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A) Kázání nedělní.
Promluva na I. neděli adventní.

!

„A tehdy uvidí Syna člověka, an přichází v oblace s velikou mocí &'
velebností.“
(Luk. 21, 27.)

Jako evangelium poslední neděle po sv. Duchu, tak i evangelium
dnešní první neděle adventní líčí nám konec světa. Moci nebeské
budou se hýbati ve svých základech. Hrůzy pak budou násled'ovati a lidé
s' bázní budou očekávati věcí budoucích. Tehdly objeVí se Syn člověka“,
Ježíš Kristus, s mocí velikou a velebností. A proč přijde v tento poslední
den opět na svět? Na to odpovídá sed'mý článek apoštolského vyznánlí
víry: „Odtud (s nebe) přijdte soudit živých i mrtvých“. — Poslední ne—
děli rozjímali jsme o životě věčném a přesvědčili jsme se otom, že i
rozum náš dokazuje, že život věčný jest nutný pro lidstvo & že tato víra
v život věčný jest pramenem útěchy a požehnání i pro život časný, po!
Zemský. Tomu životu věčnému předchází soud a proto zajisté bude vhod
ným, abychom dnes, kdy sv. evangelium líčí příchod? Ježíše Krista na
svět v poslední den, porozjímali: a) o soudu soukromém, b) o soudu o
lbecxném či posledním—.

_

&) Soud soukromý nastane pro duši lidskou, jakmile se byla po smrti
od těla odloučila. Bůh nejvýš Spravedlivý přiřkne duši ihned po smrti
buď odměnu nebo trest. Jmenuje se ten soud soukromý čili zvláštní,.po—
něvadž se děje pro každého člověka zvlášť, po lid'sku řečeno v soukromí.
Ze po smrti člověka nastane pro něho soud, tak věřili a věří všichni
národové různých vyznání náboženských ipohanlé. Již staří Egypťané
věřili a hájili, že duše hned po smrti těla bude souzena. Dle jich předá
stavy zvláštní duch démon uvede d-ušc na místo, kde se mají roztřídiďí
podle toho, zda-li dobře činili čili nic. Bůh jménem Anubis, váží a zkou
má činy zemřelých. Ti, kteří jen prostředně ddbrý život ved-li, vstoupí na
připravené lodi a přistanou k jezeru. Tam se za své činy kají a očišťují,
5 pak, kteří jsou nezhojitelní pro velké zločiny, budou do Tartaru, po
hanského pekla, uvrženi, z něhož nikdy nevyjdou. Spravedliví pak přijdou
do Elysia, to jest pohanského nebe. (Dr. Podlaha: Výklad“katechismu)
Písmo svaté na četných místech dokazuje, že hned- po smrti člověka
_bude rozhodnuto otom, jaká bude věčnost, zda šťastná v nebi, či
nešťastná v pekle. Tak Kristus Pán řekl lotru kajícímu na pravé straně:
„Ještě dnes budeš se mnou v ráji.“ (Luk. 23, 43.) 'Ze slov těch patrno,
že hned po smrti kajícího lotra, která v týž den nastala,. vynesen roz
sudek nad jeho duší. Podobně v podobenství o boháči a Lazarovi pra
ví Božský Spasitel: „[ stalo se, že ten žebrák zemřel a donlesen b_vl o'd
andělů do lůna Abrahamova, a zemřel iboháč a pohřben byl v pekle“.
(Luk. 16, 22.) Tedy hned po smrti Lazar odměněn od' Boha pro své dobré
skutky a boháč potrestán pro své četné, těžké hříchy čili vykonán nad
nimi nejvýš spravedlivým Bohem soud'.
;
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b) Dnešní sv. evangelium, líčící nám příchod Ježíše Krista, upozor
ňuje nás však na soud druhý, na soud posledlní, po kterém už jiného
soudu nebude. Poněvadž na tomto soudu budou všichni lidé bez roz—
dílu souzeni, říkáme mu také soud obecný. V lid'ových legendách a po
věstech popisuje se nám poslední soud tak, že, až všechny živly po moc
ném _převratu, který nastane v celé přírodě,. o kterém mluví také dnešní
Sv. evangelium se utiší, zazní hlas trouby 2 dálnýoh výšin a vzbudí z
mrákot smrti ohromnou říši lidských duší. Vstanou z mrtvých všichni a
jako poutníci budou spěchati po jednom po dvou, i v četných“ zástupeoh.
Lidé všech věků, všichni národové shromáždí se na onom širém poli'pod
očistcem, tak že čím dále, tím větší tíseň nastane v údolí, jež se josa
fatským nazývá.
Zasednc Kristus na stolici soudhou, svolá kůry jasných archandělů
_adá jimi oznámili, že přišel Soudce Božský, aby soudil všechny. V tom
okamžiku zavládne světem úplné ztišení a všecko bude jato takovou
hrůzou, že oněmi. ! bude se zdáti, jakoby celý vesmír byl pustý, prázdný
a nikoho vněm nebylo kromě Botha. Kristus Pán pozvedne ruku svou
a zvolá hlasem, jenž zahřmí jako hlahol všech zvonů, co jich kdy bylo
v kostelích na celé zemi: „Pokoj vám všem a pokoj každ'é duši, jež
jak se sluší, žila spravedlivě, pokoj vám zvláště diuše, jež "jste v dobrém
setrvaly i když vám bylo protivenství snášeti, pokoj vám duše, jež jste
“na mysli nepoklesly ani nezoufalgy iv trudných, bolestných okamžicích
vašeho pozemského života. Vám všem život věčný otevře své brány,
vy všichni vejdete se mnou v nebeské stavy svatých oslavenců“. l roz:—
káže těmto dob-rým, by stanuli po jeho pravici.
Na to obrátí se ke zlým a zaburácí hlasem, tak mocným, že zadaní
jako hrom prostorem světa: „Pryč ode mne, vy zatracenců plémě. již
zapřeli jste mne, pokud vás země nosila, pryč na věky i já vás nyní ne
znám. Tam v nebi není pro vás místa, a proto at' připraví vám peklo
věčný stánek. A duše tyto postaví si po levici svojí. V zoufalství ně
mém svíjeti se budou duše tyto kleté, dokud je Satan _nesmcte v jícen
pekla.
[ vstane Kristus ve vší své slávě, v bílé oděn roucho, neskonalbu
velebností .a stkvoucím leskem ozářený, pozdvihne dlaně, hřeby pio—
ražené, a uchopiv kříž, jako velemocný, vítězný prapor a požehná jim
svět na znamení, že skončen strašlivý den soudu. („Král. nebeská“ od
Mar. (Javalewieze.)
Hle, takto si mysl lidu představuje poslední soud'. Pro lidi dobré bu—
de to d'en radosti a odměny. Mnohdy člověk nevinný, od světa nespraa
vedlivě byl odsouzen, bez své viniy mnoho trpěl a u světa v nevážnosti
byl. Ten bude nyní před celým světem“ z nespravedlivého nařčení 0
č'jštěn, jeho nevina zjevena a náležitého zadostiučinění a cti- se mu <b—
stane. Nebo člověk chudý na zemi žil v neustálé bíd'ě a strádlámí, při
tom byl i opovrhován zcela (nespravedlivě. 011 však neodchýlil se od cesty
ctnosti .a nad to ve skrytosti ještě mnoho dobrého stejně nuzným a ne
šťastným prokázal. ! tomu se dostane na posledním soudtu veřejného u
znání a před celým světem bude vyznamenán.
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Pro lidi zlé a zkažené bude však poslední soud dnem odplaty za
všecky hříchy a zločiny, třeba před světem skryté & umělým způsobem
tajené. Tam se zjeví mnohý 'boháč v pravé své podstatě a špatnosti. Bo—
hatství svého nabyl podvodem, fútiskem svých bližních, mnohá slza oši
zeného chuďasa skan-ula na zlato, které nepoctivým způsobem hromadil,
ba neštítil se ani křivé přísahy, aby svůj mamon rozmrnožil. Při tom- však
"byl tak chytrý a opatrný, že jeho špatnosti nevyšly na jevo a lidé na
světě měli ho ve vážnosti, požíval všeobecné úcty. Na posledním soudu
však se zjeví všechno to bezpráví & člověk tento dojde zaslouženého o
povržení ode všech lid'í.-Podobně na posledním soudu zaslouženého tres
tu dojdou iti, kteří milliony lidí nevinných uvrhli do nesmírné bídy a
strádání nespravedlivými válkami, které ved'li mnozí vladaři k ukojení
své marnivosti nebo panfovačnosti.
M. m., nezapomínejte na to, že i vy jednou objeviti se musíte před
soudnou stolicí Boží ivy musíte se zodpovídati za všechny své činy,
žádosti, řeči a myšlenky. „Přijde hodina, ve které všickni, kteříž v hrobích
jsou, uslyší hlas Syna Božího a půjdou ti, kteříž dobře činili na vzkříšení
života, kteříž pak zle činili na vzkříšení soudu,“ praví Písmo svaté. (Jan
5, 28, 29.) Vzpomínka na posledn'í soud odvrátila mnohého člověka od
cesty nepravé a přivedla ho k Bohu na cestu dobrou.
R. 986 ukázal jistý křesťanský mudřec řecký Vladimírovi, knížeti rus
kému, dosud pohanu, oponu, na které byl vymalován poslední soud.
Vysvětliv mu krátce nauku křesťanskou, ukázal jemu po pravici Kristově
spravedlivé, ani v radosti vcházejí do nebeského ráje, po levici Kristově
pak hříšníky, ani jdou v muka pekelná. A Vladimír, pohan, vzdechnuv
řekl: „Blaze těm' po pravici, ale hůře těm po levici“. A mudrc řekl:
„Chceš-li po prav-ici se spravedlivými státi, tedy dej se pokřtíti“. A Vla
dimír vše náležitě rozváživ, dal se vskutku o 2 roky později r. 988 po
křtíti, pojav za manželku Annu, sestru císařů cařihradských Basileje &
Konstantina.
Správně napsal básník _lul. Zeyer: „Obstáti před Bohem je důležitější
než obstáti před soudem obecenstva a kritiky.“ Ano, obstáti jednou před
Bohem jest nejvyšším cíleml naším. Co by vám bylo platn'é bohatství,
sláva a požitky, kdybyste snad jednou nfeobstáli před Kristem, Soudcem
& postaveni byli na levici!
'
M. m., začínáme nový rok církevní dnešní první neděli adventní. Cír
kev svatá předvádějíc nám před oči též obraz posledlní'no soudu, chce
nám vnuknoutš vážné myšlenky na spásu našich duší. Neodmítejte od
sebe těchto vážných napomenutí. Modlete se vroucněji a častěji v po
svátné této době adventní, přicházejte na mši svatou „rorate“ řečenou,
plňte věrněji své povinnosti a pak budete shledání jednou hodni, abyste
byli postaveni po pravici Božského Soudce, Ježíše Krista, při posledním
soudu. Amen.

Promluva na II. neděli adventní.
„Chudým se zvěstuje evangelium.“ (Mat. 11, S.)

Svaté evangelium dnešní neděle nám líčí, kterak předchůdce Pána
Ježíše, sv. Jan z vězení poslal dva z učeníků svých k Božskému Spa
siteli, aby se ho otázali, je-li on slíbeným a očekávaným Messiášem.
Pán Ježíš odvolávaje se na své skutky, na své zázraky, posílá vyslance
Janovy zpět se slovy: „Jděte a zvěstujte Janovi, co jste slyšeli a viděli:
slepí vidí, kulhaví chodí, malomocní se očišťují, hluší slyší, m-rtví vstá
vají z mrtvých, chudým zvěstuje se evangelium“. Všimněte si, m. m.,
zvláště tohoto posledního: „chudým zvěstuje se evangelium'f.
Pán Ježíš zvěstoval své učení všemu světu, ale zvláště chudí, opo
vržení a skromní byli n-ejčetnějšímwijeho posluchači, byli nejhorlivějšími
jeho vyznavači a byli jeho srdci nejbližší a nejmilejší. Pán Ježíš ve své
vševědoucnosti věděl, že i sv. Jan rád uslyší ve vězení, že chudým zvě
stuje evangelium, neboť i sv. Jan miloval chudobu a po celý život vedl
život skromný, chudobný, v šatech prostých, jednoduchých, ze srsti vel
bloudí, žil na poušti. Proto Kristus Pán po odchodu učenníků Janových
velebě tuto chudobu sv. Jana, táže se svých posluchačů: „Co jste vyšli
vidět? Člověka-li měkkým rouchem oděného? Aj ti, kteří měkká rou
cha nosí, v domech královských jsou“. A Zajisté sv. Jan zřekl se veške
rých požitků boháčů, vzácný—ehdobrých pokrmů a živil se kořínky by
linnými, zřekl se pro celý život drahocenlných nápojů, neboť vín-a vůbec
neokusil. Nuže porozjímejme dnes, že chudoba“ jest a) Bohu milá, b) že
chudoba činí člověka spokojenějším než bohatství.
a) Do příchodu Ježíše Krista na svět bylo bohatství považováno za
jediný cíl člověka na zemi. Bohatství jedinlě bylo ve všeobecné úctě, chu
doba pak byla v opovržení, lidé bohatí zvláště u pohanů byli vážení,
byly jim přístupny všechny úřady a hodnosti, kd'ežto lidé chudí byli
bez práva a bez moci; odstrková-ní,-útisk a nevážnlost byly jejich'trpkým
údělem. Aby tento falešný názor vyvrátil, zvolil Božský Spasitel v chudobě
přijíti na svět, v chudobě žíti a v největší chudobě zemříti.
Pán Ježíš byl dítětem chudoby. Za matku si zvolil chudobnou dívku
Nazaretskou, Pannu Marii, přebývající v chudobmém, prostém d'omrečku,
pěstounem pak jeho byl prostý, chudobný řemesln'ik tesař, sv. Josef, v
největší chudobě ve chlévě Betlémském se narodil a jako novorozeně do
prostých plének zabalen a na kousek slámy v jeslích položen, str-ádaje
zimou a nedostatkem. A jako chudobně se narodil, tak ižil po celý ži
_ vot, neboť praví výslovně: „Ptáci mají svoje hnízda a lišky svá doupata
a On, Syn člověka, nemá místa, kam by hlavy své položil.“ (Mat. 8, 20.)
Kristus Pán se chudobných lid'í zvláště zastával, jim' pomáhal. První
zázrak v Káni Galilejské vykonal ve prospěch chudobných svatebčanů,
chudobně lidi nasytil na poušti, ve svém podobenství o boháči & chudém
Lazarovi zvlášt' doporučil chudobu, jako cestu a prostředek, který vede
do království nebeského. Od“Něho slyšíme slova, že snáze jest velbloudu.
projíti ouškem jehly, než boháči vstoupiti do br-ány království Božího.
S

Před nerozumným hromaděním majetku Božský Spasitel varuje, když
praví: „Neshromažďujte si poklady na zemi“. Vybízí k hojnému rozdá
vání majetku chudým. „Dávejte a bude vám dáno! Ciňte si přátelé
: mamony nepravosti, aby než zemřete, přijali vás do stanů věčných“.
(Luk. 16, 9.) Z toho všeho patrno, jak byla chudoba Kristu Pánu milá a
jak srdce _leho vřelou lásku cítilo pro lidi chudobně, utiskované a vykořis
fované.
M. m., pokud jste chudobni, nermuťte se ztoho, jste Bohu, Kristu
Ježíši, sedícímu nyní na pravici svého Otce, milí, jako byli jemu milí
chudobni za jeho pozemského 331etého pobytu. Zajisté On dobře zná
vaše těžkosti, zná vaše nedostatky, vaši bídu a snad i váš hlad' a nenechá
to bez požehnání, bez odměny, již zde na světě a jednou na věčnosti.
jako Kristus po životě chudobném vešel do slávy Otce svého v nebesích
a dosáhl nejvyššího osfavení, tak i pro vás chudobně přichystal tam mís
to, kde byste okoušeli neskonalé blaženosti podobně jako chudóbný, ne
šťastný, ubohý Lazar.
Vy pak bohatí, varujte se toho, abyste chudobnými lidmi pohrdali,
snažte se, abyste si i člověka, (spolužáka), chudobného vážili, za bratra
jej považovali a pokud vaše síly stačí, dělali si přátele 2 mamony nepra
vosti, to jest hojnou almužnu udělovali ze svého majetku.
b) Než chudoba není pouze Boh-u milá, ona činí člověka spokojeněj—
ším a šťastnějším než bo'hatství. Proto jsou mnozí, kteří se dobrovolně
bohatství zřekli, chudobně žili a o sobě vyznali, že právě v chudobě na
lezli skutečně klidu a pokoje.
Před několika stoletími žil v italském městě Assissi bohatý jinoch,
kterému bohatství dovolovalo, že mohl činiti a užívati všeho, nač jen
si pomyslil. Přes to však vnímavý jeho duch počal pozorovati, že pod
těmi všelijakými požitky jeho srdce zakrňuje, ba jakoby se dusilo. Zkrát
ka pociťoval vždy určitěji & určitěji, že v bohatství a různých světských
radosteczl: s bohatstvím spojených není spokojen, není úplně šťasten.
"Když pak o jedné s'avnosti, při níž bylo přítomno mnoho krásných d'ívek,
byl otázán, kterou ze všech krásek si vyvolí za manželku, odpověd'ěl
rulí'hUdllč: _„La poverta —- chudobu“ a ze slavnosti odešel. Po čase vzdal
se veškerého svého bohatství, které po rodičích zdědil — bylt' jeho otec
bohatým kupcem ——vedl o té doby život zcela chudý, almužnou vy

prošoval si živobytí a založil .řád podobněsmýšlejících druhu, řád mni
chů žebravých.
jest to sv. František z Assissi, který zemřel r. 1226 a jejž pro horou
cnost jeho lásky ke Kristu nazýváme Serafínským. Sám! velmi často se
přiznává, jak šťastným a spokojeným byl 'na světě od té chvíle, kdy se
zřekl bohatství a žil zcela chudobně. Tím ovšem nechci vás snad všechny
vybízeti k tomu, abyste se po příkladu sv. Františka majetku vzdali a
nebo tím nechci říci, že majetek poctivě nabytý jest něco špatného nebo
hříšného, ale vysvítá ztoho, že iv chudobě mohou býti a jsou lidé
spokojení a šťastni.
'
l boháči, kteří se zrodili chudobni a teprve svým přičiněním a shodou
šťastných okolností stali se bohatými třeba imilionáři doznávají nepo
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krytě, že chudoba mnohem více radostí přináší než největší bohatství.
Při jedné slavnostní hostině byl otázán millionář Carnegie, eo Soudí o
bohatství a chudobě vzhledem na spokojenost člověka a tu mezi jiným
odpověděl následovně: „Narodil jsem se v chudobě a svaté upomínky
její nezaměnil bych s nejbohatším synem milionáře. Co ví takový synek
o otci a matce? To jsou pro něho pouze jména. Uspořádejte život chlap
ce tak, aby matka jeho byla ošetřovatelkou, švadlenou, pradlenou, učitel
kou, andělem a světící v jedné osobě pro své dítě; dejte mi život dítěte,
jehož otec jest vůdcem, příkladem, přítelem svého dítěte, pak jste mu
dali to největší pozemské štěstí. jen žádné služebníky mlezi rodiče a
děti, jako bývá u dětí bohatých, kdež "děti nikdy nepoznají toho rodin—
ného blaha, které se pramení ze vzájemného styku mezi dítětem a jeho
rodiči. Mnozí lidé se domnívají, že chudoba jest hrozným břemenem a že
bohatství vede ku štěstí. Co v—ědílidé ti o té věci? Znají jen jednu strzín

ku a druhé se pouze domýšlejí. já, který js:rn se v chudobě zrodil a
bohatství jsem se domohl, znám obě stránky a vím, že bohatství mimo
svaté pohodlí životní málo přináší ke štěstí lidskému. Smějící se milio
náři jsou vzácností. Moje zkušenost jest, že bohatství fest schopno za
pudiíi ze života liíského veškeren smích“.
To jsou vzácní slova zkušeného člověka a obsahují zajisté zrnko
pravdy. jak mnohý syn, mnohá dcera chudých rodičů zatoužili snad“ po
tom, aby se zrodili u rodičů bohatých, v nějakém nádherném domě, pa
láci, ve vile „na místo v chudobném

příbytku pod“ doškovou nebo šin—

delovou střechou. jak dítě chudobne' závidí to pohodlí, ten hlaho
byt, ty šaty dětem bohatým & zatím má-li dítko to hodně, třeba chudé
ale své děti milující rodiče, pak ve svém dom'ově okouší dle výslov
nýc—hslov milionáře Carnegieho největších radostí, nejčistšího blaha,
o čemž nemá d'ítě bohaté ani potuchy.
Šťastné- í nejchudší dítě v loktech své chudé, ustarané, ale milující
matky, šťastné dítko na kolenou otce upracovaného, jehož dlaň těžkou
prací ztvrd'Ía, ale jehož srd'ce jest měkké, plné něžné lásky ke svému
miláčku, dítěti, kdykoliv jej béře do svého náručí. A na proti tomu
nešťastné dítě, obklopené sice bohatstvím a pohodlím, ale obklopené i
cizími bytostmi, služebníky, kteří zastupují rodiče, shánějící se jen po
mavmonu a bohatství. U boh-áčů není to matka ani otec, kteří v_vlouďí
první záchvěv smíchu na tváři dítěte, nejsou to rodiče, kteří uslyší

první slůvko z malinových rtu svého d'ítka, nýbrž jsou to výhradně slu
žebníci, kteří nikdy nemohou nahraditi dětem tu lásku a něžnost, kterou
cítí rodiče pro své děti a o tu lásku děti boháčů odv nejútlejšího mládí
jsou oloupeni.
Proto chápeme jistě slova básníka jul. Zeyera, když v básni „Bratří“
praví: „:O, nehaň mi tu svatou chudobu, rodičku čistých radostí. já
znal ji a prosté její kouzlo.“ Ano m. m'. chudoba jest to, která působí
čisté radosti a proto si jí važme, jí nepohrdejme, neboť jest Bohu milá
a sám Syn Boží, ježíš Kristus, se s ní zasnoubil.
Matka mladého Tobiáše, když syn její dlouho se nevracel, litovala,
že syna pustili do ciziny pro peníze. Pravila ke svému muži: „Dostit'
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jest nám bylo na naší chudobě, abychom na bohatství to počítali, že
jsme ví.“dalísvého syna“. (Tob. 5, 25.) jak moudrá to slova, milující matky.
Mám za to, že tato slova pronesía mnohá milující matka, mnohý mí—
lující otec za války světové, když syn jejich opustil rodný svůj domek
a do pole se odebral: „jak bohatí jsme byli, když vídalí jsme tvář
svého syna i při té chudobě.“
[ moje matka po narukování mého bratra často s povzdechem říkala:
„jak šťastni jsme byli v míru, jak bohatí v té spoxojenosti a přece
jsme si toho_ štěstí nikdy ani náležitě neuvědomilí a n'edoved'ii jsme si
toho vážití, když jsme byli tak všichni v klidu a pokoji pohromadě“.
Nuže, m. m., važte si toho blaha a štěstí, které vám skýtá vaše ro
dina, milujte své rodiče, mifujte své sourozence a pak budete bohatí a
šťastni ve své vzájemné lásce i kdybyste byli zcela chudí. Amen.

Promluva na III. neděli adventní.
„Uprostřed vás stojí ten ..., jemuž já nejsemí hoden ro;.vázati ře—
ménky u jeho obuvi.“ (jan 1, 27.)
Minulou neděli ve sv. evangeliu jsme slyšeli, kterak Pán ježíš chválí
& vynáší svého předchůdce, sv. jana Křtitele. Nazývá jej prorokem, ba
Kristus Pán, jindy střízlivý v oceňování lidí, nešetří lepých slov, ozna
čujících svatost a dokonalost janovu, právě o něm, že jest andělem,
který má připravíti cestu jeho. A dnešní sv. evangelium opět předvádí
nám sv. jana, velikého předchůdce Spasitelova. Poslali k němu židé
kněží a levíty,' aby se ho otázali, není-Ii Kristem, není-lí příslíbeným
Vykupítelem. Ale sv. jan odpověděl: „Nejsem Kristem, ale tento přijde
po mně a já mu pouze připravují' cestu, ano já nejsem: hoden rozvázati
řeménka u obuvi jeho.“
Hle! jaký to vznešený světec, sv. jan Křtitel! Kristus Pán ho nazývá
prorokem, andělem, iZ-idé, poslouchající jeho učení a pozorující jeho
učení a pozorující jeho sebezapíravý, bezúhonný život, mají jej za pro
roka, ba dokonce za Krista. ale sv. jan nezakládá si na přednostech, ne
zakládá si příliš na pochvalách, které jsou mu prokazovány, nýbrž praví
o sobě, že není hoden ro;:vázatí řeménka u obuvi Kristovy. Sv. jan! vy—
značoval se tedy kromě jiných cností též vzácnou, Bohu ilidem mílou'
ctností, křesťanskou pokorou.
Uvažujme tedy dnes o této ctností křesťanské a povzbuďmc se před
svátky Vánočními k jejímu následování.
...

