdal David synu >véinu Salo
mouuovi plany celé stavby, “čili clle písma svalelio:
»vypodobuéní sine i chrámu i sklepů a večeřadlu
a komor uvnitř i domu slitováníc dokladuje:
:všecko íodošlo mne psané rukou Hospo
dinovou. abych vyrozuměl všem dílům
íolio vypodobnění.: V započatých přípravách
pokračoval Šalomoun ještě 4 lela; 7 let trvala pak
slavha —-a zbudován |in chram, jenž se pro ví'liko
leposí'. nadheru a velehuosí' za cliv svetu pořual.

Když pak po (lokonam sluvl'iy Šalomoun
u vroucí niodlithe chrani llí')Sp()(lillll zasvěcoval.
s e si o u p i l. jak opet. písmo sv. vypravuje (||. l'ar.
7. l.) »olien s nebo na oheli zapquo
&jiné oběti a v e l a h u os !“Hospodinova
naplnila duum
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A v.le1u_salémé stavěli Hospodinu příbytek
lide: Ve svatém pocitu, že konají dílo velike. jak
mohli se pričinili. aby dílo účelu svého bylo důstojno.
Bůh jejich počínání se zalíbením sledoval, rozum
jejich osvecoval. vůbec jim ve všem díle pomáhal
& dokonanemu dílu zjevne i Zz'uzračnežehnal.

Podobne pozorujeme po všecky veky. že lidé.
budujice chrámy, co nejusilovneji se snažili aby dilo
__:ieiirhbylo důslojno. A jaké vznešené, obdivuhodné
stavby vzdělány byly božstvu po všem světě!

| v některých pohanských zemích dosud na
lezame budovy, které pohané vystavěli modlám
svym ——pagody ——& nemůžeme se ubrániti úžasu
nad velikoleposlí & nádherou jejich. A cil, který je
v díle jejich vedl, jest zajisté všcho uznání & chvály
hodným. Nebyl to cil jiný než vyjádřený slovy:
bohu náleží příbytek co nejvznešenějšl'.

Nuže! Maria, matka Pane. byla. jak již
svatí olcove v nejstarších dobách ji nazývají.
chrámem Božím— v pravém smyslu slova toho
přibylkem Iloha nejvyššího :! nejsvéléjšího, bylul'
pravym u skutcčnym svalosluukcm.
ahrmnom, |e|Ž vell—élmnsf llnžl IlEjOIIUIII oblukem.
nýbrž podstatné a skutečné uuplňovalu

5 ln \' i l P.] & ||| lOllolo svalu.—“lanko. lollUlo
chrámu. byl všemohoucí um. sum. ver-,na
moudrosl' u svulost':

odvécne plany clu'muu lobolo z (castky jenom.
v jednollivýob rysech u v různých dobách zjevoval
Ilůh pokolení lidskému ve svých proromkýub pred—
povědwb u v četných lluRlÍllénýPll obruzich. ——-ale
již z jednotlivých nárysů lech bylo Izo soudili lm
dilo ukolu u slavilelc — lrojjedineho Holm ——dn
olojne „_ a hle! z eVandělické strany se nám
numluvili chce. že Moria. lvnlo živý chrám,



který Bůh Bohu stavěl. nebyla než -—=avšak
raději toho ani nedořekněme a neopakujme slov
výše zmíněného, nedůstojného úsudku, jakyž jenom
slepá zaujatost? o matce Boží pronésti může, necítíe
ani. že pronáší rouhavou urážku nejvyššího Boha.

Ku podivu! Mali býti někdo povýšen do nějaké
důstojnosti, jesti zákonem a požadavkem nejobyčej—
nější opatrnosti. aby vlastnosti jeho se hodily k dů
stojnosti. do které se povyšuje. Když najímam
dělníka. ptám se ho. jeli schopen díla, ku kterému
ho zjednavam. Cim pak vznešenější. čím důležitější
jest úloha. tím jsoui lidé také vyhíi'avější v osobě.
již provedeni úlohy hodlají svěřiti. A věčná moudrost“
by ani takove obyčejné opatrnosti byla nešetřila'? Či
snad o volbě se zmýlila. jak se krátkozrakým lidem
nezřídka stává? -—

Neivznešenejším dílem milosrdneho Boha hylo
zajisté vtělení Syna Božího. A při tomto díle nelze
zajisté vznešenějšího úkolu si ani pomysliti -——než
jest líežprostř'edne tělesněidttchovní spolupůsobení.
„iíkehož ííčastnou se stala Maria, jakožto matka.

Lidské přirozenosti nemohlo se většího vyzna
menaní dostati. než že přirozenosťtuto Syn lloži na
sebe vzal — a osobě lidské nemohlo se vetšího
vyznamenání dostati. než milosti mateřství Božího!

Nelze dale dokonalejšího spojení s llohem si
lnysliti: nemohl Hůh dokonaleji tvoru se oddati.
jeho vlastnictvím se takořka stati. než jak se stalo
milostí ll'laÍQÍ'SWÍ.

() tom hohda nehude — a nemůže ani hyti
žadného sporu mezi námi. Co však z toho nasleduje?

Že Maria důlejnOSli svou všecky i sebe více
omilostněne osoby daleko převyšuje? (".inepřipustíte
toho? Nuže, jmenujte osohu jinou, ktera hy důstoj
ností a milostmi ji převyšovala? Nenít' žádne. .liž
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Sv. Basil ('l- 379) v kázání na slavnost“ Zvěstování
Panny Marie se takto vyslovuje: »kdo by nežasl.
jak vysoko vyniká Maria nade všecky, jež za svate
ctíme? Neboť propůjčilli Bůh sluhům svym tolik
milostí, jaká teprv moc, jaká ctnost v matei'i jeho '?
Zdaž nemusíme uznati, že jest mnohem větší. než
u poddaných jejich? Každému to zjevno jest. l_lylli
l'etr jediný nazván blahoslaveným & bylyli mu klíče
království nebeského svěřeny, proč by neměla
jedna přede všemi ženami blahoslavenou nazvána
byti, ona totiž, kteréž dáno bylo poroditi toho.
kterého Petr usty vyznal? A bylli Pavel vyvolenou
nádobou nazván. že převelehne jmeno Kristovo
nesl a všudy na svete hlásal, jakou teprv nádobou
bude matka Božím:

.leli Maria nejvznešenější & nejblalmslaveuejší
mezi všemi tvory pro svou důstojnost, nade vseekv
jiné vynikající. zajisté také důstojnosti této prime
í'enou náplní milosti od Bohu byla obdařena

l_lylt'llůh povinen sve eti matku svou
takovou milosti opatřiti. aby službu. kterou jemu pro
kazovati měla, důstojné také prokazovati mohla
neby v uejužsim s Nllll jsoue obc—(ívání.jeíuu take
byla pollnbnn.

Vyžatlovulut'toho lesku. kterou syn tloží
povinen byl matei'i své. Toliksnad m'un naši
m'mnleličtí (ulplll'envé připUstí. že Kristu.—- l'nn byl
hodným synem matky sve a že přikázuuí lloží.
ktere (letem ukládá nmtku lnilovuti. tuke sám ze
ehovuvul. Zajistí—.bylá lásku jelw vznešeuejsí u své—
lejší než lásku ostutníelí syuíl Iiclskýeh. Nuže. bylli
synem hodným & milovulli matku svou. zduž pro
ni neučinil. eo učinili mohl? Nebude asi na svete
syna krále. jenž by dopustil. aby matku jeho ehu
dičkou byla žehrnčkou. (Io se statku vezílejsíeh
tyče. byl ovšem Kristus Pán sám elunliekýní a byla
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('.hlldlČkOlli jeho matka, ale nesmírno bylo bohatství
jeho ze statků duchovních a z těch by byl mateři
své ničeho nenStedril?! —

Vyžadovalať toho dále láska, již si Bůh
Marii za svou dceru, za svou nevěstu. za
svou svatyni vyvolil, aby k tomuto spojení s Bohem
dokonalým způsobem byla připravena a moci a ná
sledkem tohoto spojení aby také i'ičastna byla jeho
dokonalostí.

Bylot' by jinak veru vecí nepo—
chopitelnou, vecí zrovna nepřirozenou,
aby ona, které způsobem zvláštním, způ—
sobem v historii jediným, původ &pramen
všelike milosti svěřen a přivlastnen,
ajejímž prostředkováním pramen tento
svetu byl dán, aby sama z něho v hoj
nější míře než ostatní lidé podélena
n e b y 1 &!

Již rozum lidský takoveho povznesení Marie
l'anny žádá ——a že se jí ho skutečné dostalo,
písmo sv. zřejmé dosvědčuje. Nebeský vyslanec,
archanděl Gabriel, výslovne ji nazývá: milos ti
plnou, požehnanou mezi ženami a ubezpečujo
ji, že Pán jest s ní.

Maria, matka Páně, se nám tedy objevuje
jakožto mezi všemi tvory nejvýš omilostnena
nejenom svým převzneseným povoláním, nýbrž
také jinými prevzácnými milostmi, kterými ji I'án
Hůh obdařil " větši míře než ostatní tvory.

'l'omu, trváme, přisvedčiti musí každý.
Nuže pokročme o krok dále. Mezi nejvzácnější

milosti, jež Bůh duším službe jeho se vénujíeim
uděluje, náleží zajisté milost“ ustavičného panen.—sm.
Háni Božský Spasitel vyhlašuje milost tuto za milost“
zvláštní slovy (Mat. 19, II): »ne všickni uhá—
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paji toho slova, ale kterým dáno iest,- _—
a jak převzácnou ctnost tato u Boha býti musn.
poznati jest, z toho. že duším v neporušeném pa—
nenství nebo panictví život svůj ztrávivšim, zvláštní
Odměna v nebeském království v pismě sv. se
slibuje. Tak ve Zjevení sv. Jana (14, 3. 4.): .Na—
sleduji Beránka, knmžkoli jde, — & Zpí
vaji píseň novou před trůnem, již žádný
naučiti se nemůže.— 'I'éto milosti se zejména
vkřest'anstvu dostalo duším bez počtu. Tato milost'
ustavičneho panenství byla pro Marii, matku Páně.
zajisté také nejpřiméí-eneiši. at? máme na mysli její
povoláni, at“ osudv & různé okolnosti života jejiho.
Připomeňme si jenom jeji útěk do Egypta a pobyt
v cizině až do dalšího rozkazu Hožiho, jeji obývání
ski-mnoučkeho domku v Nazaretel Nuže. ptáme
se, lze si jenom pomysliti. že by se milosti této
uebvlo dostalo matcc Páně, ——té, kterou již ve
Sturem Zákoně Duch sv. pannou byl nazval?

A dosáhlali Maria milosti této, což u ni žádného
ucinku nemela? Opovažite se tvrditi. že působivosti
u sily milosti to & přemnohých milosti jiných mi|0st7
onu provázejících & pt_ltlpUl'lijÍtJÍCh nepocitiln a ne—
zkusilu? (".i odvážitc so smol tvrdili. ŽP.působeni
milosti te srdcem zatvrzelým so \'zpiralu? Již
v druhom stoleti odpovida vmn uci—ný (lrigenesz
:uelze. připustiti, aby ženu jiná. než Maria,
prvoobét' panenství sobě přivlastniln.

Jak nun—nél'iciukovulu pritouuiost' l'nné, .leho
—lovo, .Ieho pohled nu všecky, jenž dobrého byli
srdce! Na apoštoly působí obcování s NÍIH tak, že
opouštějí všecko & věnuji se službě jeho, jak
sv. I'etr dotvrzuje (Mal. !Q. 27.): »opustili jsme
všecko & následovali jsme Tebe.: Duch pak svatý,
jehož jim Kristus Pán po svém na Nebevstoupcni



seslal. tak mocným v účincích milosti své se osved
čuje že i všelike nezřízené žádosti a choutky
v srdci jejich poutunhují, a apoštole. jak celý
starý vek jim svědectví dáva, velikými světci se
stávají. ——Hříšnice Magdalena stává se vzorem
bohumilých kajícníků a vznešeným příkladem (tů
verneho. rozjímaveho. svatého. duchovního ohcovaní
s Bohem tak. že sám Božský Mistr pochvalné o ní
svědčí: »Maria nejlepší stranku vyvolila. kterážto
nebude odňata od mia (Luk. 10. 42) Připomeňme
si dále, jak milo—tivý pohled Spasitelňv a jeho na—
vsteva působila na Zachea! jak slova Božského
Spasitele nadšenými ústy jeho učeníků hlašana po
hanským národům v hahné nepravosti se hrodícím.
obnovovala tvářnost zeme. jak zejmena tisíc-e
a tisíce panen a mládencu živou verou po
javše nauku Jeho a upřímnou láskou zahořevše
k Nemu a k Jeho matce se svatým zápalem od
nejstarších křestfanškých dol) až na naše ca.—ív
Spasiteli Božskemu se zaslihovali a zaslihují. ——že.
žřlkají se všech radostí. které skytá manželský život.
a z lásky k Nemu že zachovati chteji neporušene
panenství po celý život až do smrti. Ze panictví
ctitele nalezalo již v prvých dolních křesťanských.
vysvítá mezi jiným ze slov sv. Ignáce. (1' 107) uče
uíka apoštolského. kteráž napsal sv. lliiílykarpu.
rovnež učeníkn sv. apoštola .lana: »Mi\želi nekdo,
tak praví. ve zdrženlivosti ostavati ke cti
\'telenelío Pana. estavcj; ale lwzo
chlouhyc (l. Kor. 7. Hl. A Atlíauagoras.
slavný ohhajre křesťanství z druhého století. (lo—
svedcuje takto: »Mezi námi mnoho jest tí.—'ul)ohojího
pohlaví. jež clohrovolne ve svobodném stavu se
starajt plni jsouce nadeje. že tak úžeji s Bohem
spojeni budou.: tlíí'kevuí pak dejiny Eušehio v y
nejeden příklad takoveho života zaznaínemivají. 'I'ak
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na př. (Vl, 41) vypravují o smrti Apollonie,
panny velmi pobožné a již letité, kterak jí napřed
zuby byly vytlačeny a pak na hranici byla upálena.
V kap. Vlll. dočítáme se o dvou pannach, z nichž
jedna slula Thea & druha Valentina. Obě
hrozně mučenictví podstoupily & obě také čistotu
panenskou zachovati si byly umínily. Z roku 308.
jmenuje se v těž knize (VIII.) mezi mučeníky
Eunathas z Kythopole, o níž rovněž se dokládá,
že korunou panenskou krásně byla ozdobena. Při
pomeňme si mimo to sv. 'l'heklu, sv. Anežku
v Římě, sv. Caecilii a mnohé jiné. V katakom
hach, v starých to pohřebištích křesťanských jest
obraz, jenž dle mínění znalců pochází z první polovice
druhého století, tedy zrovna z dob poapoštolských
a na němž vyobrazena jest. panna, jak z rukou
hiskupových zavoj přijímá, při čemž biskup ukazuje
na obraz, na němž vyobrazena jest žena s dítětem
-— bez odporu rodička lloží. Panny, jež se za—

svěcovaly Bohu, přijímaly závoj. Poznati tedy lze
z obrazu toho, že křesťanství hned od začátku pě
stovalo panenské duše a za vzor že jim kladen hyl
Kl'islus n panenská jeho matka. He zvlasmi
horlivosti schvaloval & odporoučel sv. Amhrož,
věhlasný onen hiskup ze 4. století ('l' 397), zacho
vavani čistoty panenské. Moc jeho řeči sahala
daleko až přes moře do Afriky a slova jeho na—
plnovala tisice dívek svatým zápalem takovým, že
mnohé matky zapovídaly dceram svým čísti Amhrou
žovy dotčeno spisy, znajire jejich účinky a nerady
vidouce, že dcery jejich manželstvím pohrdajíce
volily žiti ve stavu panenskmn.

A kdo jest s to. aby sčítal vsecky ty tisice
osol; ohojiho pohlavi, jež od nejstarších dob až na
naše časy nejen v klášterní samotě. nýbrž i ve
světě. nejen ve stavu duchovním, nýbrž i ve stavu

() neporušeném panenství Marie, matky Boží. (J
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světském a častokráte ve společnosti mravně zkažené,
— poklad svaté čistoty bez porušení až do smrti
zachovati se byly uvolilý a také zachovaly! — Jak
mocně působí učení Kristovo i za našich doh všudy.
kde nalézá půdu dobrou. nezkaženou. toho stojž
zde aspoň jeden příklad. z doby naší: Nedávno jsme
četli zprávy missionářů z Bulharska. z východní
Humelie, & v nich mezi jiným o tamějším kato—
lickém obyvatelstvu toto krásné svědectví: krádež.
Opilst'ví, hra a nemravnost jsou velice řídký: pa
nenský stav pak, což zajisté měřítkemjest snahy
po ctnostech, jest v tak veliké vážnosti. že P. Canova
(missionář) počet panen. které na znamení sveho
přání nevdávati se, nosí bílý šátek na hlavě. na 20
pro každou osadu obmeziti musil. Avšak panny od
missionařů nad onen počet odkázané vzaly šátek
modrý a mladíkům, již si hledají družky života.
dobře jest známo. že šátek modrý týž má význam
jako hílý. —

A co v nesčetněm tomto zástupu svatých mlá
dencův & panen vzbudilo myšlenku takovou. to je
pohnulo vesti život panický, co je sílilo. že slilm
svému věrně dostali. ano že mnozí z nich zrovna
andělskou čistotou se vyznamenávali? Bylnt' ln
slova, která Kristus Pán promluvil. nauka. kterou
hlásal a kterouž oni věřícím srdcem přijali. hylot
to ono důvěrně obcování, jake ve zhožných mo
dlithach a v duchovním rozjímání jeho božských
slov a jeho nám zanechaněho prikladu pěstovali.
Předem však & hlavně bylo a jest to ono spojeni
svalěa co nejužší, ve které duše vcházejí se Spusitelcíu
svým přijímajíce Ho v nejsvětější Svátosti oltářní.
'l'of jest škola, kdež se zbožné.. bohumilě duse na
učily nevinnost“ milovati: tot' pokrm &nápoj. kterým
se sílily a kterým posiluěuy jsouce všecky noz'rízouc
žádosti v sobě přemahati dovedly: tot' ohnisko. kdo
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se lasce jejich vždy nového podpalu dostávalo tak,
že pak žadná ohet' jim težkou nebyla. že jako
sv.Pavel (Filip,3.8.) všecky věci pokládaly
škodou pro vyvýšenou znamosť Ježíše
Krista. Pána (srdce)svého.pro Néhož všecko
ztratily a měly jako za lejno. jen aby
Krista získaly. Nejsvětější svatošt' tot“ono obilí
vyvolených a víno plodící panny. () kterémž prorok
Zachariáš (9. 17) mluví. —

Živa víra, zbožná modlitba. slovo Boží. priklad
Kristův. duchovní rozjímání a svátostné spojení
s.ležíšem po všecky křesťanské veky na duše dobré
vůle tak mocný mely účinek. takový zrovna ne
odolatelný vliv! — Nože komu pak všeho toho
u svrchovanéjši míře se dostávalo než rodičce Boží ?!
Zdaž přítomností Ježíše Krista nebyl onen skrovný
domek nazarelšký pravým chrámem Božím? Zdaž
nenaslouclmla Maria slovům syna sveho. tedy
v pravém slova toho smyslu mlovu Božimuor lémér po
celých 33 let? Zdaž si lze mysliti svetéjši rozmlnvy.
důvérnéjši UleíWálll. Výlml'llélŘÍ pouť-ování a po—
vzhnZovaní slovem i prikladem. užší. milostiplnéjši
spojení, nož jakoho bylo i'iňašlna mulkn .ložišovu?
A všecko lolo působeni jejiho hožškeho synu ——
ptáme se tu opélne by bylo zůstalo lmz ucinku?
vše lo by ji nebylo povznešlo nad ohyčejnosí'
u Všednošf? nvhylo by v ni upevnilo úmysl. ahy Holm
šllhem se zn.—zvolilouž clo Hllll'll punnou setrvali?

Ha (eož pruvímc: nohylo by melo žádných
dobrých naznačouých účinku? ——K(lyhy pravdou
bylo. co cvandělíi—i hlas-aji, že Maria více synů
ll dcer měla, v jakém lo smutném svelle mravno
zrovna porušenosli by se nám tu jevila mnlkn Syna
Iložiho?! ()na, jak již dříve jsme pověděli, se zu—
vazala slibem. že panenství neporušené zachová, -—

gat
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a slib svůj by byla zrušila; byla chotí Ducha sv.-—
&učenci evandelicke cirkve z ní činí nevérnici; Maria
jsouc milosti plna přijala, jak výše bylo naznačeno,
také milost věčného panenství a milost? tuto jakož
i mnohé jiné milosti, kteréž jí na podpéru dány“
byly, tuto hřivnu od Boha sobe svěřenou. by byla ne
snad jen zakopala, nýbrž zrovna promrhala!? A při—
pomenemeli si, jak Kristus Pán služebníka hřivnu
zakopavšího přísné kara slovy: »Služebniče zlý
a lenivý; jak káže: vezmetež od něho
hřivnu a dejte tomu. který nejvice z ní
vyteží, a jak konečne přísný pronáší soud: ne
užitečného služebníka uvrzte do temnosti
zevnitřních; tamť bude pláč a skřípění
zubů: (Mat. 25, 26.—30.), poznávámeztoho osud.
jaký matce Boží chystá učení evandélické církve!
Tím asi naznačen jest zároveň také konec beze
dneho nesmysln a sprostáctví — ba zrovna rouhání,
k jakemuž se dospívá a dospělí [DUSÍ po cestě:,
kterou svým učením () synech Marie nam ukazuje
evandélický kloboucký katechismus a »l—llasyze
Sionu-.-! Pravimc dospívá, jelikož je skutečné &často
krale jenom slabou ozvěnou toho, co jsme pravili.
to, co od evandelickeho lidu () matce Hožl slyšeli
bývá. l po smrti jako matka lloží jenom jako z milo
srdenství propouští se a proklouznouti nechává
matka Páně do nebe. Slyšimet od evandélíků dosti
často: jak může Maria pomáhali jiným, může býti
sama ráda, že do nebe jest přijala!

Do tak smutných konců zavádí cloveka html
a tvrdošíjná předpojatOsl'!

Budiž vzdáleno od nás tak nízce, nedůstojné
sniýsleti o nejsvětějšich osobách, jež na světě kdy
jenom žily! Nemáme k tomu také žádní—ho opráv—
něného podkladu. Sám Duch sv.. jak víme, proro—
ckými nsty naznačuje matku syna lložiho jakožto
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pannu. Jméno panna pronesené slavnostnym způ
sobem Duchem sv. o budoucí jeho nevěstě neznačilo
zajisté jenom pannu dle svobodného stavu, nýbrž
skutečný ideal panny, značilo děvu zářící leskem
všech stavu jejímu přiměřených milostí a ctností.
\"yvolena jsouc od věčnosti k důstojnosti nej—
vznešenější zajisté také v nejplnější míře všemi
dary duchovními byla obdařena. Musili bychom
se báli, že hanu, ba zrovna rouhání vyslovíme proti
trojjedinému Bohu, kdybychom smýšleli jinak. Nelze
pak dále souditi jinak, než že panna nade všecky
lvory omilostněna co nejvěrněji & nejsvědomitěji
svych milostí ku svému zdokonalení používala. že
vlité ctnosti & uštědřeué milosti do nekonečna —-—
k zásluze své — rozmnožovala všemi skutky, ha
všemi vzdechy vůle své, jim vyhovujíc, všecko své
smýšlení, dychtěuí a jednaní úplné dle vůle Boží
řídíc a spravujic. 'Ilak jenom vysvětlení dochází
pozdravem andělovo: zdrava buď, milosti
plná. Pan s tebou, lež jak Sušil pravi, nebylo
zajisté žádnou frázovitou. plauou poklonou, jaká
mezi lidem v obyčeji jest. nýbrž pozdravem jímž
vyjadřovalo samo neho stav duše sv. panny. jaký
ve skutečnosti líyl.

(hlpňrcove naši snad í'ekuou nám. že takový
byl stav duše její do narození l'auě. l_lnlll'P.. A co
dále? plníne sc. Hund ueodvužitv sc tvrdili. že
zhoršil se po narození Kristově. když se zázračné
věci na ní vyplnily a ona služebníci lloží v pravém
smyslu slovo se stalo. kdy?. llolm umim—skéslužby pro
kazovalu a na vzajem důkazy délinné m-ty, lásky
:: vděčnosti od Nělío přijímala: když přes Eli)let s Ním
žijíc nejvyhornějsím pokrmem duchovuun duši svou
živila? Snad neodvážíte se nové pronésti rouhánL
že ji Bůh. když úlohu svou vykonala. jako upotřebený
naštroj odhodil & že pak v povolani obyčejné ženy
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zanikla?! Tak se neodměňuje Bůh za služby sobě
prokázané. — '

Bylali Maria milosti plnou před narozením
Páně, nescházela jí žadná milost ani napotom;
naOpak všecky milosti a ctnosti. kterými ozdobena
byla její duše. na prvém místě ctnost“ povolaní
jejímu neipřiměřenější, totiž ctnost? neporušeného,
věčného panenství. v nejlepší škole. ve které žila,
a pod řízením nejvýtečnějšího učitele, Božského
jejího Syna, zajisté jenom utvrzení, zdokonalení
a nejpečlivějšího pěstování docházely. A v tomto
smyslu lze říci, že svědectví archandělem Gabrielem
před narozením Páně jí dane: ty jsi milosti plna.
v plnější ještě míře se jí týkalo po narození
Páně

Hylali milosti plnou. tož nezbytně z toho na—
sleduje. že byla cista a prosta ode vši vady. ode vsí
skvrny. ode vši zkaženosti &porušenosti, ode všeho
zohyzdění, vžclvt' jinak by jí milost“ nějaká byla
scházela a tedy by již nebyla bývala milosti plnou.
'l'oto jeji omilostnění zahrnuje v sobě zejména uplnou
čistotu ode všeho hříchu a všeho. cos hříchem
souvisi: zahrnuje v sobě dokonalé & všestranné
vítězství nad ďáblem. světem a tělem, jehož Maria
skrze Krista a Kristus v Marii dobývá, zahrnuje
v sobě milost dokonalé čistoty a nevinnosti čili
dokonalého panenství.

'l'ak jediné & nejinak lze důstojně smyšleti
o matce Synu Božího. o matce praveho Boha.
Zajisté byt-litím kratce. vyjádřili vysledek sveho
uvažovaní:

(I'm hlouběji ponořuje se nepředpoiatý rozum
lidsky do rozjínn'iní převzneSeněho tajemstvi vtělení
Syna Božího. lil'lt více děsí se jako nejakeho rou—
haní myšlenky. že by ta. která povýtecne rhrameni
Duchu sv.. živým svaitostiinkein. matkou Hozí se



stala prestou neřkuli, iak od nejedněch evanděliků
slychati jest spiostou ženou by;la

rozumu lidskému protivi se mysliti, že by
Duch sv.. dai—cevšelike milosti, pro nevěstu svou,
Syn Boží pro matku svou ničeho byli neučinili;
že by Syn Boží pro matku svou neučinil ani tolik,
co každy hodný syn pro matku svou učiniti za
povinnost si klade.

Rozum lidský naopak nevyhnutelně toho vy
maha. že Maria byvši nade všecky tvory vyvýšena
také nade všecky tvory milostmi byla obdařena

a že v koruně těchto milosti nejméně směl
chyběti diamant veškerých ctnosti. panenská ne
porušěnOst:

rozumu lidskému nanejvýš pi'otivi se mysliti,
že působeni vsech převzácných milosti vůbec a každé
zvláště bylo beznčinno.

Že by zejmena, co se ctnosti panenské ne
porušenosti tyce, se ve skole božského Syna
sveho byla ani tomu nenaučila. čemu tisíce a tisíce
panen se naučily ve skole jeho nčeniků;

rozum lidsky. anebo jak sv. llasil pravi. ucho
věřil—ich nesnese tvrzeni, žv Maria po narozeni
l'ano sv .loscl'a jestě jinými syny obdařila: nesnese
toho tvrzení. že Maria neporušenou pannou no!
setrvala až do smrti.

l'ismo sv. jakož i tradic-v o panvnstvi Mario.
matky Páně. slavně Illit.—“Ha rozum nás. jak na
zakladť- řečeného uznali muslim-n. ochotně svědectvím
těmto přisvědonje. K tomu doložme _|('Šlř',že

Bůh sám panenství Harte, matky Páně, potvrzuje.
».lestliže svědectví lidske přijímáme. svědectví

Iloži větši jest.: pravi sv. .lan ve svě !. epištole
(i), ti.). Nuže, jakým pak způsobem mimo pismo sv.
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Bůh sam svědectví vydávao panenství rodičky Boží.
čili jakým způsobem potvrzuje svědectví nami již
uvedena?

Křesťanství zajisté povytečně jest dílem Božím.
Bůh řídí osudy jednotlivce i celých národů, zvláště
pak církve své. A v církvi nalezame úctu Marie.
jakožto neporušené panny, od nejstarších
dob. Bylali tato úcta snad poblouzením lidským.
nezakládalali se na pravdě„ proč se i v této příčine
nevyplnila slova Gamalielova, mající všeobecnou
platnost:».lestli z lidí rada tato anebo dílo
to, roZpadnet' se.: (Sk. ap. 5, 38.) Čím to, že
nezanikla? že se po všecky veky udržela, ba stale
vzmahala? Zdaž již v tom nemusíme spatřovati
potvrzení dalších prorockých slov jmenovaného
učitelezakona: »pakli z Boha jest, nebudete
je moci zrnšiti.c (v. 39)

Nedosti na tom. Jeli úcta Marie, neporušené
panny. poblouzením lidským, jak to možná. ptame se
dále. že Bůh netu tuto & prosby k sv. Panně
vysýlané tak často zázračné vyslyšel?
Poohybovati o vyslyšeních tech anebo zcela je po
pírati, bylo by nerozumno. Modlitba sv. Bernarda:
Vzpomeň, o milostna panno, že nebylo slýchano.
abys koho Opastila, kdo ve svých potřebách k toho
se utíkal () přímluvu vzývaje tebe __ a píseň podle
modlitby te složena: Vzpmneíí, () kralovno mila. že
nebylo slýcháno. -—- výrazem jsou vědomí lidu
katolického z bezíšetných zkušeností Čel'ptlllélltt
a tak hluboce zakořenéneho. že je vyhladiti nelze,

(".ím to, ptáme se dále. že i dle posledního
zázračného zjevení Lurdského nam nelze
představili si Marii jinak než jakožto ne
porušenou pan nn? Předvídamesice. že evande
lieký čtenář při této zmínce o událostech Lurdskych
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úsměšně rty svými pohne a snad i nahlas pronese
slovo: klamy, avšak ani nsměškem. ani prohlašovaním
oněch udaloStí za mamy a klamy skutečnost“ a za
zračnost' věcí, jež se v Lin-dech shěhly, odčiniti se
neda. Bylítf i za času Krista Pana nejedni. již
slyšíce o zazracích Jeho ba i vidouce je v Něho
neuvěřili — ano za svůdce lidu Jej měli, —- při
tom však v nevěře sve zahynuli. místo aby pravdu
zkoumajíce se byli přesvědčili a o ní se přesvědčivše
k Němu se byli pripojili. Tak děje se i nyní. Divy
v Lnrdech jsou nepOpíratelny. Komu se to nezdá.
nechat zkoumá. nechat o pravdě jejich hledí se
přesvědčili. Nejsont Lurdy tak vzdáleny, aby ne—
možno hylo osobně je navštívili a na místě samém
——z prvých pramenů čerpali poučeni. Komu na
pravdě záleží. nějakývh výloh želeti nebude. Tolik
zajisté jisto _iest: .lsonli zazraky zmíněné nepo
píratelny „_ & nemame proč o tom pochybovali. --
pak jsou také neklamným svědectvím samého lloha
pro netu Marianskon v církvi. Bůh prece zazraky
nehnde a nemůže ani polvrzovali ——hlinll ——
Křesťanský lid velehí Marii jakožto pannu. llílh
není jejich zázraky provází e milos-tuni svými orl
měňnje; nnže ptnnn—se. může Ilnlí mlniěhovnti hlnd '?

'l'wly: llňh saní nuznm'eenýtn způsobem Marií
slavně svědectví vytlavn. že lDYIHtím. zať- celý
křest'nnský věkji etil: svatou. neporušenou pannou

I—'ok|'oč|noješte chile ol(ažtlý strom.: clo—
svědeuje věčná l'rnula Syn lloži. n sv Lukáše
(ti,—14) zepo svém UVtH'l poznnn hývím -—
totiž každy strom doln'y tMnl. 7. I?. IH) ovoce
alnhl'e nese. zlý link sll'otn zlé „vono přináší. Ne
můžet' (loln'ý strom zlého ovoce nesli. ani strom
zlý ovoce dobrelm vytlávaliw Výrok tento platí
o stromu. platí však i o lidech, platí také o různém
učení: Učení dobreje v účincích svých Itlnhoplotlně,
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učení však špatne, bludné nemůže ploditi než ne
ctnosf, hřích a zkazu.

Nuže, ptejme se, jake pak ovoce vydalo učení
církve katolické o Marii jakožto neporušené panně?
Zajisté ovoce nejkrásnější a nejlíbeznéjší. V tom
souhlasiti bude s nami celý svět.

Maria Panna stala se vzorem, ideálem, jenž
čiste, šlechetne duše mocným. ——ba zrovna ne—
odolatelným kouzlem k sobě vábí.

Soudilo se o Ní vším pravem, že jest prvým
a nejspanílejším kvítkem, jež na půdě křesťanské
zašluhami Ježíše Krista zkypřene vypučelo a v do—
konalé kráse se rozvilo, t. j. jinými slovy, že Ona
božského Syna sveho nejlépe pOChOpÍla a nej
dokonaleji v životě švem všechno zachovávala,
čemu slovem a příkladem Spasitel učil, & že tedy
následovníkům jejim nejbezpečnejí lze se zalíbiti
Holm, dosíci na svete dokonalosti křesťanské -—a po
smrti slávy věčné.

Ovšem klade se nam za vzor Kristus Pán sam,
jenž často nas vyzývá: učte se ode mne. nasledujte
mne. příklad dal jsem vám. abyste i vy činili,
cojste videli mne činiti a pod. Ale jeho dokonaIOst'
jest božskm nám uedustižitelna. .líž Rousseau. známý
francouzský never-ee. pronesl jen čirou pravdu. když
řekl. že život a smrt Ježíše Krista svědčí
o Bohu. () tom pak uvažujte jest slabost naše
nat-hylna pozbytí mysli: vidí před sebou cíl v zá
vralne výši. zrovuu nedostižítelný a proto ohlíží
se po vzoru. po ideulu. jenž by nám byl bližším.
přístupnéjším. řekneme lidštejšuu. při tom však pret-e
tak povýšeným. alu“ nám býti mohl skutečne vzorem.
Nelze si také uui poníysliti. že by se. Bůh. večna
Moudrost. o tak vznešený. dokonalý vzor nám |in
nepostaral, aby na nem _uam ukázal. oo úlovek
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s milostí Jeho dokazati, k jaké výši mravní do—
konalosti se může povznéstí.— A již staří sv. otcově
vzpírali se myšlence. že by v křesťanské dokonalosti
někdo jiný měl míti přednost“ než Maria, matka
l'aně. Proto tak často poukazují na Její svatý
život a odkazují posluchače a čtenáře své na příklad
.lejí, aby na něm se učili ——následovati Krista.
Tak na př. mluví k pannam sv. Ambrož„ známý
milánský biskup ze 4. století: »Vylíčím vam jenom
v obrazu panenský život P. Marie, z něhož zářila
jako ze zrcadla krasa panenství a podoba ctností.
'l'n si berte příklad pro život svůj. kde jako v jasném
obrazu se objevují mistrně vyznačené (ctnosti a vám
se ukazuje. co napraviti. co zdokonalili. co za
t-hovati máte. Hlavním podnětem učení vždy býva
výbornost' učitelova. Cojest výbornějsího nad matku
lloží? (_lojasnéjšiho nad Ni, již Jasnost“ sobě v_v
volila? (Io ěistotuějšiho nad Ni, ktera nedotýkajío
se těla tělo porodila? .—'\(!() mam říci o ostatních
í—tnostechjejich? Pannou byla nejen dle těla. nýbrž
i dle duc-ha neposkvrnenou zaohovavši mysl svou.
Srdcem pokorna. v řeči važna. moudrého ducha.
v mluvení šetrnu. čtení dbala ——ne v nejisté
bohatství ale v modlitlm rhudýrh nadějí svou skla
dajív, pilna v prát-i. stydlivn v řeči. zvyk'a clháti
na soud Holm a nikoliv lidi .. (lela podolía .lt—ji
byla odleskem .Iejího ducha. ohrazení (ctnosti.

Kdož jest s to, illl\' vystílínul a nakreslil
všerkv vznesení-a milo—tm'-stranky příkladu Jejího.
jež (lllŠt' lidske, tak lllnt'llŘ povznnsrly z hlnulíi
snn'slnelío. svetarkelío života k výši mravní
ušlíttrlllllusli ?!

Zejmena po stran—we.panenské neporušenosti
jest ohraz .Iejí takovou nebeskou milostností ovanul,
že nelze nan pomysliti ani požírali. aby srdce v nej



—140—

hlubších útrobách se nepohnulo, aby nejčistejší a nej-
šlechetnějsí pocity v něm se neprobouzely.

V životech svatých nejednou dočítáme se. jak
obcování s nevinnými, čistoty milovnými dušemi
na celé okolí tak blahodárný melo účinek, že nikdo
neodvážil se u přitomnosti jejich pronesti neslušm'
slovo. Když na př. sv. Alois, tento andel v těle
lidskem. blížil se ke spolužákům svým. zakřikovali
sebe, bylli hovor jejich rozpustilý. slovy: ticho.
Alois přichází!

Podobne. jenom že u míře nezměrné vetší.
lze říci, že úcta Marie Panny dýše svatou čistotou.

V srdci lidském zajisté nesnesou se vroucí netu
Marie Panny a žádosti nezřízené. Srdce. ve kterem
upřímná láska a vroucí úcta vzplane k nejsvětější
Panně. Záhoří také láskou k ctnosti. láskou k ne—
vinnosti.

Mnohé duse tuhým pokusemm zmítane vzpo—
mínkou na nejčistejši I'unnu, ano již pohledem na
.lejí obraz, jenž vzpomínku takovou v srdcích jejich
budi. v boji svem se posilují.

Pro křesťanskou matku dostatečnou bývá žá
rukou zaclmválosti dilek jejich v cizině meškajícíeh.
víli. že dílky její horlivými jsou ctiteli svaté Panny.
A její vi'a zakládá se nejen v její pevne důvěře
v mocnou přímluvu matky Páne: že ctitelů svých
neopustí, nýbrž i v tom opravnenem pocitu. že,
pokud mysl a srdce ditek jejich zaujalo jest přwl—
metem tak VZHPŠt'nýlTl,čistým u svatým, niv hrísneho
a nezřízeného do něho přístupu nenalezne. --

Z toho. že Syn Hoži pannu čistoty mylo vse.-ko
milovnou tolik vyznamenal, že za svou matku si ji
vyvoliL vším právem se soudilo, že panenská čistota
převzat—nouctností před Bohem býti musí. llvažováni
toto jakož i přemilostný zjev zosohnene ctnosti
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a čistoty, jakyž v Marii P. křesťanským duším se
objevoval, byl příčinou svatého zápalu, v němž bez
četné duše nadšeně po příkladu rodičky Boží
v panenství nebo panictví Bohu zasvěceném žití se
uvolily. Vznešené to zajisté divadlo a Bohu milé
u podiv světa a uctu vzbuzující, — v starém však
předkřest'anském světě nevídané a neslýchané.

(,to nám sv. Řehoř vypravuje o sv. panně Justině
z doby dioklecianského pronásledování, opakovalo
se v křesťanském světě až po naše dny nesčíslné
krate. Aby se zalíbily Bohu„ následovaly čistotné
duše nejčistéjší Panny; panny Pannu ctily a k ní
braly útočiště své, když se octla ctnost“ jejich v ně
jakém nebezpečenství. »Ustavična Panna,a praví
o Marii, matce Páně, sv. .leronym, »matkou jest
mnohých panen.a A sv. Athanas (1-373.) dí:
»Co Marii se stalo, slouží ku slávě všem pannám.
nebot“ všechny visí od času toho jako panenské
výhonky na ní jako na kořeni svém.

Přemnohé duše s milostí Boží zachovaly si
neporušené roucho svaté nevinnosti až do své
smrti. pl'elnnohé zrovna andělskou čistotou se vy
znumt—m'ivaly a Životopistri o pí'el'nnohých výslovně
podotýkají, že byly vroucnni ctiteli sv. Panny.

A zdaž uctu Mario, nejsvětější l'anny, v církvi
katolické neměla těž přelílahý, zušlecht'ujioí vliv i na
vseliké umění? Zdaž to nejsou obrazy neho sochy
panenské rodičky lloZi, jež se nám v cln'alnech
& ohrazm'nach ukazují jakozto výlcěna mistrovská
díla křesťanských umělců. jez tito byli vytvořili
v dobách svého nejsvětějšiho a nejčistějšího nadšení“

Dobře. Zlé náklonnosti přemahati. pokušením
odpirati, v ctností setrvali a prospívati nedovede
nikdo bez milosti Hoži. Kdyz tedy ncta Marie
l'anny tolik požehnaného ovoce přináší — a toto
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ovoce bez milosti Boží růsti a dozravati nemuže.
——pak je.—'tpatrno. že milos-r Boží příkladu Marie
Panny používá, aby čiste duše roznítila láskou ke
ctnosti a láskou k Bohu, čili že Bůh sám. jenž
dárcem jest všeliké miloeti & Bohem pravdy. tím
panenství matky Pane potvrzuje. že uctu panenství
jejího požehnáním svým provází. -—

Tot, doufame, jasno jest a nepopiratelno. ——
Avšak

Zdaž pak úctou Marie Panny netrpí ujuíy
čest?Ježíše Krista?

Výtku \“ otázce této obsaženou činí nám.
katolíkům. evandelici velmi často a učiní ji snad
i evandélický čtenář této naší obrany. Proto nelze
mlčením pominouti jí. ()dpovídame zkratka takto:

(10 se cti Boží týče. jest zajisté Bůh Sání
soudcem nejoprávnénejším. Jestliže pak Pán Bůh
sam uctu Marie Panny naznačeným a zajiste ne
popíratelným způsobem odměňuje a potvrzuje. tož
tím také jasne na jevo dava. nejen že úctou
Marie Panny ve své cti zkrácena se nevidi. nýhrž
že úcta dotčena Jemu mila je.—'t.

Jsouté to tedy zbytecne strachy. že i'icton Marie
se skracuje ncta Bohu povinna. A aby nepod
statnosf one výtky ctenaí'i dokonale ozřejmela
objasneme si vec prikladem. Stojím na př pred
krásnou sochou. mistrovským to dilem umeni so
chařskeho. Socha se. mne naramne líbí a ja opet
a opět, přicházím. abych se pokochat pohledem na
ni. Podivu a chvály není ani konce. U_jtina se snad
—-—tak ptáme se __ timto velehením sochy čest
umělci. jejímu mistru? Nikoli. Prave naopak. Vždyť
všecka chvála pada vlastne, na něho. Nemyslíme.
že by dotčený inneIec přítomen jen a slyšte chvalu
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beZpochyby upříjnnou z toho by mel radost“. Nuže,
co nám braní. abychom příkladu tohoto neohrátili
na mistrovské dílo Ducha sv.. na Marii Pannu & na
samého umělce božského ?! Co pak jsme pravili
o Marii Panně? Že ji nebeský Otec. božský jeji
ženich Duch sv. a božský jeji Syn co do jejího ne
výslovně vznešeného povolaní přiměřené naplnil
svými milostmi hned v jejím života počátku a ji
též za života jejího novými dary obdaroval měrou
tak hojnou. jakou žádné jiné duše na svete ne
ohmvslil. Velebic Hospodina vyznala Maria sama
(Luk. 1. 46): »Shledl Hospodin na ponížení
děvky své. nebot' aj. od této chvíle hlaho—
slavenou mne uazývati hudou všiokni
národové: nebot" veliké veci mi učinil
ten, jenž mocný a jehož jméno svaté
jest.: Při výkladu slov techto již sv. .leronytu
upozorňuje: »Povšimni si toho dobře. že hlaho
slavenou se nazývá ne pro vlastní zásluhy
& ctnosti. nýbrž pro ll'lllUSf Boha. který
v ni se ubytoval.

ílvšuín mohla Muriu. jako kdysi ltlva, milosti
lloži jt' udělené se pl'utiviti. ano ji i pozbyli: ale
tu pruvííne. že svobodnou svou vůlí ('o nejvěrněji
s milosti sobe uštet'li'enou spolupůmhila. jí žadnýt'lí
překážek nečinila, pusobeni milosti Hoží oo nej—
m—línlneji se pmldt'tvalu a tím ZpllHíthPlll že dostihla
onoho vrvholu mravní dokonalosti. že k ní jakožto
ku vznešoneinu idealu. vzoru. každá duše křesťanská
pohlíželi může. byt' sama na stupeň svatosti sebe
vyšší se byla povznesla. Mohlat' María Panna zajisté
všim pravem o sobe i'íoi jako sv. Pavel (1. Kor. 15, It))z
»Milosti Boží jsem. co jsem. a milost“ lloží
ve mne marna nebyla....
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Velebíce tedy rodičku Boží velebíme
v ní a s ní Toho, jenž veliké věci
učinil jí.

Jinou ješte slyšíme pronášeti výtku, totiž že
snižujeme manželský stav,

líčíce věc tak, jako by pro Marii, matku Páně,
nectným bylo bývalo, tráviti s jejím chotěm,
sv. Josefem. život manželský.

Odpovídáme: Tím. že jednu věc chválím, jine
ještě nehaním ani nesnižuju. Chválí se na př. pšenice
a mezi obilím na prvé místo se klade. Ale každý
ví, že chválou pšenice žito (či, jak jinde říkají, rýž)
na své cené, na své hodnote, na svém významu
pranic netrati. Každý ví a dobře cítí, že chlebo
dárné rži jest nám nevyhnutelně potřebí, ba že
jest nám zbožím zrovna nenahraditelným. A přece,
kdyby se při nejaké slavnosti sebe skrovnější a ho
stině sebe skromnější hostem pečivo jen z režné
mouky předkládalo, nedošlo by u hostí valné přízně
& milosti. | člověk nejchudší, strojíli nejaký slav
nostní obed, ohlíží se po mouce helejší a jemnější,
než jest mouka režná. l'roto však nikterak a nikdy
nelze říci. že moukou režnou pohrdá, že o ni ne
stojí. Jestit' mu k živobytí nezhytnější než pšeničná.
Tak tomu i při jiných vecech &zejména při různých
stavech. Každý má své zvláštní přednosti, svou
zvláštní cenu, svůj zvláštní význam, sve zvláštní
pl'áth, svou zvláštní důstojnost.

Vysoko se cení & váží ——zejména v církvi
katolické ——stav manželský. Bůh jej hned
v ráji ustanovil a jemu požehnal ——a od te doby
za svatou vec u všech téměr národů považován
hyl. Kristus Pán pak jej jakožto zřízení Boží nejen
potvrdil (Mat. 19. 4—ti.), nýbrž jej ještě povznesl
a posvětil na svátost nového zákona jej povýšiv.
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Sv. apoštol Pavel nazývá svatost tuto (Efez. 5, 32)
velikou v Kristu a církvi, t. j. proto velikou, že
spojení křesťanských manželů vypodobňuie spo-_
jeni Krista Pana s církvi. —Jako totiž v božské
osobě Kristově obe přirozenosti, _božska a lidská,
v nerozlučnou jednotu jsou spojeny a jako Kristus
s církví svou jeden svatý a nerozlučný svazek
uzavřel, aby celé člověčenstvo pro nebe znova
zrodil: podobně jest i manželství svazek muže se
ženou, který znamku jednoty, nerozlučnosti & sva
tosti na sobě nese a jehožto účelem jest nebi nové
obyvatele privadčti. Každá křesťanská rodina jest
tedy svatyni, v níž otec a matka vypodobňuji, zobra
zuji Krista a církev, deti pak věřící. Tak vznešený
pojem ma katolická církev o manželství. _

Výše však nad stav manželský klade již
sv. apoštol Pavel stav panenský. V prvém
svem listu ke Korintským v hlave 7. stav manželský
k němu zrovna přirovnává & ve verši 38. se vy—
slovuje: »Kdo vdáva pannu svou, dobře
činí, ale kdo nevdava. lepe činic; a zřejmě
také naznačuje příčinu, proč tak soudí: »kdož jest
se ženou, pečuje o to, eož jest sveta, kterak by se
lihil ženě, a jest rozdelen. A ženu nevtluna
u pannu mysli na to, co jest Pane. aby
byla svatu tělem i duchem; ale která jest.
vdaná, myslí na to co jest sveta kterak
by se líbila muzi (| Kor. 7. 34). Svatý apostol
však zrejme vyznává že nikoho k panenství lne
zavuznje, že nemá prikazem od Ilohn k tomu
u na nikoho že uvalovati nechce břemene, jež by
se mu nebezpečnýmstati mohlo, ale radi k tomu
„zotavuje to za poieestne & pm! by si, aby vsiekni
tak byli, jako on sám (nežeuat); radu k tomu dava
jako milosrdenství došlý u Pana, aby byl věrný,
|. j. věrným tlumočnikem víile Jeho; hodenť jest

() ncporulenčm panenství Marie, matky Boli. „)



tedy, aby se mu víra dala. an nemluví od sebe.
nýbrž z vnuknutí. osvícení & zjevení Pane. Ze pak
věrné tlumočil vůli Pane. vysvítá jasne ze slov,
jež o předmětu tom promluvil Kristus Pan sam
(Mat. 19, II); když totiž svatí apoštolové 0 ne
ženéní se zmínili. řekl Pán jim na to: me
všickni chapají toho slova, ale kterým
dano jest,“- t. j. ne všickni osvojují si tak vzne—
šenou mysl, aby panictví po celý život svůj za
chovávati se uvolili. nýbrž ti. kterýmž zvláštního
daru milosti Boží se dostalo. V další pak
řeči své zmínku činí o panicích. kteří sami v pa—
nictví se oddali pro království nebeské,
t. j., kteří se oddali stavu tomu ne snad pro po
hodlnost života, ani pro chvalu lidskou, ani z jiné
nechvalně příčiny, nýbrž jediné z úmyslů Bohu
milých, z lásky k Bohu a z důvodů k vlastní nebo
bližního spáse sméřujicíéha se odnášejicich. Slovy
temi dava Kristus Pan sam patrné
prednost stavu panickemu pred stavem
manželským. Aleknstavu tomu. t j. panickemn
nezavazuje Kristus Pan. neporončí a nepřikaznje
ho. nýbrž jenom radi &schvaluje tém, kdož k tomu
povolaní, sílu a statečnost v sobe cití. Přidávat“
slova: »Kdo pochopiti může pochop.

'l'edy: vznešený jest stav manželský. vzneše
nejší však stav panenský. Ale panenství Marie.
jemuž se podivnjeme. nevrha zadneho stínu na ma—n
želství na př. Zachariašovo s Alžbětou. »My.e praví
sv. Ambrož. slavný biskup milánský 4. století, »my
tak panny velebíme. že vdovami nepo
hrdáme. a tak ctíme vdovy že i manželství
ze cti neí'ylnenjeme.:

Ostatne však upříli nelze. jak již na jiném
místě bylo podntknnto. že by na mravní hodnotu
Marie, matky Kristovy. skutečne nemalou vrhalo
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skvrnu. kdyby pravdou bylo, co dle evandélického
katechismu evandélicka církev o ni učí.

Skvrnou by bylo. že zrušila slib Bohu učiněný.
() kterém sama zminku činí slovy: »klerak se to
stane, poněvadž muže nepoznavamP

Skvrnou by bylo. jelikož by se nám před
stavovala jakožto žena. jižlo nedostačovala laska
jejího syna, o němž ze slov andélovych věděla, že
synem Božím jest, nýbrž kteráž dle sv. Pavla byla
by rozdělena a která by na mysli měla. co jest
světa & kterak by se líbila muži.

Skvruou by bylo, poněvadž v jednání takovém
by byla spočívala hrubá urážka božského ženicha
jejiho. Ducha svatého. jehož povýtečným chrámem
se stala.

Skvruou by bylo, poněvadž milost' Ducha sv..
kteréž ona měrou tak velikou se stala účastnou,
jako žádná jiná duše lidska. u ní by byla bývala
bezučinnou. Kdežto přemnozijini milosti Ducha sv..
ač měrou mnohem skrovnejšl jim byla udělena.
téměř k vrcholu křesťanské dokonalosti dospéli,
ona nad obyčejnosl' by se byla nepovzuesla.

Slovem: liylal' liy osobou praohyčeinou. iukó
bez počin po všecky veky všudy nalézáme & nad
niž mnohem dokonalejší a světéjsi vypéslovala viru
křesťanská bez počtu

A lakovou osobu rlueele ualauovili za matku
Synu Hožiuui?' —

l'řesvétlčeni jsme. kilyliy Syn lloži nyní v léle
lidském na zemi se objevil & byl“ jen v chudoba
& poníženosti na 3525let mezi námi se ubytoval.
žeby i ovandélici naši k obsluze .leho v domku,
ve kterém by přibyli—ksvůj vyvolili ráčil, neusadili
rodinu se 6 malými dilkumi. Při vši předstírané
vážnosti stavu manželského dobřebyusoudili,

10“
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že rodina ta, byť jinak zachovala byla, ke službě té
za okolností u ní stávajících se nehodí. Zajisté by
i evandélíci naši s nejvetší bedIÍVOSlÍ vyhledavalí
a vybírali ke službě nejsvětějšího a vševédouciho
Bohočlovéka panny a mládence nejzachovalejší
a nejetnostnéjší. ba nezmýlíme se í'kouce, že by
vyvolené ke službě té se zvláštní pečlivostí vy
chovávali. A zajisté i vyvolenci sami by nade všecko
pilní byli toho, aby bezúhonnosti života nad jiné
vynikali a tím vyznamenání, jakého by se jim takto
dostalo, hodnými se osvédčili. Tak, opakujeme
delo by se zajisté pri yší vaznosti stavu manžel
ského. Hájíee tedy panenské neporušenosti matky
Pané soudíme dobře že tím stav manželský na své
cti ničeho netratí. -—

O svatém Josefu.

Nelze nam ukončiti úvah naších, abychom
aspoň několik slov nepl'onesli o svétci, jenž 5 před—
mětem. o kterém jsme pojednávali, v nejužším jest
spojeni, totiž o svatém losefu, choti Maíie Panny
a péstounu Pané.(1ítíme se k tomu pohnuty. ponevaílž
zajisté nejednou již pozornému čtenari vtííala se
zrovna na mysl otazka. jak'se to má s panictvím
jeho? A neradi bychom byli, aby otazka néktera
s předmětem naštm souvislá zůstala nel'ozresena
u v srdci čtenářové neutkvél snad osten nějaké po—
chybnosti, jejížto neblahé nasledky hned na začatku
spisku tohoto stručné jsme vylíčili. (.iníme ledy
otazku: byl svatý Jo.—“ef.pěstoun l'ané. paniooín
Čili Hic?

V církvi katolické uoní sive výslovným člau k o lll
viry, že sv. Josel, ohol“ Marie Panny & pěstoun
l'ané, byl až do své smrti pauicem, ale nikdo zajisté
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neodvaží se popírati toho a kdo by se toho od—
vážil, na všeobecný _by vrážel odpor.

Tomuto však všeobecnému katolickému mínění
odporují dvoje nam již znama mínění. iež tu a tam
v křest'anstvu se pronášela a z nichž jedno až dosud
jest učením evandělické církve.

U jedněch ujala se hned v prvých křesťanských
stoletích pověstí, kterouž vykladala tak zvaná apo
kryficka. t. j. nepravá evandělía, zejména nam
rovněž již známé apokrylické evandělium sv. Jakuba,
dle kteréžto pověsti sv. Josef, jak dříve již podotčeno
bylo. když s Marií Pannou se zasnubovaL již prý
vdovcém byl a z prvého manželství zname nam
čtyry syny a dvě dcery měl. Pověst tato zamlouvala
se mnohým již z té příčiny. poněvadž nedotýkala
se panenství Panny Marie všeobecně uznávaného
a mimo to podávala snadné a jednoduché rozluštění
oněch míst písma sv.. kde je řeč o hratříeh Páně.
Jakub, Jos-ef.Siméon a Judas jsouce synové Josefovi,
být z prvého manželství, byli by, jak zřejmo, nikoli
sice pokrevnými ale přece zákonnými bratry Pane.
Výkladcm tímto se ovšem popírá panictví sv. .losela.
ale domněnka. že sv .Iosel prve. než poznal Marii
l'annu. byl otcem a již vdoveem. ('it křest'ansky
lolik ltetlt't'ižela, ježto líyl toliko péslotlneln l'állé.
l'roto nemusí nam hýti divno, že i někteří ev. otcové.
zejména ve východních krajinách. tohoto mínění
se drželi.

Domněnka jina. jež. „inkvíme, rovněž v starých
křesťanských dohru-|| tu a tam se pronášela n nemalo
pohoršení působila (domněnka ta —-—jest nyní
učením evandélieke církve). zalezi v tom. že
prý po narození l'aně Mariu Panna sv. Josefa.
chotě svého. ještě několika ditkami obdařila. Kdo
tohoto výkladu se drželi a drží dosud. popírají
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ovšem jak neporušené panenství matky Páně. tak
i panictví sv. Josefa.

Obě uvedené domněnky: jak první, (že tak
zvaní bratří Páně byli synové Josefovi z prvého
manželství), tak druha. (že to byli synové Josefovi
& Marie Panny). vznikly patrné ze snahy v světliíi
záhadná místa písma sv. 0 brali—íchPáně. že však
žádná z nich na pravdě se nezakládá, nazna pozorný
čtenář našeho pojednání sám. Vždyť jsme přece.
jak doufáme. jasně dokázali. že tak zvaní bratří
Páně byli Allěovci. t. j. synové All'eovi a jeho man—
ŽelkyMarie. Bylili Alleovci, nemohli býti
ani syny sv. Josefa z prvého manželství
ani syny sv. Josefa a Marie Pannyg matky
Páně. Tot“ věc jista. O jiných pak synech .Iose—
í'ových ani písmo ani tradice niceho neví. Ne bylili
tedy .laknb. .losel', Šimon &.Iudas synove
Josefovi a nevili nikdo o jiných .losel'o
vych synech a dcerách, tož není take žndne
důvodně příčiny popírati :íneh jenom
v pochybnosí' hráti neporušené pn—
nictví jeho. 7-—

Byl tedy sv. .Ioseí' panicem až do své smrti?
Donlame. že již na základě řečeného heziíecně lze
odpověděli: byl.

A abychom se v tomto přesvědčení utvrdíli
& všeliké i_íOcIíyhnosti hranu zatarasili. s laskavým
čtenářem jestě nasledující nvážiti chceme:

('.o se mínění týče, že tak zvaní hratří l'í'mo
hyli synove Josefa a Marie. toto mínění vyvrnceti
zbyteí'tnýín hy bylo zajisté dílem. Mnsili hyohom
jenom opakovali, co jsme o předmětu lomío v celém
svém pojednání hyli povělěli. Vždyť hlavní nčcl
nasich dosavadních nvah nehyl jiný. než dokazati,
že domněnka () synech Josefa a Marie ani v písmo
svatém ani v tradici žádného pevného zakladu nema.
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Ze pak i druhá domněnka o synech .Iosefa
z prvého manželství v písme sv. žadné, ani nej
menší opéry nema, uznávají i »Hlasy ze Siona.:

Mohl by nám však tu nekdo namítati. že
i někteří sv. otcové. zejmena sv. Epifan. mluví
o synech Josefa z prvého manželství a že se při
tom odvolávají na tradici židů v. Odpovídáme:

Sv. Epifan, biskup Salamínský na ostrově
(lypru, byl bez odporu muž slavný a veliké horli
vosti & velikých zásluh o zachování ryzí víry
a o přísný mravný život jemu upírati aneb zten
čovati nesmi nikdo: ale povsimněme sobe dobře,
že sv. Epit'an pro mínění své jiného pramene ne
uvadí leč. tradici židů: to pak ptáme se: lze pramen
tento považovati za pramen bezpečný? Může tradice
židovská pro nás míti rozhodnou vahu? Nikoliv.

Ano. kdyby sv. Epitan se byl odvolával na
tradici církvi apoštolských, t. i. církví od některého
ze sv. apoštolů založených: kdyby se byl odvolával
aspoň na tradici církve Salaminské. jejiž hiskíípem
byl a o niž víme. že založena byla sv. Pavlem
(Sk. apošt. IH. F).)a Žt' pomleii působili v Ill llarnahaš
& Marek tHk. ap. lz'í asn;

ano, kdyby se sv I'Špil'an byl odvolával na
podaní církve ve svaíe zemi mezi židy od svatých
apoštolů Zilltvlžťlltl,zejmena církve .leí-usaleínsko: tu
Iny ovšem svědectví to melo velikou. téměř nevy—
vralnoíí vahu

Ale sv. Epil'aíí so ííoodvolnva ani na podaní
oíí'kvi apoštolských, ani církve Halaminske a na
podaní církve křest'anskií—židovske, zejíruina Jerusa—
lemské, odvolávali se ani nemohl & to proto, že
původní církev .leí'usaleníska. jejíž prvním biskupem
byl sv. .lakuh tak zvaný ln'atr Pane po ukončené
Válce Židovské za času císaře Hadriana roku 135.
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po Kristu se rozpadla. Od doby té nebylo žádného
křesťansko-židovského biskupa. Na místě starého
hlavního města vystavěno bylo město nové, ryze
pohanské, Aelia Kapitolina a rovněž v ostatní zemi
usadilo se obyvatelstvo převahou pohanské. Ovsem
imezi timto pohanským obyvatelstvem šířilo se
náboženství křesťanské, povstala církev znova, ale
první biskup cirkve této Markus byl, abychom tak
řekli, již pohansko-křesťanský, s ním počíná. jak
Eusebius ve své historii 4, 9. a 5, 15. naznačuje,
nová řada biskupů, následkem čehož církev Jerusa
lemská ustupuje, jak samo zřejmo, v2. a 3. století
do pozadí. Nového lesku nabývá teprve v době
císaře Konstantina.

Tradice židů tedy, na kterou se sv. Epifan
odvolává, nebyla a nemohla býti tradice staré cirkve
Jerusalemské.

Snad mél sv. Epifan mluvě o tradici židů na
mysli spisy Hegesippa, církevního to a nám již
známého palestinského spisovatele z 2. století?
Uvsem nelze upřiti, že některá udání, jež Eusebius
(4. 29. a násl.) z jeho »památnostíc uvádí, na—
svědčovati se zdají minéni Epifanové. Ale spisů
Hegesippovýich již nemáme & z úryvků na naše
časy dochovaných nelze žádného určitého pronésti
soudu, jelikož se tyto od nynějších učenců v různém
smyslu vykládají.

Ostatně nač vymýšleti u pronášeti všeliké do—
mysly o věcí, kterou nám ()rigenes nade vsi pochyb
nost“ objasňuje. Ve svém výkladu sv. Matouše
k. l$l, 55. pravi určité a zřejmě: »Nékteří tvrdi
na základě tradice tak zvaného evundéliu
sv. Petra aneb na základě knihy sv. .la—
kuha (,t. protoevaugeliu). že bratří .ležísovi syny
.losefovými hyli po prvé ženě, se kterou v man
želství žil před Marií. 'l'i, již tohoto míneni se
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drží, chtějí zachrániti čest“ Marie vzhledem na její
ustavičně panenství.:

(')rigenes byl. jak už víme, muž nad jine učený.
žil v prvých dobách cirkve ('t 253.). znal zajisté
dobře tradici křesťanských církví a všecky spisy
křesťanských spisovatelův až do te doby vydané.
Nuže & týž Origenes neudává v otázce o synech
.losefových žádných pramenův ani Hegesippa. leč
evandělium sv. Petra a sv. Jakuba. Spisy tedy apo
krylickými, a udání těchto spisů nejsou mu pravdivými
&věrohodnými, nýbrž jak zhorejšich jeho slov patrno.
pouhou domněnkou, zbytečně pronesenou za
tim úmyslem. aby se uchránila čest věčného pa
nenství matky Páně.

Pro domněnku tedy. že sv. Josef byl již prve
ženat. jineho dokladu nalézti nelze, než evanděliu
apokrylicka: ale tuto evanclelia právě proto se.
jmenují apokrylicka, že v církvi svate za čisté
prameny uznány nebyly. l'ouze z pramenů těchto
ničeho dokázati nelze. -— .lako bychom nemohli
uvěřiti tomu. kdo by nám ue|mrušenosť panenstvi
matky Páně dokazovati chtel jenom z těchto ne—
pravých evamlelii. tak take. nedostačuje dukaz pouze
z tohoto pl'ulnene uvedený. Ze sv. Josef již jako
vdovec s Marii t'unnou se zusnouliil.

Byla to. jak bylo povedeno. pouze domněnku,
kteráž, „jak výše jsme podotkli, z té přlčiny mnohým
sežalnlouvalu. ponevadz olisuhovalu snudničkc roz
rešení věci () lirutí'h'll Pane n proto se pronášel"
i od některých sv. otců. 7.4—za pouhou domněnku
byla považována. viděti % toho, Že ti sv. otcové,
kteří o synech .loselových se zmiňuji. žádne tradice
na doklad svého mínění neuvádějí :] že sv. Ambrož
ve spisu o ki'estanske' panně zřejmě se vyjadřuje
takto: »'I'ito bratři I'uně mohli pocházeli od .loseln
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a nikoliv od Marie.a Nepraví: pocházejí, nýbrž:
mohli pocházeli.

Mínění tedy. že sv. Josef dvakráte byl ženat,
v křesťanské tradicí žádného základu nema. Naopak
musila stara křesťanská tradice jakési podání ob
sahovali. že sv. Josef jako panic s Marií Pannou
se zasnoubil. Důkazem toho nam jest sv. Jeronym.
jenž ve spí.—'nproti Helvidiovi panictví sv. Josefa
se zastává. dale i to, že svatému .leronymn ihned
sv. Augustin a. později i sv. .lan Zlatoíistý & pak
ijiní křesťanští učitelé, zvláště cirkve západní. při—
zvnkovali, aniž jim a sv. .lernnymu byl kdo od—
poroval. Alespon dějepis o nějakém odporu ničeho
neví. Z toho lze soudili. že sv. .Ieronym hlasaje
panictví sv. Josefa neprojadřoval pouze své son—
kromé mínění, kteréž hy nemělo žadného základn
ve smýšlení tehdejší církve katolické. naOpak že
se zastával viry o panictví Josefově tehdáž všeobecně
ml církve přijaté.

7.0 start křesťané sv. Josefa za panice měli,
důkazem toho jest nam také umění starokí—esl'anské.
Vyobrazení Marie Panny máme z nejstarších doh, vy
obrazení sv. Josefa ovšem teprv z 3. století a z na
sledujicich. Ale napadno jest. že na nejstarších
obrazech vypodohněn jest av. Josef. chot' Marie Panny
a pěstoun Páně, ve věku mladistvém a bez vousů.

Vypodohněni toto má u věci naši proto ne
popiratelnon valnr žese z itého učíme. kterak sobě
křesťané v 2%., 4. a 5. století sv. Josefa před—
stavovali. I'ísmo sv. nundava sice nikde jeho věku;
avšak symbolické nměni prvnich krest'anských stoleti
domyslnnašenm jde na pomoc. Umětcůín totiž těch
doh nehylo neznámu. jak asi vyobraziti mají muže.
7. narodit Židovského. když jeho panický stav vy—
tknonti chtěli. ()kolnost' tuto do.—ívédi'enji obrazy
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svatých apoštolů z doby staré: někteří apoštolové
zobrazováni byli vousatí. jiní zase bez vousů. Bez
vousů se zobrazoval obzvlášte sv. .Ian, jehož panictví.
jak známo, jiz otcove církevní najisto stanoví. Proto
jsou nám obrazy sv. Josefa jako mladíka nebo mnže
bez vousů důkazem víry prvních století 0 panictví
Josefově.

Od 6. století zobrazoval se však SV.Josef jako
muž dokonalého věku 5 vousem, ba do.—aťčasto jako
stařec. Kdo by z toho soudil, že vypodobnovati
sv. Josefa jako starce pošlu z apokryfů. nebyl by
oprávněn říci. že snad církev katolická svůj i'ísndek
o apokryfech zmenila a že pak o přednosti sv. Josefa
jinak smýšlela. V dobách po svatém Jeronymn
a sv. Augustina bylo učení o panictví sv. Josefa
již všeobecným v západní církvi a stalo se před
metem jeho úcty v l'íolíoslnžbe. Nemohli tedy již
nikterak křesťané od své víry v panictví Josefovo
do blndn uvedeni býti ani lenkl'nte. i když kdo
sv. .lo—efajinak, třebas jako starce. zobrazoval.

Ostatné pokládáme za vec pravdě podobnější.
ze olíyi'tel zobrazovali w. .lo—elajako muže Věklt již
staršího, ba i inkostnroe. inn svůj původ v byzant
Hkétlt umění. které od tl. století v západních krajinách
zobecnělo; nebot mineni sv. Epifania vžilo se v lidn
ki'est'anskcln v říši rimske na východě takovou
měrou. Že si ho byzantští umeni všímali nnlsili.

Na zaklade í'eřt'ni'lío zaji-<td slnf'ln p—n'tlilniiženn-z
'I'i. kdož ily panictví sv. Jo.—“elitptípll'nli chtěli. na
tradici odvolávali se nemohou '/. písma sv. pak
pro tvrzení takove jineho díikazn uvésti nelze. než
že se tam mluví o brali-ích I'ane. Že se však tohoto
důkazu žadný věci“znalý a soudný čtenář dovolávati
nemůže. na zaklade všeho. co lame dosml pověděli.
rovnež heZpeene lvrditi můžeme.
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Proti panictví sv. Josefa nelze tedy uvésti
žádných pevných důkazů, za to však vylknouti lze
mnoho nejzávažnějších důvodů, jež nezbytne do
kazují neporušené panictví jeho.

Sv. .Ieronym naznačuje důvody ty, když ve
svém spise proti Helvidiovi o sv. Josefu v ten
smysl se pronáší : o'l'y (Helvidie) p0piraš neporušenost
panenskou matky Pane. ja vyhrazují sobe více
tvrdé. že i Josef byl panicem. Strážcem
více hyl než chotem— a panicem byl ten,
jenž za hodna uznán byl otcem Pane na—
zvanu býti.

Sv. .leronym panictví sv. Josefa dotvrzuje tedy
vznešeným jeho povoláním.

Bylte sv. .loset' pěstounem Syna Božího a jakožto
pěstoun s Ním v neustálém důvěrném spojení a ob
cování: Maličkého v náručí chovat a Opatroval.
s Ním později pracoval. s Ním nebeskému Otci na
modlitbách se kořil, pod jednou střechou v jedné
jizhičce s Nim přebýval jsa účasten milosti stále
jeho přítomnosti. jeho rozmlnv, jeho pouť—ování.
jeho příkladu.

V pěstounskem povolaní svem byl nejednou
andělskym poselstvím vyznamenán. do úmyslů Itožíclí
zasvěcoval) —-- u jemu provedení jejich hylo sve
íovano.

Byl povytečné služebníkem Boha živého, strážcem
a ochráncem vtěleného syna ttožího. zástupcem Otce
neheskcho na zemi. za otce jeho byl považován
a otcem jeho nazýván.

Sv. .loset byl dále nejužším ——manželským
-— svazkem spojen s nejsvetéjší matkou Pane. Byt
ochráncem &strážcem tohoto přečísteho a přes—svateho
chrámu Ducha sv. Znal převznesený ukol její a jen
mužem spravedlivým, jak |)uoh sv. v písme sv
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svědectví mu dává, zajisté, jak mohl, pilen byl
toho, aby ve všem vůli Boží vystihl & ve všem
dokonale ji plnil. —

Bylli sv. .lan, jak již staří sv. otcove poukazujiy
pro nevinnost svou & bezúhonné své panictví za
hodna nznan téšiti se z obzvláštní náklonnOSti
& přizne božského. Spasitele, — býti totiž jeho mi
láčkem. — a bylali mu jmenovité pro tuto jeho
etnost' matka Pane mt božského svého Syna na
kříži doporučena. — panici panna — vším pravem
lze z toho soudili, Že i sv. Jo.—“efvždy panický
vedl Život.

Nelze si ani jinak mysliti. než že osoby. jež
heZprostredné k službám Syna Božího byly určeny.
obzvlaštnt svatosti života svého se vyznamenavaly
nižadnými jinými rodinnými svazky nej.—mocepoutány.
Výhradně se věnovati svoji nloze -— toho vymahala
vznešenost úlohy jejich a lot hylo zajisté i nej—
vrouenejSi žádosti a nejpeeliveiší snahou jejich.

Maria Panna a sv. .Iosel byly take první osohy
na světe, jež v Krista Pana. Syna ltožiho. jakožto
Messiaše na svět přišleho nvéřily. byly nejprvnejšimi
oilt'hnvunei křeslem—“kohonáboženství. I byla hy
to podivná vee: Ve starém polmnskmn Fltme byly
"stanoveny za Hlt'ážkyltéposvátného ohne významne
panny, Veetálky.— —(Ilylo jieh ovšem jenom 7.
viuejieh pohanský svet nesehnal & sv. Ambrož take
ilokoimle panenství techto Vestalek namočil slovy,
že to bylo panenstvi jilm-eno dočasné ll vysoko
myelné. .linýoh i'lokonalejšieh panen pohon.—“tvovy
ohnvali nedovedli). Ale byly to přece panny,
a pohanský svet nazoaval, že palmy k ouzrmčenemn
okolo nejlépe se hodi.) Nože ptáme se: eož hy
bylo náhoženslví praveho Holm. eož hy bylo kre—
<fnnstvi ani toho nedovwllo, eo dokázalo pohanstvo?
(“lož by křesťanství nehylo hývnlo .= to. aby (lnlo
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za stražkyni a v službu — ne nějakého posvátného
ohně nýbrž vtěleného Boha samého — osoby pa
nenské. — panenskou matku a panického pěstouna?
Máme se snad domýšleti, že to byly osob počestnc
sice. ale duchem„ smýšlením a ohcov ním pra
obyčejné? — To srovnej si s písmem, rozumem
a srdcem svým. kdo můžeš, —-my toho nedovedeme.
Pevného jsme přesvedčení, kdo vážně a opravdově
rozjímali bude o všem. co jsme až dosud vyložili.
že o Marii Panně a sv. Josefu nejinak soudili
bude. než jak o nich soudí církev katolička.

Příčiny, pro které se asi věčné panenství
Marie Panny popíral

Když na mysli uvážíme všecky námi naznačené.
důvody, které tak jasně a rozhodně panenskou ne—
porušenost matky Páně dokazují, s podivenim
zajisté se otažeme. jak mohlo a může lidem na
tom záležeti„ aby tak nízce u nedůstojně smýšleli
o matce Ježíšově a upírali jí nejkrasnejsi korunu.
korunu totiž věčného panenství? Pochopíme však
věc snadno, když rady — ostatně jen skrovné —
popěračů neporušeného jejiho panenství přehlédncme
l'oznamet', že to

1. bylia_jsoulidé, kteří hludně, kacířsky
smýšleli &smýšlejí 0 osobě Krista l'ana.
Ebionitům a Arianům hyl Kristus pouhým člověkem
— i nelze se pak divili. že i Maria Panna jim byla
obyčejnou ženou. Vždyt právě proto, že Maria l'anna
byla matkou Krista Pana. Syna Božího. tedy matkou
lloží, byla nade všecky pozemčany povznesenn
& pravé pro tuto nad jiné vynikající důstojnost
a důstojnosti této přimět-cné milosti & mravní ílo—
konalosť ji ctíme a velebíme. Hylot“ zajisté na světě
mnoho žen vznešených. slavných a oslavovany'ch,
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ale žádné z nich takova čest' a chvála se nevzdávala.
jako Marii Panně, poněvadž žadna z nich nebyla
matkou Boží. Komu čest náleží, tomu také náležité
vzdávana budiž! Pochopitelno tudiž také, když
i mezi protestanty ti, již se v nauce () Kristu
Panu Arianům podobají, — a těch je nemalo. -—
již tedy se skráné Ježíše Krista svatou zari jeho
Božství strhli. .lej za Boha nemají: důsledné i v Marii
t'anné nespatřnjí než prosté děvče z lidu. jehož
vlohya vtip prvorozený její syn. Ježíš. byl zdédil. —
'l'ak činí protestant Hase. Polemik.

2. Nalezame mezi odpůrci neporušeného pa
nenstvímatkyl'ané takové lidi. již v mravním
živote l'rivolné, beznzdné si vedli, jako
na př. .lovinian ve 4. století. Kdo má bolavé oči.
nesnese jasného světla a lidem porušených mravů
jest příklad mravní dokonalosti & neporušenosti
vždy kamenem úrazu, jejž z cesty odstraniti se
snaží. poněvadž chovani jejich odsuzuje.

3. Že paki ti. kdo v Lutru, Zwinglim
u Kalvinn cti rel'ormatory. chvalořečníky
věčného. Bohu zasvěceného panenství asi nejsou.
.lovtípí se snadno každý. kdo považí, že dva první
z nich byli katoličtí kněží. kleí'Í při svém svěcení
na knéžství pred Hohem a církví dobrovolné a ne
nuceně slili vééného panictví učinili ——& slib svůj
zrušili. hlava pak reforínatorů. Lutr. že nad to
jeste za manželku pojal bývalou klášter—nici. tody
osoliu. které rovněž sliby věcného panenství bylo
vazana. Samozrejíno tedy jest, že tito IllllŽtWH
života v panenství Ilohu zaslíbeném tí'aveného
velehiti nemohli. jelikož by jim lid |in odpovedel:
juli ohét'véčného panenství tak krásou a hohumila.
pl'm': pak vy. již st? za tnuže od Boha poslané
a za reformatory církve prohlašujete. sami ne
žacliovavate. čím před Bohem jste se liyli zavázali ?!
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Samo'zřejmo jest, že tito rel'ormatoí—i. aby man—
želsky (?) život svůj před světem ospravedlnili,
sliby věčné čistoty notně musili zlehčovati &hanobiti.
Aby se před lidem ze svého jednání očistili, mas-ilo
jím záležeti na tom, aby přivedli lid k tomu. by
takOvé sliby považoval za něco špatného, nepři
rozeného. hříšného, pekelného. A v tom dokázali
veliké věcí! Zejména Lutr & stoupenci jeho nahro
madili na panictví bláta a špíny tolik, že pozdějším
stoupencům jejich netřeba ani dolévati studnice
tohoto kalu. Stačil“ zásoba jeji i jím až d0p0sud.
Ze pak mnoha krůpěj tohoto kalu potřisnila i matku
Páně, že i ona snížena byla ve své panenské hod
nosti, rozumi se samo sebou. Proto pravíme, že
v katechismu toho, jenž cti Lutra. Zwingliho a Kal
vina dosud za reformami-y, nebude & nemůže byti
místa pro chválu věčné, Bohu zasvěcené panenské
nebo panické neporušenOsti. Vždyt' by chválil to.
co zakladatelé jeho cirkve životem svým zapít-ali
& slovy zatl'acovali.