*

..

\

a) Král David dopustí! se těžkého hříchu. l pos'al k němu Hospodin
proroka Nathana, kterýž neohroženě vytýkal slavnému a mocnému králi
lsraelskému těžká jeho provinění. Dawid neza-mítal však slova poučeni
a výtky prorokovy nezapudil od sebe proroka Nathana, nýbrž skroušeně
vyznal: „Zhřešil jsem Hosopdinu, a hřích svůj oplakával celý svůj život,
ba itrest za hřích svůj 7.ruky Hospodinovy ve způsobě vzpoury svého
syna Absolona od'd'aně přijal. V žalmu (37, Q.) přiznává se: „Ztrýzměn
jsem a ponížen jsem příliš: bědoval jsem ode lkání srdce svého.“

ll

A proč nezůstal David ve hříchu, proč se z něho vyznal, proč jej
oplakával? Protože byl pokorný. Vždyť člověk vskutku pokorný, uznává
svou slabost, uznává svou hříšnost. A Bůh odpustil Davidovi, přijal
jej pro jeho pokoru a poníženost na milost, z čehož se David raduje řka:
„Oběť Bohu příjemná, duch zkormoucený: srdcem skroušeným a pokor
ným Bože nepohrdneš“ (Zal-m 50, IQ.)
M. m.! Líbí se vám“ zajisté tato pokora, toto doznání hříšnosti u
slavného krále lsraelitů, Davida. Proto nedivte se, že si tuto základní
křesťanskou ctnost zamilovali mnozí vynikající a šlechetní lidé. Třeba
nebyli tak hříšní jako David, počínali si přece vůči Bohu'jako hříšníci
a svým bližním byli ochotni prokazovati z pokorného srdce inejn-ižší
služby.

“

*

Tak papež lnnocenc lll. (1198—1216) každou sobotu umýval nohy
dvanácti starcům, aby se takto připravoval na důstojné slavení dn-e Páně,
neděle. S jakou asi zbožnou vroucností sloužil tento pokorný papež mši
svatou “každéneděle, když tak dojemným, pokorným' způsobem se k tomu
před tím vsobotu připravil, následuje v tom příkladu Božského svého
Pána. A přece tato pokora lnuocencovi nebrá-nci'a,že se stal jedním z nej
větších papežů za více než devatenáct set let. Vynikal i jinými ctnostmi,
zvláště štědrostí. Za hladu živil na 8.000 chuďasů a lidí ubohých, pře
štědře rozdával almužnu lidem potřebným, zvelebil Rím velkolepými stav
bami .a mnoho peněz vynaložil na okrasu chrámů Božích.
Za papeže lnnooence Ill. moc papežská dostoupila k nejvyššímu
vrcholu a dosáhla nejvyššího rozkvětu. jeho mravní bezúhonnost, n'e
zištnost a spraVed'lnost ke všem vznešeným iprostý—m dobyla mu ta
kové vážnosti, že brán za rozsud'ího v rozmanitých sporech a nedorozu
měních jednotlivých král-ů, knížat, ba icelých národů. Proto mohl o
něm napsati jeho současník význačná slova: „Vir clari ingenii, magnae
probitatis et sapientiae, cui nullus secundus tempore suo. Fecit enim
mirabilia in vita sua. Muž jasného duciha. velké poctivosti a moudrosti,;
jemuž tenkráte nebylo rovného. Cinilt' divy za života svého.“ (Výchova
telské Listy 1916, str. 400.)
A co zjednalo tak veliké slávy a tak lichotivého uznání tomuto _vy
nikajícímu papeži? Zajisté základ všech křesťanských ctností pokora,
kterou si zamiloval a po celý život osvěďčoval a pěstoval. Na papeži
lnnooencovi lIl. se vyplni'a slova knihy Přísloví: „Bázeň Hospodinova
jest kázeň moudrosti a ponížení slávu předchází.“ (Přísl. 15,33.)
A co mám říci o vzoru všech ctností, Božském Spasiteli? Celý
život jeho b_vl vtělená pokora. Hl-e On, pravý Bůh, jehož hlasem jest
burácení hromu, bouře, větru, šumění lesů, narodil se jako nemluv
ňátko, jako slabé děcko, které neumí mluviti a zná jen plakat, jak si
v nastávajících svátcích Vánočních budleme připomínati. On“, který si
mohl zvoliti za matku nějakou vznešenou,rvzdlělan-ou dceru z rodu panov
nického, z domu knížecího, vyvolil si za matku chudičkou dívku, z rodu
nízkého, v zastrčeném městečku galilejském, Nazaretě, bydlící, zasnoube
nou prostému řemeslníku, tesaři, ]oseřovi. On, který si mohl zvoliti za
místo narození nejkrásnější, nejbohatší město na světě, Řím, anebo jiné
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město, spokojil se s městem u samých židů opovrženým, Betlémem.
Ten, kterému náleží všecka krása a bohatství světa, vyvolil světem opo
vrhovanou chudobu za stálou společníci svého pozemského živta. On,
který si mohl vybrati za místo zrození palác královský, s hedvábnými
peřinami, s lůžkem d'ra'hocenně zlatem a drahokamy ozdobeným, vším
_tím pohod-lím pohrdl a vyvolil si prostý chlév, nechal se zabaliti do vet
chých hadříků, do plének a nechal se položiti na kousek sena do hrubých
jeslí. jaká to nesmírná pokora, jaká to poníženost u Syna Božího!
b) Zamilujte si vy, m. m., tuto perlu neskonalé krásy, Božským Spa
sitelem z nebes nám přineseném, křesťanskou pokoru! Až 0 svátcích
Vánočních budlete státi u jesliček, až budete zpívati tu sladkou píseň:
„Narodil se Kristus Pán, veselme se“, až budete pozorovati to Božské
_bezulátko,na seně položené, až uviďíte skláněti'se nad ním jeho chudou
matičku, Pannu Marii a vedle ní státi prostého tesaře, sv. _losela: ne
zapomeňte na slova Božského Dítka, dýšíeí k vám upřímnou láskou
a doporučující vám _pokoru: „Vezměte jho mé na sebe a učte se ode
mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pokoj duším svým.“
(Mat. 11, 29.)

Této pokory bud'ete potřebovati zvláště tenkráte, když s poskvrněnou
duší přistoupíte ku knězi, abyste se vyznali ze hříchů svých. Tenkráte
odvrzte od sebe všelikou domýšlivost anebo snad lichou bázeň & ne
místný stud a vyznejte se po příkladu krále Davida pokorně:
„Zhřešil jsem Hospodňnu“. A Bůh pokorné srdce nezam'ítne, naopak
s radostí vaše vyznání skroušeně vyslyší a duši vaši očistí!
Pokory bud'ete potřebovati, kdykoliv půjdete ke stolu Páně, k sva
tému přijímání. Sv. jan byl světec a přece pokorně vyznal, jak jsme
v dnešním svatém evangeliu slyšeli, že není hoden rozvázati řem'énky
u obuvi Spasitelovy. Vám m'. m. však není dovoleno pouze rozvazovati
řeménky u obuvi Pána _ležíše, nýbrž vám se dopřává ve svatém přijímání
té milosti nejvzácnější, abyste toho Božského Spasitele přijali do svého
srdce. Tedy s jak pokomým srdcem, s jak poníženýmv vědomím máte
1 v obcování s lidmi buďte vždy skromného pokorného ducha. Při—
jímejte zvláště pokorně napomenutí a výtky svých rodičů a učitelů,
anebo představených, vždyť směřují k vašemu dobru, k vašemu štěstí
a spokojenosti! Budete-li pokorou vždy prodchnuti, budete-li pokoru
pěstovati a dle ní život svůj spravovati, pak vězte, žejí Bůh nenechá bez
odměny na zemi a zvláště jednou v království nebeském dle slov Písma
svatého: „Bů-h pokomým dává milost svou“. (|. Petr. 5_,51) A.men
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Promluva na [V. neděli adventní.
„Každá hora a pahrbek bude ponížen.“ (Luk. 3, S.)
Opět předvádí nám dnešní sv. evangelium předchůdce Božského
Spasitele, sv. jana, kterak pln horlivosti a svatého zápalu chodil po vší
zemi jordánské a vybízel slovy ohnivými k pokání, k polepšení_ života,
ke konání dobrých skutků, které by se líbily Božskému Pánu. „Přuiw
pravujte cestu Páně! Každé údolí budiž vyplněno &každá hora ikaždý
pahrbek budiž ponížen“, volá veliký prorok, sv. _Ian Křtitel.
Ano m. m. příchodem Kristovým každé údolí bylo v_vplněno a po—

zdviženo, všichni utlačování, utiskovaní došli náležitého zastání, ctnosti
pohany zneuznávané a tupengě jako pokora, vyzdvižena a základem bo—
humilého, v pravdě křesťanského života učiněna._Každá hora a pahrbek
ponížen, každý hřídh týčící se proti Bohu došel náležitého pokárání
a odsouzení; mocní tohoto světa téměř jak-o bohové anebo polobo
hové uctívaní, se svého klamněho vrcholu sesazení a na roveň před Bo—
hem s poddanými & podřízenými postaveni. Každý pahrbek poníženl;
jedním z nejvyšších a nejnebezpečnějších pahrbků v ohledu duchovním
j-est pýcha. A proto člověk pyšný vyloučen az království Božího, neboť
Dýcha s křesťanským učení-m srovnati se nedá. To poznali pohanští cí
císařové římští — pýše oddaní ——& nechtějíce se toho hlavního hříchu

zřeknouti, nechtějícc se vzdáti úcty, která jim byla jako bohům prof
kazována, křesťanství, hlásající pokoru nenáviděli a pronásledovali.
Rozjímejme tedy dnes o tom, a) že člověk pyšný není pravým křes
ťanem, poněvadž pohrdá bližním, b) že člověk pyšný škodí svým hří
chem nejvíce sobě a své duši.
.

*

*

a) 1. Ve Starém Zákoně čteme, kterak král se má chovati ke _svým
poddaným, následující slova: „Ani se poudvihuj srdce .jeh'o pýchou nad
bratry své, aniž se uchyluj na pravo, nebo na levo, aby dlouhý čas krá-.
loval on i synové jeho“. (V. Mojž. 17, 20.) Tedy ani král nemá se .vy

vyšovati v pýše nad své poddané, ion má umávati své podřízené za
své bratry a spravedlivě jimi“ vláďnouti. To však lidé pyšní pochopiti
nechtějí, považujíce se za povýšené nade všechny lidi, pouze pro sebe
obzvláštní poctu, pozornost vyžadují a bližním pohrdají, poněvadž me
vidí na něm takových vlastností a dokonalostí, které výhradně sobě ovšem
mylně přičítají.
Vidíme to na Fariseích, kteří ve své pýše volali proti Kristu: _,Z Ga
lileje nepovstává prorokl“ (Jan 7, 52.) Domnívali se, jen oni jsou povo
lanými učiteli lidu, že toliko jim přináležígpocta odi lidu, považovali pouze
sebe za hodny přízně veškerého národa a proto tak nenáviděli Krista,
proto mu působili tolik příkoří a konečně připravili nejpotupnější smrt
“na kříži. A kořen všeho nekonečného zášti a opovržení byla pýcha.
2. Pyšný d'ále žádá pouze pro sebe právo, svobodu a pro druhé lidi
má jen násilí a porobu. je-li pyšný králem a panovníkem, jest pro po
—danénejhorším utlačovatelem a nejhorším, nejtvrdším vládcem, poněvadž
jen jeho vůle jest mu vším, potřeby pak a přání poddaných ničím. Pod
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daní mají pouze přispívati k většímu lesku a moci krále pyšného, mají
pouze povinnosti, žádná práva. 0 králích takových platí slova Eneáše
Sylvia, pozdějšího papeže Pia ll.: „Nam reges plerumque creduli sunt
nec quisquam non verum putant quod generis sui claritatem astruit.“
„Vždyť králové jsou většinou lehkov-ěrní & žádný z nich nepovažuje za
nepravdivé to, co velikost a vznešenost jeho rodu vynáší“
Dokladem toho jest král lsraelitů, Roboam, syn Salamounův. Ten
ve své pýše se domníval, že jeho poddaní mají pouze povinnosti platiti
daně, on pak peněz takto vyděračně sebraných může užívati k tomu, aby
živ byl rozmařile. Proto zástupcům lidu, žádajícím zmírnění daní, pyšně"
odpověděl, že daně ještě zvýší a své vladařské právo ještě přituží.
Pravdivé praví Písmo svaté: „Muž marný v pýchu vyzdvihuje se a do
nmívá se, že jest narozen svobodný jako oslátko lesní.“ (job. 11, 12.)
Člověk pyšný myslí si, že jest prost všech povinností ke svým bližním,
zcela nevázaný, 'zcela volný, jako divoké zvíře v lesích, zapomínaje, že
každý kdo chce ve společnosti lidské žití, musí zachouávati jistá pravid
la, musí dbáti jistých vzájemných vztahů bez ohledu, je-li králem' nebo
poddaným, vzdělaným nebo prostým, chudým nebo bohatým. Všichni lidé
mají k sobě vzájemné pov-innosti a jen člověk pyšný jich nechce uznati.
3. Člověk pyšný žádřáprOSpěchpouze pro sebe a nechce totéž právo
přiznati žádnému jinémru, člověk pyšný žádá výhodu, pohodlí pro sebe
a nemůže pochopiti, že mu jiní nechtějí toto pohodlí připravovati a ve
své zpupnosti nechce se s nikým o výhody časné s bližním- děliti.
V Berlíně jel nedávno elektrický vůz, přeplněný lidmi. Na jedné za—
stávce přistoupil vojím, invalid'a bez ruky. Jedna mladá dívka spatřivši
nešťastného invalidu, že stojí, milosrdenitsvím dotkniuta, rychle vysko
čila se svého místa a pravila vojínovgi, aby si sedl na její místo. Avšak
místo vojáka posadil se jakýsi drzý mladík. Vidouc to dívka, d'om'louvala
mladíkovi, aby ustoupil zmrzačenémlu vojínovi. Mlad'íček však zpupné
odpovídal a zůstal seděti. Všichni přítomní jsou pohoršeni d'rzým' cho
váním mladíka a dívka znovu ho vybízí, aby ustoupil vojákovi. Mladík
však zůstává seděti a opět ch'ce drze odpovida-ti. Vtom však elektrika
zastaví a jeden pán uchopil smělého mladíka a vystrčil ho z vozu. Vizte
tu pýchu, která nemá soucitu s bližním! itrpícím a jen svého pohodlí,
svých výhod' hledá.
Nebo poslyšte jiný příklad z Čech. Jel jsem za války do Prahy.
Mnoho chudých žen, matek několika hladových dětí vezlo si brambory.
Cekaly u nádraží na tramvay, majíce brambory na zádech, aby se co
nejdříve dostaly domů, kd'ež čekaly hladové děti. A tu jedna paní, která
ďižela pouze malou kabelku, pravila, že by ti lidé s velkými zavazadiy
měli počkat, “až by si sed'li ti, kteří ničeho nenesou. Vidíte opět tu bez
átnou pýchu, která nechtěla čekati, ač ničeho takřka nen'esla a druhé,
obtížené 30—40 kilogramy, které nesly až 2 hodiny na nádraží, nechat
čekati. Ke cti ostatního obecenstva musím říci, že se přidali na stranu
ubohých, že jim' nejen ustupovali, ale izavamd'la jim“ do vozu naklát-r
dati pomohli a sami trpělivě čekali na nový, vůz elektriky.
la)

b) Uvažme ještě otom, že pýcha škodí nejvíce tomu, kdo jest jí
nakažen, kdb jest jí oddán. Moudrý Šalamoun v knize Přisťoví praví
krásná a poučná sťova: „Pýcha předchází ouraz a před pádem povyšuje
se duch.“ (16, 18.) A zajisté pyšný si připravuje sám úraz, různé ne
štěstí, hanbu, a to zaslouženou. Vidíme to na vzpomenutěm králi Ro
boamovi. Pyšně odpověděl poslancům lidu, ale tato pyšná odpověď byla
příčinou, že se od' něho odtrhlo 10. pokolení a zvolili si za krále Jero
boama a Roboamovi zůstaly pouze pokolení dvě. Celý život ostatní vál—
lid odňal a byl takto nešťasterr, poněvadž se mu to nepodařilo. Tak
potrestána pýcha Roboamova. Pravdu měl otec jeho, Šalamoun, když
napsal: „před pádem povyšuje se duoh“.
O císaři joseiovi ll. se vypravuje, že ubíral se jednou kterýmsi
městečkem, sám, beze vší obvyklé družiny. lzašel na obecní úřad.
Tam v poledne nikoho nebylo kromě strážníka, který podřimoval; proto
císař si na chvíli usedl. Brzy však objevil se obecni starosta, který se
dověděl, že nějaký důstojník v plášti zašel na obecní úřad. V obci
se povíd'alo, že těmi miísty pojede císař, a proto_se starosta domníval,
že zví o tom něco bližšího od důstojníka. Starosta spatřil jej v cestovním
plášti, pokrytém prachem a dle toho skromného zevnějšku soudil, že
není nic vyššího a že si před' ním může pyšně zahrátí na pána. „A co
si přeje pán v naší oboi?“, otázal se starosta císaře a pyšně s přepja—
tým sebevědomím: se před něj postavil. „A kdo jste vy?“, otázal se ho
císař s úsměvem, „jist-ě písař“. „Hádejte výše“, odvětila hlava obce.
„Kd'o jste tedy, snad radní?“, otázal se císař po druhé stěží potlačuje
smích. „Hádejte výše“. „Tedy snad dokonce starosta?“, řekl císař.
„Ano, tak jest,“ potvrdil starosta vážně, postoupiv pyšn-ě poněkUd blíže
k příchozímu.
\
Nezměniv pak způsobu svého nadutého chování, tázal se císaře:

„A kdo jste vy, pane, snad poručík?“ „Hádejte \'ýše“, odvětil císař.
„Hejtman?“ „Hádejte výšel“ „Plukovník?“,. starosta počal .se už rozpa
čitě zajikati. „Hádejte výše!“, praví znova císař. „Generál?“, zněla bázli
vá otázka. „Hád'ejtue výše!“ „Veličenstvo! Vy jste to náš císař'f, zvolal
starosta úzkostlivě. „Odpusťte mně hlupákov.i.“ Vidíte m. m. i na tomto
příběhu, který může býti docela pravdivý, neboť o císaři josefovi ll. jest
mámo, že se rád' sám stýkal s lidem prostým, jak všeliká nadutá pýcha
bývá potrestána v zápětí, jak úraz, neštěstí, zahanb'enií jde ve šlépějích.
hned za pýchou.
Nuže m. m., varujte se ohavného hříchu pýchy, v_ždyt'pyšný jedná
proti základnímu přikázání Božského Spasitele: „Milovati budeš bližního
svého jako sebe samého“. Nebuďme domýšliví, neboť tím bychom se
připravili o lásku a přízeň každého člověka a zjednali si úraz, neštěstí,
zahanbení.
Máme poslední neděli před narozením toho Betlemského Dítka, které
tak nenáviděla pýdhu a které tak mi'oualo opak'pýchy pokoru. Poslechněte
hlasu jeho, kterak k vám z jeslí sladce volá: „Učte se ode mne, neboť
jsem pokorný srdcem“. (Mat. 11, 29) Amen.
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Promluva na neděli po „Obřezáni Páně“.
„Kterážto nevycházela z chrámu, sloužic Bohu posty a modlitbami dnem
i nocí.“ (Luk. 2, 37.)

jen několika zvlášť vyvoleným dostalo se toho štěstí, že jim bylo
oznámeno narození Vykupitele pokolení lidského, ježíše Krista. Pastýři
betlemští, mudrci na východě byli z nejpřednějších. Dnuešn-ísvaté evan
gelium nám předvádí ještě dva, zvláštní milostí obd'ařené lidi, jimž Du
chem svatým bylo zjeveno narození Spasitele světa; byl to stařec Simeon
a 84 letá stařena, prorokyně Arma, z pokolení Aserova. Tážemc-li se, proč
se dostalo této stařeně tak velikého vyznamenání, že samotným Duchem
svatým jí bylo vnuknuto narození Toho, na nějž čekalo veškeré lidstvo,
odpovídá nám. dnešní sv. evangelium, takto se vyslovujíc o této poctěné
ženě: „Sloužila Bohu posty a modlitbami dnem i nocí, tak že z chrámu
ani mevycházelaf“
Tedy pro zvláštní zbožnost, pro vytrvalou modlitbu, pro stálý pust,
zkrátka pro konání dobrých skutků byla stařenka Anna Bohem vyvolena,
aby spatřila Syna Božího, jako malé nevinné děcko. l mv m. m. „chceme-li
jednou dosáhnouti toho štěstí, abychom se s Božským Spasitelem shle
dali a jej spatřili ve slávě nebeské, musíme konati dobré skutky. Neza
pomínejm-c však, že jen takové skutky nás k tomu cíli povedou, které
budou vykonány a) ;: lásky k Bohu, b) z lásky k bližnímu. A to jsem
učinil předmětem dnešního našeho rozjímání.
*

.

I'

a) Za časů apoštolských každého dne byl ke dveřím chrámovým při
nášen chromý, který tam prosil o almužnu Spatřiv jednoho dne Petra
5 janem, prosil je, aby mu něčím přispěli. Tedy Upřev naň Petr 5 janem
zrak řekl mu: „Zlata a stříbra nemám, ale co mám, to ti dám; ve jménu
Ježíše Krista Nazaretského, vstaň a chod.“ (Sk. ap. 3, C).) luzdraven
byl chromý od narození a vešel s apoštoly do chrámu, aby tam' chválil
a děkoval Bohu. Vizte. sv. Petr prokázal nešťastnému dobrý skutek, pro
člověka na zemi nejcennější, vrátil mu zdraví. Ale neučinil tak pro slávu
svou, _pro chloubu před lidmi, nýbrž z lásky k Bohu, nebot' výslovně
praví: „Ve jménu ježíše Krista vstaň a choďl“
Po příkladu sv. Petra čiňme i my dobré skutky pro Boha. Petr zá
zrakem svrchu zmíněným, veřejně vykonaným, chtěl získati přítomné pro
víru ježíše Krista, proto jej vykonal u brány kostela člověku, jejž znalo
celé město jako chromého, ale Petr konal d'obré skutky iv s,krytost.i„
Modllil se, oplakával svůj hřích, kterým svého Pána zapřel oné noci před
Velikým pátkem, sebezapíral se a přísně se postil a to vše z lásky k Bo
hu, jak o tom svědčí jeho mučed-nicíká smrt. Nehled'al vyznamenání
pozemského, ale snažil se získati si odplatuivěčnou.
M. m., cvičme se v konání dobrých skutků. První skutek dobrý,
který vykoná-me, bude nás státi jakousi námahu, druhý už půjde snadn
něji. Kdo na př. chudému poskytl pokrm—u,nebo 'u-dě'il peníze ve pro
spěch nnějak-ého dobročinného účelu, ačkoliv mohl ten _pokrm docela
dbbře sám snísti, anebo za darovanou částku sobě nějakou příjemnost
zjed'nati, bude míti od'měnu v tom, že ho svědomí bude chváli'ti a blažiti,
—2

17

že vykonal něco dobrého a krásného. Ale nejen tato pochvala svědomí
jest odměnou dobrého skutku pro každého člověka, nýbrž ito, že po
druhé bude moci mnohem snadněji podobný dobrý skutek vykonati.
Po prvé musel sebrati všechny své síly, aby mohl dáti peníze, za které
si mohl koupiti nějakou zábavnou knihu, nebo jinou věc, po které tou
žil, po druhé bude to moci vykonati daleko snadněji a ochotněji.
jako je chloubou a hrdostí každého pečlivého zahradníka, když má
nejen pěkné stromy, nýbrž na nich též krásné květy a potom chutné
ovoce, tak má býti chloubou každého člověka, chloubou každé křesťanské
dluše, když se může pochlubiti krásnými, ušlechtilými činy. jak radostně
přijme takovou duši Božský Spasitel v království Boží. Běda však duši
takové, která nebude míti jediného skutku, na který by mohla spoléhati,
že milostivě jí nakloní věčného Soudce.
Někteří lidé konají dobré skutky, ale zapomínají na tento poslední
cíl, na tuto věčnou odměnu, n'ečinjí tak zkrátka z lásky k Bohu, nýbrž
pro chloubu a pochvalu tohoto světa anebo pro vlastní potěšení, anebo
zábavu. Slavná umělkyně Eleonora Duseová byla pozvána jistým dobro
činným výborem, aby zpívala ve prospěch obětí, postižených italským
zemětřesením. Umělkyně to odmítla následujícím přípisem': „Běží o to,
aby při mém vystoupení jistý počet bohatých, elegantních (tam měl při
ležitost dáti si ušíti nové šaty, vystaviti je obdivu ve velkém sále a
vyplnit-i S\ými bezvýznamnými jmén'y sloupce novin, k podobným zprá—
vám ochotných. Aby několik krásný-ch pami v nádherných šatech, 5 od
znaky, se šperky, se o mně v ložích bavilo, k tomu se nepropfůj'čím.
Dělám co mohu, abych těm nešťastníkům pomohla, ale nemám chu
ti se ukazovati, abych vylákala peníze z kapsy těm, kteří potřebují teprve
divadla, aby šli pomoci potřebným. Ať darují cenu svých šatů; a_peníze,
které by dali za lože, —- neboť jsem přesvědčena, že peněz mají dost,
a proto mohou dáti. Ať darují je bez podívané, bez reklamy v novinách,
bez hudby, bez využitkování známých jmen a osob. To by bylo slušnější,
důstojnější, lidštější, jak pro toho, kdo pomáhá, tak ipro toho, komu
pomoc svědčí. Nechť v roce neštěstí a smutku konáno jest milosrdenství
bez slavnostních předštavení, bez muziky a tance!“ Správná tato slova
veliké umělkyně zapamatujme si im_v ajimi se řiďme. Pomáhejme
bližním-u nezištně, z lásky k Bohu a pro odměnu věčnou.
b) Sv. Petr uzdravil chromého od narození v první řadě proto, aby
ho získal víře Kristově a tím, aby duše jeho došla věčné spásy; v druhé
řadě pak svým—zázrakem cht-ěl prospěti ohromnému vtom,

aby spoko

jeněji, klidněji a šťastněji mohl vésti isvůj život pozemský. Zajisté
uznáme všichni, že těžko, velmi těžko žije se člověku zmrzačenému
a k tomu chudému, který jest odkázán na. almužnu jiných. Ještě hůře,
nemůže-li se nešťastný ani volně pohybovati a musí se nechati nosili
na místa, kudy mnoho lidí chodí, jako chromý, o kterém jsme výše
mluvili. Sv. Petr ve /jménu Páně jej uzdravil a tím uschopnil ho praco
vati a své živobytí si uhájiti. A to jest správný skutek d'obročinný,
který prospívá jeho dušii tělu, který jest vykonán z čisté lásky k blíž-'
nímu.
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V Miláně zemřel r. 1915 kněz Don Luigi Quavello, jeden' z nejčel

nějších pomáhačů a pracovníků na roli dobročinnosti ve prospěch ne
šťastných,

zbloudilých

a strádajících.