4. Mezi odpůrce věčného panenství matky Páně
zavádí mnohé, zejména mezi evandélickymi duchov
nimi, také věc, o niž i pisatel článku v »Hlasech
ze Sionac zminku učinil, totiž celibat čili bez
ženstvi kněží.

V katolické církvi totiž jest & bývalo na tisíce
osob obojího pohlavi, jež ve svobodném stavu Holm
& pro Boha bližnímu až tlU smrti sloužiti se uvoluji.
Kotík jest po celém světě ženských klášterů. jejichž
i'ulové v různé činnosti: tu v nemocnicích tu vo
školách tu mezi neduživci tu mezi maličkými tak
požehnanou cinnost“ rozvinují, že vzbuzují podiv
í jinověrců. »——-V církvi katolické také veškcro
kněžstvo jest neženato a zřízení toto --—zejména
v dobách nakažlivých nemoci, v dobách pronásle
dování &pracích missijnich každému nepředpojatému
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pozorovateli velice se zamlouvá. Evandélicka církev
tohoto zřízení pohřešuje. V nové (tobe snaží se
sice protestanté napodobiti církev katolickou zří
zajíce tak zvaný ustav diakonisek, ale poznávají
již nyní, že jejich diakouisky klášterních panen
katolických nikdy ncdostiluíou. Evandéliť—típak du
chovní jsou ženatí a, kamkoliv i missionai' jejich
zavíta, jde za ním ijeho žena se Vším k rodinnému
životu potřebným nábytkem.

'l'yto rozdíly píchají do očí a sama sebou se
tu evandélíkovivtíra myšlenka: proc není u íta—',co
jest v církvi katolické? A tu se nelze diviti, že se
jako k vlastnímu obhájení i s jejich kazatelny kažé,
že žena jenom po boku mužové vyhoví ukolu
svemu; tu jest pochopitelne, že i obraz Vereščaginův,
ua uémž vyoh'azena jest. Maria jsouc obklopena
zastupeln synův a dcer. vetší chvaly u nich dochází
a tlojíti musí, než obraz Marie jakožto panny ne
porušené.

Mame však za to. že pro celibat v úctě Marie
jakožto panny netreba žádného různéní mezi námi.
tio katolickou církev pí'imclo k tomu. aby Ztht'tlltt
velibat kucžsky. byla mimo jiuc priciny hlavne a na
prvommleté víra ve skutečnou pritomnost“
Ježíše Krista v nejsvétejši Svatosti oltai'uí;
byla povinnost, kterou katolický kněz na sebe bere:
it“—mcrtlenne přinášeli nejsvéteiší a nejvmíešeuojši
olietl totiž olíét' mši- sw. a (lt-nné přijímali ml..
a krev l'ané. I'ro víru tu a jmenované ukouy je
veltluil v církvi katolicke nezbytný.

Aby nam vec ualežitc ozrejníelu. pohlédneme
byt' jen povrchne „„ ješte tlt) Starého Zákona.

.Iiž sv. .Ieronyní poukazuje k tomu, jak v Starém
Kakoné (|. Kr. 21. l) knéž Achimelech Davidovi
a jeho služebníkum posvatuyuh chlebu chlebu

') ncpmuhnuilli palícuSlvi Maria matky Mull. „



to, jež ve svatostánku jakožto obět' na zvláštním
stole každých 8 dní počtem 12 byly kladeny —
nepodal, leč až byl ujištěn, že David a jeho sou
druhově čísti jsou od žen. A k tomu dokládá týž
světec: »Meziposvátným chlebem židovským Zákona
Starého a mezi tělem Krista Pána takový jest, rozdíl.
jako mezi stínem a tělem, jako mezi obrazem
a pravdou, mezi podobenstvím & skutečností.“

Kněží Starého Zákona obětovali býky a jalovioe.
kladli na oltář Páně obyčejné chleby a jiné hmotné
obětné dary, kteréžto oběti cenu měly jenom jakožto
obrazy čistého, svatého, neposkvrněněho obětního
beránka, a aby schopni byli vykonávali svoje ukoly.
musili počas služby pí'ébyvati u chrámu a manžel
ského oboování se zdržovati.

Žalmista Páně (23, 3) ptá se: »Kdo vstoupí
na horu Hospodinovu anebo kdo bude
státi na místě svatém jeho,< a odpovídá:
»nevinný rukama a čistého srdcea (i.:

Prorok Izaiáš (52, ll) napominá: »očist'to
se, kterí nosíte nádobí llospodinovolc a

v II. knize l'aral. (8, II) dočítáme se. jak
Šalomoun královně. dceři Faraonově, vystavěl dům
a z města Davidova do něho ji přestěhoval. Proč?
Příčinu udává sám slovy: »nebudetf bydliti
manželka. má v domu Davida, krále israel-f
ského„ proto že jest. posvěoeítý'; nebo
vešla do něho archa l'losporlinova.a

Když tak se sottdilo a jednalo v starém Zákoně.
který byl priuze stínem Zákona nového, zdaž divili
se můžeme čtouoe, jak se hned v 2. století pronesl
tlrigonos: »Zda se mi. že pouze tomu přináležt
ustavičnou konali ohět'. kdo so věčné čistotě zu
světih Nebudeme so divili čtouro. jak již 2. kartha
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ginský sněm konaný r. 390. se usnesl: »Usneslo
se, aby biskupové. kněží. jahnové a všíekui, kteří
se Svátosti dotýkají, čistotu z:,íelíovavali a lože
manželského nepožívali. aby tak, eo apoštolové
učili a přikázali a co starohylust zal-.hovzfívala, i ml
nás ostříhano býlo.<< A my pí-isvedčime sv. .Iauu
Zlalín'íslému, jenž zvolal: »jak neposkvrněné mají
hýli kněžské ruce, které nevinného beránka (lí—une
se dotýkají & iej ohétujílc

Z těchto příčin můžeme říci: kdyby dues eelihal
byl zrušen, zítra již pomýšleti se mu.—iina to. aby
byl zase zaveden. Vymahať hezžeuslví svala služba.
kterou katolickému knězi denně na oltáři iesl konaní.

Pozoruhodným zjevem jest. zajisle u veei te.
že protestantská církev zrušila siee eelihal.
dovolila ledy (.luehovuímse ženiti. zavrhla však
také učení v eírkvi kresl'anské až do ílohy re—
formace všeobecné uznávané. učení totiž o sk n teen e
|„íi-ílomuosti Ježíše Krisla v nejsmělejší
Svatosti ()ltáí'uí; a pozorulunluojest,že ruska
í-írkev zaulíovavši víru v nej—“veleišíHvalosl'. ačkoliv
odjakživa lluuhelu uepí-í'íli-Iskýuíproti rírkvi kalolírko
se ne:—'Iu,erlihal nplue zrušili se neodvažíla.

l'lVllnlll'llll'tl v prílomnosl' Krisla I'aua v nej
světlejší Svalosli ollaí'uí neví—.rt.prv—'\wíleoln'eli nemají
a protož neznají uoihlavnejší příčiny el-lilínlu. Hlužhe.
jakou evalnlelil-kylu íluehovuíuí jejieh náboženství
llkllllllt a kterou v ('as- nouze í jiny íul tttl'líVl' jojírh.
lwlý laik1 zaslali muže a zas—lava. nepríc-í se život
ve slavu uuíuželski'un a proto e va u ll (»I i o k ý m
ilurhovním ženy jejirh uikclo aui hrali
uni hruhe vytýkali nehníln a nemůže. .lislon
však jesl vět-í: ktlyhy ílues k VÍÍ'l' pÍ'í'ílkÍl SVýtfll
kaloliekýeh se vratili. že ('o nevideli usuašeti se budou.
kterak olnrn—ziliZenoní (luvhm'uírh. lel. lm Illllll

„*



—164-—

by je k tomu onen náboženský cit, jehož člověčen
stvo nikdy nebylo prázdno, že k oltáři totiž Nej
světějšího nehodí se než ruce čisté a srdce panické.
Vedl by je k tomu týž náboženský cit, který je
ovládal. když ustanovovali, jakým způsobem se
evandelický křest'an připravovali má k Večeři Pane.

Naši evandělíoí nevěří. že při Večeři Páně pri-
jíínají skutečne Krista Pána, přijímajípouhý chléb
a víno: chléb a víno jsou jim pouze posvátnou
zárukou 3 pečetí, že docházejí účastenství těla
a krve Pane, t. j. dobrodiní od něho draze dobytých.
— a hle! jak vážné a přísné přípravy k Večeři
Páně požaduji! Každý má zpytovatí své svedomi.
srífeěne litovati hříchů, Hoha za odpuštění pro Krista
pokorné prosili, potom má v sobe vzbudili upříínne
předsevzetí život polepšiti, s bližním se smířili.
vzájemné křivdy sobě odpustiti a, aby vážnost"
k svatému výkonu & ctne smýšlení srdce projevili.
ive slušném. čistém oděvu a v střídmostí a v m1
božné pokoře k večeři svatč pi'istout'dti. I obecne.
veřejné vyznání hříšnosli přikazuií. Zdaž se tento
navod evandčlického katechismu téměř na vlas 
až na soukromou Zpověď —-nepodobá návodu. který
podává katechísí'nus katolický? Kdo pak by učí
jejich katechismus dale — bez takove přípravy při—
stoupil k Večeři l'nne. ten by odsouzení sobe jedl
&pil. t.j. uvolil by na sebe težko zodpovídat“ před
Ilolíem a pokutu pokrylce, lháře u pohrdnče Iložího!
l)|o svo víry. jak bylo povedčuo, přijímají pour/.o
chléb a víno —- a jenom duchovne telo u krov
Kristovu o tak vážnou přípravu odporučují vo
řícímsvýml Nuže. nechat zbožný duchovní evnndč
lický. když veřící sve připravuje k Večeři Paní—.
v rozjímmíí o přodmčlu tomto pokročí dále o uvoži:
jak pak. kdybychom pod tou Zpílsolíou chleba a vína
pí'ijílíudi sk ul očni— lclo a krev Kristovou kdybych
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tedy já, jakožto duchovní denně toho nejsvětějšího
& nejčistějšího beránka ve svých rukou držel &denně
ho obětoval & přijímal? - - Zajisté uezmýlíme se
řkouce, že by dlouho neotalel duchovní ten, nýbrž
že by s králem Šalomounem pravil: »Nebudet' bydliti
manželka má v domu Davida krále israelského,
protože jest posvěcený; neboť vešla do něho archa
Hospodinovacc Nemýlíiue se zajisté řkouce, že by
za nedlouho stál na stanovisku katolické církve,
která. žáda od každého, kdo se knězem oltáře Nej
světějšího státi chce. aby zachovával celibát. ——

Vznešená sluzba katolického kněze vyžaduje
nezbytně panictví jeho &, obrátímeli opět zřetel
svůj k Marii, matce Páně. na základě již řečeného
uznali musíme: vznešená její úloha vymaha ue
zhylnč věčného panenství. 7—

UI . Konečně nemalou vinu nepřízuě proti Marii
l'anuě u evandělíku ma odpor. který se pě
stuje proti všemu, co jest katolického.
íldpor touto ma vůbec od iakživa v protestantismu
nluhu velikou. (Ja.—tobyl a je namnoze až doposud
nejzavužuějšiui důvodem. proc solo neb mm u nich
kona a jine zavrhuje. 't'ak ua pr o přijímaní pod
obojí zpíisohuu (totiž chleba & vinu.) vyjádřil se
|.utr' »Kdyby nejaký sněm dovolil pod obojí Způ
sobou Hvůto—d'pí'iiiuiati. tož bych jmuu (totiž touiu
sněmu) ua vzdory ion jednu zpusobu přijal aiu-bo
žuduou a kazdeho bych za odpadlíka považoval.
kdož by z vážnosti ku sněmu toiuu pod ohěuia
zpí'isoluuua přijímat-= Kdyby tudy katolíci na základě
usnesení církevníhosuěuiu přijímali pod obojí. |.utr
by byl ze vzdoru ustanovil přijímaní pod jednou
způsobou auoho by byl prijíuu'iuí vůbec zrušil. I'o
dobuě z odporu proti katolické církvi děje se
v uuíolíýoh věcí—vlnaž doposud. Volt-bí se na př. Hus,



konají se slavnosti ke cti & chvále Lutra, Kalviuu
ba i Zvingliho — pod záminkou, že mužové lilo
byli nástroji v rukou Božích, ale ke eli :) (:hvz'ilo
te, která bez odporu byla nejvznešenějším nástrojem
Božím v díle pro nás nejdůležiteiším, není u nich

'nejmenší slavnosti, ba ani zbožne vaominky ze
strachu, že by to bylo katolické! Pravíme tuto. ('()
i nestranní protestanté naznávují & vyznávají. 'Pnk
na př. piše protestant Dietlein: ».lnkási ustavit'mu
bázeň před matkou Hoži, stálá úzkost brání nám.
že ji ani slůvka onoho pozdravem nepřejeme, jež
přece věčný Otec jí poslal skrze ústa undelova...
Za každým pozemšt'anem. jenž nás (i() vlasti nebeské
předešel. smíme volati, kolikrát chceme: uve. pia
anima, jenom ne za nmtkou Ježíše Krista. -——nebot“
to by bylo katolickeh .lako oznluvu pak u ospra—
vedlneni takového jednáni liči & predstavuje se Vétf
tak, jakoby na Marii. matt—.oltoží, nic nebylo. ('o by
cti & chvály zasluhovalo. I'opira'it' se i stalo jeji
panenství. —

()dporem líllllu pl'nli všemu. vn _ji-stkaloni—kého,
naznačena jedna z příčin proč ovumleluei (Hi m itn v (—
so (chovaji k note Marie l'unny. Ale ink vysvetliti
si Izosmutuý zajiste onen ukuz, že tak rz'uli titulku
*áne vtahuji do náboženských rozprav, že so ne

štíti často i ueotnou, |_)otupnou. uno tak uružlivou
řeč o ni mluvili, že uchu kz-itolit'ktiiml pripadu jukni
rouhum? Doufáme. že s pravdou so uemim'uw. nu
značimeli pru'einu toho iu'isletltwm'r:

Nemocný rz'ul mluví o své Ilt'tltttt'i :| na miste
lioluvém jest velmi litultitklivým. 'I'n vime ze
zkušenosti.

l'odolino, zdá se "tunu. že žumituti ut'tu
Mariánskou jest jednou %nvjlnil.-ivojšu'li stránek vy



—lG7—-—

znaní evandelickeho. Rozum tu má něco schváliti,
cemu. vážneli přemýšlí, přisvědčili nemůže a co
ciíu jeho rozhodně se protiví.

(Zíenářové naší se přesvědčili, na jak mělkých,
z.puchrelých, chan—nýchzákladech spočívají námitky
proli neporušenému panenství Marie, matky Páne,
.-»—a proti úcle její vůbec.

Nelze si mysliti, že by hloubavý evandélický
lid lichých námitek techto nepoznával & necítil.

Zdravý roznm_a nezkažené srdce nebude nikdy
í'izcc, potupné smýšleíi & souditi o matce Toho,
jenž jest náším Bohem, naší spásou, naším budou
cím soudcem. Zdravý rozum & cit nutí člověka,
aby nad jiné ctil tu, kterou nad jiné poctil Pán
Iíňh sám. Rozum i cit vede i evandelíky k matce
líozí, „_ ale vrhnouii se jí do náručí hrání jim
jejich evandélická církev.

'l'ano vnilerný. hyl? mnohdy nevědomý, prece
cílený rozpor mezi rozumem a cílem s jedne a ná
boženským vyznánímsdrnhe sírany pokládáme za
jednu z ncjhlavneiších příčin. proč evandelík v řeči
o Marii l'anne býva lak nedůlklivým. proc mnohého
z nichjiz zmínka pochvalna o Marii Panně rozčepejřnjc
a proc nezí'ídka i mec jazyka sveho proti ní laeí.

Počínáni (olo jcsí '.ajisíc všeho politování hodno.

llaleci ieinc íoho. abychom proto cvandelický
lid. jenž ve vm íeío naším jest. odpůrcem. snad
lai'izejsky odsuzovali; vcdlií' bychom si. tuším. ne—
jinak. kdybychom za íýcliž okolností. v témže dn—
cliovním ovzduší od malička Žili, kdybychom nccním
jejich církve krmeni a odchovávám byli jako oni.

Kdykoli nám polnpne a urážlivé výrazy slope síran—
nickosti proti matce l'ane bylo slýcliali. &když píšíce
pojednání íolo jsme je zaznamenávali aneh aspon
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onich zmínku učiniti musili, rádi jsme se nechávali
ovládati Soucilem. který se nás zmocňoval a jonž
obyčejné vyzníval a i nyní. kdy spis svůj končíme.
v upřímnouvyznívá prosbu: »Pane. odpusť jim.
n evéd i. co činí !. Vždyť i Šavol kdysi p|'()llá.—'|(Pdll_ie
církev Boží domníval se. Že kona hohumilé dilo.
.linak však smýšlel, — ano jedním z nejhorlivéjšioh
apoštolů se stal, když spadly šupiny s oči jeho.
l'oprel milosti podobné i hloudícim spoluhralrim
našim !

Ukaž se býti matkou i jim. () nejsvélojší l'anno!
OcLli se a trvají v řadách protivníků 'I'vyoh —- no
vinou vlastni, nýbrž zanoseni hyvšo v řady ly no
hlahym proudem časovým. .lsouté s nami synové
jedné vlasti a jednoho národu, který honositi so
může lak čelnými pomníky oslu—anya pomoci 'I'vo
jak jednotlivcům tak i orlé zomi poskytovana jako
žádný jiný národ. Nuže k těmto pomníkům nei—„har
vděčný národ připojí novy, nechat“ moonou pri—
mluvou 'I'vou, svatá Panno. uvedeni jsou i lilo
odštěpení spoluhralri naši v jodnolu viry, aby. jak
hyvalo za předků našich. i jejich opél jmlnomys'lnym.
mohutným shorem vola vlast? volohila 'I'rojjodinf'ho
Boha a prozpévovala i ko oli a ohvale 'I've: '/.d rá va
bud', l'anno Maria!
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Oprava. hr_trhžioh omylů.
Poněvadž nám každý arch před tiskem k opravě

zaslán býti nemohl, vpližila se do tisku nejedna chyba
původní smysl rušící a ncvyznačcny také náležitě nad—
pisy některých nových o.hlčlcní kn p'í'.str. 144, 37, 45 a 49.

Na str. 4. i'. 16. shora oprav větu: Obrazem tímto atd.
následovně: Obrazem tímto dotkl se malíř
srdce katolického lidu měrou asi takovou,
jako “hl.

Na str. 2:3 ř. ll shora místo věrně čti: věřme.

30 „ ll ,. „ vytčené čti: pro vytčené.
!Hš _„ 17 ,. ,. mučeníku čti: () mučeníka.

,. „ lou „ 8 zdola „ hodný ke čti: hodný. Ke
. lUli „ 7 shora „ svědků čti: předků.
. 107 „ 8 zdola „ Rahnlaj čti: Rabnlas.
. 103 „ IU shora ,. první věk kř. čti: lid prv

ního věku.

Na str. 106 ř. 14 zdola místo jak tehdejší křesťané
„ Marii a jejím nstaviěném panenství smýšlelí
čti: jak toluh—jěíkřesťané „ nstavičném pa
nenství Mario, matky Půně smýšleli.

Na str. 112 ř. H zrloln místo (liln čti: oddilu.

133 „ 14 ,. „ po častokráte čti: co
jsme pravili, icnom sluhou ozvěnou jest toho,
co od cvamlčlíků atd.

Na str. I.“-l? ř. 2 shora místo učenci čti: učení.

,. .. Hl! „ I.“-l zdola „ poznal čti: za choť pojal
Na str. 153 ř. ll shora po: apokryflckými dolož: dokládá

mluvení o synech Josefových.
Na str. 167 ř. ll shora místo úzce čti: nízce.

168 „ 9 ,. „ popřel čti: popřej.

Spisovatel.

_.
.. .
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PŘEDMLUVA.

Pater Petr Julian Eymard, z jehož spisů rozjímání
tatovyňatabyla,na:—mu. v Mure,v departe—
mentu Isěre. Nějaký čas byl světským knězem, pak
vstoupil do Tovaryístva-_Pann Marie, v němž byl pří
kladem všech ctnosti. Bůh vša určil ho k tomu, aby
otcem církevní rodiny se stal; od té doby co jasně poznal
vůli Boží, bez váhání podjal se namah, kterých založení
Tovaryšstva nejsvětější Svatosti vyžadovalo.

Toto Tovaryšstvo počátek svůj má v Paříži r. 1856.,
v domě, který mu nejdůstojnější pan arcibiskup Šihour
prozatímně přenechal. Roku 1862. otevřel P. Eymard
dům pro novice, & dne 8. května následujícího roku
vydala Jeho Svatost papež Pius IX. dekret, kterým
Tovaryšstvo nejsvětější Svatosti potvrdil. Brevem ze dne
12. srpna 1895. schválena jesí. regule P. Eymarda od
sv. Utce Lva Xlíl. pl'u vždycky, čímž vřaděna jest
kongregace Eucharistiann, jak jinak kongregace nejsv.

SvátoĚj se nazývá, mezi řády církevní.ivot náhožného zakladatele netrval sice dlouho,
ale před smrtí jeho popřál mu Bůh tě radosti, že viděl,
jak jeho zbožná společnost pevně stojí a se množí. Dne
1. srpna 1868. zemřel P. Eymard smrtí spravedlivého,
hoře láskou ku svátostnémn Ježíši.

Překladatel.

[.



Přípravné rozjímání.

Měsíc Naší milé Paní nejsv. Svátosti.

ěsíc Panny Marie jest měsícem požehnání a milostí.
* Neboť božské milosti dostáváme skrze Marii, jak

nás svatý Bernard a s ním mnozí svatí ujišťují. Tento
měsíc jest svátkem trvajícím jedenatřicet dní ke cti Matky
Boží. Jest také vhodnou přípravou k následujícímu mě—
sívi nejsvětější svátosti; skrze Matku k Synovil

|. Jestliže se snažíme, abychom zvláštním způsobem
nejsvětější Svátost uctívali, proto nesmíme přeee pebežnost
k nejblahoslavenější l'nnně zenedbávati. Ilouhání by se
dopustil, kdo by řekl: Pro mne postačí nejsvětější Svátost,
Panny Marie Ilťpnlřelnljl. Kde puk nalezneme .ležíěe na
zemi jinde, než na loktech Matky jeho? Nedale nám
una nejsvětější Svátost? Hjejím svolením ve vtělení Syna
Božího v lůně jejím veliké tajemství našeho smíření a
a sjednocení s Bohem počátek vzalo, které Ježíš smrtí
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svou dokonal a o kterém v nejsvětější Svátosti stále
pracuje.

Skrze Pannu Marii nabývame snadným způsobem
přístupu k Ježíši. Vždyť ona má Ježíše ve svém srdci.
Na tomto srdci má Ježíš své zalíbení a kdo ctnosti a

lásku jeho chce poznati, v srdci Panny Marie může je
hledati. Kdo tuto dobrou Matku miluje, najde v jejím
tak čistém srdci Ježíše.

Nikdy nesmíme Ježíše od Marie oddělovati. Nikdy
neměli bychom Opomíjeti se Synem ctíti Matku.

Tvrdím rozhodně: čím větší láskou k nejsvětější
Svatosti planeme, tím více Pannu Marii milovati máme.
Milujeme všechno, co přítel miluje. Zdali pak některý
tvor od Boha více, některá matka od syna svého něžněji
milována byla, než Maria od Ježíše?

Spasiteli našemu zcela jistě velice by se nelíbilo,
kdybychom my, služebníci jeho Svátosti, Marii mnoho
neuctívali, poněvadž jest Matkou _jcho.

Spasitel náš jest _jí díkem zavázán ve všem, co
jeho lidské přirozenosti se týká. Tělem, které ona mu
dala, Otce svého oslavil, nás spasil a ještě nyní nenstává
v nejsvětější Svatosti svět živiti a ku spáse přiváděti.

Spasitel náš chce, abychom Matku jeho nyní tím
více ctili, čím více nám se zdá, že za svého pozemského
života ji zanedbával. Není pochybnosti, že Ježíš Kristus
Matku svou v soukromém životě velice ctil; na veřejnosti
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však tak mnoho jí si nevšímal; chtěl totiž především
hodnost svou jako Syn Boží dokazati.

Dnes však Spasitel naš chce, abychom jaksi nej
blahoslavenější Panně to vynahradili, čeho on na veřejnosti
pro ni nechtěl konati, a jest naší povinností — závisíť
od toho naše spasení — abychom ji jako Matku Boží
a svou vlastní Matku ctili.

II. Poněvadž však zcela zvlástním způsobem službě
nejsvětější Svátosti jsme se zasvětili, jsouce jejími ctiteli,

dluhujeme. Jako členové řádu nejsvětější Svátosti, svým
povoláním jsme ctiteli Eucharistie. To jest naš krásný
název, který papež Pius IX. schválil. (10 pak znamená
slovo: „ctitel nejsvětější Svatosti?“ To znamená, že jsme
docela ve službě velebné osoby Pana našeho, který v nej
světější Svátosti žije. Náležíme-li však Synovi, pak na—
ležíme také Matce. Jestli že Synovi se klaníme, musíme
Matku ctíti, a jsme povinni abychom ve svém po
volání vytrvali a je stále více pochopovali nejblaho—
slavenější Panně jako Naší milé Paní nejsvětější Svátosti,
zvláštní úctu prokazovati.

Tato pobožnnst není ještě dostatečně připravena, a tato
úcta Marii celkem dosud dostatečně sc neprokazuje.
Úcta Panny Marie jest úzce spojena s úctou, kterou Ježíši
Kristu prokazujemc. Kdo ctí Pana našeho na kříži, ten
bere rád útočiště k bolestné Panně Marii, kdo ctí skromný
a skrytý život jeho v Nazaretě, ten vezme si za vzor
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skrytý život Naší milé Paní. Nejblahoslavenější Panna
úzce souvisí s každým stavem svého Syna.

Dosud nikdo nikdy nepozdravil ji tím krásným
jménem: „Naše mila Paní nejsvětější svátosti.“ Od ny—
nějška však pobožnost k nejsvětější Svatosti vždy více
se rozšiřuje; nikdy nebyla větší a rozšířenější, jako za
našich časů, rozšiřujeť se na všech stranách. To jest ta
milost, kterou neposkvrněné Početí světu přináší. Neni
pochyby, že pobožnost k nejsvětější Svatosti není nová;
ale nově zjevení Eucharistie se udává. Skrytý Bůh vy
chází ze svého svatostánku; všady, dnem i nocí nej
světější Svátost se vystavuje. Eucharistie má býti novým
zdrojem spásy pro toto stoleti. Pobožnost k nejsvětější
Svatosti bude cti tohoto století, ona bude je slavným dělati.

Pak zajisté úcta Naší milé Paní nejsvětší Svátosti
s pobožnosti k Eucharistii vzrůstati bude.

Nenašel jsem žádné knihy, ve které tato pobožnost
by vyložena byla. Nikdy jsem neslyšel o tom mluviti,
ať ve „“Zjevenícb abatyše Marie z Agi—tady,“kde () svatém
přijímaní P. Marie něco jsem četl, ať ve „Skutcích apo
štolských“ kde Pannu Marii ve večeřadle spatřujeme.

111. Co dělala nejblah. Panna ve večeřadle? Klaněla
se, byla Královnou a Matkou všech klanějících se;
slovem byla tamto Naší milou Paní nejsv. Svátosti.
Vaším zaměstnáním v tomto měsíci má býti její úcta
pod tímto krásným nazvem; mato přemýšleti o tom, co
činila; mate si představiti, jak naš Pan její úkony kla
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nění se přijal; potom poznáte dokonalé spojeni obou
srdcí: Ježíše a Marie. Vaše pobožnost má odtrhnouti ta
jemný zavoj, který zakrývá. život Marie, tento život
klanění se.

Jak máme království Boží “v duši a život duše

v Bohu popsati? Člověk není s to, aby podrobně jej
vysvětlil; řeč nemá žádných výrazů, aby nebeské slasti
jak se sluší a patří vylíčila; právě tak jest tomu se
životem 1). Marie ve večeřadle. Sv. Lukáš vypravuje
nám toliko, že Maria ve večeřadle žila a se modlila. Jest
to věcí modlitby a lásky, abychom ducha tohoto života
studovali. Všechno, co svatého a dokonalého ve ctnostech
jest, můžeme vypočítati a Marii přisonditi. Ale poněvadž
Maria ve večeřadle mnoho let ve spojení s nejsvětější
Svátosti žila, proto také všechny její ctnosti mají ráz
eucharistický. (Etnosti tyto byly vypěstovány svatým při
jímáním, klaněnlm se u stálým spojením se svátostným
Ježíšem. (_YtnostiI'. Mavic. vc večcřadle dospěly k nejvyšší
dokonalosti, k dokmmlosti, která skoro hranic. nemá, a
kterou jen dokonalé ctnosti Ježíše Krista převyšují.

Proste l'ána našeho. ahy vám zjevil. co se mezi
ním & Matkou jeho ve večeřadle dalo; on dovolí vám
nahlédnouti do některých z těchto podivuhodných událostí;
nedovolí vám sice nahlédnouti do všech, neboť toho ne

mohli byste snésti. Něco však z toho dá vlun poznali, &
to vás ohlaží.
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O, jak šťastným bych byl, kdybych měsíc 0 „Marii
klanějící se“ vydati mohl. Za tím účelem musíme mnoho
se modliti, mnoho rozjímati a láskyplnou vděčnost Marie
pochopiti. Přeji si toho z celého srdce, ale jest k tomu
třeba delší přípravy.*)

IV. Ostatně ve večeřadlc vsechna tajemství života
P. Marie znova oživují. Přemýšlejte o narození jejího
Syna v Betlémě, pak doplňte evangelium, a vizte svá
tostné narození téhož Syna na oltáři! Rozjímejte o jeho
útěku do Egypta! Nespatřujete-li pak Spasitele našeho
ještě stále mezi barbary a cizinci ve městech i na venkově,
kde chrámy jsou zavřeny, a kde nikdo nepřichází, aby
ho navštívil? Rozjímate o skrytém životě jeho v Nazaretě.
Nevidíte ho zde ještě ve větší skrytosti? Projděte takto
všechna tajemství, spojte je s Eucharistii a rozjímejte,
jaký podíl na tom Maria má.

Nejdůležitější jest, aby každý se snažil v jedné _ze
ctností nejblah. Panny se cvičiti. Zvolte si hned dle
hodnosti ty nejnižší; naučíte se jim a pak ponenáhlu
stoupate až k jejím dokonalým ctnostem.

*) P. Eymard clmpil se díla; máme od něho několik rozjímání
o vnitřním timto Panny Marie; činí pokus, aby city jejlho srdce,
velikost její lísky ukázal. Tato rozjímání nalézti lze v této knížce.
Abychom pro každý den měsíce května jedno rozjímání měli, sestavili
jsme výklady P. Eymnrda " nejhlahoslavenější Panně. Ve vsem ukazuje
nám tento kněz Marii ve spojení s Ježíšem, jak vsechny milosti s
dokonalosti od něho prijímá a od něho odvozuje.
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Potom každého dne něco_obětujte! Uvažte napřed,
co vás to bude státi! Jsou oběti, které již předem známe,
na př. viděti tuto osobu, touto záležitosti se zabývati.
Přineste tuto oběť; nejsvětější Panna bude tím spokojena;
bude o jednu květinu více v koruně, kterou ona vaším
jménem Synu svému o jeho svátku, o Božím Těle, podá.

Nevidíte—li napřed žádných zvláštních obětí, pak
vytrvejte na tom velikomyslném předsevzetí, že ony
přijmete, které vám Bůh sešle. Jsou poslové Boží, kteří
nám milost &.trnovou korunu přinášejí. Musíme je s ochotou
přijati. Předvídaná oběť působí, že hloubáme. Hloubžní
však snižuje její cenu. ()běti, které hned, velikomyslně,
bez hloubšní přinášíme, mají větší cenu. Bůh nás chce
překvapiti; říká jen: Buďte připraveni! & věrná duše
jest ke všemu odhodlána, co Bůh chce. Láska ráda pře
kvapuje. Nedopust'te, abyste takové oběti ztratili. Ničeho
k tomu není třeba, než abychom byli velikomyslnými.
(i), jak krásná jest velikomyslná duše! Bůh jest od ní
oslavován & on sám říká o ní, jako " .Iobovi, s radostí
&obdivem: „Neviděl jsi mého služebníka Joha ?“ Milující
duše nenechá si žádnou z těchto obětí u_jíti; onu, at“ tak
dím, obrátila oko po větru; ví dobře, že kříž přijde a
dovede jej také dobře přijati.

tltěte tedy nejhlah. Pannu denní obětí. Přistupujte
nejraději skrze ni k Panu našemu. Schovávejte se za
ni, utíkejte se pod její plášť, odějte se jejími ctnostmi,
buďte jen stínem P. Marie, ohětujte všechnu její jednání,



_ 12_

všechny její zásluhy a ctnosti Pánu. Potřebujete jen od
Marie vzíti a Ježíšovi říci: „Obětujeme Tobě bohatství,
které nám naše dobrá Matka nashromáždila.“ A Spasitel
náš bude s vámi úplně spokojen.

Služebník Naší milé Paní nejsvětější Svátosti.

V pobožnosti ku své milé Paní nejsvětější Svátosti
potřebujeme vzoru, patrona a vůdce. V tomto ohledu
zvolímesiMna. Ježíš mu poručilmatku svou. Svatý
Jan pak denně za přítomnosti Panny Marie obětoval mši
svatou. Týž vzal z oltáře hožský chléb a vložil jej do
úst Marie: „Matko, hle, Syn tvůjl“

Ú, jaké to slovo, jaký okamžik! Svatý Jan byl
svědkem klanění se P. Marie; a jestliže velehným způ
sobem o Eucharistii mluvil, jestliže velebnou píseň díků
činění, kterou jeho evangelium obsahuje, zpíval, pak při
činou toho jest, že to nejen od Ježíše, ale i od Marie
slyšel. „Spasitel“, pravil ()lier, „dal Jana Matce své,
nejen aby místo Syna za něho zastával, ale také aby jí
skrze sv. tajemství, která pro ni na její úmysly slavil,
prostředku poskytl, aby přáním srdce jejího vzhledem
k založení církve vyhověl, jakož i za nepřítomnosti
jejího Syna tím štěstím ji těšil, z něhož se denním svatým
přijímáním radovala“ (Život ()lierův 2. sv. 3 díl, str. 207.)

Ty, slavný sluhu ve večeřadle, budeš nás tedy učiti,
abychom tajemství života své milé Paní nejsv. Svátosti
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poznávali; ty nám vyprosiš. abychom pokaždé do její
duševní nálady se vpravili, kdykoli jako ona nejsvětější
Svátost přijímáme nebo jí se klaníme.

Povzlmzení. Plňme všechny eucharistická povinnosti
své ve spojení se svou milou Paní nejsvětější Svátosti!

Střelná modlitba. Pozdravena budiž Maria, z níž
svátostný Ježíš se narodil!
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1. den.

Maria, Matka ctitelů Eucharistie.

'_. 'dyby život náš nvnalézal se pod ncllranou Panny
\ Mar,ie pak mohli bychom pochybovali „ svém se—
trvání v dobrém a o svém spasení. Naše povolání, které
nás zvláštním zpusobem ke službě Krále králů viže,
nutně nám uklz'ulá, ubyl-hmm k Marii su uhrátili. V nej

světější h'vútusli jo.—jl .lOZlŠ—Kl'fll, innž prv služlm svnu

v_ycvičc||_$"vl| slulni žšulz'l. kh-ří při zkuuškávll (lnbřv obstáli.

Kužtlý učí sv. clříw smím, nvž králi služby své nabidne.
llohrál Ježlš zn.—slavilll.-nn Muni m nmlku :: vzor Jak

\'šu-nlnmně sw vyprzn'njv nt-vlml ii if—čtě nmnlm lvl na.

muni, aby ním učil.-|, jak llnknnulv Ilnlm klanéti HPmámin
.lnk krásný živnt lVHÍ'l tuto létu zusvěvunfx klanění se!
llvnžujeme-li lásku l'mm nnšclm k _ic—lmMama, musíme

mul tím žusnnuti 7.( sv ml ni wllučuic. Nebyla snad
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nejblaboslavenňjši Panna dosti svatá? Netrpěla snad ještě
s dostatek ta, která na Kalvarii více vytrpěla, než všichni
tvorové? Zajisté! Avšak zájmy nejsvětější Svátosti vy
žadovaly přítomnosti Panny Marie. Ježíš nechtěl bez
Matky své ve Svátosti zůstávati, nechtěl, aby první ho
dina klanění se nejsvětější Svátosti ubohým ctitelům po
nechána byla, kteří by nevěděli,.jak důstojným způsobem
jemu by se klaněti měli. Apoštolé, jichž povinností bylo
spěchati za spásou duší do celého světa, nemohli času
k tomu použiti, aby toliko nejsvětější Svátosti se klaněli.
Bez ohledu na jejich lásku, která ke stupňům oltáře
byla by je upoutala, povolání jejich jako apoštolů jinam
je volalo. Avšak ostatní křesťané, kteří podobní byli
malým dětem, potřebovali matky, jež by je vychovávala,
vzoru, kterého by nasledovati mohli. Takovým vzorem
pravě jest Maria, Matka Ježíšova, kterou tento křesťanům
zůstavil.

Il. Celý život Panny Marie obsažen jest ve slovech
„klanění se“ ; klanění se jest zajisté dokonalým slouženlm
Bohu, které všechny povinnosti tvora ku svému Tvůrci
obsahuje.

Maria byla první, která Slovn tělem učiněnému se

klaněla; bylo v životě jejím, nikdo však na zemi () tom
nevěděl. () jak dobře bylo našemu Panu v lůně Matky
jeho poslouženo! Nikdy nenašel ani ciboria ani draho
cennějšl a čistotnější nádoby nad lůno Panny Marie.
Klanění se jeho Matky působilo mu větší radost., než
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klanění všech andělů. „Pan,“ pravi Žalmista, „postavil
svůj svatostánek do slunce.“ Tímto sluncem jest srdce
Panny Marie.

V _Bgtlemň u jeslí Maria jest první, která božskému
Synu se klaní. Klaní se mu jako panenské Matka do
konalou láskou. Po ní teprve klaněli se sv. Josef, pastýři
a mudrci.

Spasiteli našemu klaněla se bez ustání za jeho
skrytého života v Nazaretě, za jeho apoštolského života
i na hoře Kalvarii, kdež utrpení její klaněním bylo.
Pozorujme způsob, jak Panna Maria se klaněla. Ona při
způsobuje klanění své někdejšímu stavu Ježíšovu; tento
stav jest podstatnou známkou jejího klanění. Klanění její
bylo klanění sc Pánu Bohu, jak v lůně jejím všeho se
zbavil, jak v Betlemě ve veliké chudobě žil, v Nazaretě
pilně pracoval, jak později evangelium hlásal a hříšníky
obracel. Klaněla se mu plna soucitu v bolestech jeho na
hoře Kalvarii. Jeji klanění sleduje všechna rozpoložení
mysli Syna jejího, která _jí velmi dobře znama byla.

lll. Říkáme vám, ctitelé nejsvětější Svůtosti: Klaňte
se neustále Ježíši v Eucharistii, ale měňte svě klanění,
jako Maria činila. Uživte v sobě vsechna tajemství
v Eucharistii obsažena, sice propadnete hesduchému me
chanismu. Nebude-li láska vaše novou formou, novými
myšlenkami rozněcověna, pak budete v modlitbě vlažnými;
v Eucharistii musíme oslavovati všechna tajemství.