Za své dlouholeté

činností—i,vě—

nované k ulevení bídy trpícího lidstva, založil 40 zvláštních útulků., to
jest domů, kde byli přijímáni a vychováváni zpustlí mladíci, propuštěn-í
trestanci, choro'mysl—nía 'j. V těchto útuldích poskytuje se zbloudilým
a nešťastným nejen! zaopatření, nýbrž hledí se uzdraviti i jejich duše, má
se napraviti i jejich povaha, mají se odstraniti jejich zlé náklonnosti, aby
se mohli státi opět užitečnými členy společnosti lidské. Nebylo vůbec
jdd'iného oboru, který se zabýval péčí o nešťastníky, aby mu svrdhu
psaný kněz nevěnoval náležitou pozornost a aby se nesnažil svou hřiv
nou přispěti k úběše nebohých.
Ejhle,. jaké to krásné ovoce dobročinnosti, jaké to záslužné dílo pro
blaho bližního! Hlecl'me i my býti též citlivého srdce pro bližního a je-li
zbloudilý, anebo hříšný, nezoufejme hned nad jeho stavem, ale hleďmé
ho získati pro život dobrý. Pátrejme po příčině špatnosti těchto nešťast
níků, stopujme nečistý pramen, který je svedl na cestu nešlechětnou,
abychom znajíce kořen zla, mohli je odstraniti i s jeho následky.-V čas
tých případech bývá přiíčiinou poklesnutí : bída, hlad, opuštěnost, iza
nedbanost, a_proto snažme se odstraniti bídu dobročinnosti a pak se
nám podaří napraviti i špatný život bližního. A když se nám“ to podaří,
získali jsme pro společnost lidskou jednoho užitečného člena a pro Boha
zachránili jsme duši nesmrtelnou. Tak to učinil milánský kněz Quanello.
„Dobročinění chrání před neštěstím a zachovává mravnost iprospívá

náboženství.“

Bohužel nejsou všichni lidé tak citlivého srdce pro své bližní, ba
můžeme říci, že někteří jsou přímo srdce tvrdého ke svým inejbližším
krajanům. Takoví lidé nekonají netoliko dobrých skutků, ale mnozí
i svého majetku zneužívají přímo na úkor svých chudších bližních. Na
př. přepláoejí svým-i penězi pole v městě nebo \vesnici, takže si je chudí
koupiti nemohou. Ve válce světové přemnozí nadbytku penlěz zneužili
až příliš na úkor svých bližních, vším možným se zásobili a chudáci
nemohli ničeho dostat. Někteří dokonce bez obalu se honosili: „Já mám
všeho dost a po jinýdh mi nic není.“ Jak nekřesťansky tvrdé to jednání,
jak bezcitná, bezohledná chamtivost! O lidech takových platí přísná
slova Písma svatého: „Blázne, této noci požádají duše tvé, a čí bude to,
co jsi připravil?“

(Luk. 12, ZO.)

\

M. tm., varujte se takového tvrdého jednání. Všechno, co máme,
všechny statky at' duševní, at“ tělesné a hmotné, jež máme v moci,
mají sloužiti nejen k potřebě naší, ale iku blahu bližních, máme z nich
štědře udělovati potřebným, mám-e konati skutky dobré a jimi se za
pisovati

do knihy života věčného. M—ěj'mle
před očima účel, pro který

jsme my iostatní lidé na světě, pak budeme viděti ve všech lidech
obraz Boží, budeme s každým jako s bratrem jednati laskavě a pokud
síl_v stačí, mu pomáhati. Pomněte slov Písma svatého: „Protož, bratři,
v_vnasnažte se tím více, abyste dobrými skutky upevnili své povolání
a vyvolení (pro život věčný).“ (2. Petr. ], lO.) Amen..
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Promluva na I. neděli po Zjevení Páně.
„Hle otec tvůj a já s bolestí hledali jsme tebe.“ (Luk. 2, 48.)
Po prvé dvanáctiletý Pán Ježíš, jak nám- dnešnlí sv. evangelium líčí;
vstupoval do Jerusalema, aby tam byl přítomen slavnosti velikonoční-,
aby tam Otce svého modlitbou a obětí oslavoval, jak bylo obyčejem'.
Po ukončení slavností vracela se Panna Maria se sv. josefem' do svého
domova do Nazaretu v pevném přesvědčení, že dítko _ležíš jde snimi.
Jaké však bylo jejich leknutí, když ušed'še díen cesty, shledali, ž'e _ležíš
s nimi není, ani s příbuznými a známými. Vrátili se tedy okamžitě do
Jerusalema, kdež jej po třech dnech v chrá'm'ě nalezli. lřek'la matka
ježíšova k němu: „Synu, h-le, otec tvůj a já s boiestí hledali jsme tebe.“
Slova tato pronesená ;: hloubi srdce Matky Boží v prvním okamžiku,
kdy Syna svého o-pět spatřila, svědčí o nesmírné lásce Panny Marie ku
svému ďítku. Bolest velikou cítila v duši své Maria, když na krátký čas.
byla od' něho oďloučena, poněvadž jej milovala. Za největší radost po
zemskou považovala, když se mohla se svým drahým synem stýkati,
na něj pohlížeti, s ním mluviti. ——A Kristus Pán Splácel tuto lásku své
matky opět láskou, o čemž pod'al četné důkazy. Tak dhešní sv. evan'

gelium nám oznamuje, že sestoupil se svou matkou a se svým pěstou
nem do Nazareta a byl jim poddán a vedl s nimi krásný život rodin—
ný až do 30 let, poněvadž je upřímně miloval.
Po příklad'u Panny Marie. mají všichni rodiče milovati své dítky
a po příklaďu Božského Spasitele mají všechny dítky milovati s\é ro
diče. A to jsem učinil předmětem dnešního našeho rozjímání.
*
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a) Děti jsou n'ejslad'ším ovocem na stromě života. praví přísloví, a za—
jisté pravdiivě. Neboť co poskytuje 'rodičům- největší radost, a naplňuje

srdce jejich nej\ětším blahem. To jsou bezpečně jejich zd'ámé d'ěti. Proto
dobří rodiče nejen se těší ze svých dětí, ale také o jejich časné i věčné
blaho se starají. Otec a'matka pracují, aby mohli d'ětem opatřiti šat,
obuv, stravu „a jiné časné potřeby.
Avšak křesťanští rodičové nesmí zapomínati ani na duši svých dětí.
Proto d'obří rodičové vybízejí děti:, aby vykonaly řádně ran'ní i večerní
modlitbu, posílají své děti každou neděli a svátek, ba v letních měsí
eícli .i všední den, do chrámu Páně, aby tam při mši svaté Bohu děkovaly
za všecky 'd'ary. Rodiče řádní se starají o to, aby děti návštěvu školy
bez důležité příčiny nezanedbaly a pečují o to, aby dlěti nejen do školy
chodily, nýbrž .aby ze své docházky školní měli též náležitý prospěch.
Proto věnují pozornost tom-u, zdali děti mají nějaké úkoly dbm'a vypra
oovati a dají jim možnost, aby je vypracovaly a všemu s'e náležitě na—
učily z knih, co jim. bylo uloženo.
Rodiče mají povinnost dětem nejen dobrý příklad dávati, ale je chrá
'niti všelikého hříchu, příležitosti ke hříchu a zhoubného vlivu lid'í zka—
žených. Rozu'mnní rodiče varují dětí před' špatnými nev—ěreckými'nebo
nemravným-i knihami, nebo novinami, nedovolují dětem,. aby chodily do
divadla nebo biografu, když nemají jistotu, že se tam budou před'stavo—
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vati věci bezvadné nebo poučné. Tím je méně tam vodí sami. Správně na
pomíná otec. svého syna v dopise, zaslaní—m“
-z bojiště: „Buď střízlivý,
miiý synu, a nikdy se n-eopíjej! Však's poznal opilce, kteří se svou náruži
yostí sřítili do propasti bídy a trápení a nemiírn'ým pitím izahynuli.
Synu můj, dbej zvláště mravopočestnosti a \'aruj se, abys neztratil ne
vinnost a čistotu. Prosím tě, nezapomeň zvláště na toto moje poslední
napomenutí, (abys nepřinesl si domů straš'ivou nemoc pohlavní a nena
řízl tak krk) svému pokolení.) Zehnej, opatruj a dobrmázej tě všemo
houcí a milosrdný Bůh Otec, Syn a Duch 5\atý. (Lud. Nov. 8. 12. 191().)
To jest, m. m., ta pra\á láska rodičů, která má na mysli ne\ innost duše,
která moudře chrání děti před hříchem'a tím i před neštěstím časným
.i \ěčným.
Panna Maria \ úzkosti hledal a svého syna tři dny, dokud ho nenalezla. _
A přece Syn její byl na místě bezpečném \ chrámě., \c škole. A mnohá
matka nechá jíti svého syna, svoji dceru bez dohledu do zábav, pdbíhati
dlouho do noci na ulici a neuváží, jak snadno by se mohlo její dítě, to
nejdražší ovoce jejího života, od Boha jí svěřené, zkaziti. „Vliv matky
nesmí sahati jen po d\'éře domu, nýbrž i na venek, všude tam, kam děti
její chodí.“ (Dr. Ot. Tauber.)
To není pravá láska mateřská, která se stará pouze o dítě doma a
když zavře dítě dveře domu, příbytku, nechává je na pospas světu. 'To

jest slabost. kterou matka bude jednou ztrestána nejvíce sama, když se.
jí dítě pokazí a hříchy poskvmí.
b) Rodička Boží nejen sama milovala svého Syna, ale byla též jim
san—rýmvroucně

miÍovšána, a proto rodiče mají nejen mrilovati své děti,

nýbrž tyto mají mi'ovaíi upřímně též své rodiče.
]. Lásku svoji dokazují děti k svým. rodičům, když jim v potřebách
pomáhají a různé drobné služby prokazují. Děti mají na př. nemocným
rodičům rády posfoužiti, donésti vody, podati pokrmu, seděti u jich lože
a přejí-li si toho, mají jim 7. nějaká zábavné knrihy čísti. Pamatujte si
přísloví (turecké), jež správně dí: „Kdo z'armoucene' matce prokáže dobro
diní, tomu žehná Bůh desateronásobně“
Děti mají rocliičevždy pozdraviti ráno nebo večer, když odcházejí do
školy a přicházejí domů; když otec se vrací na večer domu z práce, mají
mu ruce, které za ně pracovaly, políbiti. Děti milující rodiče, mají vypl
niti všechny malé rozkazy rodičů, ochotně a s radostnou tváří, mají vy
konati všechny pochůzky, kterých rodiče žádají. Zkrátka mají šířiti v do
mě svých rodičů příjemnost a milou spokojenost. Na takových tisícerých
maličkostech skrytých obyčejně v úzkém kruhu rodinném: před zraky ji
ných, cizích lidí, záleží láska dětí k rodičům a nem'ám'e jí tudíž liledati
snad v nějakých mimořádných hrdinských činech, v nějakém! velikém
ohňostroji lásky, který by v úžas uvedl sýětl
2. Děti mají na rodiče často vzpomínati, zvláště jsou-li delšídobu mimo
otcovský dům. 'l při zábavách a ve společnosti máme si vzpomenouti
na své rodiče, na jich napomenutí, rady, mámre si častěji položiti otázku,
co by řekl tomu otec, co drahá matka, kdyby viděli, v jaké jsme společ—
:nosti kdyby posloucha'i tv řeči, nebo písně, kterým my nasloucháme.
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Mám za to, že mnohý syn, mnohá dcera, by byli zůstali hodnými, kdyby
si byli zvyklí často na rodiče vzpomínati. Clověku jest to ostatně vzro
zeno, „aby vzpomínal na toho, koho'vřele miluje a kdkanajdeme ve světě
vznešenější podmět lásky, než jsou “naširodiče?
Kněz vykonal na svátek na nebevzetí Panny Marie pouť na sv. Hos—
týn na Moravě a při tom vzpomínal na pouť, kterou tam—vykonal po prvé
ve svém' životě jako devítiletý chlapec se svou dávno již zesnulou matkou.
Líčí svojí vzpomínku takto: „Když jsem vystoupil na vrch sv. Hostýnu,
maminka lmsněpotom celého zan-íceného uchopivši za ruku, vedla do svat-„u—

hostýnského kostela, došla do prostřed, poklekla, šeptajíc abych také
klekl a se modlil, pustila moji ruku,vzala růženec a důvěrně se cl'ívajíc
k oltáři a na sochu Bohorodičky modlila se tiše, dlouho a vroucně
() matko drahá! jak jsem počal býti netrpělivý při tiché, vroucí &
dlouhé modlitbě. Tenkráte jsem ještě nechápal, že se modlíš při my—
šlenkách na ostatní dítky i za mne, za svého nejmenšího a nejmrladšílw,
že viroucí tvoje pohledy k oltáři a Rodíčce prosily tolik, tolik za mne,
jenž jsem vedle tebe klečel, chvílemi se modlil, od'říkávajé své modlitby
a chvílemi hladě upracované, mozolovité, drahié, teplé tvoje ruce! Koli—
krát nyní vyhrknou mi slzy při vzpomínkách na tvé tiché, vroucí a dlouhé
modlitby ve chrámě soběchlebském a v kostele svatohostýnském. A kdy
koliv se vrátím na čas krátký, v rodný kraj a vstoupím do kostela
soběchlebského nebo vystoupím na posvátnou horu Hostýnskou a kles
nu na kolena na dlažbu chrámu korunované Královny na nebe vzaté,
vždy se srdce zachvěje vzpomínkami na tebe, matko, a slzy polijí mé
líce, když vzhlížímo na Matička svou nebíeskou, vzpomínám na tebe,. ty
matko moje drahá pozemská, ty matičko moje, ty pokladle můj nejdražší,.
ukrytý tam na hřbitově Soběchlebském, maměnko moje, maminku
(Našinec 1917 č. 187.)

Hle, jak vroucí to láska kněze k matce zesnulé, jak vřelá to vzpo
mínka na tu, která jej inod'líti se učila, která k dobrému jej vedla, o něho
něžně pečovala, a se strachovala, protože byl z dítek nejmladší a protože
jej horoucně milovala. A dlouho netěšil se z pozemského štěstí se svou
matkou onen kněz a ani ona nedočkala se toho okamžiku, aby viděla
svého synka nejmladšího a nejmilejšího u oltáře-. Zemřela, když mu b_vlo
14 let. A přece hodný syn. nezapomněl na svoji matku, a láska k matce
zapustila tak hluboké kořeny v útlé srdce dětské, že ani po 33 letech
láska tato nevymizela a na své svěžesti ive věku mužném neutrpěla.
Avšak nejen kněží, o nichž jest obecně-známo, že všichni obzvláštní
silou a vroucmostí milují své rodiče, vzpomínají svých rodičů, _činí tak
hodlné děti, synové íd'cery všech stavů a všech národů, jak ze zkuše
nosti vlastní zajisté mi d'ozn'áte. Před“časem byla na pobřeží Východního
moře nalezena láhev, .v níž byl lístek následujícího obsahu: „Posledni
pozdrav z lodi „Blůcher“. Poručík z Gersdbrfů.' Rodičům! v “Hamburku,
Nádražní ulicte číslo 26. Prosím odevzdlejte rodičům-.“ ježto německá
loď „Bliicher“ zahynula v severním moři v lednu 1915, a láh'ev nalezena
byla v červenci téhož roku, vykonala láhev s posledním pozdravem více
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než šestiměsíční '.sstu do východního moře. Žádosti poručíka bylo vy
hověno & poslední vzpomínka rodičům oznámena a nález jim odevzdán.
Zpráva tato svědčí o vroucí lásce zemřelého poručíka k rodičům,
neboť v posledním okamžiku svého života na širém moři, když hleděl
vstříc neúprosné smrti, vzpomíná svých rodičů -a vzpomínka tato oslazu—
je poslední chvilky života mladého, nešťastného muže, jemuž dostalo se
txpkého úd'ělu, aby neblaze zahynul we vln'ách mořských.
M. m.! Milujte i vy podle těchto vzorů své milé rodiče, pomáhejte
jim, plňte jejich rozkazy a vzpomínejte *na-ně za každých okolností a po
modlete se za ně aspoň jeden „Otče náš“ každý den, ať jsou živi, či
zemřelí. Zapamatujte si na konec napomjenu-tímoudrého Siracha: „Synu,
ujmui se stáří otce svého a nezarmucuj „ho v životě jehol“ (Sir. 3, M.)
Amen.

Promluva na II. neděli po Zjevení Páně.
Viv
„A zjeví! (Jezts) slávu svou.“ (Jan 2, ll.)
Dnešní sv. evangelium předvádí nám Božského Spasitele, kterak
se svou matkou Pannou Marii a se svými učenmíky jest přítomen svatbě
elhrudýeh, zbožných lidí v Káni Galilejské. Na přímluvu své matky, která
zpozorovala, že se chudobným těm lidem; nedostává vín'a, Pán _ležíš
pomáhá svým hostitelům v bolesmé tísni a proměňuje vodu ve víno,.
činí první svůj památný zázrak. Tímto divem nadpřirozeným dokázal
Kristus, že “jest pravý Bůh, a proto všichni přítomní když dověděli,. ja
kým způsobem na konci svatební hostiny podláno bylo na stůl výborné
víno, s posvátným úžasem a híubokou úctou pohlíželik Božskému Pánu
& náležitě ho jako Boha oslavovali. Rovněž učenníci Kristovi, pozorujíoe,
co se stalo, v něho jako Messiáše uvěřili.
Proto sv. Jan v dnešním svatém evangeliu dokládá, že tímto zá
zrakem zjev-il Ježíš slávu svou a že v něj, jako v pravého Boha, uvěřili
všichni učenníci jeho. l my máme Ježíše Krista oslavovati po příkladě
svatebčanů
kanogalilejských,
i my máme pevně věřiti po pří
kladu učenníků, že Ježíš jest pravý Bůh. Tato pravda o božství Pána je—
žíše je mnohým lidem příčinou zloby, jrouhání a nespokojenosti, druhým
pak jest pramenem útěchy a věčně spásy. A to jsem učinil předmětem
lilnešního rozjímání.
4I-

.

*

1. Když byl Pán ježíš na Zelený čtvrtek před veleradou židovskou
souzen a nebylo pádných důkazů k tomu, aby byl na smrt odsouzen,
neboť svědectví, proti Kristovi pronesená se neshodovala, ba vzájemně
se potíra'a, povstal Kaifáš jako předseda-soudu a otázal se ježíše: „Za
přísahám se tě skrze Boha živého, abys nám pověděl, jsi-li Kristus
Syn Boží?“ (Mat. 26, 63.) „.Já jsem“ (Mar. 14, 62.), zněla velebná.
odpověd Pána ]ežíše. .A tato klidná, památná slova Spasitele: „Já
jsem Syn Boží“, vzbudila prudkou nenávist 'nlejvyššíh-o kněze. že pln
nevole zvolal: „Rouhal se. K čemu potřebujeme ještě jiných svědků?
Vždyť se činí Synem Božím! A proto hoden“ jest sní-ni!“ Nic neprospěly
.
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Pánu jeho dobré skutky, kterým-i lid-stvo oblažoval, nic mu nepomohla
jeho nevinnost, neboť ani odpovědní jeho nepřátelé nemohli mu vy—
tknouti ani poskvrn-v hříchu. Jakmile si připomněli jeho slova: „já jsem
Syn Boží“, hněvem vzplanuly oči jejich proti Boží Pravdě tak velice za—
ujaté.
Milejší jim lotr Barabáš, než dobročinný, Beránek, Ježíš Kristus a
to proto, že dokázal svoje božství. A ten soud, to pohrdání Božským
Spasitelem, ta volba meri Bohem-Kristem a lotrem 'Barabášem, to se
opakuje podnes. jsou mnozí, kteří nechtějí uznati ježíše Krista za svého
Boha. Staří pohané ve své pošetilosti udělali z: svých hrdinů a vládců
řadu bohův a polobohuv, nynější vlažn'í křesťané chtějí'svému Bohu
Spasiteíi, Ježíši Kristu božství vzíti a učiniti z něho pouhého člověka.
Když staří pohané někteří uslyšeli po prvé radostnou zvěst o _ležíši
Kristu, zřekii se svého bludu a utekli se pod ochranu nebeského Za
chranitele a Spasitele a nyn'Iější mnozí křesťané, ač se mohli o božské
pravdě Kristově náležitě poučlixi a o ní se přesvědčití, nieučinili tak
a jdou chladně kolem Krista, ba nenávistí naplněno srdce jejich proti
Ježíši Bohu, jako kdysi Kaifáše a ostatních zákonníků.
Takoví křesťané podobají se onomu marnotratnému s_vnu z Písma
svatého, který opustiv otcovský dům, veškeren majetek otcem mu nděq
lený promarnil. l mnohý člověk ve své pýše opustil otcovský dum ježíše
Krista, zradil jeho učení. své dědictví, víru křesťanskou, promarnil v
cizině bezbožectví, živ byl hříšně a prostopášně a duši svoji uvrhl
zou
falství. nespokojenost a neštěstí. Kéž by takový aspoň zatoužil po otcov
ském domě jako onen marnotratný syn, kéž by kajícně uznal: „Hřešil
jsem proti tobě, Pane, jako proti svému Bohu a byl jsem nešťastcn“;
pak by mír opět zavítal do jeho srdce.
Bez víry v ježíše Krista, jako Boha, není pravého pokoje a štěstí.
Správně praví universitní professor Dr. Forster: „Proto chtěl bych zdu—
razniti jako své přesvědčení, že křesťanství, které by nechtělo uznati Syna
Božího, ztratilo h_v svou výchovnou cenu. Stane-li se Kristus obyčejným
člověkem, pak mizí Vykupitel světa, za mračny neskutečnosti. M_v,kteří
se vracíme k víře ze země nevěry, nedáme se již na žádný zpusob získati
pro Krista, jako pouhého člověka. A kdo rozumí lidem, nemůže již pa—
třiti na život a umírání Kristovo, aniž by vyznal: „Pán můj a Buh mnjl“
Slovutný učenec tento doznává nepokrytě, že ku štěstí člověka, k plnému
rozvinutí duševních sil jest potřebí víry v ]ežíše Krista, jako pravého
Boha. Na to nezapomínejme a častěji- si připomínejme slova Kristova:
„Kdo neuvěří, bude zatracenl“ (Mar. 16, 16.)
b) Když se nejvyšším kněžím a řariseům podařilo přivésti 'Pána ježí
še na kříž a On na Velký pátek ve 3 hodiny odpoledne v_vdechlsvoji duši,
zaradovali se ve svých zlých, pyšných srdcích, neboť se domnívali, že
s jeho člověčenstvím ubili ijeho božství. Na hrob jeho přivalili těžký
kámen, zapečetili a ještě vojenskou stráž postavili. Avšak zklamali se ve
svých zlomyslných úmyslech a výpočtech. Pečeť se roztrhla, kámen se
odvalil, vojáci ve své malomoci s hrůzou klesají k zemi, nemohouce po
hleděti na jasnost Božské tváře z mrtvých vstalého Krista, pravého Boha.
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Ponížil se až k smrti, a to k smrti kříže, ponížil se až k hrobu, aby do
kázal svou božskou moc a sílu. Vlastní mocí vstal z mrtvých, přemohl
smrt, a vysoko vztyčil vítězný prapor svého božství, který od té doby
vlaje nad celým světem až _po naše doby a žádná zloba lidská není s to,
aby tento prapor, víru v božství Kristovo, strhla s jeho vítězného posta
vení. Za tento prapor víry v božství Kristovo bojovali, trpěli a umírali'
sv. apoštolové a mučenníci; tato víra přemohla svět, spasila duše.
Kristus, Bůh a Spasitel nikdy nikoho nezklamal a nezklame. V něm
jest mír, vznešenost, milost a neskonalá krása. Milliony lidí stali se ne
přemožitelnými od světa a jeho stoupencu právě proto, že srdce jejich!
Kristus svým učením ovládnul. Za Kristem šli na pouště sebezáporu,
uchýlili se do roklin utrpení, když po mnohých badáních a zkoumáních
o božství jeho se přesvědčili.
Lidé potřebují vždy nové a nové vzpruhy pro ducha a takové vzpru—
by mu dodává evangelium Krista, které nám božství jeho hlásá. V evan
geliu najdeme pravdy věčné, které nám Syn Boží zjevil, který své božství
ztajil za oblaka člověčenství. Správně vyjadřuje se sv. František Saleský:
„jako zrcadlové sklo by nemohlo zachycovati naší tvářnosti, kdyby ne—
bylo v zadu zalito cínem a rtutí, tak nemohli bychom zde na zemi dobře
pohlížeti na božství, kdyby se nebylo spojilo se svatým člověčenstvím
Spasitelovým.“
Víra v božství Pána ježíše jest mohutnou silou pro člověka, zvláště
v utrpení a strádání. Důstojník, který celkem šťastně se vrátil po dvou
letech z váfky ke své rodině, k drahé manželce, k milovanému synáčkovi,
kterého musel opustit, když mu byla dvě léta, píše: „je májový, sváteč
ní den. Venku prší, a proto sedím u svého psacího stolu, vzpomínám a
přemýšlím. Nad stolem mým visí černý kříž a na něm pní Kristus. Nemá
v tváři utrpení smrti, ale vznešený božský úsměv. Když umělec hotovil
tuto tvář Spasitelovu, musel sníti o něčem krásném, poněvadž vznešenost
jeho myšlenek odrazila se v úsměvu smíru na tváři tohoto Krista. Dí
vám se na Krista a mé srdce rozezvučí se k písni slavné: „Hle Bůh.“
Cosi sladkého rozplývá se v mém nitru, neboť naučil jsem se milovati
_ležíše

Krista.

_

Ziji nyní lépe, v_vrovnaněji, nebot' miluji ježíše. Dává mi klid, kte
rého jsem nenašel ani ve vědě, ani v umění, ani v životě. Ve všem tom
bývalo mnoho příjemného, ale nezůstala mi v duši ta klidná, výsostná
spokojenost. Hledal jsem po způsobu prostých a nalezl jrsem
Za mnohé
musím děkovati Ježíši Kristu, zvláště za to štěstí rodinné, které nyní po
útrapách zažívám. Vizte synáček čtyřletý přichází ke mně a říká mi:
„Tatínku, já tě mám rád!“ Byla mu dvě léta, když jsem odcházel do

války ..." (O. Klaudius Kletus).
jak pěkné to doznání vzdělaného *muže, který nám sděluje, že na
učil se milovat Ježíše Krista, pravého Boha a že tato víra a láska k
Božskému Spasiteli jej sílila v utrpeních, která prožíval na poli válečném.
jak vzpomíná vděčně dobrodiní, které mu Pán udělil, s jakou vroucností
duše vzdává díky Pánu ježíši za ty všechny milosti, za to štěstí, které
2.5

nyní okouší. A vděčnost svou projevuje tím, že statečně hlásí se'ke Kri—
stu, Bohu a víru svoji před celým světem vyznává.
Po příkladu tohoto vzdělaného muže a spisovatele čiňme tak i my.
Kristus Pán dnešním prvním zázrakem v Káni Galilejské dokázal, že jest
pravý Bůh, a tím svoji slávu zjevil. Hleďme imy oslavovatí Božského
Spasitele vroucí, pevnou & statečnou vírou v jeho božství, kterou o
svědčujme veřejně před celým světem. Nestyďme se zvláště za znamení
svatého kříže a křesťanský pozdrav, hlasme se takto ke Kristu Pánu
před lidmi a pak se k nám bude jednou s radostí hlásit i ježíš Kristus,
pravý Bůh a vyplní se na nás slova: „Kdo mě vyzná před lidmi, toho
i já vyznám před Otcem svým, jenž jest v nebesích.“ (Mat. 10, 32)
Amen.

Promluva na "I. neděli po Zjevení Páně.
„A hned byl uzdraven od malomocenství svého.“ (Mat. 8, 4.).
„Já přijdu a uzdravím jej.“ (Mat. 8, 8.).
O dvojím uzdravení, které vykonal Pán ježíš, vypravuje nám dneš—
ní svaté evangelium. Když Božský Spasitel sestupoval s hory, přišel
k němu jeden malomocný & prosil ho vroucně, aby ho od této hrozné
nemoci uzdravil. A Pán Ježíš této prosbě, s důvěrou a odevzdaností do
vůle jeho pronesené, vyhověl a malomocného uzdravil. Kdvž pak přišel
do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a pln pokory s prosbou
pravil Božskému Lékaři, že služebník jeho ochrnulý leží doma a zle se
trápí. Pán ježíš i tentokráte vyhověl pokorné prosbě a služebníka setní—
kova uzdravil.
Tímto dvojím uzdravením dokázal Kristus Pán, že srdce jeho napl—
něno bylo obzvláštním soucitem k nemocným trpitelům. Každé utrpení,.
_všelikou nemoc lidskou cítilo vnímavé srdce Jeho, jak prorockv praví o
něm lsaiáš: „V pravdě neduhy naše on nesl a bolesti naše on snášel.“
(ls. 53, -l.) Tím Božský Pán dal nám příklad, abychom i my pro nemoc
né měli srdce soucitem a láskou otevřené, neboť nemocné ošetřovati,
jim pomáhati, jc navštěvovati, jest jedním ze sedmera skutků tělesného
milosrdenství. Porozjímejte tedy dnes otom, v čem záleží tento skutek

milosrdenství?

*

<|>

*

a) Když joram, syn Krále Achaba, v boji s králem syrským byl těž
ce raněn, převezen do jesrael, kdež nemocen ležel a ze svých poranění
se znenáhla hojil. Protož Ochoziáš, král judský, přijel, aby navštívil jo
rama, v Jesrahel nemocného. (ll. Par. 22, 6.) Tedy již ve Starém Zákoně
bylo krásným zvykem navštěvovati nemocné atak jim útěchu přinášeti.
Vždyt' nemocný jest opravdu politování a soucitu hodný. Připoután na
lůžko, jest netoliko vyloučen ze všech radostí pozemských, které mohou
oblažovati člověka zdravého, nýbrž bývá kromě toho stižen krutými bo
lestmi, které mu každý okamžik života ztrpčují.
Kdo nikdy nebyl nemocen, nedovede si náležitě představit, jak nemoc
ným jest těžko u srdce, a proto nemá zpravidla pravého soucitu s nemoc
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ným. Kdežto člověk, který sám byv jednou nemocen ze svého neduhu se
pozdravil, z vlastní zkušenosti ví, jak hrozná to věc, býti nemocným a
proto má obyčejně pro toto neštěstí lidské správné pochopení, srdce
jeho je naplněno opravdovou soustrastí k ubožákům tak nešťastným,
jakým byl kdysi sám.
Spisovatelka navštěvovala vojenskou nemocnici, řízenou za války cti
hodnými řádovými sestrami a po vykonaných návštěvách napsala toto:
„Až nastane mír, lidstvo zapomínati bude na rány duše i těla, bude zapo
mínati i na ty, jimž válka odňala vše, co jim bylo drahé anebo dokonce
životní podmínkou. Kdo povšimne si zraněných údů í těl, jichž rány nikdy
se nezhojí? Mnozí jako dříve budou jen vlastního štěstí hledati. Co je
jim po jiných. Ba snad najdeme soucitu a milosrdenství v cluších ještě
méně. Tvrdší budou dlaně. podávající skývu chleba. Zorána budou bo
jiště, na nich zazelenají se žírné lány-a z květných korunek včelky tam
budou ssáti med. V houštinách, kde tisíce vojínů sténalo a zmíralo, hníz
dečko si vystaví slavík a družce písně bude zpívati až navrátí se máj.
Duše moje však nikdy nezapomene na krůpěje žalu, jež v kalichu bo
lesti zřela, vcházejíc častěji k trpícím, těžce raněným a zmírajícím do vo
jenské nemocnice. Ctihodn'á sestra Vojtěška, těšitelka trpících, otevřela
mně síně žalu a běd. Její úsměv hřál, učil chápati trpících, milovati je,
když od lože k loži mne vedla. Sdělovala, kdo více a větších bolestí má, .
koho bolesti očekávají, komu útěchy, pomoci třeba ...“ (M. Alfonsa)
Ejhle pravý soucit s nemocnými a raněnými, kteří jsou odkázáni na po
mo'c dobrotivých rukou a laskavého srdce!
b) Náboženství naše nám přikazuje, abychom bolesti nemocných mír
nili, tišili, jich rány ošetřovali, zkrátka všecko činili, aby nemocný, pokud
možno, předešlého zdraví nabyl. To -činíce, následujemc svého 'Pána,
Ježíše Krista a dokazujeme, že jsme opravdovými křesťany. Ošetřovati
nemocné bylo od počátku církve význačnou známkou křesťanů. Za pro
následování křesťanů císařem římským Gallem (251.—-253.) tehdejší
křesťané utrpením byli tak očištěni a povznesení, že za to utrpení, které
jim od pohanů bylo snášeti. ošetřovali morem nakažené pronásledovatelé
své a takto se jim za rány a bolesti odměňovali nejvyšší dobrotou a hrdin
skou laskavostí.
.
Ministerský předseda čínský Hjungsiling se o křesťanech v té pří—
čině takto vyjádřil: .,Po vypuknutí revoluce ve Vučangu bojovalo se
krvavě jižně od Jangce. Byla spousta mrtvých a raněných. Z japonska
se vrátivší studenti organisovali společnost červeného kříže, chtěiíce se
odebrati na bojiště a ošetřovati raněné. Byl jsem pozván k zakládání
společnosti. Přihlásilo se do této dobročinné společnosti 69 lidí. Tu však
došly z bojišť zprávy, že boje jsou neobyčejně kruté a že na obou stra
nách mnoho vojska padlo. Mladí lidé, kteří se přihlásili k ošetřování ra
něných počali kolísati a vskutku ?. oněch 69, kteří slíbili, odebralo se na
bojiště pouze 30. Když jsem dorazil na bojiště, shledal jsem, že ještě
jeden odešel a zůstalo jich jen 29. Při té příležitosti učinil jsem zajímavý
objev, že těchto 29 lidí mladých jsou křesťané.“ (Obnova IQ./6. 1914.)
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Hle 60 mladíku se přihlásilo k službě samaritánské na bojiště -l0 po
hanů, 29 čínských křesťanů a vytrvalo pouze těchto 29 křesťanů. Toť
nový důkaz; že křesťané kterékoliv národnosti a v kterémkoliv díle světa
považují ošetřování nemocných a raněných za svou povinnost, výhradně
křesťanskou a že této povinnosti vždy čestně dostojí.
Někdy pomoc nemocným vyžaduje hrdinské obětavosti ba obětování
vlastního zdraví. Tak Wůrzburský kaplan napsal z války: „Když jsem
byl již při více operacích, položil jsem se dnes na operační stul sám
a to zcela dobrovolně. Byl tu ubohý voják, kterému rány granátové roz
tříštily pravou ruku a učinily hlubokou ránu do levé ruky. Naposled mu
byly odňaty dva prsty, tak že se může nyní ruka zcela dobře hojiti. Ale
jeho rámč by se nikdy nezahojilo, kdyby na ránu nebyla položena nová
kůže. Prohlásil jsem ochotu dáti vlastní kůži. Dnes byla tedy věc prove
dena. Lékaři mč chtěli chloroformovati a uspati, ale o tom jsem nic 'ne
chtěl věděti; a nepusobiIo-li to právě příjemně, vydržel jsem to přece.
dobře. Ostrým nožem bylo odříznuto asi 15 kroužku kuže s levého ho
řejšího stehna a tím rána vojínova pokryta. Potom b_vlvojín ijá obvá
zán. Celá věc netrvala déle než půl hodiny.“
Zajisté plni obdivu čteme vyznání tohoto statečného kněze, který.
nelekal se vlastní bolesti, aby přispěl raněnému v jeho bolestech a po
mohl mu k trvalému uzdravení. Než jsou křesťané. kteří obětují nejen
bolesti, nýbrž isvuj vlastní život kladou na oltář lásky k nemocným._
Na důkaz toho poslyšte tuto zprávu: „Dne 9. října 1016. doprovodili
jsme na hřbitov sv. Vojtěcha (v Něm. Brodě) A. Šedou sestru, 7.. Cr
hákovu a 9. prosince tutéž poslední službu křesťanské lásky prkázali
jsme nové oběti povolání ct. Šedé. sestře M. Kazimíře Sekýrkové. Ve
věku 52 let v 32. roce řeholního života nakazila se skvrnitým tyřem pří
ošetřování válečných uprchlíků a této nebezpečné nakažlivé nemoci pod
lehla k velikému zármutku celé kongregace a všech, kteří znali tuto po
kornou, duchovní dceru sv. Františka Serafinského a přehorlivou ošetřo
vatelku nemocných. Ježíš Kristus, v něhož ctihodná sestra skládala veške—
ru naději, splní na ni zajisté svá slova: „Kdo ztratí život svůj pro mne,
nalezne jej.“ (Obnova 15/12. 1916.) Tyto příklady zajisté postačí k to
mu, aby nás přesvědčily, že opravdu křesťanství ujímá se i dnes nemoc
ných a raněných a že jest zajisté čestná známka těch, kteří víru Kristovu
ve svém srdci nosí a podle ní žijí.
c) Než ošetřujíce tělo nemocného, nesmíme zapomínati :mi na jeho
duši, která potřebuje někdy větší péče než tělo. Nejednou nemocné tělo
člověka má duši, stíženou strašným neduhem a smrtelnou nemocí, duši
poskvrněnou hříchem a nepravostmi. Ke Kristu Pánu přinesli kdysi na
nosítkách člověka šlakem poraženého. Kristus viděl nemocné tělo, ale
daleko více nemocnou duši, a proto jako výtečný Lékař uzdravil nej—
dříve duši šlakem poraženého slovy: „Odpouštějí se tobě hříchové tvoji“
a potom uzdravil itělo nešťastného, řka: „Vstaň, vezmi lože své a jdi
do domu svéhol“ (Mat. 9, 6.)
Po příkladu Božského Spasitele máme tak činiti i mv. Mnozí lidé,
když onemocní jich drahý příbuzný, jej ošetřují, lékaře k uzdravení ida
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leka volají, ale na duši nemocného nevzpomenou a duchovního lékaře
kněze, který by nemocnou duši uzdravil, nezavolají. Když Gorice byla'
v prudké palbě nepřátelských děl a obyvatelé většinou prchli, zůstal se
zbytkem stařičký kanovník Jan Dr. Kolavčič. Čtyřikrát, šestkrát chodil
do hla\n1ho chrámu cestou, podle níž granáty rozbily stromy, zdi i domy.
Na této cestě tekla krev, umírající sténali, leželi mrt\í. Statečný kněz
udílel rozhřešení nemocným, umírajícím a mrtvé pochovával. Též ve
vojenské nemocnici ujímal se raněných, nemocných a těšil je. Ve hlavním
chrámu sedal ve zpovědnici, aby zpovídal každého, kdo by si přál. Přes
všechno nebezpečí zůstal na svém místě, vždyt' láska P. Kolavčiče k ne
mocným a zvláště k jich nesmrtelným duším byla nesmírná. Sám byl ve
svém žití mnohokráte smrtelně nemocen, mnoho trpěl, mnoho zkusil, a
proto duše jeho byla plna milosrdenství k nemocným.
M. m., následujme tyto vzory a zvláště svého Božského Spasitele,
který nemocné uzdravoval, jak jsme slyšeli v dnešním sv. evangeliu.
Posluhujmc rádi zvláště nemocným rodičům a příbuzným, pečujme o
jich těla i duši a pak se splní na nás slova Kristova, který k nám promluví
v poslední den: „Nemocen jsem bvl a navštívili jste mne, vejděte \ radost
věčnou.“ (Mat. 25, 36.) Amen.

Promluva na IV. neděli po Zjevení Páně.
„Proč se bojíte malověrní?“ (Mat. 3, 26.)
Pán Ježíš se sv. apoštoly plavil se po lodi na moři. Unaven v_vučová

ním a kázáním usnul. Pojednou strhla se prudká bouře. Loď počala se
prudce zmítati, neboť silný vítr rozčeřil hladinu mořskou v množství vln,
které prudce na lodičku dorážely, ba s nesmírným hukotem, jekem & šu
motem hrnuly se přes lodičku a přikrývaly ji. Sv. apoštolové s hrůzou
naslouchali tomuto smutnému hluku vod, rachotu a burácení hromu,
chvějíce se úzkostí o život svůj imilovaného Mistra. Bledí na smrt
snaží se úsilným veslováním uniknouti záhubě, avšak veškera jich námaha
byla marná, lodička nemohla se dostati 5 místa. Proto plni úzkosti budí
svého Pána ze spánku a se strachem vyděšeně volají: „Pane, zachovej
nás, hynemel“ Na tyto poplašné hlasy Kristus Pán odpověděl krátce,
s výčitkou: „Proč se bojíte, malověrní?“ Vstal, kázal větrům utišiti se
a hned bouře ustála, takže potom s lodí v klidu přistali u břehu.
*
Pán Ježíš slovy: „Proč se bojíte, malověrní?“ pokáral apoštoly, že
;ukázali za bouře tak málo statečnosti, že bojácnost ovládla srdce jejich,
že se dali strhnouti k nedůvěře v jeho všemohoucnost. Sv. apoštolové
za bouře na moři projevili málo statečnosti, za to ukázali velikou bojác
nost. V té věci jsou jim podobní mnozí lidé, schází jim statečnost. A
proto i jim platí výtka Kristova: „Proč se bojíte, malověrní?“ Aby se
i na nás nevztahovala výtka tato, uvažujme dnes o statečnosti a ukažme
si, že máme býti statečnými a) v boji proti hříchu; b) když se jedná 0“
vykonání dobrého skutku.
*

'Ir

&) Statečnost jest ctnost, která budí úctu, podiv a chválu u všech
lidí všech dob, neboť statečný čin lidský byl vždy pečlivě zaznamenáván
a za vzor předváděn. „Co jest chvály hodně?, tážete se! „Chvály zaslu—
huje statečnost“, praví Nietzsche. V pověsti o trojánské válce se vypra
vuje, jak podařilo se Odysseovi dostati Achilla do tábora. Achilles, pře
strojený za „dívku, byl vychováván ——aby nebyl poznán — s dcerami
královskými. „Však já hned najdu, kdo mezi dívkami je jinoch,“ pravil
Odysseus a 7.nenadání dal zatroubiti na válečnou troubu před královským
domem, ve kterém byl ukrýván Achilles. Dívky se po zatroubení váleč
ného rohu rozutíkaly v divokém zmatku, jinoch však chopil se zbraní,
jež visely na stěně. Tak byl poznán muž. (Sebevýchova od Dra. Fórstra.)
Statečný, m. m., se pozná v tom okamžiku nejlépe, když na něho
doráží nebezpečí, když jej svádí pokušení klesnouti, padnouti, hříchu se
dopustiti. V takových okolnostech statečný odolá a zůstane mravním
hrdinou, zbabělec podlehne. Když za krále Antiocha Eleazar, jeden z
předních zákonníků, muž vysokého věku, ale obličeje pěkného, byl do
nucován, aby jedl vepřové maso, potupil tak svatý zákon Mojžíšuv a tím
veřejně od Hospodina se odvrátil: odmítl to statečně Eleazar a volil ra
ději slavnou smrt než opovržlivý život. Když ho někteří přemlouvali,
aby se stavěl jakoby vepřové maso pojedl, ve skutečnosti však maso
jiné jedl a tak život svůj zachránil, odpověděl: „Zmužile 5 tohoto světa
odcházeje, ukáží se hodna starého věku, mládencúm pak zustavím hrdin
ský příklad.“ (Il. Mak. 6, 27. .28.)
A zajisté smrt Eleazarova dojímá idnes všechny mysli a nabádá
mnohé, aby jeho příkladu následovali, s neohrožeností se postavili proti
hříchu a všelikému bezpráví 'a tak se statečností proslavili.
Opdřej Hofer, statečný obhájce své vlasti, Tyrol, proti Napoleonovi,
byl jat &uvězněn v pevnosti Mantovské. Velitel pevnosti, Bisson, navště
voval Hofra častěji ve vězení a snažil se přemluviti jej, aby vstoupil do
služeb francouzských, lží a zradou by zachránil svůj život. Avšak Hofer
odmítl to rozhodnými slovy: „Byl jsem a budu vždy věrný císaři Fran
tiškovi l.“ Proto na rozkaz Napoleonuv sestaven válečný soud, který
vyřkl nad Hoferem ortel smrti, třebaže dva poctiví přísedící vojenského
soudu hlasovali pro úplné osvobození Hoferovo. Po vynesení rozsudku
místokrál z Milána poručil Hofra popraviti během 24 hodin.
Jako po celý čas v zajetí zachoval Hofer i vůči nastávající popravě
úplný, důstojný klid a hledal útěchy aposily v modlitbě. Na výslovnou
žádost byli mu posláni dva arcikněží Borghi a Manifesti, aby jej na
smrt připravili. Tito dosvědčují, že Hofer šel na smrt jako křesťanský
hrdina a statečný mučedník. V dopise zaslaném příteli Půchlerovi, praví
na konec; „S Bohem, světe ošemetný! Tak lehko umírám, že mi ani ()Či
nevlhnou.“ Když v den popravy Hoferovy zavířilv bubny a vudce výkon
ného vojenského oddílu přišel proň do vězení, prosil ještě Hofer,'ab_v
se směl se zajatými Tyrolany rozloučiti. Kráčeje pak uprostřed obou arci
kněží s ověnčeným křížem v ruce, pohlédl v bráně v-ězení naposled na
rozloučenou na Sovetha, svého druha ve vězení, jenž okénkem své cely
za ním bolestně pohlížel a sestupoval pak zvolna po schodech na dvur.
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Nedaleko brány Cereské zastavila se družina vojenská, aby tu vy
konala na Hoferovi rozsudek smrti zastřelením. Hofer odevzdal tu stříbr
ný svůj křížek a růženec arcikněžím, jej provázejícím, na památku. Vojáci
na to utvořili čtverhran do zadu otevřený a Hofer předstoupil 3 dva
nácti granátníky. Nedal si zavázati očí aniž padl na zem. Stoje jako v
boji — chtěl umříti tento hrdina a sám pevným hlasem velel: _„Střeltel“
Mrtvola jeho pak pohřbena v blízkém kostele sv. Michala dočasně. (J.
Hikl.)
Hle, m. m., jaký to vzor statečnosti v boji, v boji s hříchem. Hři—
chem, lží, nevěrností, mohl zachrániti si život časný, ale Hofer volil raději
smrt, než by poskvrnil svoji duši a vydal tak v nebezpečí život věčný.
„Co vykonali ti, jichž dnes s úctou, vděčně vzpomínáme? Drželi se
statné v boji, vytrvali v bouři, nesnází, věrně hájili ctnosti, práva, po
vinnosti,“ praví Th. Kórner. Tak ivy, m. m., chcete-li, aby s úctou
o vás bylo mluveno, aby s vděčností na vás bylo vzpomínáno, bojujte)
za právo a křesťanskou spravedlnost čili ukažte se statečnými v boji se
špatností, nepravostmi, utiskováním, porobou, nemravností, zkrátka hří
chem v jakékoliv podobě. V tomto boji hledejte pomoci u Boha, jako
Ondřej Hofer, a s pomocí jeho jistě zvítězíte, jak praví prorok Habakuk:
„Bůh, Pán, jest síla má: a učiní nohylmé jako nohy jelenů. A na výsosti
mé provodí mne vítěz v žalmích zpívajícího“ (Habakuk 3, IQ.)
b) Na bojišti u Met stojí mezi hroby vojínů pomník anglické dívky,
ošetřovatelky nemocných, jež se přihlásila do lazaretu nemocných na čer
né neštovice, když mnoho mužů k tomu odvahy nemělo. Ejhle, nejvyšší
druh statečnosti, hrdinnosti, jež vyvěrá z čisté lásky k bližnímu, má za
cíl prospěti bližnímu. A v takovéto statečnosti, která jest hotova i život
nasaditi pro dobro bližního vynikly i mnohé ženy jako mužové. Nebot'
nikdo se zajisté neodváží tvrditi, že by v tomto případě ženy b_vlyméně
statečné než mužové, nebot“ i ony dovedou nasaditi život, dívati se smrtí
do očí, dovedou snášeti rozmanité bolesti. „Statečnost není než myšlení.,
v němž nemá myšlenka na smrt, na bolesti & protivenství, žádné moci
nad naším jednáním.“ (Dr. Forster.)
Proto statečnost nejeví se pouze na bojišti, ale i v zápolí, ukazuje
se nejen za doby války, ale i v době míru a můžeme ji spatřiti na tisíce
rých dobrých skutcích, které byly vykonány z lásky k bližnímu a vyža
dovaly sebezápor. Vzpomeňme si na milosrdné sestry, které čerpajíce
sílu z pevné víry v Boha, nelekají se strasti a s láskou v oběť dávají ne
mocným často svůj mladý život, jen aby jim v bolestech ulevily a těžké
chvíle, na lůžku prožité, osladily.
Vzpomeňte si dále na matky, které s největším sebezáporem životem .
se probíjejí, aby svým dětem potřeby časné opatřily. Od rána do večera
pracují a často i noci nastavují, aby nouzi od svých příbytků zapudily.
Neznají zábavy, nechodí do společnosti, nevyhledávajíojiných radostí,
než aby svou rodinu náležitě opatřily. A což teprve, když dítě onemocní,
kdo může vylíčiti ty tisíceré služby lásky, kterými matka zahrnuje své
dítě. Každou chvíli se sklání nad svým miláčkem, pozoruje jeho obličej,
naslouchá jeho dechu, klade své něžné ruce na rozpálené jeho čelo.
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V takových bolestných okolnostech matka nezná spánku, nemyslí na jíd
lo, dokud se vznáší nebezpečí smrti nad nemocným dítkem.
Mám za to, že mnohá matka za svoji statečnost, kterou projevovala
ve svém životě skutkem, když se jednalo o konání dobra, zasloužila by.
si zlatý kříž anebo jiné vyznamenání, kdyby se za takové činy vždy udě
lovala. Ovšem ženy po takovém viditelném označení statečnosti netouží
a také činy jejich jsou zpravidla neznámy širší veřejnosti, za to však
zapsány jsou v knize života věčného a odměněny budou svatozáří nebes
kou v království Božím.
M. m., imy projevujme statečnost, jedná-li se o dobro bližního,
nebuďme zbabělými, když se na nás žádá, abychom přinesli nějakou oběť
ve prospěch trpícího lidstva. Každý z nás při takových příležitostech
nechť položí si otázku: „Ceho se bojíš, malověrný?“ A to vás povzbudí,
abyste konali skutky křesťanské lásky bez bázně, s'hrdinskou statečností.
Amen.
Promluva na V. neděli po Zjevení Páně.