Měsív Panny Marie. 2
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Tak to konala Panna Maria ve večeřadle. Myslíte,
že každého roku, když ony dny se vrátily, o kterých
veliká tajemství se udála, myslíte, že Maria bližší okol
nosti, za kterých se stala, slova, která přitom pronesena
byla, imilosti, jimiž naplněna byla, neuvážila? Když
na př. Vánoce se blížily, nemyslíte, že Maria ku svátost
nému Synu svému o jeho lásce a svém klanění, jakož
i zbožnosti sv. Josefa, pastýřův a mudrců znova ne
mluvila? Tím, že mu lásku jeho připomínala, chtěla
srdce jeho potěšiti. Týmž způsobem počínala si při všech
ostatních tajemstvích.

Jak pak jednáme s přítelem? Mluvíme s ním usta
vičně jen o přítomnosti? Ú nikoli! Rozpomínáme se na
minulost, kterou necháváme takořka oživnouti. Chce—li
kdo otci nebo matce radost udělati, pak připomene jim
stálé velikomyslné oběti, které pro nás v dětství našem
přinesli. Jestliže Panna Maria Ježíši ve večeřadle se kla
něla, pak zajisté mluvila s ním o všem, co pro čest a
slávu Otce svého byl učinil. Potom připomínala mu ve
like oběti, které přinesl, a vpravila se takto v milost
Eucharistie. Eucharistie jest památkou všech tajemství,
obnovujlc milosti jejich. Jako Maria musíte i vy této
milosti vyhověti, když totiž všechna jednáni Spasitele
našeho necháte oživnouti, jemu v každém stavu klaněti
se budete a s nim se spojíte.

Panna Maria tak velikou láskou k Eucharistii lnula,
že od ní ani odlouěiti se nemohla. Žila v nejsvětější
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Svátosti a od nejsvětější Svátosti. Dnem i nocí prodlévala
u nohou božského Syna svého. Apoštolům a věřícím byla
beze vší pochyby vzorem zbožnosti; láska k jejímu Pánu
a Bohu ve Svátosti skrytému zářila na její tváři a její

žár po celém okolí se šířil.
O Maria, uč nás životu klanění se! Uč nás, abychom

jako ty, všechna tajemství a milosti v Eucharistii pojali,
už nás, abychom evangelium oživnouti nechali, uč nás,
abychom je v eucharistickém Ježíši četli! Rozpomeň se,
Naše milá Paní nejsvětější Svátosti, že jsi matkou ctitelů
Eucharistie !

Naše vzory.

Mezi svatými, kteří v 17. století se proslavili, jest
mnoho těch, kteří nám ukazují, jak úctu nejsvětější
Svátosti s pobožnosti k Marii spojiti můžeme.

(?tihodný kardinál de Berulle, kterého papež
Urban VIll. poctil názvem: „apoštol vtěleného Slova,“
a jehož náhledy o Panně Marii spíše náhledy anděla než
člověka býti se zdají, jakož i Pater de _(Jondren, jemuž
Bůh dle svědectví velmi učených theologů vznešená
osvícení v tajemstvícli našeho náboženství dopřál, měli
zvyk každou sobotu mši svatou na úmysl Panny Marie
obětovati.

Olier, svatý zakladatel kolleje ev. Sulpice a refor
mator knšžštva, který téhož času žil, dělal totéž, jako
dva výše jmenovaní. Dal totiž každého dne tři mše svaté

“.
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sloužiti, jichž ovoce do rukou Panny Marie vložil, aby
je božskému Synu obětovala a tím nesmírných pokladů
milostí církvi svaté získala.

V Quebeku žil nébožný Jesuita, který P. Eudesovi,
zakladateli kongregace dle něho nazvané, svůj záměr
oznámil, založiti totiž spolek kněží zvaný: „Sluhové Naši
milé Paui,“ kteří by se zavázali, že mši svatou na úmysly
vznešené Královny nebes obětovati budou. Takovýmto
způsobem -— dle výroku jeho — měl Syn Boží v hostii
ku svému Otci vstupovati skrze nejčistší ruce té, kterou
si vyvolil, aby k nám při vtělení svém sestoupil. (Život
Olierův II. díl.)

Pow/mami. Ubětujme své klanění Ježíši v Eucharistii
skrze ruce Panny Marie!

Střelná modlitba. (,)Maria, Tys požehnané mezi ženami,
a požehnaný jest Ježíš v Eucharistii, plod života Tvého!

2. den.

Neposkvrněné Početí a svaté přijímaní.

[. Neposkvrněné Početí Panny Marie bylo již v ráji
předpověděno. Nejblahoslavenějěí Panna jest tou po
žehnanou ženou, která patou svou pekelnému hadu hlavu
potříti mé.. Stvořením neposkvrněné Panny Bůh slavně
vítězí nad ďáblem, obnovuje říši svou, chraní Pannu
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Marii ode skvrny hříchů dědičného; neboť Bůh při všech
svých skutcích především svou vlastní slávu na zřeteli
míti musí.

Poněvadž každý tvor při početí svém vinou stižen
a poskvrněn byl, nebyl Bůh úplně pánem jeho. Bůh ne
mohl stánek svůj v něm zvoliti. Satan měl duši v moci
svě hned od jejího stvoření. Bůh jí stvořil a satan dostal
dilo Tvůrce do moci své. Sláva Boží byla snížena v jeho
tvorech, a když Bůh Adama a Evu z ráje vyhnal,
satan jaksi zvítězil.

Než pohleďte na Marii! Bůh chrání ji zcela zvláštní
výsadou. Přirozeným způsobem byla sice počata, jako
všichni lidé od Adama. Ale Bůh sám za povinnost svou
pokládal, aby ji čistou zachoval. Eva, první matka byla
poskvrněna; Maria, pravá Matka živých, bude neposkvr—
něna. Bůh ji zastíní. Ona jest jeho zamčenou zahradou,
jeho zapečetěnou studnicl. Král sám bude z jejích vod
pítí. Satan nebude míti odvahy, aby k Marii se přiblížil.
„Dominus possedit me in initio vim-umSuarum.“ (Hospodin
vládl mnou na počátku cest mých) ()na jest pravou
dcerou Boží: Primngenita ante omnem creaturam. Syn
Boží nesměl za Matku svou se styděti. Dal jí všechnu.
Při pohledu na Marii viděl Bůh svou slávu a velebnost.
('elá nejsvětější 'l'rojice činně působí při neposkvrněném
Početí Panny Marie. l)luhuje to slávě své. Přijde-li hřích
dříve než Bůh, pak jest satan vítězem. Kdo otrokem se
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narodil, vždycky něco z toho podrží, třeba by mu sebe
větší svoboda dána byla.

Tak byla sláva Boží ve vtělení Syna Božího obno
vena. Obraz Boží jest obnoven. Bůh může bez váhání
do lůna Mariina sestoupiti. Ona jest svatostánkem, čistší
než slunce. Maria jest pro svou čistotu nebem Boha; jí
obnoví svět. Co pak nám neposkvrněné Početí všechno
dalo? Nejprve Syna Božího; Maria jest ranním červánkem
slunce spravedlnosti. Dale nám přineslo všechny svaté,
ony zářící hvězdy na obloze církve svaté; všichni stali
se svatými pomocí Panny Marie. Od ní, od toho ráje
Božího, dostavame všechno. Neposkvrněné Početí jest
zárodkem všech milostí, které jsme obdrželi. Jako mráček,
který Eliáš spatřil, tak neposkvrněné Početí jest o sobě
jen jediným bodem, ale zveličuje se do šířky i do délky
a božský vliv jcho přechází na celý svět.

ll. Pro nás ctitele nejsvětější Svátosti jest však
v tajemství neposkvrněného Početí ještě něčím jiným,
čeho dlužno si všimnouti. Chrání—li Bůh Marie od ve

škeré poskvrny, pak činí to proto, poněvadž v ní bydleti
chce. Chce sestoupiti do svatého, čistého a dokonalého
příbytku. Nebeský Otec a Duch svatý očišťují Marii,
aby důstojný příbytek Syna Božího z ní učinili. Zcela
nové, zcela čisté nebo muselo býti stvořeno. Měla—liMaria
slovo v sebe pojati, musela býti neposkvrněna. Nepo—
skvrněné Početí jest přípravou, aby se stala Matkou
Synu Božího. S jakou radosti přihlíželo slovo na tento



_23_

příbytek, který samo sobě připravovalol Slovo sestupuje
do příbytku tobo kroky obra: Exultavit ut gigas.

Kéž by Ježíš totéž nám učinil ku sv. přijímání.
Vždyť s velikou žádostí touží po tom okamžiku, kdy ze
svatostánku vystoupiti ho necháme, aby nás s radostí
navštívil, jako kdyby ještě k Marii zavítal. A s velikou
radostí přijde, jsme-li čísti. Žádá od nás přípravy, k do
sažení čistoty; sám nás o to prosí. Všeliká čistota ku
sv. přijímání má nám býti ovocem neposkvrněnébo Početí.
Bez čistoty všechny naše ctnosti neměli by žádné ceny.
Bez čistoty přišel by k nám Spasitel náš proti vůli své,
a srdce naše bylo by mu žalářem. „Acb,“ tak potom
mohl by ku svému knězi zvolati, „kam mne neseš? Do
srdce, které mne nemiluje, ve kterém můj nepřítel sídlí?
Nech mne, nech mne v mém svatostánkul“

() Maria, Ty propůjčíš nám svůj plášť čistoty, Ty
přioděješ nás čistým zářícím roucbem svého neposkvrně
ného Početí. Matčinou starostí jest, aby dítko své o svátcích
zvlášť uetrojila. Budu—liod tebe, Maria, oděn, pak mne
Ježíš dobře příjme. b' radostí ke mně zavítá; on bude
tebe ve mně viděti, n velikou slasti bude pro něho, že
může v mém srdci zůstávati.

Jak Panna Marie (»svetem přijímaní myslila.
Mezi krásnými nnnčoními, která nejblalmslavonější

Panna služebníci své Marii Agredské*) dala, jest zvláště

*'l Abntyše kláštera neposkvrněnélno Početí v Agredě, ve Špa
nělsku, z řádu sv. Františka; žila v 17. století. Panna Maria častěji
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to velmi dojemné, které sv. přijímání se týká. Panna
Maria vyslovuje se takto: „(i) dcero má., kdyby ti, kteří
ku katolické víře se přiznávají, své, zatvrzela srdce ote
vřeli, aby nabyli pravého nazoru o svatém tajemství a
neocenitelném dobrodiní nejsvětější Svátosti, nebo kdyby,
prosti jsouce pozemských náklonnosti a tyranství náruži
vostí svých, věnovali se rozjímání, že mezi sebou,
v nejsvětější Svatosti, věčného Boha mají, že ho přijímati,
navštěvovati a účinků této nebeské manny účastni býti
mohou, kdyby velikost tohoto daru nvážili, kdyby jeho
sladkosti okusili, kdyby chtěli porozuměti, že v něm
skrytou mec svého Všemohoucího Boha naleznou: pak
nemuseli by ve vyhnanectví svém ničeho více si přáti
ani se báti.“ Dále pak ještě dodává: „Chceš věděti, co
jsem u sebe myslila, když jsem Syna i Pána svého ve
Svátosti přijala? Připomeň si, co víš o mých darech, o
mé milosti, o mých skutcích a zásluhách života mého!
Myslila jsem, že dostala jsem převelikou odměnu za všechna
namáhání, kdybych jen jednou svaté tělo Syna svého
v Eucharistii byla přijala; ano i potom pokládala jsem
se tak veliké milosti za nehodnou. Nyní uvaž, dcero má,
co ty a ostatní dítky Adamovy při přijímání této podivně
Svátosti mysliti mají.“ (Duchovní město Boží, 2. díl,
11. kapitola)

se jí zjevila, o životě svém ji poučujíc. Zjevení tato obsažena jsou
v obsáhlém díle zvaném: „Duchovní město Boží,“ které nábožná
abatyše sama napsala.
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Povzbuzení. Připravujme se s velikou péčí a ve
sjednocení s Marií na sv. přijímaní!

Střelná modlitba.. J ežíš ve Svatosti svatý příbytek
Marie více miluje, než všechny svatostánky Jakobovy.mm

3. den.

Výbava neposkvrněné Panny.

Maria dostala v den neposkvrněného početí svého
v poměru ku vznešeným povinnostem svým a nevyrov—
natelné důstojnosti své jako Matka Boží skvostnou výbavu.
Obdržela poklad milostí, který ji s dílem našeho spasení
úzce spojiti měl.

1. Nepochybuji ani dosti málo, že milost nepo
skvrněného početí Pannu Marii povyšuje nad všechny
milosti, kterými byla obdařena, ano i nad milost božského
Mateřství jejího. Milost neposkvrnčného Početí má sice
menší důstojnost, za to však větší vahu před Bohem a
pro Marii; ono jcst základem &zdrojem všech důstojnosti
& privilegií, která jí proto udělena byla.

Nemohlo to liýti, aby Matkou Boží a hříšnicí zároveň
byla. Velikým před Bohem nečiní důstojnost, ale svatost
a čistotu, kterou ji přiodívame. ()hlecine královský plášť
žebráku, zůstane vždycky žebrakem. A poněvadž ne
poskvrnčné Početí bylo příčinou čistoty a svatosti Panny
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Marie, jest také největší ze všech jejich milostí. Od oka—
mžiku Početí jejího má Bůh v Marii větši zalíbení, než
ve všech tvorech dohromady. Jeden jediný úkon lásky
tohoto něžného tvora, jenž ještě v lůně mateřském od—
počívá, jest záslužnější a Bohu mileiší, než všechna láska
svatých i andělů dohromady. Úroky jsou poměrný s ka
pitálem; Maria má listinu nesčetných milostí, která sto
násobné úroky vynáší.

II. Neposkvrněné Početí jest počátkem všech ctností
Panny Marie; ono jest její převládající ctností v tom
smyslu, že fond milostí, který při početí obdržela, hojné
úroky přinesl. Jest základní pravdou, že Maria nikdy
ani nejmenšímu vnuknutí Ducha sv. nevěrnou nebyla,
a že všech milostí z celé síly použila. Žádný světec ne
dosáhl tak velikého stupně svatosti, jako Maria. Proto
také anděl pozdravuje ji jako milosti plnou. „Pán s tebou,“
praví k ní; s tebou vždycky a ve všem; v tobě není
ani mistečka prázdného, aby ho milost nebyla naplnila.
() Maria byla věrnou v plnění všech povinností svých,
v plnění všech přání Boha! Nikdy neopomenula do po—
drohna to dobro vykonati, které vykonati mohla. Una
zachytává všechny paprsky božské svatosti a v sebe je
pojímá.

A jakou věrnost dokázala ve všech milostech, tak
věrnou zůstala i ve všech ctnostech. To jest velikým
naučením pro nás. Ať milosti naše jsou jakékoli, buďme
vždy na stráži. Maria, která po všechny časy hříchu
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prosta byla, nikoli od přirozenosti, ale pro své spojení
s Bohem, ona, která vnitřního pokušení neznala, bdí
sama nad sebou a neustále pracuje na díle posvěcení
svého, denně děla pokrok, ve stáří tří let ubírá se do
chrámu; chvěje se před andělem, čistým to duchem, který
jen o Bohu k ní promlouvá. Maria. se domnívá, že nikdy
nevykonala. všechno, co činiti třeba. Později vytrpí mu—
čenictví, jsouc bez útěchy. Roucho neposkvrněného Početí
svého zdobí nejkrásnějšími květy ctností; neposkvrněné
početí jest vždycky první milostí, kterou ctnostmi a obětmi
svými krásnější činí.

H[. Neposkvrněné Početí jest také měřítkem její
moci a slávy. U Boha zmůže něco jen duše čistá a svaté..
Bůh koná. veliké věcí jen na prosby čistých duší; vyslyší
jen nevinné nebo čisté duše. Čistota Panny Marie nebyla
však nikdy ani tou nejmenší skvrnou potřísněna. Jak
veliká tedy bude její moc! Říká se, že matka vládne
srdcem syna svého. Jestliže však ztratila čest, pak velikou
moc míti uchude. Avšak jak bychom mohli stále čistou
matku odstrčiti? Šalomoun pravil matce své, když vy—
konulu pokání: „Nemohu ti ničeho odepřltl.“ l,?o máme
říci (» Marii? Žádné milosti jí Syn její neodepře, Matce
své a Matce naší.

A jaká jest. sláva Panny Marie? (jistota její učinila
ji hodnou, aby matkou Krále králů byla. A nyní po—
výšena jest na trůn na pravici Syna svého. Marii pro
kamvány jsou všechny pocty a všechna hnldování, vy
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jímaje klanění se; jest tak velebná, tak slavná, že by
sama již nejvyšším štěstím nebes býti mohla.

IV. Z toho viděti, že všechny milosti, všechny ctnosti
Panny Marie, její moc i sláva v neposkvrněném Početí
původ svůj mají a její nádhernou výbavu tvoří. Křest
svatý očišťuje nás, činí také nás neposkvrněnými. Po
křtu sv. byli jsme chrámem Božím, pravým rájem. S jak
velikou bdělostí musíme také my hleděti, abychom čistotu
zachovali. Jestliže jsme ji však ztratili, můžeme se očistiti
ve svátosti pokání. Musíme přede vším býti čistil Ne
mluvím zde o čistotě smyslů. Velikou čistotu musíme
míti také ve vůli své, ve všech úmyslech svých. lllavní
věcí jest čistota života. Bez čistoty nemůžeme se Bohu
ve svátosti skrytému líbiti. On jest čistota sama. Jen
čistá srdce ho vidí, jen ta proniknou závoj, kterýho
zakrývá. Un zjevuje se jen čistému srdci, neboť čistota
jest láska, něžnost přátelství, které chce se libiti. Proto
namáhá se Spasitel náš, kdykoli do duše naší sestupuje,
aby nás vždy více očistil. Když nás očišťuje, posvěcuie
nás; když nás posvěcuje, spojuje nás těsněji se sebou
samým. A jsme-li s dostatek čistí, pak bere nás k sobě
do nebe a korunuje nás u Panny Marie.

Sv. přijímání P. Marie na den ustanoveni nejsvětější Svatosti.

Pater Bernardín z Paříže, který žil v 17. století,
jest spisovatelem velmi učenělio a krásného pojednání,
v němž dokazuje, že i nejblahoslsvenější Panna v den
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ustanoveni nejsvětější Svátosti oltářní ku sv. přijímaní
přistoupila. Téhož náhledu jest spisovatel dila: „Maria
obnovitelka a Eucharistie“ Vskutku může každý docela
dobře pochopiti horoucí touhu Ježiěe i Marie, aby v témže
těle a v téže duši spojenci se viděli. Maria Agredska a
Kateřina Emmerichová ve svých zjeveních totéž po
tvrzují, jakkoli v některých věcech této události od sebe
se liší. Sledujme zbožné vidění španělské jeptišky:

„Vznešena Královna naše,“ tak vypravuje, „v roz
jímání o Bohu pohřížena byvěi, viděla ze světnice, ve
které bydlela, všechno, co Ježíš ve večeřadle dělal. Když
slova proměnění vyslovil, vrhla se Maria na kolena a
klaněla se Synu svému v Eucharistii s nevýslovnou
úctou. Viděla, jak Jeělě jednu částku od proměněného
chleba oddělil a sv. archandělu Gabrielovi podal, aby
Panně Marii Tělo jeho donesl. Maria čekala se slzami
v očích na sv. přijímaní. Archanděl vstoupil v průvodu
nesěíslněho zhtupn ostatních andělů; tak přijala prvni
z rukou nebeského knížete, velebněho Syna svého, jehož
pokorou svou následovala. Tímto způsobem byla nejsvětější
Svatost do lůna nejčistší Panny jako do pravé svatyně
a do nejdůstojnějěího svatostánku uložena.“ (Duchovní
město Boží, II. díl, ll. kap.)

I'ovzbuzmí. Prosme pro zásluhy P. Marie při všech
nv. přijímáních, abychom čistě a dokonale žili.

Střelná modlit/'a.. Chceme pěti chválu Tvou, ó Maria,
Ty slavné město Boží!

(ěžíšá
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4. den.

Narození Panny Marie.

Pozdravme s radostí kolébku Panny Marie. Na—
rození naší Matky a Královny zvěstuje radost nebesům,
útěchu zemi, strach a hrůzu peklu. Hle, zde ta silná
žena, vyvolená Matka Spasitele!

Nikdo nečiní zmínky ani o místě, ani o bližších
okolnostech narození jejího; můžeme však předpokládati,
že narodila se v chudobě, jako Syn její. Avšak narození
Panny Marie spojeno jest se slávou, která všechna bo
hatství dcer této země převyšuje.

I. Maria má všechno, na čem si lidé tolik zakládají.
Narodila se jako dcera a dědička králů z pokolení J udova.
Syn Boží chce se naroditi z královské matky; dle těla
chce býti bratrem králů, aby takto veřejně najevo dal,
že od něho každé království původ svůj má. Ano přijdou
i králové, aby jemu, jakožto nejvyššímu Pánu svému se
klaněli. Matka jeho jest tedy královnou. Syn její bude
králem, bez pozemského království, bez bohatství, bez
vojska; také matka jest chudá a neznámá. Ale v tomto
všem kralovstvi samo nepozůstává, nýbrž jen lesk krá
lovství. Právo i tenkráte zůstává, když nebývá uznáno.
Ostatně přijde den, ve který království Panny Marie a
Syna jejího provoláno i slaveno bude. Církev pozdravuie
ji jako svou Královnu, Královnu nebes i země: „Salve
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Regina“ — Zdrávas Královno! Anděl zvěstoval: Bůh
da, Maria, Synu Tvému trůn Davida otce jeho. — Ale
dříve musí_ trůnu toho pokorou, chudobou, utrpením
sobě dobýti.

II. Maria ma veškeru nadpřirozenou velikost. Nad
přirozené. velikost není nic jiného, než odlesk Boha na
nějakého tvora, kterého své moci a slávy účastným činí.
Co činí Bůh pro Marii? Činí ji ůčastnou vznešeného ta
jemství svého. Otec nazývá ji svou dcerou; Syn miluje
ji jako svou matku; Duch sv. chrání ji jako svou ne
věstu. Ona jest k tomu povolána, aby ve velikých skutcích
Boží moci účastenství měla. Pozorujte ji o velikém dni
narození jejího. Popatřte na ni se sv. Janem Evangelistou,
jak sluncem jest oděna (dle zjevení), jak od Boha při—
chází a jasností jeho zaří. Maria jest paprsky božskosti
takořka proniknuta, jako čistý křišťál, na který slunce
se všech stran svítí. Měsíc jest pod jejíma nohama, t. j.
moc její jest nerozborné, vzdoruje vrtkavosti, pekelného
draka přemohla na vždy. Hlavu její zdobí koruna ze
dvanácti hvězd. Tyto hvězdy jsou milosti a ctnosti všech
vyvolených Božích. Maria jest takořka středem stvoření.
Do jejích rukou vložil Ježíš všechny prostředky ku spasení
potřebné; věickni Svatí kolem ní se shromáždují, kteří
dílem její lásky a její ochrany jsou.

111. Maria přišla na svět se všemi osobními před
nostmi. Nejen že Bůh ji dary svými obohatil, ale i vlast
ními zásluhami byla bohata hned v den narození svého.
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Poklady zásluh nashromáždila si dle mínění některých
zhožných ctitelů již v oněch devíti měsících, které v lůně
matky své prožila. Ano i před narozením svým božským
světlem úplně proniknuta byla; ona Bohu docela se obě
tovala; milovala ho láskou, o níž žádného pravého pojmu
nemůžeme si udělati. () kéž by nám bylo bývalo do—
přáno Pannu Marii při jejím narození duchovním okem
viděti! V mysli její bylo nejjasnější světlo, v srdci jejím
nejhoroucnější láska, ve vůli zcela nepodmíněná oddanost;
žádný tvor neměl nikdy takového narození.

Již v kolébce své byla předmětem lásky nejsvětější
Trojice, obdivu andělů. Kdo pak jest ten vyznamenaný
tvor, tak pravili vespolek, který o prvním dnu života
svého tak četnými ctnostmi obdařen, tak velikou slávou
ozdoben jest?

A zlí duchové strachem se chvějí; vidí, jak Maria
proti nim povstává jako dobře seěikované vojsko k bitvě;
cítí potupu z porážky náčelníka svého a předvídají onen
hrozný boj, který toto dítě jednou s nimi svede: Jako
ěik spořádaný.

Církev jásá radostí. Vidíme, jak naěe osvoboditelka
přichází; její narození ohlašuje nám narození Spasitele
našeho. Ano, radujme se: „Narození Tvé zvěstovalo radost
celému světu“. (Nativitas tna gaudium annuntiavit uni
verso mundo.)

My zvláště máme se radovati, že Maria nám chléb
života přináší, a od tohoto dne pozdravujeme ji jako
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ranní červánek Eucharistie, vímet, že Bůh z ní podstatu
těla svého a krve své vezme, kterou nám ve velebně
Svátosti své lásky dáti chce.

První mše svatého Petra.

Hned po hodu Božím Svatodušním, praví učený
kardinál Bona ve svém překrásném pojednání o liturgii,
slavil svatý Petr, jako hlava církve svatá tajemství ve
večeřadle jerusalemském za přítomnosti apoštolův a vě
řících, kteří jeho kázáním obráceni byli. Vznešená Matka
Spasitelova byla beze vší pochyby přítomna. „Duchovní
město Boží“ vypravuje vidění, ověem zbožně vymyšlená, o
první mši svatých apoštolů. Den před tím šla Panna Maria
v průvodu andělův a svatých žen, aby večcřadlo, ve
kterém její nejsvětější Syn poslední večeři slavil, při
pravila a vyzdobila. Připravila také nekvašený chléb a
víno, jehož ku posvěcení třeba bylo, dále pak mísu a
kalich, ve kterém Spasitel sám způsoby chleba a vína
proměnil. Vykouavěi tuto práci, probděla celou noc na
modlitbách a ve vzhuzování nejvroucněiělcli úkonů lásky,
pokory a díků činění. Svatý Petr obětoval nejsvětější
oběť. Maria klečela při ní v jednom koutku večeřadla,
v Boha docela jsouc pohřlžena. Když sv. l'etr Tělo Páně
přijal a po něm ostatní apoštolě, kteří kolem něho stáli,
nesl Tělo Spasitele nejblahoslavenějěl Panně, která jej
přijala, obklopena jsouc anděly, v obdiv a úctu pohří—
ženými. Není možno všechny účinky vylíčiti, které svaté

Měsíc Panny Marie. 8
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přijímání v Panně Marii způsobilo. Bylať láskou božského
Syna svého docela zanícena.. (Duchovní město Boží, III. díl,
7. sv., 7. kap.)

Povzbuzení. Obětujme ovoce mše svaté Bohu skrze
ruce Panny Marie!

Střelná modlitba..Pozdravujeme Tebe, o Maria, která
nám Chléb života, nejsvětější Svatost, přinášíš.W

5. den.

Obětování Panny Marie ve chrámě.

I. Panna Maria neměla dětství, jak dle obyčejného
významu tohoto slova býva; neměla nestálosti a ne
vědomosti dětské. Brzy v dětství svém poznávala již Boha
a získávala si zásluhy; všechny duševní schopnosti její smě
řovaly k Bohu a v něm také spočívaly; Bůh byl jejím
životem. Jen tělo její bylo tak slabé a malé, jako jiných
dětí. Jakmile Maria sama choditi mohla, prosila rodičů,
aby jí dovolili do chrámu jíti, tehdy byla tři roky stara.
Tam byla přijata do počtu Bohu zasvěcených panen, a
zůstala dvanacte let ve chrámu. () tom životě jejím ne
víme nic, než že v úkrytu žila a ve všech ctnostech
se cvičila. Nábožní spisovatelé, svatí učitelé, jako Cedren,
sv. Jan Damascenský vypravují, že nejvíce navštěvovala
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nemocné děti, jim sloužila, je těšila. Povstala-li nějaká
hádka, byla Panna Maria zavolána, aby strany usmířila
a pokoj zjednala. Žila docela prostě a vyetřihala se všeho,
čím by 118.88be byla npozorniti mohla. Snížila se za
nejnepatrnější služku všech; neodepřela ničeho & konala
ještě více, než její malé družky od ní si přály. Andělé
ji chránili a nebeští duchove ji obklopovali. Proto ďábel
neměl k ní přístupu. ()na byla tou zamčenou zahradou,
které nikdo nemohl otevříti, než jen nebeský ženich její.

II. V tomto skrytém životě svém má Maria naším
vzorem býti. Bůh připravuje Marii v tajnosti a bez jejího
vědomí k velikému poslání, které má vyplniti. Později
bude Spasitel náš sám také připravovati se ku svému
evangelickému posláni třicetiletým mlčenlm v Nazaretě;
učenníky své však sám tři léta na tajemstvi nejsvětější
Svátosti připravovati bude.

l'i'kryt a mlčení jemi duši velkých věci. Spasitel
náš ukrýval před satanem, že jest Synem Božím. Kdyby
to ďábel zcela jistě byl věděl, byl by židů nikdy nepo
nonkal, aby ho zavraždili. Satanovi bylo úplně neznámo,
že ona Panna jednou Matkou liožl býti má.

Pokud nějake dílo v úkrytu, světu neznámo zůstává,
jistojiatě roste. Jakmile ďábel je objevil a po světě roz
hlasil, pak je napada a ze všech sil proti němu bojuje.
Jestliže zaseté simě často vyhrabáno býva, pak nemůže
kličiti; musime je v klidu nechati ležeti a zemí přikrýti.
Chcete—litedy duchovním způsobem růsti, pak akryjte

3.



se, ať svět o vás nic neví, jinak ďábel mnoho bídy vám
připraví, a vítr samolásky vás zničí.

III. Pán Bůh dlouho nás připravoval, hned od
našeho dětství milostmi nas obdařoval, aby do večeřadla
své Eucharistie nás uvedl. Z celého srdce za to mu děku

jeme! A jakkoli tak mladí jako Maria jemu jsme se
neobětovali, nalézáme se přece v dětství eucharistického
života. Eucharistické hnutí začíná se vzmáhati. Spasitel
náš vola nás jako první, abychom hnutí toho se zúčastnili.

Maria klaněla se Bohu ve chrámě v duchu a v pravdě.
Modlitbami svými svolala příští Spasitele, ba vroucí touhou
po něm příchod jeho urychlila. My, kteří jemu na oltářích
přítomnému se klanlme, nevolame k němu z daleka,
jako Maria. On jest s námi, prodlévá tu mezi námi,
máme ho stále. Napodobujte mlčení a skrytý život nej
blahoslavenějšl Panny! Kéž by vám byla vzorem vašeho
v Eucharistii ukrytého života! Dnes namáháme se, abychom
jenom před světem něco platili. Chceme velmi rychle cile
dosíci a požívati. Čekati neumíme. Pomáháme-li rostlině
ku vzrostu, co možná největšímu, přináší hned ze za—
čátku mnoho plodů; ale potom brzy vysílí & v krátké
době hyne.

Milujte tudíž prostý & skrytý život, skromné práce
stavu svého. Za šťastný se pokládejte, jest-li svět vas
nezna. Skryjte malý plamen lampy své pod kbelík; sebe
menší průvan mohl by plamen ten shasiti.
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Maria obětuje se Bohu rychle, docela, navždy. Obětuje
se docela: obětuje ducha svého, srdce své, svobodu svou,
sobě nenechává nic. Ú, obětujme se také my docela svá—
tostnému Spasiteli, který pro nás také docela se obětoval.
Jest snadno říci: Bože můj, já se Tobě docela obětují;
ale těžké jest, také to učiniti. Spolébejme na jeho milost
a modlitbu Matky své a častěji jeji tak dokonalou oběť
si připomeňme. Příklad její dodá nám zmužilosti a posily.

Neoddělujme nikdy Marii od Ježíše.

Když svatý Hyacinth z řádu Dominikanů slyšel,
že Tataři proti městu Kievu, ve kterém bydlel, vytáhli,
pospíchal do klášterního kostela, vzal ciborium, aby Pana
a Mistra svého před bezbožnosti těchto nevěreckých
barbarů uchránil. Když s pokladem svým ze chrámu
pospíchal, veliká, těžká socha Panny Marie, která u dveří
stála, třikrát na něho volala. Sv. Hyacinth s úžasem
Panny Marie se tázal, čeho si od něho přeje, odvětila:
„Můj milý Hyacinthe, Syna chceš před potupami barbarů
chrániti a Matku pohanům jejich vydatii" A když světec
slabou silou svou se omlouval, která mu bráni, aby tak
těžkou sochu nesl, odpověděla Maria. „Kdybys jen měl
trochu lasky. pak by ti bylo hračkou, abys mě odnesl;
pros mého Syna, nn ti zajisté tíži "lehčí.“ 'l'u vzal svatý
Hyacinth ihned sochu u. nesl ii tak lehce, jako kdyby
květinu v ruce držel. 'l'ak zbožná pověst.
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S nejsvětější Svátostí na prsou a se sochou Panny
Marie na rukou, šel bez obtíží kolem řad nepřátelských
& šťastně přibyl do Krakova. (Rossignoli.)

Povzbuzení. Opakujme bez ustání: Maria & Ježíš!
Ježíš & Maria!

Střelná modlitba. Nalezli Ježíše s Matkou jeho,
padli na kolena & klaněli se mu.

—————faqs—m

6. den.
Zvěstování.

Uvažujeme—li bližší okolnosti tajemství zvěstování,
objevíme v Marii nejvznešenější ctnosti. Jakou ctí bylo
pro ni, že vyvolena byla, aby na díle vtělení Syna
Božího, na největším to díle Božím podíl měla.

Archaněl poslán jest od Boha, archanděl božské
síly. Počne vyjednávati s Pannou. Jest to nejdůležitější
poslání, které kdy nebeský posel vykonal. Anděl se—
stupuje s nebe na zemi, jsa plný slávy, krásný jako
dennice, paprsky božskosti jsa obklopen.

Ke komu jde? Svět při zprávě o odcestování ne
beského posla bezpochyby mezi bohatými & mocnými
tohoto světa hledal by onoho šťastného smrtelníka, jemuž
šťastné poselství přináší; svět totiž rád se domýšlí, že
dokonalost jen u mocných a zámožných nalézti lze. Anděl



_3g__

však ubírá se k pokorné, neznámé Panně, patnáct let
staré, která za chudého řemeslníka řádně provdána jest
a v chudičkém domku v opovrženém městě bydlí. Ubíra
se k Marii! To zahanbuje lidskou pýchu. Vy věímáte si
jen toho, co se leskne, vážíte si jen zlata a diamantů,
ale při obecném sondu po nich jako po oblazcích choditi
se bude.

Archanděl ubírá se tedy k Panně. Bůh mluví dů
věrně jen s dušemi docela čistými. Odpouští hříšníka,
ale spojuje se jen s čistotou.

Archanděl pozdraví Marii dříve. On jest skutečně
menší, Maria jest zde svrchovanou Pani, & od té doby,
co předmětem Božího vyvolení se stala, drží osud světa
ve svých rukou. Jak mocné. tedy _iesttato mocná Panna!

Zdráva buď, milosti plná! Maria jedina jest milosti
plná; my jsme plni bídy, následky to hříchu dědičného.
Maria jest čistá jako slunce. Bůh stvořil ji ze zvláštní
látky, maje při tom zvláštní úmysly.

Pán s 'l'elmn. Ano, vždyť bydlí v čistém srdci
Tvém, jako vráji plném slasti, a ctnosti 'l'vé jsou libe
vonné květinky, které před ním nejpříjemnější vůni vy
dávají.

Které hodiny objevil se anděl? ll evangelistů toho
se nedočítáme. Vykludatelé Písma jsou toho náhledu, že
zjevení stalo se v půlnoci, v tom okamžiku, kdy jeden
den končí a druhý začíná. Mariu jest onen ranní červánek,
který dělí tmu od světla. Maria právě se modlila, toužila
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po příští Spasitele. Toto můžeme předpokládati bez obavy,
že bychom se mýlili. Neboť Bůh obyčejně vnukne duším
jako přípravu modlitbu, shodující se s milostí, kterou jim
dáti chce. Modlete se také vy ve slavné hodině početí a
narození Ježíše Krista, a ve spojení s Marií klaňte se
Bohu, který za vás tělo lidské na se bere.

Maria se leká. Jest to vlastností panen, praví svatý
Ambrož, že při příchodu muže se lekají a slov jeho se
bojí. Maria také se lekla cti, které se jí dostáva. Zasluhovala
ji ovšem plnou měrou, ale pravá ctnost nestaví se na odiv.

Anděl upokojuje Marii. Jest to podstatnou známkou
božských zjevení, že z počátku strach působí, později
však klid do duše vlévají, kdežto ďábelské zjevení naopak
mírcm začínají, válkou končí.

Poěneš Syna a nazveš jméno jeho Ježíš. Nebeské,
božské jméno, kterého žádný člověk dáti nemohl, a které
andělem s nebes přineseno býti muselo. Tento Syn bude
mocný, bude nazýván Anděl veliké rady, Silný, Podivný.
Panna Maria má takovou lásku k panenství, že hned
nesvolí. „Jak,“ praví, „tajemství toto má se vyplniti?
Pannou jsem a chci jí zůstatil“ Jaký to okamžik! Maria
drží nebe i zemi v napjetí. Bůh jakoby čekal na svolení
pokorné Panny, dále jíti nemohl.

Maria slyší slova andělova: „Moc nejvyššího 'liebe
zastíní a pannou zůstane.—';,i když matkou budeš“

A Maria odvětila: „Ecce aucilla Domini ——Ejhle, ja
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dívka Páně, staniž se mi podle slova tvého.“ O významné,
podivné, pokorné slovo!

Prvním slovem „ecce — ejhle“ vyslovuje úplnou
ochotu svoji. „Jsem ochotna, staň se, jak Bohu se líbí.“
Jest to úkon dokonalé poslušnosti.

Maria nepraví: Aj, já matka Vykupitele, jakkoli
v témž okamžiku jí byla. Svatí jsou tím pokornější, čím
více Bůh je povyšuje. Proto mohl také svatý Bernard
právem o Marii říci: „Virginitate placuit, humilitate
concepit — pro panenství své se líbila, pro pokoru svou
Syna počala.“

Duch sv. dokonává pak v Marii své božské dílo.
Svolení chudé panny změnilo tvář země. Bůh vrací se
do svého majetku, začíná znovu s lidmi obcovati, & to
mnohem dokonaleji a pevněji, než v zemském ráji.

'l'oto tajemství povyšuje nás do stavu šlechtického,
přivádí opět Boha na zemi. Mimo to jest vnitřním ta
jemstvím, tajemstvím sjednocení se. Ve sv. přijímání
Ježíš v jistém smyslu v nás se vtěluje a. přijímání jest
cílem jeho vtělení. Jestliže hodně přijímáme, pak sou
hlasíme s úmysly, které Bůh s námi má. Vtělení při
pravuje přepodstatnění ítranssuhstanciaei) a je napřed
nblažnje. Maria nestala se matkou Synu llnžíhujen sama
pro sebe; raduje se, že my na štěstí jejím účastenství
máme. Spojme se tedy s ní, když Ježíše Krista přijímáme,
pějme jí Magnificat. Pán učinil s ní v tomto tajemství veliké
věci; činí jeůtě nyni veliké věci, jestliže !( nám přichází.



Jak svatý Ondřej Korsini ve své pobožnosti
k Eucharistii odměněn byl.

Sv. Ondřej Korsini, který pro ctnosti své a svatost
svou již všude znám byl, na opětovanou žádost celého
národa dal se vysvětiti na kněze, ačkoli pro pokoru
svou se zdráhal. Když den první mše sv. jeho se blížil,
přáli si jeho rodiče, aby ji slavil v městském kostele
naveškerou možnou okázalosti. Ale světec náš vymohl si
od svého představeného dovolení, a slavil ji v osamělém,
uprostřed lesa ležícím klášterním kostele, aniž kdo ze
známých o tom věděl. Tam obětoval první mši sv., v lásku
božského Spasitele úplně jsa pohřížen. Tento rozhodný
způsob jednání byl Panně Marii tak milý, že hned po
sv. přijímání jemu se zjevila a pravila: „Ondřeji, ty jsi
mým služebníkem; vyvolila jsem tebe, chci sebe v tobě
oslavovati.“

Naše dobrá Matka dává nám timto projevem přízně
poznati, že nic tak se jí nelíbí, jako láska i úcta, kterou
jejímu božskému Synu prokazujeme, jenž z lásky k nám
v nejsvětější Svatosti přítomen jest. (Holland 6. února.)

.l'ovzlnczcní. Zdržme se každého slova i každé roz

tržitosti za přítomnosti nejsvětější Svátosti.

Střelná modlit./m. Plod života mého, Ježíš, jest dražší
než všechno zlato a stříbro světa. (Eccles)

.)a 0/3;(vcas ,
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7. den.
První otitelka vtěleného Boha.

Hle, můj vzor, má. Matka; Maria první klani se
slovu, které v lůně jejím člověkem se stalo! Jak doko
nalým v sobě, jak milým Bohu a jak milosti plným o
sobě a pro nás toto první klanění se panenské Matky
muselo hýtil

Jak velmi dokonalé muselo býti klanění se Panny
Marie v prvním okamžiku vtělení Syna Božího!

I. Bylo to klanění se pokory a poníženosti, před
vznešenou velebností Syna Božího, který za matku chudou
Pannu si vyvolil, bylo to klanění se pokory a poníženosti
s uznáním tak veliké. lásky, kterou Ježíš jí a vsemu
lidstvu prokázal. Právě takový má býti první úkon,
první pocit mého klanění se po sv. přijímání. Tentýž
pocit měla sv. Alžběta, když uvítala Matku Páně, která
k ní Spasitele, v lůně jeětě skrytého, přinesla: Udkud
mně ta milost, kterou tak málo zasluhují? Týž význam
má také slovo setnlka, do jehož domu Ježíš zavítal:
„Pane, nejsem hoden“

Druhým úkonem klanění se Panny Marie musel
zcela přirozeně býti úkon radostně vděčnosti, že Bůh
nekonečnou dobrotu lidem prokázal; úkon pokorně vděč
nosti, že svou nehodnou, ale velice šťastnou dívku vy—
volil, aby jí tuto zvláštní milost prokázal. Vděčnost Panny
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Marie rozplývá se v úkony lásky a chvály; vychvaluje
božskou dobrotu. Vždyť vděčnost jest srdcem lasky.
Vděčný člověk rozšiřuje se takořka až k dobrodinci.

III. Třetím úkonem klanění se Panny Marie musel
býti úkon odevzdanosti, odevzdanosti samy sebe, celého
života svého do služby Boží: „ejhle, já. děvka Páně,“
— úkon lítosti, že tak málo může, aby Panu Bohu dů
stojným způsobem sloužila.

Jeho službě obětuje se docela, jest ochotna všechny
oběti přinésti, kterých Bůh od ní žádati bude. Takto jest
šťastnou, že může jeho lásku oplatiti, kterou vtělením
svým člověčenstvu na jevo dal.

IV. Posledním úkonem Panny Marie byl bez po
chyby ůkon útrpnosti s bídnými hříšníky, k jejichž spa
sení Syn Boží člověkem se stal. Za ně přimlouvala se
u jeho nekonečně vclebnosti; byla ochotna za ně tresty
trpěti, za ně pokání činiti, aby k Bohu se navrátili. Vy
prosila jim toho štěstí, aby tvůrce svého, vykupitele svěho
poznali a milovali, jemu sloužili a takto nejsvětější Trojici
chválu vzdávali, kterou jí dluhuje každý tvor, zvláště
člověk. (i), jak rád klaněl bych se svému Spasiteli! vždyť
i já ho mám, jako Maria, ve svatém přijímání.

(_),Bože můj, velice důležitou prosbu k Tobě vzuáším !
Dej mně Pannu Marii v její vlastnosti, jako ctitelku nej
světější Svátosti za moji pravou Matku; popřej mně,
abych ůěastným byl její milosti, jejího ustavičného klanění
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se, kterým po celý čas se zabývala, když Tebe ve svém
tak čistém lůně nosila.

Vím dobře, Bože můj, že by to bylo největší milostí
života mého; budoucně chci se klaněti ve spojení s touto
Matkou, ctitelkou nejsvětější Svátosti, s touto Královnou
večeřadla.

Mešní roucho Panny Marie.
Sv. Bonnet, biskup Clermontský, věrný sluha Ježíše

a Marie, odebral se večer před svátkem nanebevzetí
Panny Marie ,do kostela sv. Michaela, aby tam noc v mo
dlitbách probděl a na veliký svátek své milované Paní
se připravil. Mezi tím, co vroucně se modlil, zaslechne
s nebe krásný zpěv. Najednou byl celý chrám osvětlen
a v prostorách jeho hlučelo to tak, jako když o velikých
svátcích veliké davy. lidu do něho se hrnou. Pln úžasu
a jako bez sebe vidi světec, jak Panna Maria v zástupu
andělův a panen ve procesí až ke stupňům oltáře se
ubírá. Panny & andělé pěli Chvalozpěvy ke cti Boha a
jeho Královny. Pak tázali se andělé, kdo bude svatá
tajemstvi slaviti; Panna Maria odpověděla: „Sluha můj
Bonnet bude je slaviti, který v úkrytu v tomto kostele
se modll.“ Andělé vyhledali hned světce, který leknutlm
v nejodlehlejšim koutku kostela se uschoval. Pak oblé
kají ho v nádherná roucha & při mši svaté, kterou za
přítomnosti Marie sloužil, mu assistuji.

Když svatá obět dokončena byla, požehnala nej
blahoslavenější Panna sluhovi svému a v upomínku za
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milostnou návštěvu svou zanechala mu překrásné mešní
roucho, které sama s nebe přinesla. Toto podivuhodné
mešní roucho bylo před revoluci v Clermontu schováno.
Jest tak jemné, tak krásně, že nikdo nikdy nemohl po
znati, z jaké látky jest zhotoveno. Jest lehké jako peří,
velmi lehounké a má tak drahocenné vyšívání, že jen
prsty anděla nebo samé Královny andělů je zhotoviti
mohly. (Bolland., 15. ledna.) Tak zbožná. pověst.

Povzbuzcní. Vykonejme svědomitě a dokonale díků
činění po svatém přijímání ve sjednocení s Marií!

Střelná modlitba. Ú, Maria, tvého milovaného Syna
jsem přijal, již ho od sebe nepropustím!

8. den.
Velikost Božího mateřství.

Maria, Matka Syna Božího, Maria, z níž narozen
Ježíš: To jest ta vznešená chvála, kterou evangelium
Marii vzdává. Duch svatý nechválí ani její dary milosti,
ani její ctnosti; spokojuje se tím, že její velkou hodnost
ukazuje, totiž její božské mateřství. Poněvadž Maria
Matkou Boha býti má, proto dostává se jí všech milostí,
všech poct. Celou její velikost naznačíme, jestliže řekneme:
Matka Boží.
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I. Přichází, aby pokolení lidské pozdvihla, aby
matce korunu cti vrátila, kterou Eva hříchem ztratila.
Satan uloupil tuto korunu naší první matce, Maria navrací
jí zase čest. Přichází předobrazena byvší paními Starého
Zákona: Juditou, Esther, Deborou; přichází jako krá
lovna, jako osvoboditelka. Když anděl jí se zjevuje, po
zdravuje ji zvláštní úctou, an se ani neodvažuje jméno
její vysloviti: „Ave, gratia plena — zdrávas, milosti plnit.“

11. Eva hříchem svým ztrácí svobodu a moc svou:
„Pod mocí muže budeš,“ praví k ní Bůh, za trest svedení.
A od té doby byla žena otrokyní nebo v podruží mužově.

Hle, tu jest ta silná žena, matka v nejvyšším slova
smyslu. Matka musí míti právo nad synem svým, &Matka
poroučí Ježíšovi. Ten, před nímž nebeské mocnosti strachem
se chvějí, poslouchá Marii. Ona mu poroučí, veřejně s ním
mluví, a užívá práv svých jako matka: „Synu, proč jsi
nám tak učinil?“ táže se ho, když byl v chrámě zůstal.
(_liuk. 2, 48.) Viz mor. Marie! V Keni zbavuje pout moc
Ježíšova. Koruna moci jest tedy druhým privilegiem jejího
Božího mateřství.

lll. Mateřství propůjčuje Marii ještě korunu slávy.
Eva ztrácí svou pýchou veškerou svou slávu. S hanbou
vyhnána jest z ráje a v bolestech bude roditi dítky.

Maria porodí Spasitele v radostech; nezna bolesti
mateřství. Spasitel opustiv lůno její, slávu svou v něm
zanechal, a Maria jest Královnou, poněvadž Ježíše, Krále,
porodila. Jest Královnou andělův a člověčeustva.
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Králové budou jí království svá k nohám skládati.
Národové budou u ní spásu hledati a všude, kde Ježíš
trůn míti bude, bude také Maria trůn svůj míti. Oltář
ke cti Panny Marie bude vždy státi po boku oltáře
Ježíšova.

Hle, tu čest, moc a sláva Božího Mateřství. Maria
jest všady ctěna; ona jest mocnou a slavnou v Ježíši a.
a skrze Ježíše: ona jest božskou Matkou jeho.

Mše svatá v nebi & Panna Maria.

Sv. císař Jindřich, který s manželkou svou, svatou
Kunigundou, v úplné zdrženlivosti žil, aby čisté man
želství Panny Marie s Josefem nápodobil, byl od nej
blahoelavenější Panny v kostele Maria Maggiore zvláštní
přízní vyznamenán. Když totižjedné neci do tohoto chrámu
se odebral, aby bez vyrušování rozjímati mohl, zjevil se
mu Spasitel světa s Matkou svou a velikým zástupem
nebešt'anův. Ježíš Kristus sám obětoval mši sv., oblečen
jsa v nádherná roucha; za jáhna měl sv. Vavřince, a
sv. mučeníka Vincence ze Saragossy za podjáhna. Ne
beští duchovní počali podivuhodné, krásně zpívati introitus
mše sv.: Suscepimus, Deus. Potom pokračovali slovy:
Justitia plena est dextera tua — Pravice tvá jest plna
spravedlnosti. ——Při těchto slovech obrátil Pán Ježíš,
Panna Maria i všichni svatí zraky své na zbožného
císaře, aby mu na jevo dali, že spravedlnost první ctností
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králů býti má. Po evangeliu dal podjahen svatý text
Panu Ježíši, pak Panně Marii a potom na zvláštní příkaz
Panny Marie také císaři políbiti, slovy: „Podej políbeni
pokoje tomu, jehož panenství mně tak velice se líbí.“
Po těchto slovech zmizelo zjevení, které v duši svatého
Jindřicha nevyslovitelnou útěchu zanechalo a novou touhou
ho nadchlo, aby za takovou přízeň ještě více než dosud
dobré skutky konal.

Povzbuzení. Přijímejte často Ježíše ve sv. přijímaní
jako lék proti žádostivosti těla i k zachování čistoty srdce.

Střelná modlitba. Zdrávas Maria, ty duchovní ráji
Boha, ve kterém neposkvrněné lilie, Ježíš, kvetla.W

9. den.

Vnitřní život Panny Marie.

[. Maria, ktera všemi dary ozdobena, všemi ctnostmi
obohacena a ve všech milostech dokonalá byla, ve světě
s obyčejným vnějškem se objevila. Jednání její nemají
žádného lesku, ctnosti docela obyčejnými se zdají, život
její plyne v mlčení, ve skrytosti, a evangelium nic o něm
nevypravuje. Maria ma býti vzorem života v Bohu
s Kristem skrytého, který my svým chováním ctíti a

Měsíc Marianský. 4
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věrně nápodobiti máme. Chci vám totiž dokázati, že
zákon svatosti, kterého Bůh v srdcích našich se domáhá,
týž jest, kterého Maria poslouchala.

Církev pěje o Marii: „Všechna sláva dcery krá
lovské jest uvnitř.“ To jest podstatnou známkou svatosti
Panny Marie, nic pro venek, nic, o čem svět by se do
věděl, všechno jen pro Boha, jemu toliko má všechno známo
býti. Při tom byla nejsvětějšim & nejdokonalejšim tvorem.
Poněvadž Bůh Pannu Marii více než každý jiný tvor
miloval, musela od jeho dobroty obdržeti nejbohatší &
nejlepší milosti, nejdrahocennější osvědčení přízně. (hee
udělil jí všechny ctnosti matky, Syn všechny milosti vy
koupení, Duch svatý všeehny milosti lásky. Avšak Maria
vedla docela obyčejný, skrytý a. neznámý život. Z toho
bezpochyby následuje, že tento stav tichého a vnitřního
života. nejdokonalejší jest. Vnější, Bohu zasvěcený život
jest méně dokonalý. Proto také Spasitel náš mnohem
více ve skrytě zůstával, než na veřejnosti se objevoval.
Vsichni svatí tímto vzorem se řídí; kdo chce přítelem
Boha býti, musí sebe samého se odříei, jako Ježíš &Maria.

II. A nyní táži se: Chcete býti svatými? Zajisté.
Pak buďte dbalí zivota vnitřního. Jste k tomu povoláním
svým jako ctitelé nejsvětější Svátosti zavázáni. Jak chcete
bez tohoto vnitřního ducha se modliti? Jestliže před tváří
Spasitele našeho ani okamžik bez knihy býti nemůžete,
jestliže nie ze srdce svého řlei nedovedou—„eo ěiníte pak
při klanění se? Nebudete nikdy sami mluvili, vypůjčíte
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si vždycky myšlenky a slova od jiných lidí? () nikoli;
přičiňte se, abyste žili vnitřně. Každý nemůže býti jako
Ježíš & Maria, ale každý může žíti dle své milosti a
ctnosti, jinak nedosáhnete v modlitbě žádných ůtěch a
vnuknutí, budete pozorovati, že jste u nohou Spasitele
našeho chladní a nespokojení. Kdo chce se klaněti, musí
se vnitřně klaněti. Musíme s Bohem rozmlouvati, musíme
se ho tážati, na odpověď jeho čekati, v něm se radovati,
v jeho společnosti, v jeho službě šťastnými se cítiti.
Člověk potřebuje nutně, aby rad a důvěrně s Bohem
obcoval. Kdo však chce lásku Ježíšova naleznouti, musí
vnitřní život vésti. Co však znamena vnitřní život vésti?

Milovati ze všech sil, abychom s Ježíšem rozmlouvati,
s nim žíti mohli. Avšak Ježíše nelze ušima slyšeti a
tělesnýma očima viděti, on mluví jen ku sebrané duši.
Ježíš žije v nejsvětější Svátosti život úplně vnitřní, ne
vstupuje do duše tak, abychom ho viděli, ale obrací se
přímo na duši, s ní toliko chce mluviti. Jestliže duše
vaše v jeho přítomnosti se nerozplývš, pak jest to ná
sledkem toho, že Ježíš na ni nepůsobí; pak jest nějaká
překážka mezi duší a Ježíšem. Ach, nemyslete si, že by
Spasitel naš něco nepravdivěho řiti chtěl! ()a sice řekl:
„Břímě mě jest lehké,“ ale to platí jen pro toho, kdo
toto břímě v modlitbě a vnitřním životě nese. Bez mo

cllitby a vnitřního života břímě toto bude vám těžké.
Nevedeme-li život vnitřní, pak všechno v životě našem
pokulhává. (i, jak bych si přál, aby slovo na vás se

4—
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vyplnilo, které na P. Marii se uskutečnilo: „Království
Boží jest ve vás,“ království ctností, lásky a vnitřních
milostí. Potom začnete býti ctiteli a svatými. Tráva polní
každého roku usýchá, poněvadž nemá hlubokých kořenů,
ale cedr, oliva, dub žijí stále, poněvadž jejich kořeny
hluboko do země vnikají. Kdo tedy pevným zůstati chce,
musí až na dno proniknouti, až do svého vlastního nic.
Tam nalezneme Ježíše. On sebe samého zmařil. (Fil. 2, 7.)
Tu ho Maria nalezla. O kéž by tato dokonalá Matka
mohla vám vyprositi, abyste jak ona v Ježíši živi byli!
Kéž byste mohli jako ona vždycky v Ježíši zůstávati
a nikdy od-něho se nevzdalovatil

Maria jako prostřednice u Ježíše v nejsvětější
Svátosti.

Zbožný bratr laik z řádu Františkánů v té době,
kdy slavné sliby skládati měl, těžkým pokušením napaden
byl, aby do světa se vrátil. Bál se, že by slibem na vždy
se zavázal. Strach, že by po složení slibů jim nevěrným
státi se mohl, přiměl ho k tomu, že den před slavnými
sliby řeholní roucho svlékl. Než však odešel odebral se
do klášterního kostela, vrhl se na kolena před svatostánkem,
nad nímž socha nejblahoslavenější Panny se nalézala, a
prosil vroucně Ježíše i Matku jeho, aby mu dovolila
odejíti. Však nastojte! Panna Maria sestupuje se svato—
stánku a otvírá ciborium, z něhož krásné jasem zářící
dítě vychází. Maria padá před Synem svým na kolena,



__53_

snažně prosíc: „Synáčku můj, měj ůtrpnost & ubohým
sluhou našímí“ A Ježíš pravil: „Milá Matko, co chceš,
abych učinil, když u mne zůstati nechce?“ Dobrotivá.
Matka odpověděla: „Synu můj, měj ůtrpnost s ním &
uděl mu milosť, aby u Tebe zůstal.“ Potom pozdvihl Ježíš
ruku, požehnal bratrovi & přislíbil Marii, že chudého ře
holníka nikdy neopustí.

Pak vrátil se Ježíš do ciboria. zanechav bratra

silou a útěchou naplněného. (Nikolao Laghi Da Lugano,
Miracoli del santissimo Sagramento, trat. I., c. LXXlQ)

Povzbuzenf. Žijme dle vzoru naší Matky ve sjedno
cení s Ježíšem, který v nás přítomen jest!

Střelná modlitbu. () Maria, pravá dcero velikého
Krále, celá vznešenost tvá jest ve Tvém srdci, poněvadž
Ježíš v tobě stánek svůj vyvolil.

„faru ' 5\ r ? ' “&'/93
(T. U (')

10. den.

Skromnost, podstatný znak Panny Marie.

Skrytý život Marie má jeden znak, kterým od ži
vota Ježíšova se rozeznává. Na Marii nespatřujeme oné
pokory, která nás v úžas &.zahanbení přivádí, onu směs
síly a.slabosti, velikosti a ponížení, kterou v životě Ježíšově
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obdivujeme. Život Panny Marie ubíhá vždy stejnoměrně,
prostě &.skrytě, jest to království pokorné, něžné skrom
nosti. Skromnost jest podstatným znakem její zbožnosti.
její ctnosti a všech skutků.

I. Maria jest skromná, kdekoli na veřejnosti vy
stoupí. Neupozorňuje na sebe ani svým přísným jednáním,
ani nápadnou nedbalosti, jest pokorná &něžná, jako duch
Ježíšův, celé její postavení ve veřejném životě a všechno,
čeho upotřebuje, staví ji na stejný stupeň 3 obyčejnými
ženami.

II. Maria jest skromná ve světě. Přináší hned oběť
v zátiší, odebírá se do daleké krajiny ku své tetě Alžbětě,
aby jí blahopřála a sloužila. Tři měsíce zůstává její
družkou, její pokornou služkou a jest štěstím tohoto v_v
znamenaného domu. Maria vystupuje na. veřejnost, když
sláva Syna jejího toho vyžaduje; objevuje se na svatbě
v Káni. Ani slovem sebe samu nechválí, nechlubí se. že
jest Matkou Spasitele, nevynáší se moci a slávou Syna
svého, aby se v očích lidí povznesla; skromnost její jest
příčinou, že věnuje se lásce k bližnímu &, jestli toho
třeba, dle ní také jedná.

lll. Maria jest skromná ve svých povinnostech.
l'lní je tichou myslí, bez přenáhlení a spěchu, vždy jsouc
spokojena tím, co ji potká, vždy hotova jsouc k plnění
nové povinnosti. Plní je onou stejnoměrností povahy, která
žádných obtíží nedává na sobě znáti, a také žádné útěchy
nežádá, která zraky lidí na sebe nepoutá, poněvadž
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všechno přirozené & obyčejné jest. Takto jest krásným
vzorem pro toho, kdo jako Ježíš v Eucharistii žíti chce,
pro ctitele, službě jeho zasvěceného. Celý život takového
ctitele pozůstává ze skutků na pohled nepatrných, zmalých
oběti, které toliko Bůh znáti a odměniti má; jest to jeho
radostí, aby Mistru svému stálým sebezapiraním se líbil.

IV. Maria jest skromná ve vší zbožnosti. Maria,
povýšená na nejvyšší stupeň modlitby, kterého tvor do
síci může, Maria, žijící ve stálém osvědčování dokonalé
lásky, vyvýšená nade všechny anděly, Maria, jež jako
Matka Boží zvláštní řád mezi divy Božími zaujímá: slouží
Bohu obyčejnou zbožnosti. Poslouchá, co zákon poroučí,
slavi předepsané svátky, s věřícími koná své modlitby.
Docela ničím na sebe neupozorňuje, ani svou skromností.
kterou dovede skrýti. Nic neprozrazuje dokonalost jeji
zbožnosti, ano ani neobyčejnou roznícenost ve zbožnosti.

Tuková má také naše pobožnost býti: obyčejnou
ve svých cvičeních, jednoduchou ve svých prostředcích.
Pečlivá musíme se varovali každé nápadné zvláštnosti,
tohoto jemného ovoce sumolásky. jakož i všeho neoby
čejného, co příliš snadno k marnivoeti a sebeklamu svádí.

V. Maria jest skromná ve svých ctnostech. Má
vsechny ctnosti v nejvyšším stupni, koná všechny o nej
větší dokonalosti, ale jednoduchou a obyčejnou formou.
Její pokora spatřuje jen dobrotivost Boží a za všechnu
přízeň, kterou od Boha dostává, jen vděčnost chuďasa
na jevo dává, vděčnost bez lesku & slávy, které svět
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ani nepozoruje. „Může něco dobrého z Nazareta přijíti?“
Nikdo si Marie nevšímá.

Hle, tu jest to veliké tajemství dokonalosti: dovésti,
abychom ji v úplně prostotě nalezli, dovésti, abychom
ji docela obyčejným způsobem vypěstovali, abychom ji
uprostřed lhostejnosti a netečnosti zachovali. Veřejné ctnosti
hrozí veliké nebezpečenství, pochválená &již napřed za
svatou vyhlášená ctnost jest blízka pádu: květina, kterou
každý obdivovati chce, bývá často rychle utržena.

Zamilujme si tedy tyto neviditelné ctnosti v Na
zaretu, které na úpatí kříže povstávají, ve stínu Ježíše
a Marie. Nemusíme se tak snadno báti ani bouří, které
cedry lámou, ani blesku, který vrcholy hor zasahuje.

Vl. Maria jest skromná ve svých obětech. ()na
obětuje se tiše a mlčky, nenaříká si, sebe sama. nijak
nepřeceňuje, poněvadž k velikým obětem povolána jest;
neprosí, aby Bůh hořkosti těchto obětí zmírnil. Zůstává.
skromnou při nejistotě manžela svého. Místo, aby mu
veliké tajemství, které v ní se stalo, zjevila, snáší jeho
pochybnosti. Starost o to ponechává Bohu a jest klidnou
v rukou jeho Prozřetelnosti.

Na křížové cestě provází Syna svého plna bolu,
nenaříká, nežaluje na Jerusalem. Na hoře Kalvarli, kde
Maria neskonalý bol snášeti musí, mlčí, a když se Synem
se rozloučila., odchází jako matka hluboce zarmoucená,
ale do vůle Boží odevzdaná.
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VII. Maria jest konečně skromna ve své důstojnosti.
To jest ten nejkrásnější triumf skromnosti Panny Marie.
Nemá-li pak jako Matka Boží všechny nároky na hol
dování světa? Z důstojnosti své podržuje si Maria jen
břímě, jen oběť. Nikdy jí nespatřujeme, je-li Syn její
oslavován, ale vidíme ji v jeho družině, jde-li o to, aby
pokoření nebo bol s ním sdílela.

Chceme-li tedy dětmi této milostné Matky býti,
musíme takořka její skromnosti se oděti & ji za denní
předmět svého rozjímání zvoliti. To jest to dědictví,
které nám Maria zanechává, její skromnost budiž pra
vidlem našich ctností. Ona prostota, která více po vy
plnění povinnosti než po požitku touží, která Bohu více
pro něho samého než pro útěchu vlastni slouží, lásku láskou
splácí, ta budiž naším údělem, cílem našich snah, a pod
statným znakem našeho života!

Božské zasnoubení.

Maria po ničem více netouží, než aby nás s božským
Synem svým v nejsvětější Svátosti nerozlučně spojila.
Když jednoho dne velelmá. matka Kateřina, ze řádu spa
nělských Karmelitek, nejsvětější Svátost přijala n city
ncjněžnějšl lásky k božskému srdci se rozplývala, zjevila
se jí Maria s Ježíškem na ruce. Mariu vzala ruku svého
božského Syna & vložila ji do ruky Kateřiny, aby ji
takořku zasnoubila s božským ženichem ieiím. Kateřina
projevila hned smýšlení, které tohoto božského zasnoubení



hodné bylo, prosíc Ježíše, aby jí dovolil na jeho utrpení
podíl míti. Tu podal jí Spasitel trnovou korunu, kterou
čelo své ověněila & po celých třiadvacet let, co ještě
žila, nikdy neodložila, pyšnější jsouc na svůj diadem,
než králové na své koruny, diamanty posazené.

Povzbuzení. Ubnovme v životě svém skromnost Ježíše

a jeho svaté Matky.

Střelná modlitba. Velehime tě, o neposkvrněné Ho
lubice, která nám přinášíě ratolest Ježíše, Syna Tvého,
jenž nás od duchovní potopy zachrání.W

lí. den.

Marie v Betlemě.

Tajemství v Betlemě jest plné bolesti a lásky. Ježíš
jest zde milostnějěí než na Kalvarii. Vnikněme do my
šlenek Panny Marie!

1. Před narozením Syna jejího v oněch hodinách,
které tento šťastný okamžik předcházely, sjednoťte se
s jejím očekáváním, zvětěte jako ona svou pohožnost a
lásku, spojte se s jejím sebráním ducha, učte se z její
duševní nálady, že máme Bohu tak sloužiti, jak on chce,
a ne, jak bychom my rádi chtěli. Maria skutečně věděla
z proroctví všechno, co Syn její měl vytrpěti; chystala

(
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se, že mu bude sloužiti, jak by si přál, a že ho bude
všady &ve všem následovati. Napodobujte tuto odevzdanost
do vůle Boží, tuto pravou lásku! Maria zajisté se do
mnívala, že Ježíš v krásném paláci, nebo aspoň ve slušném
příbytku se narodí. Avšak není tomu tak; narodil se
v jeskyni, ve skalní sluji. Maria a Josef nebyvše od
nikoho přijati, jsou přinuceni do jeskyně se odebrati
Bolesť svatého Josefu byla zajisté veliká. Jeho. jakožto
hlavy rodiny, péčí bylo: aby pro svatou rodinu příbytek
našel, a můžeme pochopiti, iak velký byl jeho bol, když,
jsa všudy odbyt, Marii v tom okamžiku, kdy poroditi
měla, do oné jeskyně vésti mu sel. Maria však byla šťastna,
ač hanebné opovržení zukusila; měla Ježíše ve svém
lůně a věděla, že on sám dopustil, aby byli zueuznáni
&odbyti, že on je ku chlévu vedl, v němž se naroditi chtěl.

Takovým způsobem dosahuje Buh cile svého. Člověk
jedná, hledá lidské pomoci. a když všechny prostředky
vyčerpal, puk vede ke Buh tam, kam ho vésti ohon.
Bůh dopouštl, že člověk marně lidskou pomoc hledu, el.—.
nenuleznuv ji, jemu se odevzdává & od něho jako Mori-.
u Josel vésti se dá. V tt'tllliU stavu opuštěnosti pozwujt—
člověk tlm dříve dobrotivost Božl; Bůh stará se pak
u nás, u my přicházline bez nepokoje k němu, jako dítky
k otci svému. Uoprueujeme-h se dobrého vysla—.lku,
ukazuje li se nám vláda l'rozřetelnosti poehopitelným
způsobmn, pak nezůstane naše láska stejná, pak snad
budeme příliš spoléhati ve vlastní pomoc a ne v Boha.



—60—

Bůh osvědčoval Israelitům větší přízeň v poušti než
v Palestině. A Ježíš byl milostnější v jeslích v Betlémě
a v chudém domku v Nazaretě, než ve svém veřejném
životě, uprostřed divů, které konal.

II. Když pak Ježíš se narodil, 6 pochopte, jste-li
s to, úkony klanění, holdování, pozornosti, které Maria
Ježíši prokazovala. Maria, jaké to krásná monstrance.
Velikou moudrostí od Ducha sv. byla zhotovena. Co jest
krásnějšího nad Marii, soudíme—líjen dle vnějšku? Ona
jest lilii údolí, která v neposkvrněné zemi vypučela.
Maria jest ráj Boží. Vizte, jaká květina v něm kvetla!
Ježíš, květina z rodu Jesse. Vizte, jaké ovoce přinesla.
Ježíše, chléb vyvolených. Vstupte do duše Marie &uvažujte
její krásu. Naleznete v ní krásu, která s to jest, aby
věčně blaženými vás učinila, jestli ji skutečně poznáte.
Bůh všechno vynaložil, aby Marii nádherně vybavil.
Vizte tu monstranci vtěleného slovu, vizte ten průplav,
kterým Ježíš k nám přichází.

Ú zajisté, Eucharistie má počátek sVůj v Betlemě
v rukou Panny Marie; ona přinesla chléb, po němž
člověčenstvo luční, a který je toliko živiti může. ()na
nám tento výtečný chléb zachmá. ()na bude beránka
krmili, jehož oživující Tělo poživáme. Napáji ho svým
panenským mlékem, krmí ho pro oběť; poznává již
určeni jeho, ví, že jenom k tomu účelu zde jest, aby
byl obětován. Jest to vůle Boží, které ona (locelu po
slttšna jest, a nosí i připravuje na loktech svých oběť
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na Kalvarii a na oltáři. V den oběti přinese svého božského
Beránka do Jerusalema, tam bude ho spravedlnosti Boží
za spasení světa obětovati. Maria jistě uslyšela z úst
Syna svého toto slovo: „Otče, již nepřijmeš žádných
obětí Starého Zákona, hle, tu jsem já!“ A Maria spojuje
se s obětnou myslí jeho a s obětováním jeho.

III. V Betlemě však jsou také radosti. Pastýři,
prosté duše pospíchají sem, aby Ježíši se poklonili. A
Maria jest šťastná, když vidí ten prostinký hold a dary,
které s dobrým srdcem jejímu Ježíši přinášejí.

Po několika dnech odvádějí mudrci daň svého
klanění & obětují královské dary. Maria to jest, která
jim Ježíše ukazuje, na loktech jejích ho nalézají.

Kolikrát mohli jste se radovati z téhož štěstí, jako
mudrci! Jak šťastna jest milující duše, jestliže Ježíše
s Marií nalezla. Ti, kteří svatostánek, kde odpočívá,
znají, ti, kdož ho do srdcí svých přijímají, vědí, že
obcování s ním má v sobě rozkoš, že útěcha jeho jest
slastiplná, pokoj jeho nenahraditelný a důvěrnost lásky
jeho nevýslovné.

Ježíše v rukou Marie nalézti, s city Panny Marie
se epojiti, když ho k srdci svému tiskne, jak vzácný to
okamžik! Jen škoda, že tak rychle uplyne, právě jako
na hoře Tábor. V tom okamžiku zapomínáme na všechno,
nepřejeme si ničeho, ani sebe. V tom okamžiku máme
Ježíše & Marii.
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Jak přičiněním Panny Marie svatyně nejsvětější
se rozmnožují.

Jestliže Panna Maria tak četným ctitelům svým
myšlenku vnuká, aby slíbili, že budou putovati a jí ke
cti svatyně budovati, pak činí to bezpochyby s tím
úmyslem, aby svatostánky Syna svého rozmnožila. Krásný
toho doklad poskytují nám dějiny kaple Panny Marie
Laus-skě, která v Alpách leží. Maria obrátila se ku
zbožné pastýřce, kterou si vyvolila za nástroj milostí
svých, těmito slovy: „Přáním mým jest, aby zde kostel
ke cti přemilého Syna mého postaven byl, kamž mnoho
hříšníkův a hříšnic přijde, aby se obrátili“ Kostel byl
vystavěn z haléře chuďasa. Jindy pravila Panna Maria
téže dívce: „Můj Syn dal mi toto místo k obrácení
hříšníků“ Vskutku nikdy, jak dějiny kostela Lane-ského
dokazují, žádny hříšník toto posvátné místo neopustil,
aby se byl nesmířil s božským Synem nejsladší Matky,
který na něho ve svém svatostánku, tomto trůnu milosti
a milosrdenství, čekal. fDějiny zázraků P. Marie Laus-ské.)

Povzbuzmí. Prosme Marii bez ustání, aby Ježíše
nám dáti ráěila.

Stiahni modlitba.. l'ozdruvena budiž, Maria, 'lly
svatá Horo, na níž eucharistický beránek hojnou pastvu
nalezl!



12. den.

Panna Maria obětuje Ježíše ve chrámě.

[. Spasitel náš neváhá veřejně Otci svému nebe—
skému se obětovati. Matka jeho nese ho čtyřicátého dne
po jeho narození do chrámu. Nese dítě své na rukou;
ubírá se, aby je Otci svému obětc'ívala,aje za dvě hrdliček
zase vykoupila. Ježíš chtěl za tato dvě zvířátka vykoupen
býti, poněvadž jsou obrazem jeho čistoty a prostoty. Ve
liké tajemství se děje. Štěstí nejblahoslavenější Panny
a její radosti tímto dnem přestávají. Poslyštc slova Bohem
vyvoleného starce: „Položen jest tento ku pádu & po
vstání mnohých; tvnu duši pronikne meč.“ Jak může
nejsvětější Trejice, jak může Bůh ve své dobrotivosti
tak bolestné taieniství chudé, patnáctileté matce zjeviti,
která z narození syna svého jeěíě'plnn radostí jest? Jest
to její první vycházka a tu dovídá se, jakou smrtí Syn
ieií zemře. Maria povhopuje všechnu. tld toho dne jest
Kalvarie všudy, kde Ježíš jest, v Nuzuretě, v Egyptě;
Maria vidí stále svého ukřižovaného Syna. Nemáme-li
ctností, puk nechává nás Bůh v jakémsi druhu jistoty
podřimuvati; vidí-li však duši, která ho skutečně miluje,
puk pospíší si, aby ji křížem navštěvoval, aby slávy
.wě v ní nabyl. Láska jeví se v utrpení. Maria každé
utrpení ráda přijímá. ()d nynějška se Synem svým
bude si vypruvnvnti jen () Kalvarii, u jeho utrpení u
u simrti ; má síly dosti, aby vytrpěla muky na hoře Kalvarii,
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které od nynějška tedy 33 let trvati budou. Chápete,
co obsahuje slovo: „ukřižovati,“ co znamená výrok:
„Meč bolesti pronikne duši Tvou?“ Od této chvíle María
vidí celě utrpení Syna svého, neustále na ně mysli; od
tohoto dne jest Královnou mučeníkův.

II. Jaké naučení máme si vzíti z obětování Ježíše

ve chrámě Pannou Marií? Odpověď: „Nemáme se Ježíši
obětovati pro vezdejší požitek, pro útěchy, pro jistý klid,
pro nerušený pokoj. „Vezměte jho mě na sebe,“ praví
Ježíš, „jest sladké & břímě mé jest lehké.“ Týž Ježíš
však také řekl: „Kdo kříž můj stále za mnou nenese,
není mne hoden“

Co máme činiti? Ve sjednocení s Marií, naší Matkou,
máme se Bohu obětovati, a útrapy, které na nás sešle,
trpělivě snášeti. Duše, která Bohu chce se obětovati, do—
stává z počátku útěchu; kdo Bohu slouží, pociťuje velikou
slast. Jest mnoho duší, které světa se nabaživše, v němž
jen sklamání zažily, ku zbožnosti se vracejí, aby v ní
pokoj & útěchu nalezly. Tyto slouží Bohu tak dlouho,
dokud jim oněch slasti okusiti dává; jestliže však před
nimi se skryl, jestliže tento chléb dltek svých za jiný
silnější pokrm vyměniti chce, pak jsou znepokojený,
ztrácí mysl a upadávají do nepokoje. Nainahají se, aby
vynalezly, čím tento trest zavinily. Domnívají se, že zpovědi
jejich nebyly upřímné, že svatá přijímání jejich byla
nehodné. Příčinu této změny v sobě samých nalézti chtějí,
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a poněvadž jí nalézti nemohou, ztrácejí mysl a na konec
upouštějí docela od své zbožnosti.

Važme si velice útěchy Boží, radujme se, když
Bůh nám ji posila; ale výhradně jí nehledejme. Útěchy,
milosti, které pociťujeme, pominou, jen Ježiš zůstáva
vždycky. Byli svatí, které Bůh velikými útěchami a
extasemi obdařil; co však také vytrpěli! Bůh časem
naplňoval je útěchou; tato byla odměnou za utrpení jejich
a povzbuzením, aby z lásky k Ježíši ještě více trpěli.
Utrpením se posvěcujeme, křížem, zkouškami duše se
posiluje, všeho se odříka, nehledajíc vlastního upokojení,
ale jen Boha samého.

To jest naučení, které nám tajemství obětování
Ježíše ve chrámě hlasé.. Žijme dle něho, chceme—lihodni
býti vznešené oběti, o které neustale ve Svátosti roz
jímame, jakož i její Matky, která ji přinesla.

Hromnice na nebesích.

V „růženci sv. Dominika,“ iak Mikuláš Laghi vy—
pravuje, čteme, že jedna mladá žena, jmenem Lucia,
která pohožnost k nejhlahoslavenějšl Panně z celého srdce
si zamilovala, a denně růženec se modlila, spatřila o
svátku očišťování Panny Marie anděla v podobě zářícího
mládence, který k ní promluvil: „Pojď, Lucie, na dnešní
svátek povedu tě do překrásného kostela, kde rozkošné
věci spatříš.“ A skutečně octla se v tak velehném chrámu,
že nádheru jeho nebyla s to pochopiti. Svatá Anna se

Měsíc Panny Marie. 5
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sv. Magdalenou vzaly ji za ruku a vedly ji do středu
zástupu ke stupňům trůnu Panny Marie. Vznešena Krá
lovna oslovila ji takto: „Poněvadž pilnou modlitbou mého
růžence tak často mému Synu jsi mne představila, chci
v odměnu za to tebe jemu představiti.“ A v skutku viděla
Lucie, jak Ježíš přišel, a pak jako velekněz jsa oděn,
v jeji přítomnosti svatá tajemství slavil. Když okamžik
sv. přijímaní se přiblížil, přistoupil celý sbor nebešťanů
ku svatému stolu; Lucie však neodvážila se k němu při
stoupiti, poněvadž za nehodnou se pokládala, aby v čele
těchto hosti nebeské hostiny se súčastnila. Ale Maria
vzala Lucii za ruku, podala ji první místo, sama pak
na druhém přijímala. Potom vidění zmizelo, učinilo však
na zbožnou služebníci Marie takový dojem, že ostatek
života svého křesťanské dokonalosti zasvětila.