„Podobno jest království nebeské člověku, kterýž nasel dobrého se
mene na poli svém.“ (Mat. 13, 24.)
Kristus Pán v dnešním svatém evangeliu přirovnává království nebes
ké na zemi, církev svou, k člověku, kterýž nasel dobrého semene na poli
svém. Za jeho nepřítomnosti přišel nepřítel a mezi dobré semeno, krás
nou ušlechtilou pšenici, tajně nasel koukole a odešel. Když vzešla bylina
dobrá, pšenice, objevila se mezi ní i bylina špatná, neužitečná a škodlivá,

koukol.

Pšenice m. m. jest slovo Boží, pravda, Bohem samým zjevená a do
srdcí lidských na velkém poli tohoto “světazasetá. Zasévali ji patriarchové,
proroci, zvláště však Ježíš Kristus a jeho apoštolové. Koukolem pak
rozumíme různé špatné, falešné a nepravdivé nauky starých i moderních
pohanů, kteří se snažili a snaží vznešené a krásné učení božské pošpiniti
& znešvařiti. Zjevenou

pravdu

Boží, plnou

& čistou, ušlechtilou,

r_vzí

pšenici máme ve svém katolickém náboženství, které veškerého bludného
koukolu bylo chráněno a proto bezpečně duše lidské k nadpřirozenému
cíli vede. Rozjímejme tedy dnes o náboženství a jeho potřebě pro člo
Věka.
*

*

Náboženství určuje náš poměr k Bohu. Člověk od Boha stvořený a
na ' Bohu závislý, jest povinen náležitou úctu Bohu prokazovati a to duší
svou itělem svým. jelikož má člověk duši a všecky její mOhutnosti a
vlastnosti od Boha, musí duše lidská prokazovati Bohu náležitou úctu a
zbožnou poddanost: „Bůh jest duch a ti, kteří se mu klanějí, v duchu a v
pravdě mají se anu klaněti“. (jan 4, 24.)
'
Netoliko však duchem, i tělem svým jsme povinni Boha ctíti, neboť
celý člověk jest od Boha stvořen, netoliko jeho duše, ale i tělo a proto
jest zajisté spravedlivo, aby i svým tělem
viv to jest levnějším způsobem
Boha uctíval. Mimo to mezi tělem a dusn clověka jest tak těsné spojení,
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že city a hnutí duševní také na zevnějšku člověka na jeho tváři jsou
zřejmy a také tyto vnitřní city levnějšími úkony se povzbuzují, udržují
a posilňují. Proto v modlitbě volá církev k Bohu: „Popřej nám o Bože,
abychom myslí itělem vždy tobě byli zbožně oddáni'í.
Jsou mnozí, kteří tuto dvojí úctu k Bohu dle duše a těla popírají
a tvrdí, že stačí, když Boha duchem uctíváme, ba jsou dokonce někteří,
kteří veškeru úctu Bohu odmítají a žijí takto úplně bez náboženství.
O sobě pak pyšně a domýšliv-ě tvrdí, že se v životě bez náboženství n
bejdou a že jim pro duševní život dostačí věda, umění, vzdělání a jiné
věci přirozené.
Avšak s takovými zásadami na dlouho se nevystačí ani u jednotlivce,
tím méně u celé společnosti lidské, proto nedivíme se tomu, že lidstvo
odkojené a živené tak dlouho falešnými, bludnými, protináboženskými
naukami, abych tak řekl, na svých duších onemocnělo & ve své nemoci
znova po náboženství zatoužilo, pokud mu odcizeno bylo.
Vysoko vynášená osvěta, jež slibovala, že jest ona jedině sto zu
božené poměry společenské imravní uzdraviti, nesplnila, co slibovala,
nebot“ nepřišlo dosud na svět očekávané blaho, jež by srdce lidské upOe
kojovalo. Se šířením osvěty bez náboženství neutuchaly lidské vášně a
nepravosti, ale spíše tou měrou, s jakou osvěta se šířila, šířila se i ne
mírná požíračnost a velká nemravnost. Tak na př. ve Francii v době nej
vyššího rozmachu stoupla nejvyšší spotřeba nejsprostší kořalky, otravného
absinthu. Přes všechen zevně-jší lesk, přes všechny vymoženosti nepřestá
val zaznívati bolestný hlas po záchraně a nápravě, v_olalo se po léku,
který by mohl uzdraviti všechny boly & nářky duší lidských.
A tím lékařem nemůže býti nikdo jiný než Vykupitel, Ježíš Kristus,
jenž uzdravil svými zázračnými léky svatými svátostmi již miliony roz
bolestněných duší lidských ve dvou tisících let a jenž uzdraví inyní
zející rány lidské. Jedině tento všemohoucí Vykupitel náš, jenž jest bo
hužel idnes neuznaný a nepoznaný jako za svého pozemského života
nebyl uznán od lsraelitů, může přinésti lidstvu mír. ledině Božský
Spasitel, jenž je počátkem a koncem všeho stvoření, jenž nikdy se ne
mění ikdyby všichni národové světa se měnili, může svým ušlechtilým
semenem, svým vznešeným náboženstvím, hřející blaho lidstvu přinésti.
(Viz Našinec 1915.)
Ano jedině zachováním zásad náboženských, jedině úctou k Bohu
můžeme mír a klid získati. Sv. Augustin praví o té věci: „Náboženství
váže nás k všemohoucímu Bohu. jest slušno držeti se a ctíti jednoho
Boha, od kterého jsme, skrze něho jsme, ve kterém jsme, od něho jsme
vyšli a k němu jako k cíli spěcháme“. (De vera religione.)
Vidíme pak v poslední době ten potěšitelný zjev, že někteří z těch,
kteří se od Boha a náboženství odklonili, opět se k němu vracejí. Přišli
ve svých duších k vědomí, že bez náboženství nemůže žíti ani jedno
tlivec, tím méně celá společnost lidská. Nahlíží se všeobecně, že všechen
ten lesk osvěty, nedovede trvale uspokojiti, nedovede zaplašiti \ dusi
podivnou tesknotu a prázdnotu, protože potřebuje cíle nadpozemského,
nadpřirozeného, potřebuje Boha. „Minuly doby, kdy popírání všeho ná
—-3
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boženství platilo nejprve za cosi velikého, potom už za něco samozřej
mého, kdy každý ubohý vtip zdál se duchaplným, jen když byl proti
náboženství. Naše doba potřebuje cosi jiného a chce též jiné. Ba jsou
v ní proudy a myšlenky sv. Augustina daleko rozšířenější, než se na
venek ukazuje. Všecko dává tušiti, že v duchovním životě následující
doby bude náboženství mnohem více značiti, než v moderní době pří
tomné“'. (Eucken.)
Ceský myslitel a spisovatel Dr. Frant. V. Šalda pra\í rovněž, že se
musí lidstvo vrátiti k náboženskému cítění a k víře v život věčný, kte
rý dává životu pravou hodnotu a jest stupňováním životnosti. „Bez ná
boženství“, výslovně hlásá, „neobejde se ani básnictví ani umění, tím
méně pak život. jedinečná krása náboženství křesťanského jest v tom,
že vyslovilo nekonečnou cenu lidské duše“.
Ano m. m., to jest předností našeho náboženství, že především dává
důkaz na to. abychom měli při všem na mysli svoji duši. Proto velí
především duši vzdělávati, () duši svou pečovati a všeho se chrániti, co
by duši mohlo uškoditi, krásu její zatemniti a čistotu její poskvrniti. Bo
hužel mnozí lidé dávají přednost tělu před svou duší, jen o tělo pečují,
jen o blahobyt časný se starají, jen hodně pozemských statků nahrn
maditi se snaží zapomínajícc na slova Písma svatého: „Neboť co pro
spěje člověku, byt' celý svět získal, na duši však škodu trpěl“. (Mat. 16,
26.)

A právě proto, poněvadž lidé na duši zapomínají, proto, že často
proti své duši se proviňují, právě proto, že o tělo a pozemské věci pří
liš se starají na úkor své duše nesmrtelné, zkrátka proti náboženství a
jeho zásadám jednají, právě proto cítí se tak nešťastnými, neboť vězte,
že jen ten vede život pozemský spokojený, kdo má v srdci svém ná

boženshí.

To uznávají nepředpojatí myslitelé. kteří nejsou katolíky. Tak švý
carský demokratický rada Engster z Hundwilu píše: „jest zločinem o
lupovati dělníka nebo dělnici šířením bezbožectví o vnitřní oporu bož
ské vím, o útěchu v Kristu ]ežíši, Pánu našem, o poslední naději ži
votní na lásku a spra\ edlnost za hrobem — za hmotné dobro, které se
jim poskytuje ve společenske vzájemné činnosti a podpoře. Ponecháme
jiným jejich pohanství. Ale chceme také konečně věděti, že křesťanství
jest v socialismu chráněno. Nepotřebujeme ostatně jen hmotného vykon
pení, nýbrž také onoho duchovního ato přináší jedině tajemství křes
ťanských vánoc. Cesta k štěstí člověka vede ještě dnes a povede
vždycky s Kristem Spasitelem od kolébky ke kříži a od kříže'ke vzkří
šení“.
Jaké to vzácné doznání ceny a krásy náboženství křesťanského. My
jsme byli v náboženství křesťanském zrození, jsme v něm vychováváni,
jeho blaženého účinku často jsme užívali a budeme u'žívati. Nedejme se
však o toto náboženshí připraviti, chceme-li si zajistiti klidný, spoko
jený život na zemi a po smrti věčnou blaženost, pro kterou nás hlavně
naše náboženství vychovává. Zapamatujme si na konec výměr pra\ého
náboženství, jak jej podává sv. apoštol jakub: „Náboženství čisté a ne
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poskvrněné před Bohem a Otcem je toto. Navštěvovati sirotky _ivd0\ y

\ soužení jejich a zachmati se neposkvrněným od tohoto

světa“. (Jak.

27.) Amen.

Promluva na VI. neděli po Zjevení Páně.
„Zena zadělala do tří měřic mouky až zkysalo všecko“. (Mat. 13, 34.)

„Božský Spasitel, nejlepší učitel pravd náboženských, užíval'velmi
hojně podobenst\í ab_\ posluchačúm \še jasným a srozumitelným bylo,
zvláště tehdy, když vykládal \ěci pro pochopení obtížnější čili skryté.
Proto praví dnešní svaté evangelium, že Pán Ježíš bez podobenství ne
mluvil k zástupúm. Tyto pak poslouchaly ho z té příčiny s tím větší
horlivostí a láskou. Podobenství tato vybíral Kristus Pán jednak 2 při
rody, jednak ze života a zaměstnání tehdejších lidí. ldnes chtěje na
značiti rychlé šíření ze svého království, církve, přirovnává ji ke kvasu,
kterýž vzavši žena, zadělala do tří měřic mouky, až zkysalo všecko.
Pán Ježíš tímto podobenstvím, vzatým z prostého života, chtěl upo—
zornitš na záslužnou práci, kterou koná dobrá žena', pečlivá hospodyně,
ve své domácnosti, kterážto práce není vždy náležitě oceněna. Pán Ježíš
svým podobenstvím vzdal práci tichých, pracovitých žen patřičnou čest
a ukázal nám, že každá práce má svůj úspěch a jest provázena požehná
nim, podobným tomu, jakého docílila žena, zadělavši na chléb, který dobře
zkysal. — Dnešním pak rozjímáním chci vás povzbuditi k tomu, abyste
pilnč pracovali ve svém oboru, neboť na každé práci, ať tělesné, at' du?

ševní spočívá požehnání.
'

*

£

Kristus Pán nejen vřelými slovy doporučoval práci svým vyznava
čiim, nýbrž aby nám dal dobrý příklad, i sám pilně pracoval a to nejen
duševně ale i tělesně. Obyčejně se nám zobrazuje Božský Spasitel, kte
rak neúnavně pracuje v tesařské dílně svého pěstouna, sv. Josefa, kterak
mu jako jinoch vydatně pomáhá a tak k časnému životu sv. rodiny svý
ma rukama ochotně přispívá. Jisto však, že Kristus Pán nevyhýbal se
.i jiným oborům práce.
Pak le enda nám vyličuje Pána Ježíše, pracujícího na poli za pluhem,
jak si ho lid venkovský představuje. Do zlatého pluhu zapřažení byli
čtyři koně a Pán Ježíš s nimi oral pole jako prostý rolník. — O polednách
nosila Matka upracovanému Synáčkovi oběd na pole a když odpočíml,
utírala mu dlaní zpocené čelo, rozmlouvala s ním a jako dobrá hospo
dyně se s ním radila „co budeme sítí na té dobré roli?“ A o žních stá
valo mnoho mandelú po měřici, aby nechybělo dobrým lidem chleba,'když
Pán Ježíš sám oň pracoval v potu tváři“. — Prostou touto pověstí jest
naznačena úcta a láska Pána Ježíše k práci na poli, která jest tak ne
smírně důležita pro celou společnost lidskou, jak jsme se o tom za svě
tové války všichni důtklivým způsobem přesvědčili.
Apoštolové pak následujíce světlého vzoru'svého Božského Mistra
pilně pracovali. Zajisté proto si je Spasitel vyvolil za apoštoly, protože
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to byli mužové vytrvalé, hmotné práce. Ze apoštolové svědomitě gi s ra
dostí pracovali, o tom svědčí sv. apoštol Pavel: „A lopotíme se praeujíce
rukama svýma, jsouce tupeni žehnáme, jsouce pronásledováni, snášíme
(l. Kor. 4, 12.) A dokládá pak apoštol národů: „Nepíši to, abych
vás zahanbil, nýbrž napomínám, jako milované dítky své. . . Protož pro—
sím vás, buďtež následovníky mými, jakož ijá jsem Kristovým“. _(l
Kor. 4, 14, 16.)
Sv. Pavel 5 hrdostí

se přiznává, že pracuje

nejen duševně,

šíře (7—

vangelium Pána ježíše, nýbrž že pracuje i rukama svýma, aby si vydobyl
chleba vezdejšího, k životu časnému potřebného'. Výslovně pak uvádí,
že pracuje tělesně, následuje krásného příkladu Kristova. Z těchto slov
apoštolovýeh jasně vysvítá, že i Božský Spasitel vskutku tělesně, svýma
rukama pracoval a tak práci hmotnou posvětil. Na konec pak, povzbu
zuje sv. Pavel Korintské, aby i oni následovali příkladu jeho a Kristova,
pilně pracovali rukama svýma a práci tělesnou nepovažovali snad za han—
bu jako tehdejší pohané.
Ik vám, m. m., apoštol Pavel pronáší slova: „Prosím vás bratři
(sestry), budte moji_následovníci a pilně pracujte nejen svým duchem,
nýbrž i svým tělem, svýma rukama, chcete-li býti pravými učenníky svého
Pána, ježíše Krista.“ Vzdělávejte se ve škole ve všech předmětech, které
se vám přednášejí, cvičte se ve všech uměních, ke kterým še vám dá\á
návod od vašich učitelů, ale pomáhejte _též, pokud vám možno a pokud
síly stačí,i svým rodičům, v jejich pracích domácích, v dílnách otců va
šich, na polích rodičů vašich. Vždyť bez práce a pracovitosti byli byste
jako měď zvučící, jako cymbál znějící.
Četl jsem, že za války byli študenti vybídnuti, aby pomáhali při vy
kládání balíků a zásilek poštovních na jistých přeplněných stanicích a že
se práce té podjali s radostnou ochotou, aby tak přispěli k rychlejšímu
dodání nutných životních potřeb obyvatelstva. Nestyděli se tedy mladíci
oni, kteří převážnou většinou pracují duševně iza práci tělesnou, když
této ku blahu celku bylo potřebí. Následujte m. m., i vy tohoto příkladu
a pracujte s radostí i svýma rukama, prospívá-li to blahu bližního. Vždyť
„čeho již dosaženo, to jest již odbyto, v práci a námaze vězí zdroj roz—
koše“, praví Shakespeare.
Pozorujte okolí a poznáte, že veškeren blahobyt a úspěch lidský na
práci jest závislý. Většina lidí zámožných a vážených vděčí svému bohat
ství a blahobytu tomu, že pochopili, “že údělem člověka na světě jest
práce. Lidé tito ve svém oboru pracovali a proto vynikli. Prací zahání
člověk nudu, omrzelost a dlouhou chvíli, která jest zvláště pro mládež
tak nebezpečná a škodlivá.
Prací oslazuje si člověk svůj běh životní. Pracovitého manžela vítá
večer radostná tvář milované věrné družky jeho života, manželky a zá—
roveň o své děti starostlivě matky. Prací živí otec, matka svoji rodinu
a chrání ji před bídou a nedostatkem, a proto s milým a vděčným ú
směvem provázejí děti hodné časnou práci svých rodičů. A navzájem
staří rodiče žehnají práci svých řádných soucitných dětí, když nemohou
pro stáří a tělesnou slabost už pracovat a jsou odkázáni na výdělek a.
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práci svých synů a dcer. A mám za to, že není větší radosti na světě
pro děti, než když mohou o sobě říci, že prací rukou svých, prací hlavy
své přispívají k tomu, aby staří rodiče netrpěli nouzi, když se jim od
vděčují prací za to, čím rodiče je kdysi v mládí v tak hojné míře ob
dařovali.
Alfred Klatt, 13letý hoch z Milvaukee v Americe, živil svého otce,
matku, čtyři bratry a sestry isebe skorem po celý rok. Otec jeho 0
slepl a ohluchl 'při výbuchu ve sladovně. Hoch vydělal týdně dle našich
peněz asi 25 korun. Když širší veřejnost se dověděla () tom krásném skut
ku statečného a pracovitého hocha, ujala se ho jistá dobročinná společ—
nost a poslala jej na studie, aby tam své nadání a pracovitost uplatnil,
neboť to bylo vždy tajným přáním Alfredovým, aby se mohl na vyšších'
školách vzdělávati, študovati, třeba že se domníval, že se mu nikdy toto
přání nevyplní. Proto rád a s krásným sebezáporem podřídil se tvrdé
skutečnosti a pracoval jako dělník. Rodina jeho, by odchodem Alfre
dovým na studie nouzi netrpěla, byla opatřena podporou státní a pomocí
dobročinných společností. Hle, jak Bůh odměnil pracovitého chlapce již
zde na světě.
Následujtc m. m., tohoto vzorného syna a umiňte si, že bude jednou
největší vaší radostí, největší chloubou, abyste prací svojí přispívali ku
blahobytu a k živobytí svých rodičů. Před lety přišla ke mně jedné so
boty večer chudá dělnice, matka mého žáka s prosbou, abych šel zao
patřit tohoto svého žáka, jenž byl delší dobu nemocen a výslovně si přál,
abych k němu přišel. S radostí jsem ovšem vyhověl. ——
Za týden na to přišla ke mně opět dotyčná matka a s usedavým, bo
lestným pláčem mě opět prosila, .abych se zúčastnil pohřbu onoho 13
letého jejího syna, který zemřel. Když jsem ji v jejím zármutku těšil,
pravila mi: „Lituji tak velice ztráty tohoto dítěte z té příčiny, že byl ke
mně i k otci tak vděčný, citlivý, nebot' říkával, že Se těší, až bude jednou
moci nám rodičům svojí prací pomáhati, že bude šetřiti a nám ušetřené
peníze bude dávati, abychom nemuseli tak mnoho a těžce pracovati a se
namáhati, aby se nám všem lépe vedlo. A proto takovou bolest a zármu
tek cítím, že mu nebylo dopřáno, aby tento svůj úmysl splnil a předčasně
nám zemřel“. Byl jsem velmi dojat tímto skrytým, krásným přáním to—
ho svého milého žáka a pravil jsem k útěše trpící, rozbolestněné matky,
že Bůh jistě tento šlechetný úmysl hodného dítěte, třeba ho nemohl
uskutečniti, nenechal bez odměny, že jistě za tu milou snahu a touhu pra—
cí svou přispívati rodičům a jejich těžký život jim usnadňovati ':1zpří
jemňovati jej ozdobil korunou věčné slávy své v nebesích a-dosáhl tak

nejvyššího požehnání.
A toto poslední pravím vám všem. l kdybyste nemohli jednou svou
prací rodičům přispívati, že by tito buď předčasně zemřeli anebo toho
od vás nepotřebovali, přece Bůh již ten váš úmysl, že chcete rodičům po
máhati a život jim oslazovati, odmění zde na zemi svým požehnáním a
jednou na věčnosti odměnou neskonalou, věčnou. Amen.

3?