Povzbuzení. ()hětujme ve spojení s Marií Ježíšovi,
této oběti lasky, na našich oltářích všechno, čeho od
nás žádá! '

Střelná modlitba. Požehnana buď, Maria, ty úrodná
róvo, které jsi nám eucharistická víno dala!
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13. den.

Život svaté rodiny.

Uvažujme život svaté rodiny, totiž život Panny
Marie a sv. Josefa v Ježíšovi.

I. Ježíš byl středem lásky Panny Marie a svatého
Josefa. Kde tělo, tam shromažďují se orlové; kde poklad,
tam srdce. Ježíš byl středem těchto šťastných rodičů.
Nensadili se trvale ani v Betlemě, ani v Nazareté, ani
v Egyptě. Měli Ježíše a s ním všechno; Ježíš byl domem
jejich srdce.

Jak rychle vrátil se svatý Josef, musel-li odejíti,
s radostí do domu, ve kterém božské dítě se nalézalo!
Neztratil ani okamžiku, vzdálen jsa od něho. Věděl, že
Ježíš jest vtělené Slovo.

Právě tak jest Eucharistie mým domem, mojí ro
dinou, mým středem. Také jé mám rád, jako Maria a
Josef, jen u ní rád prodlévati.

ll. Ježíš byl cílem života Panny Marie a sv. Josefa.
Pro ného jen oba žili a pracovali. 8 jakou radostí pra
coval dobrý sv. Josef, aby božskému dltku & božské
Matce jeho vezdejší chléb vydělal! S jakou radostí při
nesl domů denní mzdu za práci svou! Jak příjemné byly
mu jeho namáhavé práce, poněvadž je pro Ježíše konal!

Tak také eucharistický J ežiš má býti cílem a radostí
mého života, radostí a štěstím mé práce. A je-li pak.

5.



který život krásnější nad onen, který ve společnosti
eucharistického Ježíše žijeme?

III. Ježíš byl ustavičným pokrmem života, spojení
a lásky Panny Marie a sv. Josefa. Byli šťastni, když
ho spozorovali, když ho slyšeli, když viděli, jak pracuje,
posloucha a se modlí. Dělal všechno dobře.

Zvláště byli šťastni, když mohli v srdci jeho roz—
jímati, úmysly jeho zkoumati, jeho smýšlení, pohnutky
jeho ctnosti poznati. Viděli ho neustále, jak vnější okolnosti
vyhledával, aby jimi důkazy své lásky k chudobě, své
poslušnosti atd. dáti mohl; uvažovali úkony jeho ponížení
a sebezapíréní. Divili se věrnosti, jakou všechno ku slévě
Otce svého konal.

Ježíš, Maria, Josef měli v celém životě svém jen
jediný úmysl, jen jedno chtěli: nebeského ()tce oslavovati.

Totéž mém také ja činiti. Proto mém se spojiti
s Marií a Josefem, rodinného života jejich, jehož tajemstvím
jen Bůh jest, se súčastniti. Jak šťastna jest duše, jestliže
rozjíma o životě svaté rodiny, o jejích slovech a skutcích!
Ú, jak nebeské byly rozmlnvy a modlitby v nazaretské
chatrči!

Ježíš vysvětlil jistě Panně Marii a sv. Josefu všechno,
co Písmo sv. o něm vypravuje. Vypravoval jim o hoře
Kalvarii se všemi výjevy ponížení a muk, které vytrpěti
musí. V rukou svých ukázal jim místo, kterým hřeby
prohnény budou. Mluvil k nim o Církvi, o apoštolech,
o náboženských řédech a nekonečné lasce své ke mně.
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Nazaret stal se rájem druhého Adama a druhé Evy,
nebem nejčistějěícb ctností, nejčistší lásky. Jak draho
cenná vůně vystupovala k nebesům z tohoto překrásného
místa, ve kterém Slovo člověkem učiněné, Matka Boží a
spravedlivý Josef žili! Otec nebeský nalezl v něm své
zalíbení, andělé se mu divili. Na tomto místě chci také
já roznítiti lásku ku zbožnému, Ježíši, Marii, Josefu za
svěcenému životu.

Panna Maria obstarala a provázela nejsvětější
Svatost k umírající dívce.

Hodná, nejblahoslavenějěí Panně celým srdcem od
daně dívka, chudá sice statky tohoto světa, ale bohatá
svou věrou, ležela na smrt nemocne; velice ji bolelo, že
nemůže přijati tělo svého vroucně milovaného nebeského
ženicha. Maria, tato dobrotivá Matka, přispěla jí ku po—
moci. Zjevila se totiž ve průvodu velikého počtu andělů
blahoslavenému ()derikovi z l'ortu Naonis (Portenau ve
Friaulsku) a pravila: „Na blízku mám služebníci, která
umírá a velice touží po svátostech umírajících. Kněz
fary, k níž patří, není doma. (,'hci, abys ho zastupoval.
Já sama povedu tě ke kostelu & k nemocné; neboť chci
při jejím posledním sv. přijímání býti.“

Světec poslechne, vezme nejsvětější Svátost &zbožně
ji nese. Maria ho provází. Obličej její skval se a zářil
něžnou velebnoslí. Kdož bude sto, aby úctu a lásku
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vylíčil, jakou Maria k Synu svému, ve svátostných způ
sobách skrytému, se rozplývala!

Nemocná přijme nejsvětější Tělo Ježíšovo za pří
tomnosti Panny Marie. Přemýšlení čtenáře přenechám,
jak veliké byly útěchy, kterých stala se účastnou, &zdali
se neviděla překrásně odměněna za to, že od této dobré
Matky milého Syna jejího si vyprosila, kterého nikdy
nezdráhá se dáti těm, kteří k ní se utíkají. (Rossignoli.)

Povzbuzení. Provázejme ve spojení s Marií nejsv.
Svátost, kdykoli ji kněz k nemocnému nese!

Střelná modlitba. Ú, dobrotivá Královno, spatřujeme
tě po boku Ježíše Krista, který v nejsvětější Svátosti
přítomen jest! mm

14. den.

Utrpení Panny Marie.

[. Maria nemusela ani za hřích dědičný, ani za
hřích osobní pykati. Bůh nevložil na ni jako na Ježíše
břímě hříchů. Proč tedy pro příští smrt Syna svého po
celý život svůj, zvláště však na Kalvarii tolik trpěla?
Utrpení jest zákonem lásky. Láska k Ježíši byla pří
činou mučenictví Panny Marie. A poněvadž více milovala,
než kterýkoli jiný tvor, vytrpěla také převeliké muky.
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Utrpení jest skutečné oslavování Ježíše v nás; snášením
útrap pokračujeme v jistém smyslu v jeho utrpení a
je dokonáváme. Konečně musí každé mateřství utrpením
vykoupeno býti. Když Maria svého neposkvrněného Syna
světu darovala, unikla sice tomuto zákonu; když však
Matkou naší státi se měla a nás k milosti zroditi, tu
zákona toho celou přísnost pocítila. Co pak Ježíš Kristus
nevytrpěl, abychom „novým stvořením“ v něm byli?
Maria bude u paty kříže státi a tam všechny muky utr
pení v srdci svém snášeti, aby Matkou naší se stala.

Uvažme v srdci svém, jaké účastenství Maria na
utrpení Ježíšově měla!

II. Maria viděla pomocí nadpřirozeného světla Ježíše
v zahradě Gethsemanské, měla účastenství na jeho modlitbě,
na jeho zármutku, na jeho smrtelném zápase; obě srdce
v citech a v lásce úplně se shodovala.

Potom vidí, jak Ježíš od Jidáše jest zrazen, ode
všech opuštěn, od Petra aapřen, jak jest bičován, po
smíván; vidí ho před soudci opuštěného, bez obhájce.
Ubohá Matka! Jak ukrutná musela pro ni býti tato
úplná opuštěnost jejiho Syna! (lež nebude nikdo Ježíše
nbhajovati, ani přátelé jeho? Neodváží se nikdo veřejně
vyznati, že ho zná?

Když pak svatý Jan přijde a podrobně jí vypra
vuje, co s Ježíšem se stalo, nemuselo tu srdce její hořem
pukati? Spěchá do soudního domu, slyší rány bičování,
vidí, jak Syn její vrahu Barabáši na roveň postaven
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jest, slyší: „ejhle člověk“ a vzteklý křik bezbožného
lidu: „Ukřižuj, ukřižnj ho!“ Ach, ubohá Matka má jen
slzy, aby ho z rukou žoldnéřů vyprostila.

III. _Maria provází Ježíše na Kalvarii, provází ho
na této bolestné cestě, která jeho svatou krví sbrocena
byla. Srdce její, bolesti její spojují se s mukami jejiho
Syna v jednu a tutéž oběť, v jedno a totéž odevzdání
se do vůle Otcovy.

Ježíš přišel na Kalvarii. Maria vidi, jak katané
nelidsky a ukrutně oděv s něho strhávají; vidí ho, jak
rozpjat leží na kříži, slyší rány kladiv, které nohy a ruce
jeho probodávají. Jaký to pohled pro Matku! Také ona
jest na kříž přibita.

Vidí, jak žoldnéři do výše ho zdvíhaji; sleduje ho
zrakem svým. A sotva kříž v zemi upevnili, blíží se
srdnatá Matka s přemožením všech překážek ku patě
kříže jediného Syna svého. Tu ho pozoruje, v moře svých
bolestí jsouc pohřížena; pociťuje každý bol Syna svého.
Maria jest silnější než smrt; pro spojení své s Ježíšem
trpí větší bolesti, než kdyby všechna mučení snášela.

Maria slyší každé slovo Syna sveho; pamatuje si
je, aby nám je zase pověděla. Vidí, jak krev jeho se
řine, jak život jeho ku konci se blíží, slyší, jak žádá
nápoje, není však s to, aby přání jeho vyplnila. Jaká

.to bolest pro Matku! A posléze slyší žalostné volání, že
i nebeský Otec ho opustil. Její milovaný Syn posledně
povzdechl. Co činí teď Maria? Bere do náruče jeho svaté
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tělo, objímá ho něžností matky a klaní se mu věrou pravě
křesťanky. Ona, Matka bez útěchy, ale odevzdaná do
vůle Boží, pohřbívá mrtvé tělo jediného Syna svého. A
pak jde samotná a Opuštěnádomů. Maria žíti bude ve vzpo
mínkách na bolesti utrpení, a tak své mučenictví a slávu
obnovovati, kterou bolestmi svými Bohu prokazuje. Půjde
cestou bolestnou svého Syna, a_první bude nás učiti
křížové cestě, této pobožnosti, která u Ježíše tolik zmůže,
pro duši pak spasitelná jest.

Ustavičná hora Kalvarie.

Maria plakala a trpěla u paty kříže. Uo pak nyní
pociťuje, když vidí, jak Synu jejímu na našich oltářích
ještě větších urážek a pohrdání se dostává, než na Kalvarii?

Sestra Marie Kruciíixa z Palmy na Sicilii, slyšela
v tom okamžiku, když jeden kněz se chystal, aby svato
krádežně mši sv. sloužil, hlas trouby, jako hromu, který
tato slova pronesl: „pomsta, trest, bolest'!“ viděla pak
anděla s mečem, aby neštastníka probodl. Když slova
konsekrační pronášel, zdálo se ji, jako kdyby se Ježíš,
jako tichý beránek, zuby tohoto vlka roztrhati dal. Když
pak bylo sv. přijímaní, zachmnřilo se nebe, andělé pla—
kali. Marin stála po boku Syna svého; plakala, jakoby
pohřížena byla v nesmírný bol, který jí smrt nevinného
Syna jejího způsobila, jakož i duchovní zůhuba tohoto
nevděčného syna, který se odvážil Ježíše s takovou ukrut
ností obětovati. (S. Lig., Salva)
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Povzbuzení. Usmiřuime vším možným způsobem
v jednotě s Marií svatokrádeže, kterých se lidé proti
Eucharistii dopouštějí!

Střelná modlitba. Ú, Matko lásky a Kralovno muče
níkův, dej, ať též pociťujeme tvé převeliké bolesti pro
zneuctění tveho Ježíše v nejsvětější Svátosti přítomného!

15. den.

Maria po z mrtvých vstání Syna svého.

I. Jako Maria se Synem svým na kříži umírajícím
trpěla: tak žíla také po jeho z mrtvých vstání z jeho
štěstí a z jeho radostí. Život Marie řídil se vždycky dle
života Ježíšova & v něm se zrcadlil.

Komu platila první návštěva z mrtvých vstalého
Ježíše? Bez pochyby jeho Matce. Slušelo se, aby ta,
která více než kdokoli jiný oběti smrti jeho se sůčastnila,
nyní také první zprávu a první milost a první radost
o jeho z mrtvých vstóní přijala. Jí zjevuje se slavně a
vítězně Spasitel, jakmile z hrobu povstal. Se slzami ji
opustil, s radostí k ní se vrací. Jaký to okamžik pro
Marii, když z mrtvých vstalý Ježíš ji objal s veškerou
úctou & láskou, jake zasluhovalaí Co se událo při tomto
šťastném shledání! Nevíme toho sice z Písma svatého, ale
můžeme si nejkrásnější věci představili. Jak asi slavné
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bylo přijetí v malé světniěce Panny Marie! Ježíš ukázal
se bezpochyby Matce své v celé kráse oslaveného těla
svého. Žádný apoštol neviděl ho v takové kráse, jako
Maria. Poznávání duše jest poměrno s její svatosti. Maria
zajisté znala dokonalost jeho lásky, jeho štěstí; ona viděla
slávu jeho Božství, poněvadž theologově tvrdí, že časem
k tomu povznesena byla, aby na Boha tváří v tvář pa
třila. Pán Ježíš mluvil s Marií; ukázal jí oslavené rány
své, které s tolika slzami líhala, když tělo jeho bylo
s kříže sňato. Z ran na rukou i nohou vycházely paprsky;
čím více jednotlivé údy trpěly, tím více zářily. Maria je
líbala s velikou láskou a pociťovala zdroje milostí, které
při tom z nich vycházely. Maria viděla srdce Ježíšovo.
Pán Ježíš ukázal jí srdce své, z něhož plameny lásky
šlehaly. A Maria byla celá svatou láskou naplněna. Jestliže
sv. Jan již při poslední večeři ze srdce Ježíšova tak
hojné milosti obdržel, co máme teprve říci () Marii? Ona
pochopila tu ještě dokonaleji, že utrpení a sláva před
Bohem jest jedno a totéž! V mysli Mariině však

II. Spasitel náš nenavštěvoval Marie samoten:
ve průvodu ieho byli všichni svatí, kteří s ním z mrtvých
vzkříseni byli: všichni patriarchové od Adama až ku
av. Josefu a ku kajícímu lotru. Všichni přišli u vítězo
slávě po boku svého Krále, aby Královnu svoji pozdravili.
Adama Eva, kterým Bůh tuto dceru, tuto Matku Messiášovu
zaslíhil, směli k nohám jeiím se vrhnouti; po Pánu Ježíši
měli jí co děkovati, že odpuštění dosáhli; ona jim dala



Spasitele. A ku všem blahopřáním odpověděla bezpochyby
chvalozpěvem Magnificat: Velebiž duše má Hospodina,
poněvadž shlédl na nízkost dívky své. S jakou úctou,
s jakou láskou navštívil ji sv. Josef, jakož i sv. Joachim
a Anna? Pohled nejblaboslavenější Panny musel beze vší
pochyby tyto Svaté největší radostí naplniti. Konečně
opustil Ježíš matku svou, aby se k Magdaleně a apoštolům
odebral. Zajisté, že před svým nanebevstoupením často
ji navštívil, aby ji spatřil a všechny žalostné i radostné
události smrtelného života svého s ní si připomínal.

III. Mlčení evangelistův o těchto zjeveních i ostatním
čase života Panny Marie dáva nám pěkné poučení. Maria
měla po vyplnění úlohy své skrytý život vésti, měla zů
stati ve skrytosti, aby byla vzorem nábožnýcb duší &
patronkou pokorného & skrytého života. Úloha Panny
Marie po z mrtvých vsténí jejího Syna jest jen úlohou
lásky a. modlitby. Zdá se, že Pán Ježíš život Panny Marie
pro sebe zachoval; chtěl ji míti jen pro sebe.

Jest však ještě jiný důvod. Ježíš ukryl se ve Svátosti,
skryl se v ní ještě více, než za svého smrtelného života:,
Maria měla tento stav napodobiti. Tento skrytý život jest
nejdokonalejší. Jako Ježíš ve Svatosti slov, pohybu, vi
ditelné činnosti docela se zbavil, tak neměla také Maria

veřejně vystoupiti. Poněvadž Ježiš sam zajatcem se učinil,
proto zasvětila se Maria skrytému a bohumilému životu.
Bez toho skrytého života Panny Marie nemohli bychom
my ctitelé nejsvětější Svátosti v Marii svůj vzor nalézti.
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Avšak Maria, tato ochránkyně a skryta'služebnice nej
světější Svatosti, jest naší Matkou, a její život naší milostí.

Jako světla i tepla stále přibývá, čím více slunce
ku středu oblohy vystupuje, tak byla Maria den ode dne
dokonalejší. Její poslední léta byla tak dokonalou láskou
naplněna, že si toho ani představiti nemůžeme.

Z mrtvých vstání Syna jejího způsobilo v Marii
div odloučení se ode všeho stvoření a nepřetržitého obco
vání s Bohem. Následujte v tom Matky své! Buďte pa
mětlivi, že život váš je tím dokonalejší, čím je skrytější,
že přikrytý oheň dlouho se udržuje, odkrytý naopak brzy
shasne. Jest málo těch, kteří tento život sebezapíraní
chtějí, poněvadž jest poslední obětí samolasky; ale tento
život jest údělem duší, které jako Maria jen Pána Ježíše
milují a jen jemu známy býti chtějí.

Ráj za jednu mši svatou ke cti Panny Marie.
Jeden pověstný zloděj neučinil v životě svém nic

jiného dobrého, než že jednou v sobotu se postil a týž
den mši svatou ke cti Panny Marie na ten úmysl obě
tovati dal, aby v liodince smrti se obrátil. Vizte, jak
daleko milosrdenství této dobré Matky sahal Zjevilat
se onomu uešťastnlku u pravila, že Ježíše za spásu duše
jeho prosila a jemu vymohla, aby opět slova lítosti vy—
sloviti mohl, která by ho spasila. Brzy potom byl chycen
a na smrt odsouzen. Maria hděla nad ním a rozpomněla
se na mši svatou, kterou k její cti dal ohětovati. Mezi
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tím, co na popraviště byl veden, vyprosila mu Maria na
Panu Ježíši tu milost, že do srdce jeho takovou lítost
vštípil, že vyslovení pěti slov: „Pane, buď milostiv mně
hříšnému“, odpuštění všech hříchův & věčné blaženosti
dosáhl. (Mikuláš Laghi, poj. IV., kap. 78.)

Povzbuzem'. Žijme v jednotě s Marií život vzkříšení,
který Ježíš v nejsvětější Svatosti žije!

Střelná modlitba. Zdavas buď, Maria, ty nadobo
z ryzího zlata, která sladkost samu obsahuje, Ježíše
v hostii, mannu našich duší!

-———w—-i——

16.- den.

Maria, Matka naše ve večeřadle.

I. Naším krásným povoláním jest, abychom zvláštním
kultem života Panny Marie ve večeřadle uctívali, tento
život, který službě a úctě velehné Svátosti docela za
svěcen byl. Jejím duchem a její láskou musíme býti
prodchnuti, abychom Spasiteli mezi námi přítomnému do
konalo sloužili. Chceme-li totiž býti dobrými sluhy nej—
světější Svátosti, musíme býti zbožnými, učelivými dlthami
Panny Marie. Není to žadné bezcenné práva, které nám
Ježíš na srdce Marie dal; touto závětí lásky zaujímáme
jeho místo v srdci Panny Marie, takže tato dohiš Matka
od této chvíle nás jako své. vlastní dítky miluje.
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Osvojte si tedy ducha Panny Marie; její duch jest
týž jako duch Ježíšův, ona ho čerpala z jeho božského
zdroje; jest tedy také jeho milosti plna, aby vám ji sdělila;
ona jest jedině pravým a dokonalým obrazem jeho ctností.
Po celou dobu své třiatřicetileté prace upírala zraky své
na Božský vzor. Ona má v moci všechna tajemství Spa
sitele pro lidi; nekonečnou lasku jeho nam sděluje. O,
jak něžně, jak obětavě miluje nas Maria! Miluje nás,
jak jen ktera- dobrotiva i mocná matka milovati by mohla.

II. Jejím velikým posláním jest, aby pro Ježíše nás
vychovala; to jest to poslaní, které jí Ježíš na Kalvarii dal.

Když Maria s Ježíšem u paty kříže byla by si
přála zemříti, zdálo se jí, že Ježíš, poručiv ji svatému
Janu, k ní praví: „Obětí svou stanu se Spasitelem a
Otcem veliké rodiny veškerého člověčenstva; ale opu
štěné dítky její potřebují matky; miluj dítky tyto, jako
mne jsi milovala, jako ja je miluji. Z lásky k nim stal
jsem se člověkem; z lásky k nim můj nebeský ()tec Tebe
za Matku moji vyvolil; za ně davam rád svou krev a
svůj život. Miluji je více než oni sebe a dávám jim
všechno právo, které já sám na mateřskou lásku 'l'vou
mám, vsechno, co pro ne vykonás, má pro mne vyko
nbno býti. Do rukou Tvých kladu ovoce vykoupení svého,
spásu člověčenstva, péči o Církev svou, službu Svatosti
své lasky. Vychovej mi pravé ctitele v duchu a pravdě.
Kéž by se Mně klaněli, jako ty jsi se klaněla; kéž by
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mně sloužili, jako ty jsi sloužila, kéž by mě milovali,
jako ty jsi mě milovalal“

To byl poslední odkaz Ježíšův, psaný jeho krví,
schválený od Marie, božské Matky jeho.

Ona vystoupila s Ježíšem na Kalvarii, aby tam
s ním zemřela; sestupuje s učeníkem, svým přijatým
synem, se svatými paními, svými dcerami, a ubírá se
do večeřadla, aby tam před nejsvětější Svátosti křesťanské
mateřství své započala.

Panna Maria bude Ježíši jeho čestný dvůr vycho
vávati, a zaopatří mu služebnictvo.

Jestliže také vy do večeřadla jste vstoupili, jste—li
tak šťastni, že nejsvětější svátost milujete a jí se klaníte,
pak máte za to děkovati ——nepochybujte o tom ——Panně
Marii. Ona vás zachovala čisté v ruchu světa; ona vás
vedla ke stupňům eucharistického trůnu.

Děkujte za to z celého srdce této dobrotivé Matce.
Jí jste dlkem zavázáni za všechny milosti života našeho,
zvláště pak za naše povolání.

Maria jest Matkou mojí!
Každý dobře ví, jak něžnou láskou sv. Stanislav

Kostka k Panně Marii lnul. Když se kdosi po příčině
jeho vroucí lásky tázal, odpověděl se slzami v očích po
hnutým hlasem: „Ona jest Matkou mojí !“ Než do Tov.
Ježíšova vstoupil, těžce se roznemohl a poněvadž u pro
testanta bydlel, nechtěl nikdo pro kněze dojíti, který by
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mu nejsvětější Svátost přinesl. To působilo srdci jeho
hroznější muka, než nemoc sama, která na těle jeho
hlodala. V této bolesti obrátil se s prosbou ku sv. Barboře,
patronce umírajících, a modlitba jeho byla vyslyšena.
Světice tato zjevila se mu ve průvodu andělův a přinesla
mu sama předmět jeho touhy, nejsv. Svátost oltářní. Maria
však bděla nad dítkem svým; chtěla mu viditelným způ
sobem zjeviti, kdo jest ten, kterého pod způsobou chleba
přijal. Zjevila se mu s Ježíškem na rukou a položila
pak nejdražší poklad svůj na jeho postel. Jak velikou
lásku, úctu a útěchu musel tento mladý světec pooítiti!
Od téhož okamžiku nastal v nemoci jeho obrat k lepšímu,
a za krátkou dobu byl zase docela zdrav. (Život svatých,
15. listopadu.)

Povzbuzení. Prokazujme Naší milé Paní nejsvětější
Svatosti úctu a lásku jako hodné dítko!

Střelná modlit/)a. 'l'y, (')Matko milostná, živíš dítky
své chlebem nesmrtelnosti.

Měsíc Panny Marie. 6
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17. den.

Maria, naší učitelkou ve večeřadle.

I. „Synu, hle, Matka tvél“ Když Maria z úst
Ježíšových toto pro nás tak útěchyplné slovo slyšela, byla
by bolestí snad zemřela. Jak! Učeník za Mistra, Jan za
Ježíše, tvor za Syna Božího! Ale Matka Páně tomuto
nařízení z lásky se podrobuje. Ona přikrývá nás krví
a zasluhami Ježíše Krista a miluje nás láskou nekonečnou,
takže štěstí své v tom by nalezla, kdyby mnoho let na
zemi zůstala, aby nás láskou svou a přebohatými milostmi
svými živila, bez ohledu na svou nesmírnou touhu, aby
co nejdříve se Synem svým ve slávě nebeské spojena byla.

Posláním Panny Marie jest, aby naše křesťanské
vychování uskutečnila. Ježíš získal nam všechny poklady
milosti. Maria má z nich jen bráti a rozdávati. Ježíš ne
může ve stavu slávy s námi prodlévati, poněvadž bychom
se ho báli. Ovšem, že ve Svátosti jest přítomen, ale láska
jeho zbavuje ho v ní veškeré vnější činnosti a svazuje
bo pouty, aby byl všem lidem přístupnější a milostivějši.
Než hle, tu naše Matka.! ()na má v moci své tajemství
jeho srdce a jeho života; ctnosti Ježíšovy přináší ném
blíže, ukazujío nám je v milostném zevnějšku, takže je
snáze napodobujeme.

Ú, jak líbezné jsou slova Ježíšova, slyšíme—lije
z úst Panny Marie! Jak líbezné budou vznešené ctnosti
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jeho, jestliže Maria nám je ukazuje! Jak milostný jest
Ježíš, kterého Maria nám ukazuje! Jak snadné bude vy
chování, máme-li tak dobrou učitelku!

lI. Maria Ježíše v nás počne, vychová a zdoko
naíí. Ona počíná Ježíše v nás. Otec dal jí Syna svého,
aby nám ho darovala. Svět nebyl hoden, aby slovo bez
prostředně od Boha přijal. Maria stala se naší postřednicí
při vtělení Syna Božího. Tento úřad stále ještě zastává.
Nikdo nepozná Ježíše Krista i neplní svatý zákon jeho,
nikdo nezachová víry, která nás bíaženými činí, než
toliko na přímluvu Panny Marie. Jejím posláním, které
věrně plnila, jest, aby Ježíše nám dala. Z jejích rukou
musíme ho přijati, jinde marně bychom ho hledali. Ježíš
dále roste v nás jen pomocí Panny Marie. Pod Jejím
mateřským dozorem Ježíš rostl; téhož zákona musíme
také my poslušni býti. Z evangelia se dovídáme, že Ježíš
zvláštní milosti své skrze Pannu Marii a s ní udílí.

Skrze ni posvěcuje Jana Křtitele; před očima jejíma
oslavuje Utce svého, a stává se naším vzorem v Nazaretě;
ku prosbě její posilňuje víru svých učenníků v Káně
Galilejské. Konečně na kříži svěřuje jí naše vychování.
Skrze Marii Ježíš v nás se zdokonalí. Zdokonalení Ježíše

v nás jest obzvláště dílem Ducha svatého. Jako však
tento Duch lásky mistrné dílo své, vtělení Ježíše s Marií
vykonali mohl; tak požaduje také spolupůsobení Marie,
aby Krista v nás vychoval. Úíin více Marii v některé
duši nalézá, tím mocněji působí. Tašte se všech svatých

6.
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duší, které velikou láskou k Ježíši rozníceny jsou, odkud
lásku čerpaly, a odpovědí vám: „()d Marie“. Není-liž
Maria Matkou krásného milování? Zdaliž nepoch0pila
ducha Ježíše v celé jeho plnosti? Ano, ona jest dokonalým
obrazem Otce.

Ona má právo, aby rodině ducha dala. K tomu
účelu nechává všechny vlastnosti a ctnosti božského Syna
svého uejčistšíma rukama svýma projíti, činí nám je
příjemnějšími a povzbuzuje nás k následování. Láskou
Panny Marie dospíváme až ku svatosti Ježíšově; žijeme-li
ze svatosti Panny Marie, žijeme také ze svatosti Pána Ježíše.

111. Jak zajímavé bylo by zkoumati, jak Maria
dítko s úmysly Ježíše obeznamuje, jak mladíka pro Ježíše
velkomyslným a obětavým činí, jak ho ku prvnímu sva
tému přijímáni a k volbě stavu svému přiměřeného a
svatého života připravuje! Toto vychování mladíkovo
má trvalý vliv na celý život jeho. A poněvadž nezištná
láska vychování to dokonává, zanechává také dojem,
kterého ani zbloudění s pravé cesty nezahladí, stav úcty
a lásky, který často ještě tenkrát zůstává, když bcz—
božnost' v srdci se zahostila. Velebná a zároveň dobro

tivá postava Panny Marie všady v životě nás provází.
Šťasten, kdo toto první vychování obdržel. Maria bude
mu pákou, která ze hříchu ho pozdvihne; srdce jeho bude
vždycky pro ni láskou tlouci.

Maria vychovává také křesťanskou pannu. Ud dětství
vštěpuje jí svou zbožnost, svou lásku k Ježíši; v srdci
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jejím vzbuzuje svatou ctižádost; ukazuje jí svou nepo
skvrněnou lilii a dělá ji z ní korunu. A k sobě ji volajic
praví: „ó, dcero má, budiž lilii, budiž nevěstou mého
božského Syna, daruj mu srdce své a přijmi panenský
prsten jeho. Pozoruj mou korunu, dědictví mé lásky
k panenství, a buď ve dvojím ohledu mojí dceroul“

Tak vychovává, chrání a brání Maria panny: Maria
jest jejich Královnou.

Hle, jak Maria vychovává! Ona činí zbožnost lehkou
a příjemnou. Co v prvních dnech Církve konala, to kona
ještě nyní. Apoštolé měli nejsvětější Svátost jako my;
prvního vychováni však nedostává se nám od otce. Vy
chování, které mateřské péče postrádalo, následek toho
pociťuje. Vychování, které dostáváme jenom od otce, jest
přísné; vychování, které Ježíš & Maria. nám dávají, jest
láskyplné. Svědkem toho jest sv. Jan. Kéž by nás Maria
k Ježíši vedla, kéž by nám dopl—ala, bychom Ježíše po—
znali a milovali; v tom právě spočívá naše svatost a
naše štěstí.

Maria miluje Ježíše v nás.

Máme-li Ježíše v srdci svém. pak nás obzvláště
miluje, jelikož milovaného Syna svóliu v nás vidí.

Když abatyše svatá (')pportuna zemříti měla, žádala
si tělo Páně přijati. l'obožnost její při sv. přijímání byla
tak veliká, že nejen Ježiš převeliké důkazy své jí dal,
ale také viděla, jak Maria n lůžka jejího stála, ji těšila
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a v posledním boji sílila. Dobrá abatyše poručila jí své
dcery a blaho kláštera,. Pak rozpřáhnuvši k Marii své
ramě, jakoby ji objati chtěla, vypustila v jejích mateřských
rukou tiše a s odevzdaností do vůle Boží ducha. (Mikuláš
Laghi, II. poj. 47. kap.)

Povzbuzení. Prosme snažně Marii, aby všichni umí
rající nejsvětější Svátost hodně přijali!

Střelná modlitba. Zdráva buď, Maria, ty nebeský
oblaku, který Eucharistii, jako blahodárnou rosu po celém
světě rozšiřuješl

„ce—35 ------—

18. den.

Panna Maria ve večeřadle.

Pojďme za Matkou svou do večeřadla, poslyšmc
naučení, která nám dává, dostáva je od svého božského
Syna, s nímž dnem i nocí ve styku jest. “na jest věrným
obrazem jeho srdce a jeho lásky. Milujme Marii jako
děti, pracujme a mndleme se před jejíma očima, buďme
jejími oddanými dětmi! Skrze Matku budeme pak míti
přístup k jejímu Synovi.

Poručte se tedy docela do moci Panny Marie. My
slete, mluvte, jednejte jako ona, napodobujte celý způsob
jejího jednání, sdílejte s ni její utrpení.
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Ctěte v Marii na stupních oltáře všechna tajemství
jejího života, která byla jen zastaveními, vedoucími do
večeřadla.

Hledejte v jejím životě ve večeřadle vzor a útěchu
života svého! Ve večeřadle vidíte vznešenou Královnu

jako ctitelkyni a služebníci nejsv. Svátosti. Klekněte si
po boku Matky své, a klanějíce se pokračujte v jejím
eucharistickém životě na zemi.

Přistupujete—li ku sv. přijímaní, ozdobte se ctnostmi
a zásluhami Panny Marie, a její myslí budete přijímati.
(), jak šťastný bude Ježiš, jestliže ve vás obraz Matky
své nalezne!

Pracujete-li pro rozšíření úcty k nejsv. Svatosti,
spojte se s úmyslem a radostí Panny Marie; ona pracuje
jen pro Ježíše v Eucharistii.

Jak bude vás Maria milovati, jestliže Synu jejímu
verne sloužltel Jak bude vás ochraňovati, jestliže jen
pro slávu .ležíšovu pracujete! Jak vás obohatí, jestliže
jen z lásky k Ježíši žijete!

Buďte však skromní jak ona; rozpomeňte se na
její skromnost před andělem a nvažte, s jakou skromnosti
Synu svému ve Svátosti sloužila!

llud'te čísti jak ona; buďte pamětlivi, že by byla
sama důstojnost božského mateřství nepřijala, kdyby lllii
panenství svého nebyla mohla zachovati. Buďte pokornl
jak ona, která nicotu svou docela poznala, imilosti Boží
úplně se podrobila.
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Buďte milostní a tiší jak ona; Maria byla něžným
výrazem srdce Ježíšova.

Buďte obětaví jak ona; Maria milovala až na horu
Kalvarii, milovala až do smrti. Na Kalvarii stala se naší
matkou; ale tam stanete se také vy pravými ctiteli nej—
světější Svátosti, hodni jsouce večeřadla, hodni jsouce
Ježíše a Marie.

Obraz &.skutečnost.

Nesmíme ani dosti malo pochybovati, že úcta, kterou
obrazům Spasitele svého prokazujeme, a péče, s jakou
je zdobíme, Panně Marii velice milá.jest a často zázrakem
odměněna byla. Ovšem nesmíme pro obrazy zapomenouti
na klanění hodnou skutečnost, která jen víře se ukazuje.

Ctihodna služebnice Boží, Teresia Mexia z řádu
sv. Dominika, velikou zbožností lnula k soše Ježíška,
jak v rukou matky své odpočívá. Zdobila ji květinami,
pokrývala ji drahocennými látkami a prokazovala ií
všechnu pozornost, jakou jí veliká láska vnukla. Po
slyšme, jak krásná poučení Maria jí dalal Když jednou
Ježíškovi roucho velmi pečlivě pracované nabídla slovy:
„Pojď, můj vroucně milovaný Ježíši, a přijmi toto roucho,
které Tobě nehodné služebnice Tvá. nabízí,“ opustilo dítě
lokty matky své a sestoupilo s oltáře, aby přání Teresie
vyplnilo. Tato oděla je krásným rouchem, nedbavši oltáře
a svatostánku, kde Spasitel osobně přítomen byl. Tu za
slechla hlas, který pravil: „Teresie, jen obrazem se za
bývaš. Proč na živého, skutečného Spasitele zaponiínáš?“
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Světice porozuměla tomuto upozornění; při veškeré
pečlivostí o svou drahou sošku Ježíška věnovala od toho
vidění největší péči zdobení oltáře a svatostánku. Svým
přičiněním dostala pak tolik zlata a stříbra, že z něho
nejkrásnější a nejbohatší svatostánek v celém Španělsku
udělati dala.

Povzbuzení. Ozdobujme horlivě oltáře, na kterých
nejsv. Svátost se uschovává, zvláště v chudých kostelích.

Střelná modlitba. Bůh Tebe, Maria, jako stánek
svůj ozdobil, a proto bylo pro něho slastí v Tobě zůstávatí.

„,.-$;—

19. den.

Život klanění se ve spojení s Marií.

I. Při bedlivěiším uvážení důvodů, které Spasitele
našeho pohnuly, aby nám Matku svou zanechal a sám ji
OpllStil, myslím, že ten důvod jest nejpodstatnější, po—
něvadž slabosti &nestálosti naší nedíívěřovnl. Spasitel náš
bál se totiž, že by lidé ve Svátosti lásky na něho za—
polnennuti & nedímti ho mohli. Jnk víte, dítě nehledá.
dlouho; nenajde-li hned, čeho si přeje, upustí od po
žadavku svého a běží k něčemu jinému. Toho bál se
Spasitel u nás. A proto zanechává. nám Mntku svou, jejíž
úlohou jest, aby nás ku svatostánku vedla. Nejblaho
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slavenější Panna jest tedy naší matkou, co se týká
Eucharistie. Ona má nám nadpřirozený chléb života za
opatřiti a způsobiti, abychom si chleba toho vážili a po
něm toužili. Jeji úlohou jest, aby z nás pravé ctitele
nejsvětější Svátosti učinila. V Jerusalemě shromažďuje
kolem sebe zbožné ženy, prodlévá mezi nimi, a každé
z nich svou zvláštní přízeň věnuje. Vliv její šířil se na
učeníky, na první věřící, jako pečlivá matka vychovala
dítky své ku ctnosti a ku plnění povinností svých. —
Co Maria tenkráte konala, to koná ještě stále pro nás.
Ona nás vyučuje, v Eucharistii ukazuje nám našeho
Spasitele, dopřává nám podílu na své obětovne příchylnosti
k němu a službě jeho; neboť všechno, co matka má,
náleží také jejím dítkám. Maria jest matkou, ona nás
vychovává. Chce li dítě práci svou zanedbati, pak jest tu
matka, aby je k povinnosti jeho pobízela; je-linemocno,
ošetřuje je; dítě jí nikdy neujde s očí, matka musí úlohu
svou jako vychovatelka vyplniti. Maria to tedy jest, která
vás vychovává, ona vnuká vám svůj způsob modlitby;
oua modlí se s vámi; ona jedině může vás pravému
klanění naučiti; mateřské srdce nejlépe dílku svému po
rozumí. Není třeba, aby Panna Maria vám řekla: Pojďte
se mnou klaněti se. Spasitel dal nám Marii, aby spojení
mezi ním s námi zjednávala. Maria sprostředkuje první
spojení s Ježíšem. Dítě jde samo od sebe nejdříve k matce,
matka vede je k otci. Spasitel náš dal nám tedy Marii
za Matku, aby nás především sama k sobě táhla. Dříve
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ještě, nežli jsme znali nejsvětější Svátost, milovali jsme
již Marii. Ona nás k sobě přitáhla, ona nás k eucha
ristickému životu vychovala. Musí tomu tak býti; pravdou
zůstane, že jen ono povolání, jen ona pobožnost k nej
světější Svátosti pravá jest, při které Maria působí. Dítě
vyrůstá na loktech a na klíně matky své. Každé po
volaní musí projíti rukama Panny Marie, jestliže Srdci
Spasitele našeho milé býti má.

Il. Přemýšlejte o minulém životě svém. Lnuli jste
velikou zbožnosti k nejhlahoslavenější Panně, nežli jste
se Eucharistii zasvětili? S velikou toužebnosti přáli jste
si její čistoty a lásky; ačkoli jste neznali svátostného
života Panny Marie, volali jste: „O, kéž bychom její
ctnosti měli, abychom Ježíši sloužilil“ To bylo první pů
sobení Panny Marie ve vás. Jednali jste jako malé dítě.
Nemůže-li matku svou za ruku vzíti, chápe se její zá—
stěry nebo kraje jejího lroucha. Odloučí-li se na okamžik
ml ní, pak myslí, že je ztraceno. Matka jest stále stře
diskem; člověk cítí v sobě potřebu, aby s ní žil a bydlel.
Nejblahoslavcnější Panna není jako svatí, kteří jen jisté
milosti tu a tam vyprosují; Maria vymáhá všechny milosti
a to bez ustání. ()na jest Matkou, která dítku slovo před—
říkává, které Utci se líbí; ona připravuje jidlo dle chuti
Otcovy. Rozumíte, co tím lníním? Chci vám říci: Klaňte
se Spasiteli svému ve společnosti Panny Marie, žijte s ní,
žijte u ní. Poněvadž Spasitel za vychovatelku vám ji dal,
proto neklaňte se mu bez ní. Zvolejte: „l)obrá Mati,
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provazej nás; matka doprovází vždycky dítě své; bez
Tebe nedovedeme Synu Tvému nic řícil“

Představte si, jak Maria ve večeřadle klečí, vizte,
jak svému, ve Svatosti skrytému Synovi se klaní! Jak
milé mu bylo, co k němu mluvila! Jak dovedla srdce
Syna svého dojati! Poklekněte tedy po boku Marie:, ne
pokoušejte se jíti sami, ale držte se Marie, jen jednou
s ní se klanějícc a jeden a tentýž hold jak ona při—
našejíce! „ó Ježíši, my neumíme klaněti se, avšak obě
tujeme Tobě díla a city Srdce Tvé a své Matky; ne
umíme klaněti se, ale opakujeme její modlitby za hříchy,
za obracení světa i za všechny potřeby církve.“

Takto potěšíte také Srdce Panny Marie:, ona pak
ukáže vám Spasitele oslovujíc ho: Viz, Synu můj, jak
v těchto duších opět oživují, jak se Tobě v nich a skrze
ně klaním.

Kéž by Maria život naš řídila, kéž by nás k Ježíši
vedla! Chce jen slávu božského Syna svého a vaše štěstí.

Maria povzbuzuje ku svatému přijímání.
Panna Maria tak velice si přeje, abychom tak často

jejího božského Syna, tento zdroj všech milostí, přijímali,
že sama jednoho hodneho mnicha k častějšímu sv. při
jímání povzbuditi chtěla, jenž pro veliký strach Boží
hostiny účastniti se nechtěl. Když týž ku sv. přijímaní
nábožným slyšením mše sv. se připravoval, spatřil v rukou
kněze místo hostie Ježíše samého, jak visí na kříži a z ran
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jeho nohou mnoho krve teče. Tímto viděním byl mnich
tak velice polekěn, že se neodvážil ku stolu Páně při—
stoupiti. Po mši sv. trval pod dojmem leknutl svého na
modlitbách. Tu zjevila se mu neposkvrněná Panna, a
tazala se ho, proč tělo jejího milovaného Syna nepřijal.
Zbožný bratr odpověděl, že takové milosti za nehodna
se pokládal. „Ale kdy,“ odvětila Matka Boží, „budeš
hoden, abys takovou Svatost přijal? Pros Syna mého,
aby tě připravil, a nezameškej příště již nikdy svatého
přijímání.“ (Mik. Laghi, IlI. poj. I. kap.)

Povzbuzení. Připravujme se pečlivě, jak jen můžeme,
mezi mši svatou na svaté přijímání!

Střelná modlitba. Pták nalezl hnízdo své; Ty, o
Maria, nalezla jsi večeřadlo a s radostí v něm zůstáváš.

mm
20. den.

Maria klaní se velikou Věrou a úctou.

Jak mnoho dalo by se mluviti o životě klanění se
Panny Marie ve večeřadle! Mnoho let žila na tomto místě,
kde Ježíš nejsvětější Svatost ustanovil, kde první svůj
svatostánek si postavil. Maria zaměstnávala se toliko tím,
že Ježíši v eucharistickém životě jeho se klaněla ajemn



_94_

čest vzdávala. Největší část dní i nocí trávila před svato
stánkem; tu byl její Ježíš, její Syn a její Bůh.

I. Jestliže opustila svou chudiěkou světničku, aby
k pobožnosti se odebrala, počala již cestou klaněti se; šla
s myslí sebranou vážně a skromně, se sklopenýma očima.
Takto připravovala se na návštěvu u Syna svého. Při—
šedši před Syna svého padla velikou zbožnosti & hlu
bokou úctou na kolena. Její vnějšek byl při tom úplně
spořádaný. Tělo její bylo vzpřímeno, ruce sepjaty nebo
na prsou skříženy; byla-li sama, pozdvihla je prosebně
k Synu svému a upřeným zrakem k němu pohlížela.

Il. Maria klaněla se pak nejživější věrou. Klaněla
se Synu svému pod jinou způsobou skrytému; její láska
však pronikla mrak a táhla ji ku svatým nohám, které
nejhlubší úctou ctila; táhla ji k jeho svatým a velebným
rukám, které chléb života posvětily a nosily. Žehnala
svatým ústům, která velebná slova pronesla: „Toto jest
tělo mě; toto jest krev má.“ Klaněla se Srdci láskou
planoucímu, jemuž my za nejsvětější Svátost děkovati
máme. Maria byla by mohla před božskou, ve Svátosti
jako zničenou velebností v nic se pobroužiti, aby jí ve
škerou povinnou čest a holdování vzdala.

III. Klanění se Panny Marie bylo vroucí. Z čisté
lásky zasvětila se docela svému eucharistickému Synovi.
Vždyť láska nezná žádných podmínek, žádných výsad;
láska ani na sebe nemyslí, ani pro sebe nežije; ona jest
sama sobě cizí a žije jen pro Boha, kterého miluje. Panna
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Maria všechen zřetel obrátila na nejsvětější Svátost, jako
na své středisko, na svůj hlavní cíl. Zdroj milostí utvořil
se mezi srdcem Ježíšovým v bostii a srdcem Marie kla—
nějící se. Tu klaněl se tvor dokonale Bohu svému.

IV. Po příkladu Panny Marie s největší úctou
vrhni se na kolena; seber ducha svého, jako Maria, utíkej
se pod její ochranu; klaň se Spasiteli onou pokorou, onou
vnitřní a vnější zbožností, která duši podivuhodně k an
dělské službě klanění se připravuje.

Klaň se Ježíši pod eucharistickým závojem, který
před očima tvýma i svaté člověčenství skrývá, věrou
Panny Marie a církve svaté, těmato dvěma matkama,
které ti Spasitel v lásce své dal; klaň se pak Božství
Ježíše Krista, jako kdybys osobně ho viděl a slyšel; neboť
živě. víra vidí, slyší, dotýká se s větší jistotou, než
smysly samy.

Poučení Panny Marie 0 uotívosti před nej
světější Svatosti.

Sv. Veronika Milanska v oktávu Božího Těla r. 1489.

v duchu do nebe nesena byla v tom okamžiku, ve kterém
v jejím klášteře procesí se konalo. Anděl Páně zjevil se
jí a poučil, jak neobyčejně krásně na tomto místě slávy
tento svátek se slaví. Mezi jiným pravil, že o tomto dnu
všichni nebeští duchové v bílých a červených řízách pře
krásného lesku okolo trůnu Beránka stojí; jedni zpívali
velebné chvalozpěvy, druzí oblaky vonného kadidla ze
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zlatých kaditelnic k němu vystupovati nechávali. Ve
středu jich nalézala se Panna Maria. Všichni svatí při
cházeli & vrhli se vždy dva a dva na kolena před Spa
sitelem, hold svůj mu přinášejíce. Mezi tím sedla si Maria
po pravici Syna svého na trůn, který jl BV.Jan nabidl.
Když všichni nehešťané Ježíši Kristu se poklonili, po—
stavili se v kruhu, kolem jeho trůnu. Pak předstoupila
před něho Panna Maria, vrhla se třikrát na kolena &
hlubokou úctou jemu se klaněla. Timto zbožným viděním
chtěla nás poučiti, s jakou uctivostí máme si počínati,
když ve velehné přitomnosti jeho se nacházíme.

Povzbuzení. Chovejme se vždy uctivě před nejsvě
tější Svátosti!

Střelná modlitba. ó, Maria, která jsi Pánu & Bohu
ve Svátosti přítomnému s uctivostl sloužila, budiž naší
učitelkou při této přemilé službě!

%COÝDJ

21. den.

Díkůčinění Panny Marie.

I. S úkonem pokorně, prostinkě víry klanění se
spojila Maria srdečně dikůěiněni. Když totiž v pocit božské
velikosti a velehuosti se pohroužila, pozdvihla se, aby
o jeho poulženoati & kráse uvažovala &ji požívala. Maria



_97_

vzdávala Ježíši díky za nekonečnou lásku, kterou nám
darem svým, nejsvětější Svátosti, prokázal.“

Jak ěťastna byla Maria, když jí Ježiš před posledni
večeří oznámil, že hodina triumfu lásky jeho udeřila, že
chce velebnou Svátost: ustanoviti, ve které neustale mezi
námi přítomen jest, takže každý věřící jako ona může
jemu se klaněti, jej přijímati a hojně milosti obdržeti.
„Po tomto daru, kterým moc a dobrotu svou vyčerpávam,
nemohu lidem nic jiného dáti, nežli sebe.“

Po této radostné zprávě vrhla se Maria k nohám
Ježišovým a plna vděčnosti klaněla se převeliké lásce
jeho ke všem lidem, ale zvláště k ní, nehodné služebníci
své. Přislíbila také, že ve velebně Svátosti jemu klaněti
se bude, a byla s tím srozuměna, že hodina odplaty jeji
se prodlužuje, aby jako ctitelka nejsvětější Svátosti na
zemi zůstati mohla.

II. Toto dlkůčiněni obnovovala Marie každý den
při modlitbách svých ve večeřadle. „Jak doln'ý jsi, Spa
siteli můj,“ zvolala, „jak dobrý jsi Pane můj a Synu
můj! Jak mohl jsi člověka tuk velice milovati! Jak mohl
jsi mu více dáti než dostati, více ho milovati, než po
znati může; něco nalézti, co srdce jeho nikdy nebude
:: to pochopiti? 7. lásky ku člověku vyčerpůvúě svou
moc a dobrotu.“

Maria vzdala pak diky každé mocnosti duše,
každému údu Spasitelovu, které k ustanovení nejsvětější
Svátosti spolupůsobily; obětovala mu celou lásku svou.

Měslc Panny Marie. 7
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S jakým zalíbením asi přijal Ježíš tento první hold Matky
své, první vůbec, který Svátosti jeho vzdén byl!

Jak asi radovalo se Srdce jeho z toho, že Marii
k útěše její svatostnou svou přítomnost zanechal! Pro
Marii toliko byl by Ježíš nejsvětější Svátost ustanovil.
Mělyťúkony jejího klanění a díkůčinění větší cenu v očích
Ježíšových, než holdování všech svatých dohromady.

Díkůčinění Panny Marie bylo dále Ježíši proto velmi
milé, poněvadž vděčnost nade všecko jemu se líbí. Na
tuto čeka zejména zvláště od nás. Při dlkůěiněnl zvláště
uznáváme převelikou dobrotu jeho, vlastnost, kterou za
pozemského života svého zvláště na jevo dal. Poklekněme
rádi u nohou jeho, a prodlévejme u nich hodně dlouho.

Děkujme Ježíši skrze Pannu Marii! Dítě přijímá
dary, ale matka za ně děkuje. Bude-lí naše dlkůčínění
spojeno s díkůčíněnlm Panny Marie, bude dokonalé a
Srdci Ježíšovu velmi milé.

Panna Maria přisluhovala knězi.
Jest něco neobyčejného, viděti, jak andělé oběti

mše svaté hold svůj vzdávají. (lo bychom však řekli,
kdyby nám dovoleno bylo viděti, jak Královna andělů
sama velebným tajemstvím uctu svou prokazuje! Maria
přísluhovala také při mši sv., jak z této pověstí, dosud
mélo známé, poznáváme.

Když jeden zbožný kněz mši sv. obětoval, ministrant,
který mu ministrovul, odešel po obětování na chvíli do
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sakristie v domnění, že v pravý čas se vrátí, aby při
praefaci odpovídal. Přišel však pozdě. Kněz, který ne
přítomnosti jeho nespozoroval, počal praefaci; a tu k veli
kému úžasu přítomných socha Rodičky Boží, nad svato
stánkem se nalézající, jasným a zvučným hlasem odpo
vídala: Amen; Et cum spiritu tuo; Habemus ad Dominum
atd. Dobrý kněz nslyšev tyto odpovědi byl tak překvapen,
že jen s velikou tíží ve mši sv. pokračovati mohl.

Možno—lipak na nebi i na zemi ministranta nalézti,
jehož nábožnost přibližuje se svatosti té, která svou velikou
uctivost k velebnému tajemství oltáře na jevo dáti chtěla.

Povzbuzení. Modleme se neustále k Marii za kněze,
ministranty a kostelníky, aby uctivě a pobožně své svaté
služby konali.

Střelná modlitba. O, Maria, Tebe, dokonalou služeb—
nici Ježíše Krista v nejsvětější Svátosti, velebíme.

22. den.

Eucharisticke rozjímání Panny Marie.

Přirozeným následkem klanění se a díkůčiněnl jest
rozjímání, které jim síly a dokonalosti dodává. Eucharistickó
rozjímání jest pohled, který duše na svátostného Ježíše
opírá, aby dokonalosti jeho poznala, dobrotu jeho v usta

7Ú
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novení nejsvětější Svátosti spatřila, pohnutkám, které
Vykupitele k tomu přiměly, se naučila, oběti, které tím
na sebe vzal, zkoušela, lásku, která ho při tom roznítila,
ocenila a daru toho si vážila.

I. Prvním plodem eucharistického rozjímání jest
soustředění myšlenek na Spasitele našeho. Máme uvažo
vati jeho vznešeně dokonalosti, jakož i nekonečnou lásku,
kterou nám neocenitelným darem nejsvětější Svátosti pro
kázal. Tento pohled na neobyčejnou lásku, kterou nám
Ježíš ve přípravě, ustanovení a stálého trvání velebné
Svátosti na jevo dal, vynucuje nám obdiv, chválu a lásku.
Duše vychází takořka sama ze sebe, aby s božským
předmětem svého rozjímání se spojila. Rozjímání jest
tudíž podstatnou částí klanění se; jest ohniskem jeho.

ll. Maria trvala před Eucharistii v takovém roz
jímání, kterého ani řeč lidská, ani andělská vysloviti ne
může. Jediný Ježíš Kristus, který jeho předmětem byl,
znal cenu jeho. Maria znala nejlépe tu lásku, kterou
Ježíš v ustanovení nejsvětější Svátosti na jevu dal. Znala
boje, které ustanovení této Svátosti Srdci jeho připraví,
boje jeho lásky proti nevěře a lhostejnosti většiny lidí:
boje jeho svatosti, proti bezbožnosti, rouhání se Bohu u
svatokrádežím, jichž předmětem Eucharistie měla býti.
nejen od bludařů, ale i od svých přátel; boje jeho dobroty
proti nevděku křesťanů, kteří zanedbávají ve svatém
přijímání ho přijati, a kteří tak jeho nejlepší milosti.
jeho nejlaskavější pozvání odmítli. Ale láska Ježíšova
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zvítězila nade všemi těmito překážkami: „Až do krajnosti
lidi milovati budu, a zloba jejich nebude s to, aby do
brotn mou seslabila a překonala.“

Maria sledovala všechny tyto boje; obětí těch se
zúčastnila. Při klanění svém v paměti znova si je oživila;
připomenula je Vykupiteli a velebila lasku, která ho ví
tězem učinila.

III. Jako Maria, má také každý ctitel nejsvětější
Svatosti z veliké úcty až k jejímu zdroji sestoupiti, totiž
k obětem, které tato Svátost od lásky Spasitele našeho
vyžadovala. Táhne-li nás laska jeho na Kalvarii, pak
táhne nás ještě více jeho láska ve večeřadle a na oltáři:
jest to laska, která. se neustále obětuje. Pohled na tyto
boje a na toto vítězství naučí ctitele nejsvětější Svátosti,
čím on tak dobrotivému Bohu povinován jest. S Marií,
božskou Matkou svou, bude totiž Ježíše v nejsvětější
Svátosti velebiti a jemu za takovou lasku děkovati. V ži
votě svém všechny ony ctnosti kouati bude, které Spa
sitel v nejsvětější Svátosti obdivuhodnýni způsobem stále
ukazuje. Velebiti bude hlubokou pokoru Spasitele, která
tak daleko jde, že pod svatými způsobami takořka sama
sebe ničí; velebiti bude Spasitele, že své slávy a moci
se odřekl, a zajatcem člověka se stal; velebiti bude jeho
poslušnost, pro kterou za služebníka všeho lidstva se
snížil. Marii zvolí si za Matku euellaristického života,
aby mu pomáhala prakticky v něm se cvičiti. Bude ji
milovati a jí se svěřovati, jako Matce ctitelů nejsvětější
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Svatosti: nazev to, který _jísamé nejdražší a Synu jejímu
nejmilejší jest.

Jakou cenu má mše svatá ke cti Panny Marie.
Veliká hříšnice i v prostopášnostech svých ze zvyku

jednou denně „Zdrávas Maria“ se modlila; mimo to dala
jednou v sobotu ke cti Panny Marie a k vyprošení její
ochrany v hodince smrti mši svatou sloužiti. Když pak
tento hrozný okamžik se přiblížil, ukázal se najednou
ďábel, mstivý skřek ze sebe vyrazil a žádal její duše.
Ale Maria rozpomenula se na mši svatou, kterou tato
hříšnice k její cti obětovati dala. l vytrhne ze spárů
satana duši, kterou tento již pevně držel, slovy: „Ty
obludo pekelná, nevíš, že tato duše denně ke mně se
modlila, & mši svatou k mé cti obětovati dala?“ „To
jest pravda,“ odvětil ďábel, „ale jakých zločinů se do
pustilal“ „Věz,“ pravila Maria, „že kdo mně se odpo
roučí, nemůže býti ztracen.“ A hned uprchl satan se
vzteklým skučcním, jsa touto odpovědí docela poražen.
A Maria radostí záříc, vzala duši slavně vybojovanou
s sebou do ráje nebeského. (Mik. Laghi, 79. kap.)

Povzbuzcní. Modleme se bez ustání k Marii za roz

šíření úcty k nejsvětější Svátosti!

Střelná modlitba.. (.), Maria! nikomu sc Ježíš tak
nesvěřil jako Tobě.
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23. den.

Smírná modlitba Panny Marie.

[. Maria klaněla se svému milovanému Synu, jako
ustavičně oběti, která bez přestání na oltářích našich
obětována jest a hříšníkům milost i milosrdenství stale
zjednává. Maria klaněla se Spasiteli na této nové Kalvarii,
kde jeho laska ho ukřižovala. Obětovala ho Bohu za
spásu nové rodiny své a pohled na ukřižovaného Ježíše
s otevřenými jeho ranami obnovil v její duši mučenictví
soucitu jejího. Domnívala se, že při mši svaté Ježíše na
kříži vidí, jak za velkých bolestí & potopení krev svou
proudy proléval, &jako oběť lásky své zemřel, od lidí
i svého Otce byv opuštěn. Maria, která svému přítomnému
Pánu & Bohu se klaněla, prolila mnoho slz za ty, kteří
této přesvaté oběti žádné ceny nepřikládají, jakož i za
ty, kteří se odvažovali z oběti, která před jejich očima
a za spásu jejich obětována byla, smích si tropiti & jí
opovrhovaú,

Maria byla by ráda za takovouto urážku smrtí
svou pykala; vždyť nešťastníci, kteří se jí dopustili, byli
jejími dětmi. Jako nejlepší Matka vinu dítek svých na
sebe here, utrpením za ni pyká, na stupních oltáře samu
sebe obětuje, & pro tyto hříšné dítky o milost a milo
srdenství prosí.

Il. Maria klaněla se stavu zajatce, který Ježiš přijal,
se svatými způsobami nerozdílně se spojiv; ona rozjímala
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o jeho slavném těle, o jeho nohách, o jeho svázaných
rukách, o jeho jazyku bez řeči, o jeho těle bez vnějších
rozměrů.

Č), mlčenlivosti božská, jak výmluvnou jsi pro
srdce mé! Svaté údy Spasitele mého, nyní jste mně ještě
dražší, než tehdy, kdy hřeby na kříž přibity jste byly,
nebo hrobové roucho vás zabalovalo. Zde poutá vás na
věky láska, abych svého přemilého Ježíše druhem zajetí
svého za této zemi učiniti mohl.

III. Maria klaněla se skrytému stavu Božství a
člověčenství Ježíšova ve Svátosti jeho. Obé bylo zahaleno,
aby člověk nelpěl na kráse a slávě těla jeho, ale svo
bodně až ku Božství Slova pronikl. Skrýváť se Ježíš,
aby víru člověka oživil, srdce jeho očistil, lásku jeho
k Bohu roznítil.

Maria klaněla se Ježíši svému s plnou odevzdaností;
pozorovala za inrakem krásu tohoto slunce, které žár
svůj na ievo dává teplem, jež do srdce našeho vlévá,
& světlem, jež do duše naší rozlévá.

Maria ctila tento skrytý život Ježíšův tichým, hluku
vzdáleným životem. Největší část času svého vynaložila
na odprošování Syna svého za nevděčné lidstvo. Před
svátostným zmařením se Ježíše chtěla také sebe zmařiti.
A skutečně, Maria svůj přirozený život v Ježíši přeměnila,
jako chléb v Ježíše Krista proměněn bývá.

Když Spasitel Matku svou takto u nohou svých
viděl, byl potěšen, ačkoli lidé ho opustili. Měl zalíbení
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v obětech, které tak velkomyslně byl přinesl, tomuto
stavu zmaření sebe dal přednost před slávou svou. Maria,
Matka jeho a Matka všech ctitelů nejsvětější Svátosti,
nahradí mu všechno, a Ježíš měl z tohoto zadostučiněni
Matky své nevýslovnou radost.

P. Maria varuje před nedbalým sv. přijímáním.
Pověděli jsme již několik slov, která Rodička Boží

ku ctihodné matce Marii z Agredy o svatém přijímání
pravila. Zde budeme vypravovati, co jí jednoho dne zjevila.

„Jestliže tak velikou lásku k bližnímu jsem měla,
pak poznej z toho, dcero má, jak veliká byla láska má
k Pánu samému, když u oltáře jsem ho přijala. Povím
ti tajemství o tom, co prvně mně se přihodilo, když Pána
svého z rukou svatého Petra jsem přijala. V tom okamžiku
dal mně Bůh tak mocnou & účinnou lásku, že srdce mé
skutečně se otevřelo, a -— dle přání mého ——Synu mému
místo učinilo, aby se v něm usadil, jako král na trůně
svém. Pochopíě z toho, milované dccro, že kdybych ve
slávě, jaké požívání, nějakou bolest trpěti měla, tato tím
by mně způsobena byla, že hroznou opovážlivost oněch
lidí vidím, kteří se odvažují svaté tělo nejsvětějěího Synu
mého buď s ohavuýlui hříchy a nvřestmi, nebo bez po
božnosti a uctivosti přijímati, a že skoro nikoho nevidím,
kdo by ceny svaté hostie véžiti si dovedl, kteréžto nic
jiného není, než Bůh sám, jejž přijímáme buď k věčnému
životu, nebo k věčnému zatraceni. Proto boj se, dcero



—106—

má, tohoto nebezpečenství; oplakávej je za veliký počet
dítek církve; pros Pána za jejich spasení, a tim, že
tohoto poučeni dbáti budeš, učiň se hodnou, abys do tohoto
tajemství lásky hluboce vnikla. Jdeš-li ku svatému při
jímání, zapuď všechny myšlenky na světské věci, mysli
jen na to, že chceš Boha samého přijati; čiň všechno,
čim bys svou lásku, svou pokoru a vděčnost dokázala;
a buď přesvědčena, že ještě vždycky daleko toho vzdálena
jsi, čeho tajemství takové zasluhuje.“

Povzbuzení. Slyšme mši svatou s tím úmyslem,
abychom ve spojení s Marií za hříchy těch zadost činili,
kteří církevních přikázaní nezachovávají!

Střelná modlitba. Č), Maria, ty jsi ten pravý, tajemný
stůl, s něhož Ježíše Krista, tento drahocenný pokrm duše.
své přijímáme! mm

24. den.

Prosebná modlitba Panny Marie.
I. Maria zasvětila se docela eucharistická slávě

Ježíšově. Věděla, že nebeský ()tcc žádá, aby všichni lidé
nejsvětější Svátost poznali a milovali; že Srdce Ježíšovo
člověčeustvu všechny dary své milosti & slávy sděliti
chtělo, že seslání Ducha svatého proto se stalo, aby krá
lovství Ježíše Krista v srdcích lidských se rozšířilo &
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zdokonalilo :, že církev jen proto založena byla, aby Ježíše
světu darovala. Všechna přání Panny Marie směřovala
tudíž jen k tomu, aby Ježíš ve Svátosti své dokonale
poznán byl.

Na Kalvarii stali se lidé dětmi jejími; milovala je
jako něžná matka, a chtěla, aby právě tak byli šťastni.
jako ona. Srdce její plálo touhou, aby všechny lidi ku
poznání Ježíše ve svaté Svátosti přivedla, srdce jejich
láskou naplnila & viděla, jak jeho vznešeně službě tělem
i duší oddáni jsou.

Aby milosti této dosáhla, usmiřovala stále Syna
svého v nejsvětější Svátosti a před ní se modlila. V ne
smírné horlivosti své po spáse duší zahrnula v modlitby
své potřeby věřících všech míst a všech budoucích časů,
kteří nejsvětější Svátost děditi & jí sloužiti budou.

Nejvznešenějši úloha její záležela v tom, aby ne
ustále se modlila za zdar kázaní & prací všech apoštolů,
i všeho kněžstva. Nemusíme se tolik diviti, že apoštolě
tak lehce celé říše obrátili. Vždyť Maria prodlévala na
stupních trůnu milosrdenství, aby dobrotivého Spasitele
za ně prosila. Modlitba její obracela duše, & poněvadž
každé obrácení ovocem modlitby jest, a modlitba Marie
nemohla zůstati nevyslyšena, měli apoštnlé v této dohro
tivě Matce svou nejlepší pomocníci. „Šťastný člověk, za
kterého Maria se modlil“

ll. (ititelé Eucharistie maji podíl v životě modlitby
Panny Marie před nejsvětější Svátosti; jest to úloha nej
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vznešenějši a nejbezpečnější. Jest to také úloha nejsvě
tější, poněvadž konaní všech ctností obsahuje. Jest to
také úloha církvi nejpotřebnější, poněvadž církev více
ctitelů nejsvětější Svátosti než kazatelů, více mužů pokání
ěinících než mužů výmluvností slynoucích potřebuje. Ano,
za našich časů jest více než kdykoli jindy třeba duší,
které svým sebeobětováním hněv Boží konejší, který
plane proti denně se množícím zločinům národů; třeba
jest duší, jež by svými ustavičnými modlitbami poklady
milostí opět otvíraly, které lhostejnost zavřela; ano, třeba
jest pravých ctitelů nejsvětější Svatosti, to jest veliko—
myslných, obětavých duší. Shromažďují-li se čotně kolem
božského vůdce svého, pak jest Bůh veleben, Ježíš milován;
pak bude společnost lidska opět křesťanskou, bude pro
Krista vybojována apoštolatem eucharistická modlitby.

Ill. Apoštolat Panny Marie zéležel dále v němém,
ale velmi přesvědčivém kázání uctivosti. Toto kázání
musíme si vzíti k srdci, a duše, která si přeje, aby
Eucharistie poznana i milována byla, bude toho ve spojení
s Marií pečlivě dbati

S jakou skromnosti a uctivostí počinala si tato do
konalá ctitelka před nejsvětější Svátosti! l'řed ní chovala
se jako andělé před božskou velebností. Živou věrou
jsouc prodchnuta., a v božskou přítomnost Ježíše jsouc
pobřížena, nikoho kolem sebe ani dost' malo si nevšímala.
Kdykoli před Ježíšem se objevila, byla slušně oděna. Za—
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nedbaný oděv, neslušuá postava ukazuje malou víru a
nepořádné srdce.

Maria zůstávala před Pánem a Bohem svým tak
dlouho klečeti, jak jí možná bylo. Klekáním projevujeme
klanění se. Pokleknutí jest holdem těla a pokorou víry.
Na kolenou u nohou Ježíšových, tam jest místo lásky.

Uctivost na svatém místě, zvláště před nejsvětější
Svátosti, má býti veřejnou ctností všech ctitelů Eucharistie.
Tato úcta jest slavným vyznáním víry, jí dostávají ctitelé
milost pobožnosti ». horlivosti. Bůh trestá vždycky ne—
uctivost, které v jeho svatyni jsme se dapustili, tím, že
víru a zbožnost. naši seslabuje. Kdo neuctivě, neslušně
před Spasitelem naším si počíná, ten diví se neprávem
chladnosti své v modlitbě, ba zasloužil by, aby s hanbou
ze chrámu vyhnán byl.

Buďme tedy přlsul v zachovávání uvtivosti. ('hováni
naše budiž ctnostné. Zachovávejme co nejsvědomitěii
mlčení. ()střlhůnl smyslů nasich budiž dokonalé! V kostele
musíme mlti oči jen pro Ježíše Krista; tam není místa
pro zábavu, tam jest Kristus všechno. hvořenlné mají
zraky své jen na krále obráceny, ctl jen krále. Světáci
vidouco hlubokou, zbožnou úctu ctitelů nejsvětějšl Svátosti,
budou nuceni řlci : Zde jest něco velikého! Slabl & vlažnl
za svou malomyslnost &vlažnost budou se styděti &Ježíše
Krista opět vyznávati. Slovo pohne, příklad táhne.



— 110 —

Maria připravovala dítko na první sv. přijímání.

Dítky k tomuto důležitému okamžiku života vy—
chovati, srdce jejich pro božského Spasitele připraviti,
jest beze vší pochyby nejmilejší úlohou Panny Marie.

Kterási matka měla jednoho dne vidění: u kolébky
dítka svého spatřila nejsvětější Pannu, která na dítě se
usmívala a jeho malé lůžko květinami pokryla. Když
Alexander Bertius, tak se totiž dítě jmenovalo, mluviti
mohl, prní slova, která promluvil byla: „Ježíš a Maria“.
Rostl takořka u oltáře. Ale přece cítil v sobě silnou ná
klonnost ke zlému. Tu rozpomenul se tento chlapec teprve
asi pětiletý na přízeň a sliby Panny Marie; opatřil si
důtky a mrskal jimi své něžné údy. Maria připravovala
ho na první sv. přijímání. Když slavnostní okamžik se
přiblížil, zdálo se Alexandrovi, že srdce jeho sc otevřelo,
a Ježíš citelným způsobem v něm se usadil. Vzpomínka
na tuto událost tak mocně ku svatostánku ho upoutala,
že jen s tíží od něho se vzdaloval, a že v celém městě
„dítkem hlavního oltáře“ nazýván byl. Maria davala mu
všechnu mateřskou lasku na jevo; obracela listy knihy,
v níž studoval, v nemocech mírnila jeho horečku, postel
květinami pokryvši. Takto laskavou přítomností Panny
Marie byv ochraňovén, nezúčastnil se nikdy světských
radovánek nebo nebezpečných zábav.

Dětství a mladí uplyne vůbec v nevinnosti a čistotě,
jestliže ochraně Naší milé Paní nejsvětější Svatosti svě



—lll—

řeno bylo. Takoví mladí lidé budou pak věrnými dětmi
církve a všemi ctnostmi ozdobení občané nebes.

Povzbuzen/í. Modleme se za všechny, kteří prvně
ku svatému přijímání jdou, a za.katechety, kteří je vyučují!

Střelná modlitba. Pozdravena buď, Maria, která
apoštolatem modlitby své nade vším bludným učením
o Eucharistii jsi zvítězila.

- ——fak—amm—

25. den.

Apoštolat Panny Marie.

[. Duše, která od Eucharistie živa jest, má především
zaměstnavati se zájmy velebné Svatosti. První osoba Bohu
nejdražší jest kněz. Kněží nám tuto Svatost udělují, jimi
k nám přichází. Hd kněží dostává Ježíš svátostný život,
který slávě Utce svého zasvěcuje, jimi jest Bůh více
oslavován, než od všech věřících, i těch nejzbožnějších:
kněžím dal Bůh všechna práva svá, všechnu moc svou.

Maria modlila se nejvíce ze kněze; prosila snažně
l'úna, aby počet kněží rozmnožil, aby národům svaté
kněze, muže rnzníceně horlivostí po spáse duší daroval.
Ano, Maria chrání kněze svou mocnou rukou, oroduje
za ně u svého Syna, kněz jest zvláště milovaným
dítkem Marie.
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Již ve mládí vychovává ho ku zbožnosti, chrání
jeho neVÍnnosti, udržuje ho v horlivosti, vede bo ke stupňům
oltáře a podává ho biskupovi, jako jednou Ježíše ve
chrámě obětovala.. V jeho těžkém studiu, v bojích & svi
zelícb, které stav kněžský sebou přináší, dodává mu
mysli. Kněz, kterého Maria vychovala, jest dobrým, svatým
knězem, v němž Bůh zalíbení má.

II. Maria spojuje se s knězem & skrze něho po
kračuje v úloze své, mající za předmět duše a Ježíše
Krista. Vtělení Syna Božího stalo se v Marii a skrze
Marii; v ní Slovo vzalo na se tělo; v rukou kněze & ku
slovu jeho stává se Ježíš pokrmem duší našich.

Důstojnost Matky Boží nemá sobě rovné; Maria
jest Matkou Krále, proto jest Královnou andělův i lidi.
Kněz jest takořka otcem eucharistickébo Ježíše, duchovním
králem duší, jest jako nadpozemská bytost, která od Boha
všechny milosti přijala, jimiž nebe otvírá i zavírá.

Mariu živila kdysi Ježíše; povinností jest, aby vzrůst
Ježíše Krista v duších podporoval & udržoval, až v něho
proměněny jsou.

Maria má jako Matka nad Spasitelem naším všechna
práva, která mateřství vůbec propůjčuje. Kněz má také
přímou moc nad osobou Ježíše Krista. Maria jest mocná
jen skrze Ježíše. Tak také kněz jest mocný jen skrze
milosti, které mu Ježíš dává; Ježíš dává se sám domoci
kněze, aby mu v jeho pracích dal větší moc.
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Avšak Maria může knězi jeho privilegia v jistém
smyslu záviděti. Ona nosila slovo tělem učiněné jen devět
měsíců v lůně svém: kněz naproti tomu nosí ho neustále,
každého dne, způsobuje, že Ježíš vtělení své obnovuje.
Moc, chléb a víno v tělo a krev proměňovati, spočívá
v jeho kněžství, jako slunce, které každého dne své teplo
a světlo dává.

Maria porodila Spasitele ve stavu slabosti a smrtelnosti,
porodila ho pro kříž: kněz nechává ho na oltář sestu
povati, ale ve stavu slávy: slávy jeho nevidíme sice očima
svýma, avšak anděle ji vidí. Eucharistie jest slunce, které
nebi jasně září, zemi však zastřeno jest.

III. Povinnosti kněze a Marie k Eucharistii a k duším

jsou tytéž.
Úřad kněze záleží v klanění se a v apoštolatu. Kněz

jest především ctitelem, strážcem nejsvětější Svátosti.
Jest předevšim mužem modlitby: „My však trvati budeme
na modlitbách a při službě slova.“ Kněz musí se sjednotiti
s obětí, kterou obětuje, a na stupních oltáře vnější apo
štolat svůj začíti.

Maria ve večeřadle jest —- dle úřadu svého —
ctitelkou nejsvětější Svátosti, tu se klaní a pečuje o eucha
ristickou poctu; tu obnovuje čest uraženěho Boha, těší
Ježíše, jehož lásku lidé zneuznali. ()tci obětuje Ježíše,
Ježíši ukazuje svou mateřskou čest, Duchu svatému duše,
jeho podíl a jeho chrámy, aby je obnovil a láskou svou
roznítil.

Into Panny lla-ls. 8



—ll4—

Hle, co věrný kněz při klanění se Pánu a Mistru
dluhuje!

Druhý úřad kněze záleží v tom,; aby národům Ježíše
Krista hlásal. Také v tomto. ohledu jest Maria mocnou
ochránkyní kněze. Ona vychovala Ježíše a tajemství života
jeho zjevila apoštolům a evangelistům; o něm neustále
mluvila a vynasnažila se, aby lidé v okolí jejím ho milo—
vali; byla horlitelkou pro Ježíše.
' Hle, co kněz činiti má! Má kazati, Ježíše v nej
spětější Svátosti ve známost uvaděti, jeho úctu, jeho říši
s neunavnou horlivostí šířiti. Kéž by jen v této činnosti
k Marii se obrátil, která. kněze zvláště miluje; miluje
je pro slávu Boží a pro spásu duší, jichž apoštoly jsou.

Kněz musí plniti povinnosti k této laskavé Matce;
nesmí za nikým zůstati v její úctě, ve vroucí lásce, kterou
jí dluhuje, v horlivé snaze své, _aby úctu její rozšiřoval.

Jestliže tedy nejsvětější Svátost skutečně milujeme,
jestliže chceme, aby všady o ní se kázalo, aby všichni
národové _jí se klaněli, pak prosme neustále Ježíše skrze
Marii o horlivé ctitele, o apoštolské dělníky. Sláva nej
světější Svátosti a Spasení duší zavisí od hodných kněží.

Laskyplné zachránění kněze Marií.
Dva kněží, kteří v kraji Albigenských cestovali,

spatřili chram Páně; ačkoli to bylo za času veřejnélm
pronásledování, a každý toho nejhoršího od oněch divokých
kaciřů báli se musel: chtěli přece mši svatou sloužiti,
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k čemuž hlavně pohnutí byli vzpomínkou, že jest sobota;
v tento den měli totiž ke cti Panny Marie mši svatou
sloužiti. Jeden z nich obětoval již mši svatou, když tu
přijdou Albigenští, od oltáře ho strhnou, za nadávek jazyk
mu vyříznou, a polomrtvého ležeti nechají. Druh jeho
donese ho jak Opatrně jen může do sousedního kláštera,
kdež oba laskavě přijati jsou. Večer před svátkem Zjevení
Páně vznikla v ubohém němém knězi, který mnichy
zpívati slyšel, vroucí touha, aby s nimi zpívati a mši
sloužiti mohl. S tímto vroucím přáním obrátí se k Panně
Marii, a tato nejlaskavější Matka zjeví se mu s tím údem
v ruce, kterého byl zbaven, a praví k němu: „Milý synu
můj, poněvadž tento úd jsi ztratil & tolik vytrpěl, ano
bez ohledu na veliké nebezpečenství mši svatou ke cti
Ježíše a mé oslavě sloužiti jsi chtěl, proto dávám ti tento
úd zase zpátky.“ V témž okamžiku pocítil tento dobrý
kněz, že jest uzdraven, ajasným hlasem zpíval díkůčinění
ku chvále Ježíše Krista a jeho milosrdné Matky.