Promluva na neděli „Devítník“.
„Reptali proti hospodáři't. (Mat. 20, ll.)
Hospodář z dnešního sv. evangelia najímal v různou dobu denní děl—
níky a posílal je pracovat na vinici svou, večer však vyplatil všem stejnou
s nimi napřed smluvenou mzdu. bez ohledu na to, pracoval-li někdo pou
ze jednu hodinu, nebo celý den. To nebylo vhod těm, kteří celý den pm
covali, neboť se domnívali, že více vezmou, než ti, kteří pracovali pouze
hodinu a proto reptali _proti hospodáři. Hospodář však klidně jednomu
odpověděl: „Chci také tomuto poslednímu dáti jako i tobě, či oko tvé je
zlé, že já dobrý jsem? Ostatně nečiním ti žádné křivdy, nebot' dostáváš.
to, co jsi se mnou spravedlivě umluvil, protož vezmi, co jest tvého a ode—
jdi“.
Hospodářem tím jest, jak vám známo, naznačen Bůh, dělníky rozu
zumějí se lidé a vinici hospodářovou svět. Bůh povolal nás na vinici
svou, na svět nejen v různý čas a vymezuje tomu neb onomu dlouhý
nebo krátký věk, Bůh také určil každému člověku, dělníku na vinici své,
ve světě, různé zaměstnání, povolání, udělil nám různé schopnosti, aby-
chom práce s povoláním spojené se_zdarem mohli konati. Mnozí však
lidé, ač denně se modlí: „Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“, pře—
ce ukazují nespokojenost se svým stavem, jakož i tím, co jim jejich stav,.
povolání vynáší, se mzdou; své povolání považují za nejtěžší a stihne-li
je na světě nějaké neštěstí, mají-li něco na světě vytrpěti, ač si to třeba
sami zavinili, reptají proti svému hospodáři, dobrotivému Bohu, podobní
jsouce nespokojeným dělníkům z dnešního svatého evangelia.
Abychom se podobného hříšného reptání vyvarovali v budoucnosti,.
uvažujme dnes, že každý člověk a) má si _vážiti svého stavu ať jest ja
kýkoliv a příslušné povinnosti konati b) má býti odevzdán do vule Boží
i v soužení.
*

*

n

a) Každý člověk jest proto na svět povolán, aby pracoval, nebot“ jen
práce zajišt'uje mu chléb, k životu časnému potřebný. Nedělají však na
světě všichni lidé tutéž práci, nýbrž různé schopnosti duševní nebo tě—
lesné, nestejné zdraví a síla tělesná, rozmanitá náklon-nost a záliba vedly
člověka k tomu, že si práce rozdělil. jeden jevil schopnost více k práci
duševní, jiný k práci tělesné, jednomu se zamlouvala práce pod střechou
v dílně, továrně, jinému opět více práce ve volné přírodě, na poli, lukách,
lesích. Dle toho pak, kde člověk pracoval, jak pracoval, který obor prá
ce si zvolil, povstaly různé stavy, různá povolání ve společnosti lidské.
Práce vykonaná v kterémkoliv oboru, at' duševní, at' tělesná, prospívá
nejen společnosti lidské jako celku, nýbrž ikaždému jednotlivci, který
jest členem této společnosti. Jako členové jedné rodiny, vzájemně si po
máhající, tak práce všech lidí této velké rodiny národů na celé zeměkouli
jest každému člověku prospěšná, at' bydlí v kterémkoli díle světa.
'Pomyslete si na př. kolik lidí pracovalo, než se nám na stůl dostal'
chléb. Rolník vzdělal půdu, zasel obilím, toto posekal, svezl do stodoly
s dělníky vozem, který zhotovil kolář a kovář, pak vymlátil na žentouru,
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který sestavil strojník. Obchodník obilí koupil a dal po železnici dopravit
na místo, kde se chleba 'nedostává. Mlynář obilí semlel, kočí odvezl
mouku k pekaři, jenž pracuje někdy i celou noc, aby nám_připravil tento
nutný pokrm. Kolik lidí různého povolání pracovalo na tom, než se k
nám dostalo sousto chleba. A tak bychom mohli mluviti o'cukru, zrn
kové kávě, která ani v našich krajinách neroste a z jiných dílů Světa k
nám se nedo\áží a jiných pokrmech a věcech, nutných k životu našemu,
šatě, nástrojích atd.
Z toho patrno, že lidé svojí prací si vzájemně pomáhají a že každá
práce jest potřebná a proto stejně cenná pro společnost lidskou. Neroz
hoduje, je-li to práce dělníka anebo inženýra, který výpočty, a měřením
napřed práci dělníku v mysli sestavil, na papír načrtl, aby se potkala
s plným zdarem a byla trvale prospěšná.
Katolický křesťan jest přesvědčen nejen o tom, že Buh k práci člově
ka stvořil, nýbrž, že ito ruzné povolání a stav, ve kterém práci koná
jest mu od Boha určeno a proto svědomitě, poctivě práci, se stavem svým
spojenou vykonává, jest se stavem svým spokojen a do \'úle Boží ode
vzdán. „Každá služka má stejný pořad u Boha jehož jsme loutky, nejlepší
i nejhorší, není posledního ani prvního.“ (Browning). Proto ani lidé
bohatí, pokud jsou správného náboženského přesvědčení se práci nevy
hýbají, poněvadž vědí, že prací svojí prospívají celku, a třeba by jim prá
ce _ténebylo třeba k uhájení časného života. Tak milionářka Bety Greenova
pracovala od časného rána do večera, přes svůj pokročilý věk. Byt měla
beze vší nádhery a přepychu, obvyklého u boháčů a spokojila se s jedi—
ným pokojem, zařízeném zcela po studentsku, t. ]. zcela jednoduše.
jsou ovšem mnozí lidé, kteří jsou se s\ým stavem nespokojeni a \.idí
v něm jenom obtíže, nepříjemnosti, ve stanu pak druhých lidí samé vý
hody, přednosti. A přece kdyby to bylo možné, aby si S\é p0\olání v_\
měnili s jinym, poznali by, že jich pu\ odm zaměstnání nebylo tak obtížné
jak si myslili a že stav druhých jest zrovna tak obtížný, neli obtížnější
jako jejich. Nespokojeným takovým lidem schází z pravidla chuť k práci
vubec a proto s radostí by nepracmali \ žádném sta\u, \ žádném povo
láni na zemi.

.

Roku 1899. vypukly v Provencalsku nepokoje. Davy lidu bylv pobou
řeny a docházelo každé chvíle ke srážkám. 'Podprefekt, francouzský úřed
ník, nevěděl si rady, jak by pobouřený lid uklidnil. V této tísni poradil
úředníkovi jean Carrere. žák a přítel oblíbeného u provenealského lidu
básníka, Fréderica Mistrala, aby si vzal tohoto básníka na pomoc. Úředník
rady uposlechl a básníka požádal o pomoc. Druhého dne objevil se oprav
du básník Mistral po boku podprefekta na místě, kde hlučící lid, muži
iženy, byl shromážděn. Na to se ujal Mistral slova a zástupy dělníků
bez dechu ho poslouchali, když k nim mluvil. 'Pravil jim: .,Vrat'te se
k práci, neb v práci je život! Nádherná jest naše Provence, ozařovaná
sluncem a líbaná mořem. A krásni jste vy děti její; at“ dobrota vaše je
laskavá, jak zdatni a krásní jste!“ Po těchto slovech Mistralových vy
stoupila ze zástupu jakási prostá žena, objala básníka a líbajíc ho jako
dcera otce na čelo pravila: „Tys však ze všech nejkrásnějšíl“ Na to se
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zástupy v klidu rozešly a ujaly se opět práce. (Boleslav jarý.) Slovutný
básník Mistral, vystihl dobře příčinu nespokojenosti lidu: nechuť k práci
a proto laskavě vybídl přítomné zástupy, aby s radostí ujaly se práce
a lid této upřímně míněné radě svého miláčka a národního pěvce vyhověl
a spokojenosti v práci nalezl.
'l'ak i my m. m. pracujme ve svém povolání, Bohem nám ustanove
ném a budeme spokojeni nejen se svým dílem, se svým výkonem, ale
klidni i ve svém svědomí, vědouce, že se podrobujemc vůli Boží. Zvo
lejme upřímně s královským pěvcem Davidem: „Nauč mnie činiti vůli
tvou, nebo Bůh můj jsi ty. Duch tvůj dobrý povede mne po cestě přímé“.
(Z. 142, 10.)

.

b) Než, každý stav má své skutečné těžkosti, každý člověk jest na
světě stíhán různými nehodami, rozmanitým utrpením. To jest úděl člo
věka na zemi, že jest inu někdy snášeti různé bolesti & protivenství,
která nás mají očistiti, posilniti a hodnými učiniti vstoupiti jednou do
slávy věčné. Rozumný, zbožný katolický křesťan itato utrpení snáší
trpělivě a do vůle Boží i v_těchto těžkých okolnostech životních jest ode
vzdán a proti Bohu pošetile nereptá.
Když prorok Agabus předpověděl sv. Pavlovi, tehdy prodlévajícímu
v Caesarei v domě Filipa evangelisty, že židé v Jerusalemě jej sváží
a vydají v ruce pohanů t. j. Římanů k odsouzení a potrestání, začali
průvodci sv. Pavla, mezi nimiž byl sv. Lukáš iostatní věrní Křesťané
z Caesarce velikého apoštola národů prositi, aby do _Ierusalema nechodil
a se slzami v očích mu domlouvali, aby utrpení, které naň čeká se vyhnul.
Tehdy na tyto prosby sv. Pavel odpověděl: „Co děláte, plačíce a roz
rývajíce srdce mé? Vždyt' já jsem hotov, nejen svázati se dáti, nýbrž
iumříti v jerusalemě pro jméno Pána Ježíše.“ Poněvadž se odvrátiti
nedal, dokládá sv. Lukáš, „přestali jsme řkouce. Staniž se vůle Páně“.
(Sk. ap. 21., 13, 14.) — jaká to vzorná odevzdanost do vůle Boží u těch
to prvých svatých křesťanů Caesarejských se sv. Pavlem! v čele i v utr
pení! Sv. Pavel na plano nemluvil, že jest hotov pro jméno _ležíše Krista
zemříti. Opravdu několik let na to v Římě sťat pro víru Kristovu, podrobil
se vůli Boží i v mučednické smrti!
Srdce naše dotčeno bylo zvláštním silným dojmem, když jsme četli o
podivuhodné odevzdanosti do vůle Boží mnohých vojínů. Velice mne dojal
dopis zajatého důstojníka v Rusku. Píše svým příbuzným následovně:
„Prosím vás předem, abyste si to tak zle nepředstavovali. Rusové se
k nám chovají v nemocnici právě s takovou péčí, jako ke svým vlastním
raněným. My důstojníci zajatci máme zde zvláštní světnici a lékaři jsou
k nám velice laskavi. Zvláštních bolestí necítím, jen to dlouhotrvající
ležení jest odporné, ale snad se smiluje Bůh a rány se zhojí. Než vůli
Boží úplně se podvoluji, byt' bych jako pravý vojín čestnou smrtí zemříti
měl. Bůh budiž veleben jak v žalosti tak v radosti! Přijímání vše z rukou
Božích jako smírné pokání za hříchy a poklesky svého života. Tato my
šlenka jest mou útěchou. Všecka ta bolest. jest generálním pokáním za
moji minulost a vyváznu-li životem — čehož si vzhledem na vás moji
drazí rodiče a bratři, vroucně přeji — bude to vše milníkem, od něhož
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nový život počnu. Co se na vás předrahá matko: navzpomínám. Denně
'vás, otče, matko, bratři, na paměti mám a prosím Boha, bych vás ještě
jednou viděl. Ovšem letos to již není možno (ač u Boha není nic nemož
ného), ale dá-li Buh, že později přijdu, tož jen s umělou nohou bych
přišel, nač prosím, mé drahé rodiče šetrně upozorněte. Pak bychom opět
všichni pohromadě slavili radostně vánoce. Prosím vás příliš se nad tím
co jsem tuto sdělil nerozčilujte. Vše co se stalo, jest vule Boží a snad jest
to ještě pro mne štěstí, že jsem byl raněn před zimou, hůře by bylo v
v zimě někde býti raněn a ještě při tom zmrznouti. Snášejte tuto ránu
trpělivěť Bůh bude na "přímluvu své předrahé Matky a dle své dobroty
a milosrdenství jednati“. (Květyl. 1913)
Jaká to přímo hrdinská odevzdanost do vule Boží v neštěstí u taohotOr
“důstojníka. Sám ztratil nohu a prosí ještě rodiče, aby tu ránu trpělivě
snášeli! M. m. následujme tento vzor a ve všech okolnostech životních
zvláště v soužení volejme k Bohu: „Buď vule tvá“ a pak Bůh ta utrpení
naše změní jednou v radost věčnou. Amen.

Promluva na I. neděli po Devitníku.
„Vyšel rozsévač, aby rozséval símě své.“ (Luk._8, 5.)

V dnešním svatém evangeliu přirovnává Kristus Pán slovo Boží k se
meni, které rozsévač rozsévá na poli svém. Různá byla půda, kam padla
zrna z rukou jeho. Některá padla vedle cesty, byla pošlapána a ptáci ne
beští sezobali je; jiné zrno padlo na skálu a nemajíc vláhv, brzo uschlo;
jiné padlo do trní, které je zadusilo a konečně jiné dostalo se v zemi
úrodnou a vzšedši vydalo užitek stonásobný.
A podobně rozmanitá jsou srdce lidská, dětská, jinošská, do kterých
zasívánv bývají ruzné pravdy, pokyny, rad_v,výstrahy v kostele, ve škole
i domě otcovském. Takovými rozsévači jsou pro vás v době přítomné
učitelé, kněží, rodiče, kteří opět seznamují vás s lidmi, kteří se o náš
duševní život vůbec zasloužili v dobách minulých a kteří semena svých
pravd uložili v knihách. Takové knihy jsou poklady, z kterých můžeme
i nyní čerpati a svůj duchovní život obohacovati. Uvažujme tedy dnes,
kdo jsou ti, kteří se zasloužili o náš život náboženský v dobách minu
lých a v době přítomné.
.

*

*

a) První, kdo se o náš náboženský život zasloužil, b_vli sv. apošto
lové. Oni to byli, kteří drahou a vzácnou nauku Kristovu rozšiřovali
a dobrá, krásná zrna spasitelných pravd a nauk v duše lidské rozsévali.
Kamkoliv na svých apoštolských cestách zavítali, všude shledali, že jest
půda připravena, aby přijala vzácné semeno křesťanské víry, všude na
lezli srdce toužící po vyšším světle náboženském, které v sobě obsaho
valo křesťanství.
A nebyli to jen lidé, kteří byli ochotni vstoupiti do řad vyznavačů
Kristových, byli to ještě v četnější míře pohané: Římané, Řekové, Egyp—
fané, Medští, Assyrové, Peršané a jiní národové. Setkali se ovšem sv.
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apoštolové při hlásání věčných pravd Kristových is pUdou neúrodnou,
kázali uším hluchým, srdcim zatvrzelým, poznali duše vzpurné, ztvrdlé
nepravostmi, jako skála, setkali se s myslemi, naplněnými bludy, zneči
štěnými nepravostmi, vášněmi a předsudky: Ale na konec přece jen zář
vznešeného učení pronikla těmito temnostmi zvrácených nauk pohan—
ských a pravda křesťanská zvítězila.
Svatí apoštolové smrtí mučednickou dosvědčili, že jest dobré zrno,
které rozsévali, že pravda jest, co ježíš Kristus jim zjevil, z tohoto světa
odešli, aby přijali odměnu za _svoji práci, za svoji horlivost a obětavost.
Půda však, která měla býti vzdělávána, nezůstala opuštěna, zrno víry
Kristovy nalezlo nové rozsěvačc v biskupech a kněžích, nástupcích to
svatých apoštolu. Nadšení věrověstové, nelekajíce se námahy ani pro
následování, ba, jako důstojní nástupci sv. apoštolů, rozcházeli se k
různým národum, aby tam hlásali svaté nauky křesťanského učení.
[ náš národ měl to štěstí, že byl ve víře křesťanské vyučen a krá
lovství Božímu získán horlivými věrověsty, Cyrillem a Methoděiem, sva
tými bratřími Soluňskými. V červnu roku 863. přišli na přání knížete
Rostislava na Moravu a byli přijati s nelíčcnou radostí na Velehradě,
tehdejším sídle knížecím. Bratří začali víru Kristovu hlásati s velikou
horlivostí a nalezli pudu úrodnou pro zrna pravd křesťanských. Zrno
víry křesťanské, v jazyce staroslovanském rozšiřované, netoliko se ujalo,
nýbrž přineslo užitek stonásobný, neboť v krátké době byla celá téměř
Morava získána pro víru Božského Spasitele. Práce jejich potkala se s
plným zdarem hlavně proto, že v chrámích, při bohoslužbách, zavedli
jazyk slovanský, aby lid všemu rozuměl a s tím větší láskou ke své víře
přilnul.
Též kníže český. Bořivoj, přijal s radostí nauku křesťanskou a po—
křtěn byl sv. Methodějem na dvoře tehdejšího knížete moravského Sva—
topluka na Velehradě roku 874. Aby pak Bořivoj ve víře bvl dále

utvrzován a aby světlo víry Kristovy v Čechách vydatně se šířiti mohlo,
odeslal sv. Methoděj do Čech svého žáka a učedníka Kajika s jinými
ještě duchovními. Nedlouho na to odebral se sv. Methoděj sám do Čech
a v Praze pokřtil manželku knížete Bořivoje, kněžnu Lidmilu. Při té
příležitosti posvětil sv. arcibiskup první chrámy křesťanské v Čechách,
které Bořivoj dal zbudovati a sice na hradě pražském a na Levém Hradci.
Sv. Methoděj zemřel 6. dubna roku 885. a pochován jest v chrámě
Panny Marie na Velehradě. Zásluhy sv. bratří soluňských () náboženský
život našeho národa jsou veliké. Nejen však v ohledu náboženském pro
spěli našemu národu, ale iv ohledu národním. Zachovali ná'n národní
samostatnost a jazyk tím, že pokřestěním Moravy a Čech odňali císa—
řům německým záminku, aby mohli pod rouškou křesťanství šířiti své
panství a tak připraviti národ český () samostatnost a jej odnárodniti.
Proto, m. m., zajisté s vděčnou myslí vzpomínati budeme nejen sv.“
apoštolů, kteří první zrna svaté nauky Kristovy rozsévali, ale l*ll.'-lŠiCh
slovanských apoštolů, sv. Cyrilla a Methoděje a budeme je s obzvláštní
vroucností na jejich svátek.
7
Nejlépe pak ukážete svojivděčnostktěmto sv. mužům, když budete sv.
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pravdy víry Kristovy nejen s radostí přijímati, ale také podle těchto
pravd budete žíti. Pak se bude moci () vás říci, že jste pudou do:)rou,
ušlechtilou a že zrna zasetá sv. věrozvěsty do srdcí našich předku, při
nášejíi u vás užitek stonásobný. Podržte v paměti slova, která ve své
epištole napsal sv. Petr: „Miláčkové! Listem, který vám píši, povzbuzují
připomínáním čistou mysl vaši, abyste byli pamětlivi slov předpovědě
ných od svatých prorokui příkazu svých apoštolu daného od Pána a
Spasitele.“ (ll. Petr, 3, l. '2.)
b) Dosud jsme mluvili o tom, kterak hlásalo se slovo Božské Prav
dy, ježíše Krista, v dobách minulých, našim předkům, kteří s vděčnou
myslí víru křesťanskou přijali. Než i my dosud účastni jsme v plné míře
toho dobrodiní. lk nám dnes přicházejí rozsévači s věčně krásným
zrnem učení křesťanského a snaží se horlivě oto, aby v srdcích našich
se zdárně ujalo. jsou to papež, biskupové a kněží, kteréž všechny do
hromady pro jich učitelský úřad nazýváme církví učící.
Papež posílá nám své okružní listy, encykliky, zvané, kterými nás
poučuje, napomíná a k dobrému povzbuzuje, přede zlem varuje. Znáte
ty krásné listy 'papeže Benedikta XV., kterými se snažil získati světu
mír za hrozného požáru světové války; znáte ty dojemné modlitby, kte
rými v čase válečném jsme měli prositi o mír. Proto my, katolíci, važme
si své nejvyšší hlavy a jeho napomenutí rádi vyslechněme.
Sama Neue Freie Presse, list náboženství katolickému nepřátelský,
píše: „Papež je jednou z největších mravních mocností na světě, _nebot“
mnoho set millionu uctívá ho jako nejvyššího soudce nad svými dušemi
a jako otce lidstvá, které Duch sv. sám v_vvolil,aby jako velekněz cirkve
zastupoval na zemi nesmrtelné božství.
Nynější papež, Piule.,
není mužem, který by musel chrámem
sv. Petra býti nesen .na vysokém trůně, aby byl významným. ! v nejprost
ším oděvu objevil by se jako individualita (silná osobnost) a stal by se
nápadným těm, kdož ctí talent (nadání) & oceňují i tam, kde jejich my
šlení nechce se sklonit . . .“ Jestli list, katolické víře nepřátelský, oce
ňuje tak význam papeže, tím spíše my, katolíci, musíme si papeže ceniti
a jej si vážiti.
Dále biskupové poučují nás jednak pastýřskými listy, které se v
chrámech předčítají, jednak ústním vyučováním. Kněží pak, snaží se nás
zvláště ústním vyučováním ve škole a v chrámě na kazatelně získati
pro učení Kristovo, vznešené nauky křesťanské do srdcí našich zasévaji
atak duše naše zúrodňují a zušlechťují. V té věci nelituje kněz žádné
námahy, jen aby se víra Kristova ujala. Vždyt' považte,_ že kněží v
kostele káží každou neděli a svátek a přece činí tak s radostí a s po
svátným nadšením. Ba nejsou ani dnes ojedinělé případy, že kněz z lásky
k věčným pravdám Kristovým, které věřícím hlásá, jest hotov iživot
obětovati. Poslyšte skutečný případ:
Dne 11. února roku 1916. zemřel následkem strašného zranění ital
ským nábojem farář ve sv. Lucii P. josef Fabijan ve věku 50 let. Od
vypuknutí války neopustil ani na chvíli obec, jeho duchovní správě svěře
nou, aby jí v těžkých dobách b_vl těšitelem / a učitelem, ač byl při tom v
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neustálém nebezpečí života. Byt jeho byl nepřátelskou střelbou již zpola
zbořen, ale věrný pastýř setrval zmužilc až do té chvíle, kdy padl za oběť
svého povolání hrdinskou smrtí. Ač stádce jeho čítalo jen 100 duší,
P. Fabiján je neopustil, až smrt jej od něho odloučila.
Zesnulý farář byl vysoce vzdělaný, znal slovem i písmem pět jazyků.
Vydal také v německém překladu výbor básní slovinského básníka (ire
gorčiče. Ze své bohaté knihovny donášelknihy slovinské a německé vo—
jínům do zákopů, které byly nedaleko fary a takto konal též svůj apo
štolský úřad. Odvaha, kterou po několik měsíců v nepřátelském ohni
osvědčoval, budila u vojínů, u nichž byl pro svou vlídnost, laskavost,
veselou mysl nesmírně oblíben, největší obdiv.
M. m.! Jaké to dojemné hrdinství kněze, který šířil a upevňoval víru
Kristovu za tak těžkých okolností až do posledního dechu. Poslouchejte
i vy 5 vděčným, ochotným srdcem všecky ty vznešené pravdy Kristovy,
které vám hlásají vaši kněží, přijímejte je jako drahocenná zma do svých
myslí a duší, které kéž jsou půdou úrodnou. Varujte se, abyste nebyli
tvrdou skálou, o kterou by se všecka dobře míněná slova výstrahy a
napomenutí odrážela. Budete-li ochotně nauku Kristovu poslouchati a
podle ní žíti, bude možno o vás říci, že zrno Kristových pravd vydalo
u vás užitek stonásobný. Amen'.

Promluva na II. neděli po Devítníku.

„Pane, at' vidím.“(Luk.

18, 12.)

Kristus Pán vstupoval dle dnešního svatého evangelia do jerusalema
se 12 učenníky a předpověděl jim své budoucí utrpení. Jeho duchovní
zrak vidí, kterak vydán bude pohanům, kterak se mu budou posmívati,
jej bičovati, na něho plivati, konečně jej zabijí, zkrátka vidí nej-'hroznější
potupu a ponížení. Ale vševědoucí jeho oko vidi islávu, které se mu
dostane po tomto utrpení, z mrtvých vstáním a na nebcvstoupením.
Když se přibližoval Pán ježíš s okem, upřeným do budoucnosti trpké
a pak slavné, k městu jerichu, šel kolem slepce, který žebral. Uslyšev
slepec, že Božský Lékař jde kolem, prosil ho úpěnlivě o smilování:
„ježíši, Synu Davidův. smiluj se nade mnou!“ „Co chceš, abych ti
učinil?“, otázal se ho Kristus, když slepce k němu při\edli. „Pane, at'
vidím,“ prosil nešťastný s důvěrou \e \šemohoucnost ježíše, Syna Da
vidova. „Prohlédni“, řekl Kristus slamostně. A nešťastný okamžitě na
byl zraku, prohlédl a z vděčnosti šel za svým Božským Dobrodincem,
velebě Boha.
A zajisté měl příčinu chváliti Boha a jemu děkovati. Vždyť před
o'kamžikem byl jedním z nejnešt'astnějších lidí, chudobný ak tomu
slepý a nyní obdařen ztraceným zrakem, pokladem pro člověka nejvzác
nějším a s ním vrácena mu radost ze života. Uvažujme tedy dnes a) o
dobrodiní, které požívá člověk s okem zdravým, b) o neštěstí, kterým
trpí člověk zraku zbavený.
.

Ú

*
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a) Sv. Jan v knize Zjevení líčí nejvýš pravdomluvného a věrného
Soudce, který na bedrách měl napsáno: „Král králů & Pán pánů“ (19,16.)
a na znamení, že jest nejvyšším králem, měl na hlavě korun mnoho; oči
pak jeho byly jako plamen ohně“ (19, 12.) Sv. jan tím chtěl naznačiti,
že Božský Soudce prohlédá i nejskrytější skutky dobré izlé, jako jasný
plamen ozařuje všecky temnosti ajako zářící slunce svými paprsky
osvětluje den a zahání temnotu.
A vskutku oko lidské jest pro člověka tím, čím slunce pro naši
zeměkouli, čím užitečný oheň pro náš příbytek; jest světlem. Bez oka
ustavičná tma a smutek, s okem jas, radost, krása. Proto básníci, líčíce
oko lidské, užívají nejkrásnějších výrazů a rčení, nazývajíce na př. oko
člověka čistou studnicí, nebo oko modrojasné jako blankyt nebeský,
nebo přirovnávají oko lidské stříbrnému svitu měsíce nebo připodobňují
oči třpytným hvězdám. Na př. Svatopluk Čech v „Dagmaře“ popisuje
vážného kmeta, praví:
,
A vlas bílý s temene se valí
kolem vážné tváře vrásčité,
jen zrakové mu tmaví_, žarní
z'ří jak dvě hvězdy noci jarní.
A .zajisté krásná jest studnice s čistou hlubokou vodou a podobnou
krásou vyznamenává se ičisté, nevinné, hluboké oko člověka; krásný
je svit měsíce, který svými stříbrnými paprsky osvětluje naši zem, do
dávaje jí neodolatelného půvabu a rovněž jasné oko lidské dodává celé—
mu člověku zvláštního půvabu a kouzla. Krásné jsou hvězdy, zářící v
dáli na obloze večerní a takovými zářícími hvězdami, řasami chráněnými
a obrvím ověnčenými jsou oči lidské.
Věru krásné jest oko lidské. l oko zvířat, ptáků, zvláště některých,
jest krásné, avšak mnohem krásnější jest oko člověka, neboť jest odu
ševněno nesmrtelnou duší a tím rozumem, který dodává oku zvláštního
nádherného lesku a podivuhodné živosti. „Oči dětí dostávají zcela jiný
lesk, voláme-li při jejich jméně nesmrtelnou duši.“ (Dr. Forster.)
Abychom pochopili nesmírnou cenu a vznešenost oka, pomysleme si,
co všechno může spatřiti, uvážme, co všechno může viděti, vše, z čeho se
může radovati. Celá příroda se svou nevyčerpatelnou krásou od toho
prostého kvítka až do těch velikánů v pralesích, od toho prostého ptáčka,
oděného sice prostým, ale přece půvabným peřím, v našich krajinách
až do těch pestrých, nádhernými barvami zářících ptáků v teplých kraji
nách, jest pro oko lidské předmětem radostného pozorování, příjemného
pohledu a blahé potěchy. Když to vše jen zběžně uvážíme a na to vzpo
meneme, musíme upřímně zvolati, že oko lidské __jest knížetem mezi
těmi vzácnými drahokamy, jakými se může honositi tělo lidské se svými
ostatními ústrojími, jest hvězdou první velikosti.
b) Když jsme si pověděli, jaká krása jest pro člověka v jeho oku,
jaké ohromné dobrodiní, jaké neskonalé štěstí, jakou radost, skýtá člo
věku oko, můžeme snadno pochopiti, jaké jest to neštěstí, když člověk
od narození vůbec zraku neměl anebo v pozdějším věku 0 zrak přišel,
když jest slepý. Pro člověka slepého není blažené radosti z pohledu na
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zeleň luk, polí i lesu na jaře, člověk slepý nepocítí nikdy toho šťastného
blaha, aby se pokochal pestrostí květů, jasnosti barev, krásou ruzných
tvorů. Slepec nikdy neuzří umělecká díla, která vytvořila ruka lidská.
pro něj nezáří slunce, nesvítí měsíc, metřpytí se hvězdy. Člověk zraku
zbavený nespatří nikdy laskavého úsměvu, dobrotivého pohledu svých
rodičů a přátel, kterým ho objímají a které jsou dukazem jejich lásky
k němu. jen tma, ustavičná tma a z toho trpký smutek .v duši jest údč
lem takového nešťastného člověka, na obě oči osleplého.
_le-li takový ubohý člověk slepý ještě chudý, jako slepec z dnešního
svatého evangelia, neboť se o něm praví, že žebral, pak jest jeho úděl
tím rmutnější a bolestnějši. Když to plně uvážíme, pak jistě pochopíme
vroucí a úpěnlivě volání onoho slepce: „ježíši, Synu Daviduv, smilui se
nade mnou!“ A dobrotivý Ježíš pomohl a pln lásky k nešťastnému
oznámil mu radostnou zprávu, že zraku opět nabude slovem: „Prohlédni!“
Naproti tomu jak hrozné jsou to chvíle, plné bolestné úzkosti, když
má člověk některý oznámiti nešťastnému člověku, kdysi zdravému, že
zraku svého kdysi v plné míře užívajícího pozbyl na vždy. Poslvšte
takový smutný případ. Vstupte v duchu do vojenské nemocnice. Plukov
ní lékař skončil operaci. Těžký případ. Kule se strany prošla vojákovi
oběma očima. Přiložili mu obvazek a pacient se pomalu probouzel ze
spánku, narkosou způsobeného. je to statně rostlý selský mladík, sloven
ský šohaj, z nedaleké dědiny. Přejel si rukou po čele a dotknul se ob
vazku na očích. „Podařila se operace, pane doktore? Budu opět vidět?
Proč mám zavázané oči? Vždyť jste mi povídali, že po operaci bude zase
dobře. Odvažte mi obvazek, abych aspoň trochu světla mohl vidět. Ne
chci býti slepým
chci ještě vidčti svoji dědinu, svoji drahou matičku .“
Plukovní lékař neodpovídá. Nemohl přimět mladého člověka k operaci
jinak, leč když mu přislíbil, že po ní bude opět zdravý. Ci měl mu říci
pravdu nyní? jako vojenský lékař viděl už mnoho strašných bolestí a
zranění. Těžké případy překonal. Srdce i cit mu ztvrdly v ocelové kon
peli lidského utrpení, ale teď, když měl tomuto prostému hochu beze
všeho povědět, že pro něho už nebude ani světla, ani barev — váhal.
Raději ho nechá v jeho klamu. Není to sice vojensky přímé, leč svědomí
své upokojil si lékař výmluvou, že náhlým rozčilením mohla by u pacienta
objeviti se horečka. Našel konečně šťastnou vytáčku: „Kovači“, řekl
vojákovi, „upokojte se, operace se zdařila.“ „A budu vidět na obě oči?
Uvidím naši dědinu, les nad ní, uvidím slunce vycházet, pane doktore,
chci vidět — ne všechno, aspoň něco, aspoň trošičku bych chtěl vidět ..“
Lékaři bylo, jakoby se mu-slzy v hrdle zastavily. „Kovači, nenaří
kejte, všechno bude zas dobře!“ řekl s námahou a slzy v proudu tekly
po tváři plukovního lékaře, když vzdaloval se -od lůžka nešťastného slepce.
Teď nastala nemocnici těžká úloha. Kdo oznámí ubohému Kovačovi, že
už slunce ani světla neuvidí?
jednou z rána přišla z blízké dědiny do nemocnice ustaraná žena.
V' ruce držela šátek s dárky pro syna, kterého jde navštívit. Každému,
koho potká, předkládá otázky: „Zda její dobrý s_vn, Štěpán Kovač, jest
zde -v nemocnici,
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jestli jest velmi nemocen,

jest—li má zdravé

ruce 4—_a

ne—liani to, tož aspoň zda-li ho ještě živého uvidí?“ Těžkou úlohu v
nemocnici rozřešili. Plukovní lékař řekl matce všechno a ta přijala smut

nou úlohu prostředníka, neboť má synovi povědět, že na dobrooslepl.
Přišla k jeho posteli. „Stefko, zdali pak mne poznáváš? Víš, kdo k tobě
přišel?“ — ——— „Mamko,

mamičko moje drahá

propukl syn v

radostném záchvatu při shledání se s matkou.
Dlouho leželi si v objetí máť se synem. A v té chvíli sebrala matka
všecky svoje síly. „Vidíš, dítě moje“, pravila, „že jsi-mne poznal. Srdcem
jsi mne poznal, srdcem jsi mne uviděl. Stefko muj, srdcem budeme spolu
žít. Nereptej, nezoufej. Budeš se dívat mýma očima. Ty za tebe budou
hledět ve dne i v noci.“ Po těch slovech syn chtěl se zdvihnout a zou
fale, bolestně vykřiknout. Dvě měkké, něžné ruce ho zlehka zadržely.
Byly to ruce mateřské . . . A když o Stědrém dnu rozžehli světla na vá
nočním stromku, díval se na ně Štěpán očima. své matky, a již se svým
nešťastným, tvrdým osudem se smířil. A očima své matičky uvidí i dědinu
i les nad ní. Teď už nepláče. Jen z očí jeho dobré matičky tekou slzy,
kterých už Stěpán neuvidí . . .
Mám za to, m. m., že kdyby tento jediný mladý, dobrý muž, ——
a

bohužel jest jich více — sta, ba tisíce u všech válčících dohromady --
přišel ve válce o to, co má člověk na světě nejkrásnějšího, o svou nej
dražší perlu a pramen radosti, () své oči, že by to stačilo, abychom po
znali a si uvědomili,' ja'k strašná, hrozná věc jest válka a co máme my,
katolíci, vyznavači Toho, který _slepci z dnešního evangelia zrak vrátil,
o válce souditi.
M. dr. Přemýšleli jste někdy vážně otom, jaké to štěstí pro vás,
že máte zdravý zrak? Uvážili jste, že jste tím největšími boháči, ikdy
byste byli zcela chudí, neboť máte nejdražší statek, své zdravé, krásné
oči? Rozpomněli jste se časem také, jaká to prohlubeň neštěstí a bolu,
když někdo jest od narození slepý, anebo což horšího jest, když ne—
šťastnou náhodou oslepl! Jestli jste nikdy o tom neuvažovali, pak učiň—
te tak dnes!
Když Pán ježíš vzkřísil Lazara a kámen z jeho hrobu zdvihli, po
zdvihl oči vzhůru a řekl: „Otče. děkuji tobě, že jsi mne vyslyšell“ (Jan
11, 41.) Tak i vy, m. m., po příkladu Pána ježíše pozdvihněte očí svých
zdravých a krásných k nebi a poděkujte Bohu za to dobrodiní vroucí
modlitbou a připojte k tomu úmysl, že přispějete nějakým dárkem ne
šťastným chudým slepcům a zvláště osleplým vojínům anebo obětujte
za ně časem „Otče náš“, aby je Bůh v jich utrpení a neštěstí sílil a těšil.
Amen.

Promluva na |. nedělí postní.
„Odejdi, satane.“ (Mat. -l, H).)
Církev svatá dnešním svatým evangeliem nám vypravuje o Pánu je—
žíši, kterak se na poušti čtyřicet dnů a čtyřicet nocí modlil a postil a
na konec přišel k němu ďábel, aby jej pokoušel a ke hříchu sváděb
Přísným postem Božský Spasitel zlačněl a hned se tu objevil Pokušitel
se svým zlomyslným slovem: „jsi-li Syn Boží, rci at' kamení toto stane
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se chleby.“ Než Kristus Pán odmítl ďábla slovy: „Ne samým chlebem
živ jest člověk, ale každým slovem, které vychází z úst Božích.“
Hle, Kristus Pán, i když tělo bylo lačné a jevilo přirozenou touhu po
pokrmu, po chlebu, přemohl tuto žádost ještě v tomto okamžiku, ovládl"
se. Proto církev svatá vhodně staví nám na oči dnes, na počátku po
svátné doby postní toto sebeovládání Kristovo, protože i my v této době
máme si různé věci, jindy dovolené, odpírati, sebe ovládati, špatné ná
klonnosti více než jindy potlačovati a tak Božského Spasitele následovati..
Abychom se k takovému sebeovládání roznítili a povzbudili, uvažujme,
jaké dobré účinky má sebeovládání.
li

*
u:

Pán ježíš, předpověděv apoštolum své utrpení a smrt, ale též
svoje slavné z mrtvých
vstání i na nebevstoupení, pravil: „Chce—
vit!
následuj mne.“ (Luk. 9. 23.) Slovy těmi jasně vyznačil Božský Pán, že
chceme-li jednou za Kristem do slávy nebeské přijíti, musíme zapříti sebe.
Sebezápor, sebeovládání, jest první ctnost, kterou žádá ježíš Kristus od
svých vyznavačů. Svým pak příkladem, jak nám líčí dnešní svaté evan
gelium, nás k tomu povzbudil a cestu k němu ukázal. Když byl lačný,
potlačil svoji touhu po pokrmu, ovládl svoji tělesnou potřebu; když
byl vybídnut ďáblem, aby se spustil se střechy chrámu, potlačil svoji
samolibost, ovládl touhu po slávě; když mu byla nabízena království

žádosti pozemských statků.
a) Následujíce svého Božského Mistra, máme se ovládati v příčině
potřeb tělesných, musíme potlačovati své vášně a náruživosti zhoubné,
které nás připravují o klid a spokojenost. — Je třeba dále se ovládati
v příčině světské slávy a vyznamenání. Nebuďme domýšlivými ani ten
kráte, když se nám dostalo pochvaly za vykonání dobrého skutku a
řádného, slušného Chování. Považujme to spíše za dar, za milost Boží.
— Sebezapírejme se iv příčině získávání pozemských statků a máme-li
je, pak hleďme jich užívati podle přání Božího a považujme se více
správci bohatství než vlastníky.
Dovedeme—lise takto po příkladu Pána ježíše ovládati, pak vnitřní
štěstí bude výsledkem, krásným ovocem toho našeho sebezáporu. _Správ-v
ně praví v té věci spisovatel Frant. X. Svoboda: „Odříkání a sebeza—
pření nám může mnoho vnitřního štěstí přinésti
Trpét musíme;
vše je na světě krásné, ale člověk musí se ovládatř a zapírati.“ („Vůně
samoty“.)
Kněz Adolf Kolping, dříve než se stal knězem, byl obuvnickým to—
varyšem. Narodil se 8. prosince 1813 v Kerpenu u Kolína v Porýní.
Poněvadž byl těla slabého, nehodil se k těžké práci selské, a dán byl
a řemeslo. Když mu bylo 24 let, pocítil pojednou mocnou touhu vstou
plti do stavu duchovního„státi se knězem; než mohl však svůj vznešený,
úmysl uskutečniti, bylo mu překonati nesmírné překážky. ——Pracoval
tenkráte u hodných lidí, kteří si jej zamilovali a pro jeho poctivost a ti—
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.chost, a chtěli mu dáti za manželku jedinou svoji dceru, která si rovněž
oblíbila mírného tovaryše něžnou, čistou láskou.
Sňatkem tímto byl by se stal Kolping dosti zámožným a proto snad
každý druhý by to s radostí přijal a za štěstí to považoval. Ale Kolping
měl vyšší cíl před očima, cíl státi se'knězem a nemohla touhu po do
saz'ení cíle tohoto utlumiti ani práce tělesná. ani bída. do které se vydá
val, Kolping potlačil své city, odmítl ruku hodné dívky, dcery svých za—
městnavatelů, ač nerad tím rodi-še ijich dceru zarmoutil a opustil sta
tečně své dosavadní klidné místo. Nejprve dal se do soukromého studia
gymnasijních předmětů a při tom konal řemeslo. Se vší silou mladistvé
ho nadšení věnoval se studiu, a zvítězil nad chorobným svým tělem,
zvítězil nad prostředím. které jej obklopovalo, od jeho cíle odvracelo
a na cestu všednosti strhovalo a stanul u svého nejbližšího cíle na gym
nasiu roku 1837.
Ale izde bylo mu překonávati různé obtíže, které mu působilo
jednak učení, jednak slabé ústrojí tělesné, tak že onemocněl neštovicemi
a kašláním krve. Ale všechno to Kolping překonal. Roku 1841. ukončil
studia gymnasijní zkouškou maturitní; na to navštěvoval universitu, vstou
pil do semináře a roku 1845. vysvěcen byl na kněze, když mu bylo
32 let.

_

'

Kdo může vypsati všechny ty kruté boje, všechno drobné sebezapí
rání, podivuhodné ovládání tohoto muže nežli dosáhl svého Cíle. Do
vedl si odříci to, co jiní považují za cíl svého života pozemského, za
jediné štěstí: sňatku, poněvadž duše jeho naplněna byla vvšší touhou
prospěti člověčenstvu a zvláště zanedbanému stavu tovarvšů. kteří byli
vydáni v tehdejší době na pospas bídě a nemravnosti. Kolping umínil si
tyto své druhy. jichž bídu v plné míře poznal, zachrániti, a to nemohl
lépe učiniti než jako kněz a proto obětoval všecko své osobní štěstí,
ovládl všechna světská přání, aby mohl se státi knězem.
Svůj úmysl Kolping_šťastně provedl, nebot' už jako kaplan v Elber
feldu založil spolek katolických tovaryšů. Podle toho vzoru zakládány
podobné spolky v celém Německu iu nás v Čechách. Kolping zemřel
v Kolíně nad Rýnem 4. prosince roku 1865., šťastný, že se mu podařilo
uskutečniti svůj krásný sen, vyplniti svůj úkol a dosáhnouti v_vtčeného
cíle. A toho dosáhl jedině sebeovládáním a odpíráním vášním a zlým ná
klonnostem, v čem se cvičil od útlého mládí, po návodu svého učitele
na škole obecné, který svou výchovou položil k tomu do jeho srdce
základ.
O Kolpingovi platí zajisté plnou měrou slova Shakespearova: „Ukaž
mi muže, jenž není otrok vášně a vnitř srdce jej nosit chci.“
M. m., sebezapíráním hleďme si získati pravé slávy, hleďme si do
býti pravé svobody, ale také pravého vnitřního štěstí. Vězte, že k tomu
štěstí vede jen cesta ovládání sebe, sebezáporu a oběť a čím větší sebe
zápor a obět', tím větší štěstí. K tomu napomíná nás též sv. apoštol
Pavel, an dí: „Odřeknouce se bezbožnosti & světských žádostí. střízlivě
a spravedlivě a pobožně živi jsouce, očekávati můžeme blahé naděje a
—4
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příchod slávy velikého Boha a Spasitele našeho, _ležíše Krista.“ (K Tit.
2, 12.)

b) Sebeovládání má netoliko pro každého jednotlivce blahodárné
účinky, působíc vnitřní klid a štěstí, nýbrž naše sebezapírání přináší
užitek i bližnímu, neboť vězte, že láska k bližnímu jest ovocem se stromu
sebeovládání. Lásku dokazujeme konáním dobrých skutků, ale nikdo
nemůže vykonati dobrý skutek, který by bližního oblažil, aniž by se
napřed neovládal a své potřeby neuváděl na nejmenší míru. jistě člověk
sobecký, zvyklý starati se jen o sebe, v ničem si újmu nečiniti, pokud
se týká jeho osoby, neudělí ani haléře člověku hladovému, nepodá mu
ani sousta chleba, poněvadž nenaučil se své choutky ovládati a počítá,
že by almužnou, bližnímu udělenou, přišel o své požitky. Kdežto člo
věk, který se cvičil v omezování svých potřeb a v tom nalezl krásné
uspokojení, nebude jistě na rozpacích, přispěti bližnímu potřebnému ze
svého skrovného majetku k zaplašení trudu a bídy, poněvadž nikdy ne
uvažuje otom, že by snad sám měl nedostatek, jsa zvyklý i v nadbyt
ku se náležitě ovládati a se uskrovňovati.
Nebo člověk zvyklý hověti svému tělu, vyhledávati pohodlí tělesného,
člověk, který je v bolestech netrpělivý, mrzutý, sotva se dá do samaritán
ské služby ke prospěchu a úlevě raněných a_nemocných. Neboť nejsa
zvyklý ovládati své tělo, zalekne se obtíží a námahy, s ošetřováním :| o
patrováním nemocných spojené. Člověk neznající sebeovládání, sotva by
vykonal skutek hrdinského milosrdenství, ja'ko četař Mikuláš jjosika, kte
rýž při opravování porušeného telefonního drátu narazil náhle na bez
vládné tělo kadeta šl. Dobrzanského. Statečný četař ihned tělo ohledal a
seznav v něm jiskřičku života, vyzvedl jej na ramena a pr0plíživ se stře
leckou čarou, odnesl kadeta do bezpečí, zachrániv mu takto život.
Takový čin dovede vykonati jen člověk, který dovedl ovládnouti své
tělo a neleká se vlastních bolestí ani smrti.
M. m., zamilujte si ctnost sebeovládání, kterou Kristus Pán tak vřele
doporučil a sám svým příkladem k tomu působil a nás povzbuzoval,
abychom se ovládali. Andělé přišli a Kristu Pánu se klaněli, když
zvolal: „Odejdi, satane“ a zvítězil nad pokušením.
'
[ vy, m. m., za svoji obět', za sebezápor pocítíte andělské ovoce jeho:
vnitřní štěstí a vděčnost svých bližních, jimž jste na základě sebeovlá
dání prokázali dobré. jednou pak dostanete se tam kde trůní Božský
Spasitel, jenž pravil: „Chce-li kdo za mnou do království Božího přijíti,
zapři sebe sám.“ (Luk. 9, 23.) Amen.
Promluva na II. neděli postní.
„Roucho jeho učiněno jest bílé jako sníh.—“(Mat. 17, 2.)
vrv

Pán jezrs před svým utrpením ukázal svým třem, zvláště vyvoleným
apoštolům svoji božskou slávu. Pojal dle dnešního "sv. evangelia Petra,
Jakoba a Jana, vedl _je na vysokou horu, kdež se před nimi proměnil.
Zastkvěla se tvář jeho jako slunce a roucho jeho učiněno jest bílé jako
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sníh. Kristus proměnil svoji tvář tak, že nabyla nadpozemské krásy a
vznešenosti, roucho ozářené zvláštním světlem nebeským učiněno jest
bílé a čisfé jako sníh, tak že apoštolové nemohli ani patřiti na tu, ne—
beským světlem prozářenou postavu Kristovu a padli na tváře své.
Roucho jeho učiněno jest bílé jako sníh, pravi dnešní sv. evange
lium o proměnění Pána ježíše. lnaše duše byla ozdobena rouchem
nevýslovné krásy a tímto čistým bělostným rouchem jest nebeský, nad
přirozený dar, milost Boží. Roucho toto ztráci však svoji krásu, jakmile
se zašpiní nebo poskvrní; skvrnami pak hyzdícími bělostnost roucha
milosti Boží jsou hříchy osobní, kterých se dopouštíme. Než jest vydat—
ná pomoc, abychom mohli duši svou očistiti, hříchy na ní lpějící smýti
a touto vzácnou očistou jest sv. zpověď. Ano zpověď proměňuje duši
naši, hříchy znečištěnou tak, že. září po vykonání kajicného pokání krá
sou, jakou se stkvěje slunce, a jest bílá, čistá jako sníh. Uvažujme tedy
dnes a) o spasitelnosti zpovědi; b) o příčině, pro kterou mnozí lidé
zpovědi se vyhýbají.
.
'
*

a) Když obyvatelé judska těžce se proti Hospodinu proviňovali a
stykem s okolními národy modlářství a jiných nepravosti se dopouštěli,
svolal nábožný muž Esdráš všechny muže z pokolení judova a Benjami
nova do _lerusalema. Mužové tito _ve svatém městě shromáždění třásli
se bázní pro hříchy, kterými Boha uráželi. Tu povstal kněz Esdráš a
pravil k nim: „Vy jste přestoupili (zákon) vzavši si za manželky cizinky
' a tak rozmnožii jste provinění lidu israelského. Protož nyní vyznejte se
Hospodinu, Bohu otců svých a čiřite vůli jeho.“ Tu odpověděla všecka
obec volajíc hlasem velikým: „Dle slova tvého k nám, tak se stali.“
(l. Esdr. lO, ll. 12.) Hle, Písmo sv. výslovně praví, že tito mužové
jsouce ve hřiších, třásli se bázní a že Esdráš jim poradil, kterak by po
koje a k'idu nabyli, když k nim pravil: „Vyznejte se Hospodinu, Bohu
svémul“
Dokud jest člověk ve hříchu, jest pln bázně, neklidu, nespokojenosti,
jakmile však ze hříchů se vyzná, jakmile se vyzpovídá. jakoby těžký
balvan, rozvrat pusobíci, se srdze svalil: krásný klid, radost. jasná spo
kojenost vrací se do zarmouceného srdce. Byli zločinci, kteří léta se
tajili se svým hříchem, o němž nikdo neměl nejmenšího tušení a přes to,
že hřích jejirh byl zcela utajen před lidmi, žili přece v ustavičném strachu,
v stálé rozervanosti a neklidu a nenabyli pokoje dříve, dokud se ze
zločinu nevyznali a náležitý trest za sviij'hřích nepřijali.
Clověku jest totiž vrozeno, aby se svými hříchy, se svými i nejskry
tějšimi poklesky se svěřil a tímto sdělením a vyznáním stísněnému srdci
svému ulevil. Proto jak krásné to zařízení v církvi katolické, že se
mužeme ze svých vin knězi v kterýkoliv čas vyzpovídati, se svými sta
rostmi, vlnami se svěřiti a při tom míti jistotu, že nikdo jiný se nedoví
otom, co jsme knězi na sebe pověděli, žádajíce rady a potěchy. Každý
nepředptfjatý člověk uznati musí, že sv. zpověď jest zařízení vpravdě
božské a pro lidi užitečné, útěchy plné.
Tyl

Z té příčiny vidíme, že se lidé od nejstarších dob zpovídali a hříchy
své vyznávali, aby tak přirozené potřebě srdce svého vyhověli. Tak
praví sv. Lukáš: „Mnozí z věřících přicházeli vyznávajíce a vvpravujíce
skutky své.“ (Sk. ap. 19, 18.) Uznávali tedy již nejstarší křesťané z dob
apoštolských potřebu a užitečnost vypravování skutků svých, jich v_v—
znání čili zpověď.
I dnes uznává se prospěch a spása zpovědi a lidé dobré vůle jsou
ochotni i obět' přinášeti, různé námahy snášeti, jen aby se mohli zpo
vídati. Polní kurát napsal o vojínech, jeho duchovní správě svěřených:—
„Když moji střelci stáli v noci na vrcholcích na stráži, přicházeli ledovým
chladem promrzlí ve výši skoro 3.000 metrů o 3 a 4 hodinách ráno dolů,
aby se vyzpovídali. Siroko se rozkládající větve klečové borovice jsou
mou zpovědnici a pak za skalní stěnou se postaví prostý oltá'ř a tu klečí
okolo. Jejich údy jsou na polo zkřehlé zimou a jejich střelecký oděv
napolo rozedrán a pln hlíny: ale jejich srdce je tak vřelé a jejich oči
hledí tak dětsky zbožně na Pána v podobě chleba, když za pózdvihování'
Syn Boží jest pozvédán. Neuplynulo dne, aby 20 až 80 střelců tyrolských
z jednoho bataillonu nebylo vykonalo sv.. zpověď & přistoupilo pak ke
stolu Páně. Nejkrásnější při tom jest. že důstojníci tyrolských střelců
zpravidla předcházejí nejlepším příkladem.“
;
Z příkladu toho patrno, že člověk nábožensky cítící uznává potřebu
a prospěšnost zpovědi a's radostí překonává různé obtíže, nelekrí se ne—
bezpečenství, jen aby srdci svému, hříchem stíženému, ulevil ve zpovědi
3 pokoje si zjednal. Proto i mnozí nekatolíci uznávají dobrodiní soukro
mé zpovědi, zařízené v církvi katolické a toužebně volají po tom, aby
i v církvích jejich zavedena byla také zpověď. Sám Luther, který jako
mnich augustiánský se často zpovídal ač když odpadl od církve katolické
mnohé články naší víry prudce a vášnivě napadal, přece o zpovědi se
“vyslovil příznivě. Pravil toto: „Soukromnou zpověď mám za vzácnou
a spásonosnou. Všem křesťanům musilo by to býti líto, kdyby nebylo
soukromé zpovědi. Vykopali bychom ji ze země a přinesli z dálky na
tisíce mil.“ A ve svých „stolních řečech“ Luther píše takto: „Za všecky
poklady celého světa nedal bych zpovědi, vím dobře, za kolik sílv, za
kolik útěchy mám jí děkovati. Raději bych svolil v tyranstvi papežovo,
než abych připustil,'aby zpověď byla odstraněna“. (Dr. Kašpar ve Vy
'chovateli

1917.)