Povzbuzení. Modleme se bez ustání, aby Bůh hodné
kněze povolal, a prokazujme kněžím neiohětavějěí a nej
uctivějši lásku!

Střelná modlit/m. (,), Královno kněží, sešli dělníky
na vinici božského Syna svého!

8.
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26. den.

Božský ženich a Král srdce.

I. Maria při klanění svém dala si na tom zéležeti,
aby Ježíše těmi jmény velebila, které jeho vládu nad
srdcem lidským nejdokonaleji označují.

Maria klaněla se Ježíši v jeho vlastnosti, jako ženichu
duší. Spojení jest cílem lasky. Když Ježíš v nejsvětější
Svatosti podstatně se nám dává, spojuje se s našimi du
šemi jako se svými drahými nevěstami. Jako ženich da
ruje jim své statky, své jméno, své srdce, sama sebe se
vším všudy, ovšem stou podmínkou, že duše jemu také
docela se věnuje. Duše, nevěsta jeho, má jen pro něho
žíti. Ježíš jest žárlivý Bůh. Běda tomu, kdo ho o tuto
nevěstu olupuje!

Maria, Matka Ježíšova, slavila svatbu přemilého
Syna svého s radostí. Jako kdysi v Kéni Galilejské snou
bencům v chudobě a nesnází pomohla, tak nyní věrnou
duši všemi ctnostmi ozdobuje, aby _ji Ježíš sebe hodnou
nalezl. Nejlepší příprava ku svatému přijímaní stává se
zajisté za pomoci Panny Marie. Či není to věcí matky,
aby dceři své k oddavkam krasný šat zaopatřila? Kdo
však ocení péči, jakou tato dobrotiva Matka o nevěsty
Pana nejsvětější Svatosti ma, zvláště pak o čistotu srdce,
aby zalíbení milovaného ženicha jejího na nich spočívalo.
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Avšak Ježíš jest také ženichem církve svaté, jejíž
plodné panenství jej Otcem nového pokolení dítek Božích
činí. Proto klaněla se mu Maria také jako ženichu církve
svaté a církev jako dceru svou milovala. Maria byla by
ráda za církev život svůj obětovala; hájila, chránila ji
stálými modlitbami svými, s radostí súčastnila se jejího
rozšíření a její utrpení bolestně dotýkalo se jejího srdce;
Maria trpěla s církví a pro církev. Jako totiž byla Matkou
cirkve, tak byla také její dcerou; jako nejposlušnější
dítko poslušna byla sv. Petra a sv. Jana, i všech kněží.
Svaté obřady měla u veliké úctě, ve spojení se všemi
dětmi církve klaněla se Ježíši, bohoslužby a liturgických
modliteb se súčastňujíc. ('), jak krásné bylo klanění, které
Maria s věřícími na stupních oltáře konala. Nebe zajisté
nad ním plesalo. Bylať Maria v církvi jako slunce mezi
hvězdami. A Bůh musel zemi milovati a Ježíš svůj
svatostánek.

ll. Mariu klaněla se dále Ježíši jako Králi. Nej
světější Svátost jest zajisté královstvím Spasitele; jí vladne
v srdcích lidských u v celé lidské společnosti. Bez nej
světější Svátosti nemůže pravda vítězství slavili. Jestli
pravda přesvědčiti a pohnouti mé, pak Eucharistie musí
_jí sladkosti propůjčili. Pokud člověk ku sv. přijímání
nepřistoupil, nezná požitku a sladkosti víry. Potkal Ježíše
na cestě, rozmlouval s ním, ale dobře ho nepoznal: toliko
nejsvětější Svátost Ježíše v celé jeho moci a v celém
jeho světle, jakož i všechna tajemství víry mu zjevuje..
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Ježíš Kristus jest proto v Eucharistii Králem pravdy.
On jest také Králem ctností. Potřebuje Eucharistie, aby
duši úplně ovládala. Třeba jest, aby Ježíš sama sebe
mně dal, aby lásku svou mně podmanil a mně říci mohl:
„Synu můj, daruj mně srdce svél“

Maria klaněla se Ježíši, jako svému Králi, neklaněla
se mu jen jako uprchlíku do Betlema nebo do Egypta,
jako ukřižovanému Králi svému na Kalvarii, nýbrž ve
stálém kralování jeho, povýšenému na trůně slávy a veleb
nosti, ačkoli zastřen jest, jsa. nezranitelný šípy svých
nepřátel, slavný v triumfu své lásky. Maria viděla, jak
uskutečňuje se slovo anděla řkoucího: „Kralovati bude
v domě Jakubově na věky, a království jeho nebude
konce.“ Viděla, jak trůny nejsvětější Svátosti se roz
množují; každé město, každá vesnice byla dvorem jeho,
a nabízela mu palác k obývání; viděla, jak působením
Eucharistie ve světě všechny ctnosti kvetou, které krá
lovskou korunu Spasitele tvoří.

(), kolik modliteb ze srdce Mariina ve večeřadle
za eucharistickou říši Ježíše Krista k nebi vystupovalol
Viděla, jak v jednotlivých stoletích úcta k Eucharistii se
vzmáhá, a jak láska Ježíšova na všech stranách vítězství
slaví. Ježíš měl nekonečně milován býti; láska jeho měla
nalézti soucitná srdce, která s ním svět obnoviti měla.

(), Božský Králi, vládní jako dříve nejvyšší Pán
mým srdcem a mým životem, jako srdcem Matky své
jsi vládl! Kéž by pravda Tvá byla mým praporem, ctnosti
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Tvé mojí zbraní, Tvá láska mým heslem a eucharistická
sláva Tvá ovocem mého vítězství.

To jest má vroucí modlitba, kterou k Tobě skrze
Marii, Královnu večeřadla a Matku ctitelů nejsvětější
Svátosti, vysílám.

Milosrdná Královna očistce.

Nejúčinnějším prostředkem, kterým duším v očistci
pomáháme, jest mše svatá. Jestliže však nekonečné zá—
sluhy krve Ježíšovy rukám Marie odevzdáváme, aby je
těmto drahým trpícím bratřím k jejich ulehčení rozdělila,
pak můžeme s větší jistotou dobrý výsledek očekávati.

Zbožný mnich zjevil se po smrti své jednomu ze
svých starých'soudruhův a řekl mu, že v mukách očist
cových se nalézá, že sice málo trpí muk smyslných, ale
mnoho proto, že na Boha tváří v tvář patřiti nemůže.
Prosil ho, aby převora požádal, aby sám při mši svaté
jednu modlitbu na jeho (mysl připojil. Druh jeho pospíšil
si, aby prosbě vyhověl, a převor spatřil duši milého bratra,
radující se a plesající pod pláštěm Panny Marie, která
s jásající tváří jako slavnou kořist své lásky ji s sebou
do nebe vzala.

l'avzbuzení. Prosme Pannu Marii neustále za roz

šířeníeucharistického království Ježíše Krista pocelémsvětě!
Střelná modlitba. Ú, neposkvrněné Srdce Marie,

ve kterém nebeský ženich zalíbení své našel, roznět' v nás
lásku, která tě ztravuje.„,W—
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27. den.

Eucharistie středem života Panny Marie.

I. Maria žila eucharistický život Ježíšův. Láska
chce pospolitý život. V Betlemě a Nazaretě zúčastnila
se Maria chudého a skrytého života Ježíšova, v Egyptě
jeho pronásledovaného života, později, když po Judsku
chodil, jeho apoštolského, posléze jeho bolestného života.
Jak tím spíše musela také eucharistický život božského
Syna svého žíti! Vždyť tento život je souhrnem přede
šlého. Maria vedla za pomoci Eucharistie úplně vnitřní,
skrytý, mlčenlivý, odloučený život; Ježíše měla při tom
jen za svědka a důvěrníka. Život její plyne ve vděčném
rozjímání o nejsvětější Svátosti. Toto rozjímání sílí jejího
ducha, naplňuje její srdce, které žádného jiného přání
a žádné jiné potřeby nemá, než aby Syna svého vždy
více milovalo a jemu docela oddáno bylo. Samo tělo
Panny Marie má účastenství v radosti a nebeském po
kojí tohoto života. Tělo její jest úplně duchovní: „Srdce
mě a tělo mé plesají v Bohu živém“

II. Toto eucharistické rozjímání jest více činné než
trpné. Duše oddává se v něm ustavičně Bohu, za vždy
sladšího dojmu dobrotivosti jeho, za neustále vzrůstající
vroucí lásky, která srdce očišťuje, osvobozuje a těsněji
s nejsvětější Svátostí spojuje. Sebrání mysli jest' první
podmínkou tohoto rozjímání. Duše, která prosta jest všech
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nezřízených hnutí mysli, jde přímou cestou k Bohu, jako
magnetická střelka vždy k severnímu polu směřuje. Duše,
která v Ježíši sebrána jest a v něm odpočívá, žije zjeho
pravdy, dobrotivosti a lásky. Dlouhá modlitba nedělá jí
žádných nebo jen nepatrných obtíží, poněvadž —- všeho
jsouc prosta — Pána svého následovatí může, nic jí ne
tísní nebo někam jinam nevolá, & poněvadž tajemství, o
kterých rozjímá, všady nerušeně promysliti & do nich
vniknouti může. Vidí věci v jejich skutečně pravdě,
v Ježíši Kristu. Šebrání myslí a rozjímání zostřují
zrak duše.

111. Jak dokonalé bylo asi rozjímání Panny Marie
před nejsvětější Svátosti při veliké víře její, při čistotě
jejího života, při dokonalé lásce jejího srdce! Jistě, že
nerušila roztržitost, tato horečka duše i srdce, pokoje,
který nalézala v milovaném Synu svém. Jeji duše, více
s Ježíšem spojená nežli s tělem, které ji skrývalo, pila
dlouhými doušky živou vodu milosti a lásky. Zapomněla
na zemi, aby s jediným Ježíšem zůstávala.

Kéž by ctitele nejsvětější Svátosti s Marií spojeni
jsouce trpělivého & vytrvalého sehrání mysli & rozjímání
dbalí byli! Kéž by se vynusnažili, aby z počátku Ježíše
spíše poznali, než okusili, neboť lásku rodí se z uznané
pravdy &milost osvícení má větší cenu než nejvetší milost
sladkosti &útěchy, pravdu zůstává, pocit pomine. Šťastná.
duše, která jako Maria lásku Ježíšova pochopuje, která
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po ní vroucně touží a bez ustání o ni se modlí! V té
duši jest království Boží.

Živé oiborium.

V životopise*) Marie Eustelly, příjmím „Anděl
Eucharistie“, čteme tato slova: „Na slovo vzatí spisovatelé
tvrdí, že nejblahoslavenějěí Panna po z mrtvých vstáni
božského Syna svého denně svaté tělo Spasitelovo při
jímala, a že svátostné způsoby neporušené v jejím srdci
od jednoho svatého přijímání ke druhému se zachovaly.“

Nejblahoslavenějěí Panna zjevila tento div abatyši
Marii z Agredy. Uvedeme zde několik slov služebnice
Boží. Hospodin učinil tento div takto: „Když nejčistší
Panna tělo Páně přijala, nevnikly svátostné Způsoby do
žaludku, kde strávení přirozeného pokrmu se stává, aby
se nespojily s nepatrnou stravou, kterou naše vznešená
Královna ob čas požila. Nejsvětější Svátost vnikla do
srdce Mariina jako za odměnu za krev. kterou toto při
vtělení Syna Božího dalo, aby nejsvětější člověěenství
Ježíše Krista připravilo. Svaté přijímání jest takořka
rozšíření vtělení Syna Božího; bylo tedy sluěno a spra
vedlivo, aby Maria v tomto rozšíření novým a zvláštním
způsobem účastenství měla, poněvadž se vtělením tohoto
věčného slova co nejůžeji spojena byla.“ (Tajemné město,
II]. díl., Vll. sv., 8 kap.) Tak zbožná pověst.

')Uóený kardinal Villscourt životopis tento proěetl » schválil.
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Povzbuzení. Modlcme se k Panně Marii za věrné

vytrvání nevěst, které Ježíši život svůj v klášteře a ve
světě zasvětilyl

Střelná modlitba. O, Maria! Jako malé dítky pro
síme Tebe o svátostného Ježíše, tento duchovní pokrm
duše naší. W

28. den.

Život spojení Marie s Ježíšem.

]. Maria žila v Eucharistii. Ten, kdo skutečně miluje,
mysli, touží, jedna, raduje se nebo rmouti se v milované
osobě; ona jest přirozeným středem života jeho. Ježiš
také řekl: „Kde jest poklad tvůj, tam jest také srdce
tvé;“ a k apoštolům svým pravil: „Zůstaňte ve mně,
zůstaňte v mé lasce, jako já zůstávám v lásce Otce svého.“

Maria žila tedy v božské Eucharistii, ve středu
lásky své. Všechny jejl myšlenky, slova i skutky z ni
vycházely, jako všechny paprsky ze slunce vycházejí.
Eucharistie byla věštirnou, které o radu se tazala, milost,
které následovala.

ll. Ježiš žil v nejsvětější Svátosti týž život lásky,
který ho za času pozemského života jeho zmařil. Ve
svátostném stavu svém neustává ()tci svému v nejhlubší
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pokoře se klaněti. On jest ještě stále prostředníkem a
orodovníkem za blaho lidí 11 božské dobrotivosti.

Maria spojila se tedy s modlitbou Ježíše Krista.
K modlitbě připojila zásluhy ctností, kterých Spasitel nás
v nynější době ve stavu slávy již nevykonává. Stavu po
nížení Ježíše ve svatosti následovala ctností ». úkony
pokory, stavu obětování jeho svým utrpením, stavu smíření
úkony dobrovolného umrtvování sebe. Aby Maria skrytý
život Ježíšův ctila; zmařila sebe a vynasnažila se, aby
ničím jiným nebyla než lidským zjevem, jehož bytost
v Ježíše Krista proměněna jest. Maria jest také tak chudá,
jako Ježíš ve Svatosti, ba ona jest chudší, poněvadž nc
dostatků zakusiti může, které chudoba v zápětí ma. Jest
poslušné jako Ježíš a ctí svátostnou poslušnost jeho, po
drobujíc se bez výminky všem služebníkům církve; a
v následování slepé poslušnosti své cítí se zcela šťastnou.
Slovem: Maria dopodrobna následuje eucharistického života
Ježíše Krista. Ještě více, Maria obnovovala v Eucharistii
všechna tajemství života Spasitelova tím, že každého dne
znovu na ně se rozpomínala.

Ill. Takový má také býti život ctitele nejsvětější
Svatosti, jestliže v Eucharistii modliti se chce. Abychom
pak k tomuto životu sjednocení s Ježíšem dospěli, musíme
oné samolásky býti prosti, které jen samu sebe vidí,
k Ježíši jen sama o sobě mluví, o svém osobním pro—
spěchu, a svých vlastních záležitostech, nikoli však o
Spasiteli a slávě jeho a starostlivostech božského Srdce
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jeho; která nedovede klidné a tiše jeho nohy objímat,
s ním toliko spokojena býti a nic jiného si nežadati, než
jen jeho. Musíme toho života prosti býti, který nemá
trpělivosti, aby ho vytrvale poslouchal, ale najatým děl
níkům nás podobnými činí, kteří netrpělivě na mzdu čekají.

Ježíš má velmi málo ctitelů, kteří vědí, že dosta
tečně odměněni jsou a za šťastně se pokládají, jestliže
jim jen popřano bylo u něho prodleti, kteří jen tím se
zaměstnávají, aby jemu jako andělé v nebi, jako Maria
ve večeřadle sloužili. U nohou svých skoro jen žebraky
nebo nemocné spatřuje, kteří o pomoc ho prosí. Naproti
tomu lidé dobře dovedou v paláci se dvořiti, a u krále
prodlévati, aniž něco jiného dělají, nežli že přítomností
svou milostivému králi čest vzdávají.

To jest říše smyslů, a takova služba není nam
obtížná. Na eucharistickóm dvoře Ježíše Krista jest říše
jeho lásky, lidé však mají před touto říší strach, vyhýbají
se jí a chtějí pryč; Ježiš _jllllnepostačuje; domnívají se,
že ještě něco mimo Ježíše míti musí.

Maria nespustila nikdy s mysli encharistickou pří
tomnost Ježíše Krista; jednala jen když on tomu chtěl,
domnívala se, že s dostatek jest zaměstnána, když u nohou
jeho prodleva, že s dostatek odměněnajest, když má Ježíše.

Nebe na zemi.

Včera zmínili jsme se o zbožněm ústním podání,
dle kterého Ježíš v Marii pod svátostnými způsobami
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stale přítomen zůstával. Jest to tak velebný div, že také
dnes u něho se zastavíme. Jak řečeno, není to nikterak
předmětem víry, nýbrž jen zbožná. pověst, která však
dobře ném znázorňuje vzácný poměr božského Syna
k Matce jeho i ve stavu svátostném.

„Maria viděla v srdci svém tělo svého nejsvětějšího
Syna brzy přeslavné, brzy přirozenou krásou svého sva
tého člověčenství oděné; skoro neustále poznávala všechny
divy, které nejsvětější Svatost v sobě chova. Nejvíce
vážila si toho, že věděla, jak veliké. zalíbení nejsvětější
Syn její vtom nalézal, aby v čistém srdci jejím pod svatost.
nými způsobami zůstával, a z toho pociťovala větší slast,
než kdyby ve společnosti svatých byla.“

„Nevýslovnou radost měla Maria z úcty a klanění,
jaké nebeští duchové jejímu Synu, ve svátostných způ
sobách v lůně jejím skrytému, prokazovali. A poněvadž
předvídala nedbalost lidí v prokazování povinné úcty nej
světější Svátosti, obětovala jeho Božské velebnosti hold
nebeských duchů, kteří toto tajemství pocity ncjvroucnější
uctivosti velehili.“

„(i), podivuhodné, jediné mistrné dílo nekonečné
moci! Svata Panno, Ty tvůrci svému příjemnějším nebem
jsi byla, než ono nebe, které příbytkem svým učinili
Onen, jehož nesmírné prostory pojati nemohou, v Tobě
toliko se uzavřel a nalezl slušný trůn nejen ve Tvém
panenském těle, ale i v nesmírném oboru Tvého ducha
a Tvé lásky.“ (Duch. město, Ill. díl, 8. kap.)
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Povzbuzem'. Vynasnažme se, abychom ve spojení
s Marií před svatým přijímáním mysl svou úplně sebrali!

Střelná modlitba. O, srdce Marie, velebný trůue
skrytého Boba, nade všechna nebesa budiž- vyvýšeno!

„___%—_

29. den.

Dokonalá služebnice. nejsvětější Svátosti.

[. „Aj, jě dívka Páně,“ pravila nejblabosluvenější
Panna; & po celý život svůj měla tuto službu stále na
mysli. ()na jest nejkrásnějším vzorem naší eucharistická
služby. Její služba ve večeřadle zaujímá celý život její.
Maria tu obnovuje všechny své životní poměry, všechny
své milosti; její ctnosti dosahuji tu své nejvyšší dokona
losti, která ji nebes u nevýslovné slávy hodnou učinili
má. K tomuto poslednímu článku života Panny Marie
má se připojíti služebník nejsvětější Svátosti.

Duch služebníka Ježíšova záleží v obětovuó lásce

k nejsvětější Svátosti za pomoci ducha & ctností nejblaho
sluvenější Panny.

Jest to obětováni sebe. Služebník Ježíšův neobětuje
se, aby byl dokonalý nebo šťastný, aby si nějaké duchovní
blaho neb krásný ráj zjednal; on obětuje se z lásky;
obětování sebe chce toliko jednu věc: radost působiti &
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povinnost svou plniti. Spasitel náš nežádá od nás, aby
chom mu jen v duchovní správě sloužili, ale praví k nám:
„Abych na svůj trůn lásky vystoupil, musím ctitele míti;
bez ctitelů nemohu slavnostně vystaven býti, proto zů
stanete u mne, budete mými ctiteli, zůstanete upoutání
k mé osobě, budete pro mne, jako já budu pro vás.
Své vlastní vůle úplně se odřeknete, já ji chci míti
pro sebe; svých vlastních prospěcbů docela se vzdůte,
já se budu o ně starati. Král cbce služebníky své učilniti
šťastnými, ale nepoví jim, co bude činiti. Pole, o které
peěovati máme, jest Spasitel náš sám, on jediný; podržauje
nás pro sebe a chrání nás. A v čem záleží odměna tOblOtl)
sebeobětování? V tom, že žijeme v bezprostřední blízkcosti
Krále, jemu se líbíme a jeho milenci jsme. Sloužíme Királi
k jeho vlastní slávě, a my sami ve všem do pozadí
ustupujeme.

Toto sebeobětování má býti obětí nejčistší láslky.
Nejsvětější Svátost zatlačí všechno; Ježíš dává se ceelý,
obce také nás 0616. On však dává nám pocit radostti a
a štěstí, které celým životem se táhne. Jest něco vel'leb
nějšíbo, než k Eucharistii, ku klanění se připojenu, |při
busnými Ježíše Krista býti? Vstupte tedy s radosttí a
s láskou do této služby!) Láska miluje více službu Ješžíšs
Krista, než svůj vlastní klid. Pospěšte jako Maria ku
klanění se Ježíši, který na vás čeká!

. ..) ;I'oto platí o kongregací Eucharistianů, jejich! povoláním
jest, nejsvětější Svátosti stále se klanšti.
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11. Služba Spasiteli našemu jest naším údělem s nej
blaboslavenější Pannou. Jste k tomu povoláni, abyste
sloužili jemu, a nikoli sobě. Člověk ovšem musí dáti pozor,
aby užíval výrazů, které slabou představu této vznešené
služby by vyjadřovaly. Nemáme říkati: chci svou službu
konati; nikoli! tak mluví všichni úředníci; ale: chci
Spasiteli našemu sloužiti. Mezi těmito dvěma myšlenkami
jest veliký rozdíl. Dvořenín může ovšem říci: sloužím
králi. My naproti tomu říkáme: sloužím Spasiteli našemu.
Tímto Způsobem nebereme zřetel na sebe, sami ustupujeme
do pozadí a Spasitele našeho stavíme do popředí.

Tato služba obsahuje rozličné úkony, jako při mši
svaté, totiž klanění se, slavnou bohoslužbu, které osoby
jeho přímo se týkají. Jiné týkají se jeho domu, vy
držování jeho služebníkův. Ale všechny jsou úkony kra
lovské služby Spasiteli našemu. Při konání jich musíme
Spasitele na očích míti, pro něho musíme praeovati.

l'ictě nejsv. Svátosti máme se věnovati. Jakou uctu
jsme jí dlužní? Všechno, co dobrého koname, od ní máme
odvozovati, ne jako bychom to sami ze sebe konali. Mame
býti služebníky nejsvětější Svátosti oltéřnl jako Maria,
bez veškeré ziskuohtivosti, sluhy, kteří službě Ježíšově
docela se věnují.

Jak krásný to nazev! Jest to ten, jemuž Maria
přednost dala, jest jediným názvem, který sobě při
vlastňuje. Když pak tento název Matky své přijímáte,
musíte také povinnosti převzíti, které s ním spojeny jsou,

Měsíc Panny Marie. 9
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& ctnosti konati, ku kterým zavazuje. Všichni lidé za
hrnuti jsou ve chvalozpěvu: „Magnificat — Pán shlédl
na ponížení svě složky.“ Co bychom řekli o služce, která
by ve službě pána svého vybíravou býti, která by pro
sebe jistý čas vymíniti si chtěla?

Shrňte tedy všechny ctnosti P. Marie ve večsřadle:
jsou to jen úkony klanění jejího. Maria. klani se všemi
ctnostmi svými, klanění zaujímá celý život její.

Ježíši v nejsvětější Svátosti v duchu a ctnostmi
Naši milé Paní nejsv. Svátosti sloužiti, to jest život slu
žebníka nejsVětějši Svátosti; jeho heslo zní: „Všechno
pro službu Ježíšova ve svátosti ve spojení s Marií.“

Anděl Eucharistie.

Jest známo, jak obětovnou láskou & něžnou zbož
nosti k nejsv. Svátosti chudá služebnice, Maria Eustella,
krásného jména „Anděl Eucharistie“ si zasloužila.

Majíc dle ustanovení svého faráře sakristii na sta
rosti, konala s největší uctivostí &ochotou ony překrásné
práce, které bohužel na mnohých farách najaté osoby
s tak nepatrnou uctivostí vykonávají.

Když jí poprvé dovoleno bylo, abv připravila, čeho
ke mši svaté třeba jest, to radost duše její rovnala se
hlubokému pocitu její nehodnosti. Proto psala: „Mám
radost z té myšlenky, že já jako Panna Maria službu
chrámovou na starosti mám, pokud povoláni nié tomu
dovoluje, & tato myšlenka moji vděčnost znovu osvěžuje..
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Abych však práce té hodnou byla, musela bych tak
čistou býti jako Maria, od niž já tak vzdálena jsem.
(i), Bože můj, nemyslim dostatečně na účet, který tobě
za všechny prostředky spasení skládati musím! Zaměst
návám se toliko požitkem štěstí, které z toho svatého
zaměstnání mám. Kéž by mě Hospodin takovou čistotou
ozdobiti ráčil, která čistotě andělů podobna jest, abych
v takové blizkosti k Pánu andělů přistoupiti a tak často
ho přijati směla.“ (Život Marie Enstelly.)

Povzbuzem'. Věnujme se skutkům eucharistickěho
kultu, napodobujíoe Pannu Marii, služebníci Ježíšova vn.
večeřadle.

Střelná modlitba.. U Maria, Matko krásného mi
lování, dej, abychom Ježíše v nejsvětější Svatosti tak
milovali, jako Ty jsi ho milovala!

ŘL ;, Já,-.*W'š na"

30. den.

Vítězosláva Panny Marie.

]. Marie byla v den sveho nanebevzetl věemi milontmi
korunována. Z toho zajisté můžeme se radovati. Matku
svou neztráclme, ale posílánw ii napřed, aby nám místo
připravila & práv nad Srdcem .ležlěovým dobyla. Můžeme
k Bohu takto volati: Blda naše jest velika; ó, tato země

9*
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jest slzavým údolím; avšak země tato posílá Ti to nej
krásnější, co má, div, o němž nemohla ani mysliti, že
ho vykoná: Marii, Matku Tvou. Shlédni na nás okem
svého milosrdenství pro tuto požehnanou lilii naší zahrady,
kterou Tobě podáváme; jest ona nejčistší a nejkrásnější
z celé zahrady.

Ale sláva Panny Marie jest zároveň slávou Ježíše
Krista. On nalézá opět Matku svou, jest znova Synem
pro její přítomnost. Ježíš miloval tak velice Matku svou,
jak by mohl od ní se odloučiti? Učinil to jen z lásky
k nám, poněvadž za matku nám jí dal, bylo spravedlivé,
aby nám tohoto nevýslovného daru užíti dal. Avšak přišel
čas. aby dar svůj zase si vzal. Ježíš sám vyhledává Matku
svou. Maria zemřela láskou; touha, aby Syna svého vi
děla a s ním úplně spojena byla, učinila konec životu
jejímu. Ježíš připravuje jí slavný příchod. Co děje se
v tom okamžiku, kdy Ježíš a Maria v nebi se potkávají!
Znáte dobře štěstí matky a syna, kteří po dlouhé době
opět se vidí. Ježíš si přál, aby Matku svou viděl: hle,
Matka jest tul

Il. On sám uvádí ji do slávy nebeské, jest jí dlužen
odměnu. Maria žila po celý život svůj v chudobě a za
pomenutí; přišel však okamžik, aby ctí a slávou koruno
vána byla. Maria vchází do nebe s leskem, jehož nikdo
nikdy neviděl. Vchází zvláštní, jen jí otevřenou branou;
nemohla vstoupiti branou obyčejných vyvolenců. Tvoří-li
dvanáct apoštolů dvanáct bran nebeských, pak jest Maria
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královskou branou nebeské vlasti. O, vznešená & slavná
bráno! Jak dobře dělá, kdo se snaží, aby branou tou
prošel! Plníme-li přikázaní Boží, pak jistě nebe dojdeme,
ale ještě lépe jest, jestliže milosrdenství Panny Marie se
odporoučíme. Milosrdenství snaží se jen zachraňovati.
Vstupte za pomoci milosrdenství a nespoléhejte se příliš
na své vlastní skutky a plnění přikázaní! Zkoušejte se po
drobně, pak se přesvědčíte,jak nedokonale přikázaní plníte.

Ježíš vede Matku svou za ruku až ke stupňům
trůnu Božího. „Hle, Otče, ta, kterou jsi mně dal zasnoubiv
si ji, aby mně člověčenství moje dala.“ A Otec korunuje
ji, jako Královnu, Matku &Prostřednici. Tojsou její tři nej
krásnější názvy. Než v koruně Panny Marie skvějí se
tři perly zvláštním leskem; jsou to perly její pokory,
chudoby a utrpení.

Ill. Na zemi byla Maria tvorem nejpokornějším,
v nebi jest tvorem nejvznešenějším. Jestliže tam povýšena
jest na trůn, který u trůnu Syna jejího nejblíže stojí,
pak stalo se to proto, že více než kterýkoli jiný člověk
pokoře jeho se přiblížila. llylu pokládána za hříšnou dceru
livinu, ta, která skvrny dědičného hříchu nikdy neměla.;
židé pohlíželi na. ni jako na ctižádostivou paní, na ni,
která nikdy ani jediného slova ve svůj prospěch nepruneula.

Nikdo nebyl tak chudý, jako Maria, a nikdy nebyla
chudobu tak záslužnou, jako chudobu Matky Krále nebes
i země. Aby však chudobu Ježíšova napodobila, pracuje
v Nazaretě, chudobně žije v Egyptě. Co jest chuděího,
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než dům v Nazaretě? Spravedlnost Vykupitele našeho dlu—
huje Matce své odměnu. A takto dědí všechny zásluhy
a milosti Syna svého; má je úplně ve své moci; všech
milostí spasení svého stáváme se ůčastnými pomocí Panny
Marie. Ona jest bohatá z bohatství samého Boha. A kdyby
spravedlnost Boží neodporovala přání jejího mateřského
srdce, pak by brány pekelné byly brzy 'zavřeny. 1')ábel
musel by se přiznati, že svým vítězstvím nikdy není
jist, dokud člověk, jehož Maria chrání, ještě dýše. Svým
ůpěnlivým, ustavičným orodováním vynucuje na Bohu
milosti milosrdenství a odpuštění zatvrzelým hříšníkům.

Konečně, jestliže štěstí 8 utrpením poměrné iest,
pak nikdo není tak šťastný, jako Maria. Neboť nikdo
tolik nevytrpěl & takové lásky neměl jako Maria. Bůh
nikterak jí neušetřil, nechal ji trpěti stálé mučenictví;
předpovědění Simeonovo ztrpčovalo všechny její radosti.
Od této chvíle zastupovala Maria Syna svého, který ještě
příliš mladý byl, aby trpěti mohl. U paty kříže stojí pak
u Ježíše nejblíže, aby nejvíce trpěla. Poněvadž ji Ježíš
v nebi nejblíže u sebe míti chtěl, proto jí více než koho
jiného s utrpením a ponížením svým seznámil. Věru, Bůh
korunoval Marii ctí a slávou jako mistrovské dílo své
lásky. Nad ní jest jenom Bůh! V lásce své připomíná si
Maria, že jest naší Matkou. Před námi vstoupila na nebesa,
aby nám přístup (ln nich usnadnila. V poslední hodince
naší přijde, aby nás tukořka za ruku držela, jestliže po—
mocí její se dovoláválne.
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Zaopatření Panny Marie.

Zbožný Gerson praví, že Ježíš ve průvodu svého
nebeského dvora s nebe na zemi sestoupil, aby Matce
svě Svátosti umírajících udělil, a místo kněze při posledním
vzdechu jejím přítomen byl. Maria byla také u Syna
svého v hodince smrti jeho, slyšela poslední vzdech jeho
na kříži; bylo tedy spravedlivé, aby Ježíš Matce své
tutéž službu prokázal. A čteme-li o mnohých svatých
pannach, že jim Ježíš sám tělo svě přinesl, pak můžeme si
to s větším právem představiti o Marii, která nejvyšší měrou
všechny milostí svatých v sobě sjednotila. Vizte Marii
na jejím lůžku, svatými apoštoly obklopenou! Tělo její
jest seslablě mocnou její láskou, obličej její se usmívá.
Tu Ježíš ve kněžském rouchu, obklopen zástupem andělů
jemu sloužících, podává Matce své svatou hostii 8 po
hledem & výrazem lásky, který by býval s to, abychom
radostí a zanícením zemřeli. A Ježiš pravil k Matce své:
„(_leláj-sikrásna, přítelkyně má!“ Mariuodpovídá: „l lmíram
rada, poněvadž jsem Tvou krásnou tvář viděla,“ &Ježíš
cdvětí: „Pohl, s Libanu, choti má a Matko má, pojď,
hudeb korunovánal“ Jak krasný obraz!

Tato slova Ježíšova rozuítíla v srdci Marie takovou

lásku, že dusi od těla odloučila, aby u vltězoslóvě do
nebe donesena byla.

Povzbuzení. Připravujme umírající ku přijetí svatých
Svátosti! Povolejme, dokud ještě čas, kněze! Starejme
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se, aby Spasitel náš u chudých slušným způsobem
přijat byl!

Střelná modlitba. (), Maria, dej nám každé doby
eucharistickébo Ježíše, nyní i v hodinu smrti naší!

——w——— —

31. den.

Zasvěcení se Naší milé Paní nejsvětější Svátosti.

I. Na konci tohoto krásného měsíce, který jsme
Tobě, Naše milá Paní nejsvětější Svátosti, zasvětili, po
rozjímání Tvé velikosti, Tvé eucharistické služby ve ve
čeřadle, zbývá. nám, abychom Tobě docela se zasvětili,
abys nás v našem povolaní jako ctitele Eucharistie řídila.
& vedla.

V ruce Tvé skládám své povolání a vznešené po
vinnosti, které stav můj mně ukládá.

Povolání mě jako ctitele nejsvětější Svátosti jest.
krásné, poněvadž mě na vždy ke službě velebné osoby
Ježíše Krista v jeho božské Svátosti poutá. Jest to po
volání, které všechna ostatní převyšuje, poněvadž mně
právo propůjčuje, abych se bez sprostředkovaní jiných
lidí k božskému Spasiteli odebral. Jest to vznešené po
volání, poněvadž na zaměstnání andělů ve službě Ježíše
Krista, & smím-li říci, i na zaměstnání Panny Marie
účastenství mám. Avšak toto povoláni vyžaduje zvláštních
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vlastností, pravých ctností, aspoň obyčejné čistoty, a já
ničím dobrým nemohu se vykázati! Mam naopak jen
chyby, špatné zvyky, ve mně jest jen samá samolaska;
nemam pokory, tichosti, ducha sebezapíraní; neumím
ani dobře se modliti, ani prospěšná rozjímání konati;
mám jen mechanickou zručnost v modlitbě, jen několik
nejasných představ o ctnosti.

Ach, Bože můj, který ve službě své všechno bys
míti měl, co veliké, velebné a svaté jest, jak mohl jsi
mě vyvoliti, mě slabého, ubohého, nicotného tvora, mě
plného bídy, pokrytého jizvami svých hříchů, ještě docela
malomocného od starého člověka, který ve mně žije?

Jak smím se odvážiti s anděly bydleti, v témž
domě jako Tvá božská Matka prodlévati, v její společností
a Tvé svaté přítomnosti se zdržovali?

O Maria, moje nebeská Královno & Boží Matko,
nemohu přijati vyznamenání. abych byl šťastným sluhou
Ježíše Krista v nejsvětější Svátosti, nedáš—Iik tomu své
svolení, že mě budeš vychovavati, povznéšeti, svým
duchem, svými ctnostmi & svými službami odívati,
jestliže Ty mě za dítko své nepřijmeš, Ty, Královna a
Matko služebníkíi Ježíšových, Ty, které jen pro Ježíše
žiješ, které nás jen v Ježíši a pro Ježíše miluješ!

Do rukou Tvých, dobrotivá Matko, skládám své
povolání a vychování k němu. Tobě se odevzdávám, dej
mě Ježíši. ()d Tebe, dobrotivá Matko, Ježíš božský Mistr
můj se zalibením mě přijme a mě milovati bude.
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II. Je-li povolání mé jediné toho druhu, pak také
povinnosti jeho jsou vznešené. Mám žíti v klanění se,
na stupních Božího trůnu. Před eucharistickým trůnem
mám to činiti, co andělé a svatí konají a po celou věčnost
v nebi konati budou, totiž nekonečnou dobrotu jeho chvá
liti, nesmírné milosrdenství jeho velebiti, lásce jeho dě
kovati, slávě jeho se zasvětiti, za hříšníky se obětovati,
v horlivosti pro rozšíření království jeho sebe zmařiti.

Mám stále žíti s Ježíšem v hostii přítomným, jako
nejblahoslavenější Panna v Nazaretě a ve večeřadle, jako
svatí ve slávě nebeské. Nemám ho opustiti, než abych bliž
nímu sloužil a ho poslouchal: Mám úlohu jako rozjímající
Magdalena, která s Královnou apoštolů ve večeřadle před
svatostánkem se modlí a modlitbou svou svět obrací;
mám úlohu jako svatá Terezie, sv. Kateřina Sienská i
všechny ty svaté duše, které ustavičný apoštolát modlitby
a oběti konají.

Mám docela zvláštním způsobem vnitřní a skrytý
život Ježíše v nejsvětější Svátosti oslavovati, život, který
i zbožným a. svatým lidem neznámý jest. Mám býti za
pomenut od svých přátel, opovržen od světa, mám umříti
všem a všemu, abych svobodněji a ěistěji s Ježíšem
v Bohu žil.

Avšak, jak budu s to, abych sám tak vznešené
povinnosti vyplnil? Jak smím se odvážiti, abych k Ježíši
se přiblížil a jemu sloužil?
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Ale poněvadž Ty, moje dobrotiva Matko, jsi se
ponížila, abys učitelkou mojí byla, dovolujeě mi, abych
s Tebou Ježíši se klaněl, Tvými chvalami ho blahoslavil,
Tvými modlitbami ho vzýval, Tvýma rukama mu sloužil,
Tvým srdcem ho miloval, Tvou svatosti ho velebil. Učiň
mě svým učelivým žákem, abych od Tebe se učil Ježíši
v duchu a v pravdě se klaněti.

Vyznam Ti veřejně a upřímně své chyby. Vyznám
Ti svou nevědomost, k Tobě budu o svých nepatrných
vědomostech, o svých malých výsledcích mluviti; Tobě
odevzdam malé květy strasti, které jsem nasbíral, a Ty
odevzdaš všechny Ježíši a mě s nimi.

Toliko pod touto podmínkou doufám, že budu
pravým sluhou nejsvětější Svátosti. Bože můj, shlédni
na pokornébo sluhu svého; staň se dle Tvého milosrdenství
a Tvé dobroty, která nemá. mezí!

Naše milá Paní nejsvětější Svátosti, Ty Matko a
vzoru ctitelů lucharistie, oroduj za nás, kteří k Tobě
se utíkáme!
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