_

Hle tak velebil zpověď Luther v době, kdy přestal býti řádným kně
zem katolickým, kdy proti své církvi bojoval & mnohé bludné nauky
šířil. Přece však itentokráte přiznal, že zpověď zjednává člověku sílu
a dodává útěchy jako žádný jiný prostředek na'světě. Tím spíše si mu
síme vážiti sv. zpovědi my, katolíci, neboť se můžeme sami neklamně
přesvědčiti, jaké požehnání spočívá pro duše naše a pro náboženský
život náš vůbec vtom, že se můžeme zpovídati.
!
b) Luther ve vzpomenuté řeči praví, že bychom zpověď vykopali ze
země a přinesli bychom ji z dálky na tisíce mil, kdyby jí nebylo. Než
stoupenci jeho neposlechli v té věci svého zakladatele; protestanté ze
svých úkonů náboženských zpověď vymítili, ji zakopali, odstranili. Avšak
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i mnozí vlažní katolíci se zpovědi vyhýbají a mnohý po léta nepřistoupí
ke zpovědnici, aby tam své viny knězi vyznal, odpuštění jich si vyžádal,
s Bohem se smířil, a tím útěchy & radostného pokoje nabyl.
A co bývá toho příčinou, že mnozí lidé vyhýbají se svátostné zpově
di? Hlavním kořenem této nechuti k sv. zpovědi jest vedle všeobecné
vlažnosti náboženské pýcha. jsou lidé, kteří dovedou o svých provinč
ních psáti, o svých hříších a poklescích, mluviti veřejně před širší veřej
ností, ale knězi jedinému své srdce otevříti, se svými vadami, nedostat
ky a hříchy se svěřiti se zpččují. A proč se nestydí o svých hříších psáti
v knihách, proč se nehanbí ve společnosti o nich mluviti & proč se stra
chují a stydí pokleknouti u zpovědnice, kde by tajně a skrytě jedinému
člověku mohli svůj duševní stav vylíčiti? Lidé takoví svým veřejným
vyznáním pokleskíi chtějí na sebe upozorniti, chtějí si tím v očích světa
pochybné slávy získati a tím pýchu a domýšlivost svoji ještě více posíliti.
Naproti tomu ve svátostné zpovědi museli by všechnu pýchu, nesprávné
sebevědomí odložili, s pokorným srdcem jedinému knězi své viny žalo
vati. Kněz pak neuděluje kajicníku žádné slávy světské, po které mnohý
nad míru touží a obětuje jí i své vnitřní štěstí, kterého by mohl ve zpo
vědí dosáhnouti. Vězte, že ve zpovědi lkněz vrací kajicniku poklad nad
jiné vzácnější: svatý mír a pokoj. A přece mnozí pyšní lidé nynějšího
světa žijí raději v rozervanosti, než by se pokořili a vyzpovídali.

Dojemně líčí Smilovský v „Rozptýlených kapitolách“ spásonosný po
koj pokorných duší, které se ve sv. zpovědi pokořují a viny své vyznávají
Liči tam dědečka, který se vždy ve svatém týdnu zpovídal. Píše: „Ve
středu se dědeček zpovídal u děkana a na Zelený čtvrtek přijímal. K pláči
bylo, když šel k zpovědi, se slzami v očích odprošoval každého v domě
aby mu odpustil a prominul, jestli mu kdy ublížil. l dospělejší děti nevy
jímal ze svých proseb. Mluvíval tak pohnutlivě, že všichni ho s pláčem
vyprovázeli až před dům, když šel na faru. Po zpovědi nepromluvil
na žádného až teprve po přijímání. Pak oči mu jen svítily, byl jakoby
se znova narodil.“
M. m., zajisté se vám líbí ta krásná pokora dědečkova, ——jak to
líčí Smilovský ——
když vykonával velikonoční sv. zpověď a všechny od
prc-šoval. Následujte ho v té věci i vy až budete konati nyní v posvátné

době této velikonoční sv. zpověď. Odproste své rodiče, učitele ity,
kterým jste ublížili, slovy prostými, ale upřímnými! Dědečkovi zářily oči
po sv. zpovědi a po sv. přijímání a byl jakoby znova zrozen, praví
“Šmilovský. A tak i vaše tváře se vyjasni, až po svaté zpovědi obléknutí
budete v čisté bífé roucho posvěcující milosti, která jest nutna ku spa—
serii a kterou můžete získati jen ve zpovědi po vyznání říchů, jak praví
sv. apoštol Pavel. „Srdcem se totiž věří ke spravedlnosti, ústy však děje
se vyznání ke spáse.“ (k Řím. 10, 10.) Amen.
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Promluva na íll. neděli postní.
„Kdo není se mnou, proti mně jest.“ (Luk. H, 23.)

S nevolí a utajeným hněvem pozorovali nepřátelé Kristovi, kterak
mu přibývá přívrženců tím, že četné zázraky koná, kterými dokazuje
svoji božskou moc. Proto se snažili, aby Božského Spasitele u lidu očer
nili, zázraky jeho snížili a jej ze spojení se zlým duchem obvinili. Tak
idle dnešního svatého evangelia někteří ze zástupův tvrdili, že pomocí
Belzebuba, náčelníka zlých duchů vymítá ďábelství. Na tuto klamně se
strojenou výtku svých nepřátel Pán ježíš odpovídá, že nemůže zlého
ducha vymítati pomocí jiného zlého ducha, nebot' každé království proti
sobě rozdělené zpustne, ale že vymítá tyto duchy prstem Božím .: to
jest znamením, že království Boží se lidem přiblížilo.
Aby však toto království nevzalo zkázy, nezpustlo, jest potřebí, aby
všichni členové tohoto království 0 to se přičiňovali, aby všude panovala
svornost a jednota. Královstvím tímto jest církev katolická a my jsme
vyznavači jejími. Proto všichni máme se zásadami církve katolické, které
jí stanovil zakladatel její, ježíš Kristus, říditi a spravovati a jak v ži
votě soukromém, tak i před lidmi, v širší společnosti, ve veřejnosti.“
„Kdo není se mnou. proti mně jest“, volá důtklivě Božský Pán. Kdo se
ke mně a k mým zásadám nehlásí před světem, kdo mě nevyzná před
lidmi, tak jako doma nebo v kostele, ten není žádným mým učenníkem,
ten mi působí zármutek a bolest, ten jest vlastně proti mně, praví každé
mu z nás Ježíš Kristus.
Porozjímejme tedy dnes otom, že jest třeba a) bychom Ježíše
Krista a jeho víru vždy vyznávali b) jakým způsobem tak činiti máme?
i
i
u.

a) Když Kristus byl souzen velezradou židovskou v domě Kaifášově
a svědkové různá falešná svědectví proti němu pronášeli, nebránil se
Pán Ježíš nikterak proti těmto umělým nepravdivým výpověděm ——
mlčel.
jakmile však Kaifáš povstal a dal mu důležitou otázku v příčině víry
v jeho božství: „Zaklínám tě zkrze Boha živého, abys nám pověděl,
jsi-li ty Kristus, Syn Boží,“ tu Božský Spasitel nemlčel, nýbrž jasně od
pověděl a upřímně vyznal: „Ty jsi řekl, jsem Syn Boží.“ (Mat. 26, 62. (B.).
Podobně, když za několik hodin na to ježíš stál před vladařem Pont
ským a tento se ho otázal: „Ty-li jsi král židovský?“, řekl jemu Pán:
„Ty pravíš.“ (Mat. 27. II.) Opět itu neohroženě vyznal _ležíš Kristus
svůj královský či pastýřský úřad. Veřejně před celým světem vyznal
Spasitel čím jest: totiž pravým Bohem a králem duchovního království
na zemi a za toto vyznání byl velezradou židovskou odsouzen k smrti

a vladařem judským Pilátem, na smrt vydán.
M. m., Božský Pán dal nám tímto překrásný příklad, abychom i my
svoji víru katolickou vždy a všude vyznávali. Víra jest kořenem, zá
kladem a nejmocnější oporou náboženského života, jak praví sv. apoštol
„věrou stojíme“ (ll. Kor. ], 23.) a bez víry nemáme síly, klesáme a se
potácíme. Je-li víra základem, bez něhož nemohli bychom se udržeti &
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proto bychom upadli, je-li víra oporou-, bez které bychom duchovně
zahynuli, pak musíme ji také za všech okolností vyznávati a to nejen
v rodině, doma, nýbrži ve společnosti. “
Uvažte, že víra nás učí, že jest nám přichystána po smrti nesmírná
odměna v nebesích, jak praví sv. Bernard: „Víra nám praví: Připravena
jsou veliká a sotva myslitelná dobra od Boha věřícím v něho“. jsme-li
přesvědčeni o životě věčném, který nás čeká po smrti se vším dobrem
pak co by nás mohlo odvrátiti od toho, abychom toto přesvědčení před
lidmi neosvědčovali? Vždyť víme, že jen ten, kdo nezná Krista a jeho
víru před lidmi, "může čekati, že ho vyzná Kristus také před Otcem svým,
jenž jest v nebesích. Kristus je jedinou brannou, kterou vejde-li kdo,
spasen bude. (Dan. 10, O.) Proto ať všichni lidé vidí na nás, že touto
jedinou branou vstupujeme, že jsme vždy s Kristem a k němu veřejně
se hlásíme.
Někteří katolíci žijí nábožensky a dle své víry v rodině. Tak na př.
modlí se doma, vychovávají děti podle vůle Boží, nedovolí, aby se
o náboženství, o Bohu, církvi, kněžích doma špatně mluvilo, ale jakmile
přijdou na veřejnost a před lidi, nikdo na nich nepozná, že jsou dobrými
katolíky, bojácné ustupují se svým přesvědčením, učení Kristovo veřej
ně nevyznávají a když zásady křesťanské víry v posměch a nevážnost
jsou uváděny, zbaběle k tomu mlčí.
Takovým dvojakým a neupřímým lidem platí slova biskupa Kettelera:
„Nemůžeš v lůně rodiny býti křesťanem a životě'veřejném pohanem,
neboť to vůbec nelze, musíš býti jednotlivým člověkem. Kdekoli jsi
a kde vystupuješ, musíš vystupovati jako křesťan a musíš uplatňovati
svůj vliv podle učení Kristova, a zásad křesťanských. Potom teprve bu
deš pravým přítelem lidu a svých bratří, neboť kde se uhájí zájmy,
Kristovy, tam je dobře postaráno o blaho města, o blaho obce, 0 blaho.

národa.“

M. m., řid'me se vždy v životě slovy moudrého tohoto biskupa
a vyznávejme svoji víru za všech okolností životních. Tobiáš i v zajetí
před pohany vyznával víru svoji veřejně a podobně ikrajany své vy
bízel, aby ioni osvědčovali víru, svou v jednoho Boha. Za to se mu
dostalo od Boha dobrodiní a milosrdenství, že Rafael, archanděl z rozkazu
Božího provázel na cestě do Ráges syna jeho, mladého Tobiáše, obdr
žel od Boha mnohých milostí zvláště uzdravení od hrozné slepoty na
obě oči a dlouhého požehnaného pozemského života. Zapamatujme se
slova archanděla Rafaela, která pronesl k starému i mladému Tobiášovi:
„Dobrořečte Bohu nebeskému a' přede všemi živými jej vyznávejte.“
(Tob. 12, (J.)

K veřejnému osvědčení víry, vybízí nás i papež Benedikt XV.
slovy: „jenom ti jsou dobrými vojíny Kristovými, kteří konáním ctnosti
oblékli se v Krista a jej i na venek vyznávají.“
b) Jest otázkou, kterak můžeme veřejně vyznávati svoji víru? Nej
prostší a zároveň nejkrásnější způsob, kterým dokazujeme, že jsme pravo
věřícími křesťany jest znamení sv. kříže. jakmile poznamenáme sebe
nebo bližního křížem, každý hned-pozná, že jsme katolíky, kteří za víru
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se nestydíme. jest to prostě znamení, kříž, ale přece co tajemného
kouzla spočívá vtom, když křížem poznamenáme své čelo, ústa, srdce.
Svatí otcové velebí znamení kříže nadšenými slovy. Tak sv. Ambrož
napsal: „Znamení Kristovo jest na našem čele a jest v našem srdci.
Na čele, abychom jej vždy vyznávali a v srdci, abychom jej vždy milovali.
Ráno ze sna procitnuvše, máme díky vzdávati Kristu, máme znameními
svého Spasitele začínati práce své.“
A. sv. Augustin takto vroucně velebí kříž: „Uvážil jsi, jak veliká
jest moc toho znamení, to jest znamení kříže? Slunce se zatmí, měsíc
nevydá světla svého, (Mat. 24.) kříž však bude zářiti. Zhasnou .1 zatmí
se světla nebes a až spadají, kříž sám jedině zářiti bude, aby ses poučil,
že jest kříž i"nad měsíc světlejší i nad slunce jasnější, jichžto záři pře
výší, jsa ozářen bleskem světla božího“
„Se zatímními obvazy na rukou, ramenou a hlavě, ubírají se lehce
ranění vojáci na obva'liště. Žádný z nich nemyslí na své zraněni. jdod
ve dvoustupu zpívajíce, jakoby šli na nějakou slavnostní hostinu. Nová
ve válce vzniklá písnička ozývá se vedle. A hle tu pojednou u křižovatky
svatá socha — prostá socha Matky Boží. Je kolkolem obklopena jama4
mi od granátů, ale sama je .nedotčena a'neporušena. Zpěv jakoby byl,“
najednou přeříznut..... Vážnými azbožnými staly se řady raněných
domobrancn. Fozdravují sochu. Vzhlížejí k ní. Mnoho modliteb vytrys—
kuje ze srdcí z vděčnosti za to, že nepřátelská kule nezpůsobila zraněni
horšího. jak vřele prostý je najednou tento pochod kolem“ sochy! Není
ani jednoho jenž by slovíčka promluvil. o bojovné nálady, do vřavy
dne a skončených bojů, do vojenské veselosti a do vojenského
pochodu vloudila se chvíle, která obrací tyto dobré duše k Bohu. Válka
nenaučila lidi zapomínati, aby se požehnali křížkem.“ (Vojenský (lopi—
sovatel

H. Unger.)

—

V únoru 1914 na perroně nádraží K....e'ho, krátce před odjezdem“
vlaku procházel se mladý dělostřelecký nadporučík, s ním dvě mladé,
černě oděné, hezké dámy a starší pán. Byl to otec a sestry nadporučí—
kovy, vracel se na své působiště z pohřbu své matky, jak jsem se dozvě
děl. Chodili všichni vážně a z pohledů itlumeného hovoru bylo znáti,
že mají všichni společnou bolest a zároveň že se všichni mají velmi [“$le
Vlak přijel a nastala pro ně chvile loučení. Starší sestra odjížděla týmž'
vlakem, co bratr nadporučík a otec s mladší sestrou je v_vprovázeli.
Když se loučil důstojník se svoji mladší sestrou, objal ji, políbil, udělab
jí na spánku křížek a vstupoval rychle za „svojidruhou sestrou do vlaku.
Slzy oběma při tomto loučení vstouply do očí. Slzy bolesti, že se na:
,vždy rozloučili se svoji maminkou, slzy zármutku & bolu, že povolání
důstojníkovo nedovoluje jim, aby se v tomto zármutku mohli společně:
těšit a musí se rozloučit...
.
.
[ mně, pozorujícímu tento dojemný výjev zarosily se též oči jednak
nad tim jejich bolem, který v srdcích cítili, nad tou vřelou láskou s jakou
k sobě lnuli a zvláště dojala mně ta vzácná neohroženost mladého nad
poručíka, který se nestyděl přede všemi lidmi udělati své sestře na čele
křížek a tak vyznati svoji katolickou víru.
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Uvažoval jsem pak v duchu: „Muj Bože, jak jest to přece velmil
Lkrásné, když někdo veřejně vyznává _svoji víru, jak to dojemně působí,
když mladý, vzdělaný mu'f. znamením kříže ukazuje, že jest dobrým
katolíkem a jak to církev krásně a přirozenosti lidské vhodně zařídila
když nám velí, abychom kříž veřejně uctívali, před ním smekali a jej
dělali. Vždyt' jak krásný příklad dal tento důstojník nám všem, kteří jsme

jeho dojemné loučení pozorovali znamením na pohled nepatrným, malým
křížkem, jímž jeho pravice čisté čelo milované sestry požehnala.“ —
„Bože“ „_ doložil jsem v duchu, „zmírní jeho zármutek, jeho bol & dej
mu štěstí a požehnání, že mě i okolostojící tak povzbudil a dojal.“ —
M. m. jak ubozí jsou lidé, kteří stydí se veřejně udělati kříž, s bázní
si myslíce, co by tomu řekli lidé, kdyby křížem_usvědčili svoji víru kato
lickou. jaká malicherná pošetilost a nás katolíků nedůstojná zbabělost!
Varujte se m. m., abyste nikdy nebyli takovými zbabělci, byste se sty
děli za kříž! „Při každém činu, při každé chůzi nechť dělá ruka znamení
kříže.“ (sv. Jeroným.) Nezapomeňte na slova Kristova z dnešního sv.
evangelia: „Kdo není se minu, proti mně jest“ a buďte rozhodnými
katolíky! Amen.
Promluva na IV. neděli postní.

„Tu ježíš vzal chleby a díky učihiv rozdal sedícím.“ (jan ó, ll.)
Cim déle byl Pán Ježíš na zemi, tím více přívrženců získával. Bylo
to jednak jeho vznešené učení, kterým lidi k sobě vábil, “byly to však
zvláště zázraky a divy vykonané na.nemocných, které obdivem, hlubokou
úctou naplňovaly zástupy a velké množství lidí shromažďovaly kolem
Božského Spasitele. ! dnešní svaté" evangelium nám sděluje, kterak
zástup veliký, tisíce lidu čítající, přišel za Ježíšem, když tento vystoupil
s učenníky svými na horu, aby tam v klidu a zbožném rozjímání připra
voval se na blízké svátky velikonoční. Shromážděné zástupy dobrotivý

Pán od sebe neodpudil, naopak s radostí'nejen je poučoval, božským
slovem svým sytil jejich duše, nýbrž nasytil i jejich těla chlebem hmot
ným, rožmnoživ zázračným způsobem pět chlebů ječných a dvou rybiček.
Dnešní sv. evangelium to líčí takto: „Vzal chleby a díky učin'iv rozdal
sedícím a podobně i z ryb, kolik chtěli.“
Když se všichni do syta najedli, zbyly ještě drobty, které Kristus
'kázal sebrati. ——Vizte Božský Spasitel ve své dobrotě postaral
se o chléb zástupům, když tyto nemohly si chleba nakoupiti jednak.
pro svoji chudobu, jednak pro- vzdálenost od obydlí lid-ských. Tím dal
na jevo, že v první řadě máme si chléb koupiti za peníze, které" jsme"
získali vlastním přičiněním, prací a pak teprve můžeme od Boha čekati
pomoci a požehnání, když jsme sami ruku k dílu přiložili. Kristus Pán
kázal _sebrati drobty, které pozůstaly aby nám ukázal, že máme si
i nejmenšího sousta chleba vážiti.
“
Uvažujte tedy dnes, že chléb máme si a) dobývati prací, b) že si ho
máme

vážiti.

——

. . .

a) Hlad je jedno z největších neštěstí, útrap člověčcnstva, je nej
horší zlo, které může lidstvo potkati v ohledu duchovním i tělesném
Vždyť nedostatek pokrmu, nedostatek chleba, bída svádí člověka na
cestu hříchů, na cestu špatnosti a nepravosti jak to naznačuje i Písmo
svaté. A proti hladu a bídě nejbezpečnější zbraní je'st práce. Prací můžeme
si získati a zajistiti důstojné povolání. dokonalé zaměstnání, které by
nás živilo, a spokojený, šťastný život připravilo. Práce, kterou každý z
nás ve svém stavu koná, jest pramenem nejen dostatečného množství chle—
ha a pokrmu vůber, nýbrž jest zdrojem ijistého blahobytu.
Proto Kristus Pán práci miloval, práci d0poručoval a sám neúnavně
práci konal od svého útlého mládí. Někdy dokonce Božský Spasitel pro
práci, kterou království své na zemi šířil a símě lidských pravd (lo duší
lidských vštěpoval, pro práci, kterou lidem pomáhal, zapomínal ina
pokrm. Tak evangelista Marek vypravuje, že veliké množství lidí přišlo
za ježíšem k moři a On mnohé uzdravoval a ďábelství výmítal. Na to
vstoupil na horu, přeplaviv se na lodi přes moře a povolal k sobě
apoštoly, aby je zvlášť poučoval. Když pak přišel v Kafarnaum, sešel
se opět zástup, který hledal pomoci u ježíšc, tak že nemohl ani chleba
pojísti. (Mar. 3, 20;) Vzácný zajisté vzor pracovitosti a obětavosti jest
Božský Spasitel pro nás, kteří jsme jeho vyznavači. .
Podobně sv. apoštol Pavel byl nadšeným velebitelem práce, bez které
nikdo dle něho nemá práva na jídlo. Ovšem sv. Pavel nejen práci velebil,
ale také konal. Ve druhém listě k Soluňským píše: „Sami zajisté víte,
kterak máte nás následovati, neboť jsme nebyli nepořádni mezi vámi,
ani jsme nejedli chleba od nikoho darmo, nýbrž v práci inámaze, ve
dne iv noci pracujíce, abychom neobtížili nikoho z vás, ne že bychom
neměli k tomu moci, nýbrž abychom se vám dali za příklad, byste nás
následovali. Vždyť ikdyž jsme byli u vás, přikazovali jsme vám toto:“
„Nechce-li kdo pracovati, ať nejí.“ (ll. Thess. 3, 7.—10.)
Sv. apoštol Pavel byl muž vzdělaný a přece ochotně pracoval svýma
rukama, vykonával s radostí práci hmotnou, třebaže do Soluně přišel,
aby šířil učení Ježíše Krista, tedy aby pracoval duševně a zajisté ani
tuto práci duchem nezanedbával. Sv. apoštol pracoval tělesně proto,
aby si vydobil chléb, aby nikoho, jak sám výslovně praví, neobtížil tím,.
aby ho musel zadarmo živit. Dále pracoval proto, aby i nám všem dal
příklad, bychom všechnu práci duchovní i hmotnou rádi konali. Protož,
když se dověděl, že někteří ze Soluňských nic nedělají kromě věcí.
všetečných, chodí sem tam a nepořádek způsobují, praví k nim důrazně:
„Kteříž takoví jsou, přikazujeme a prosíme pro Pána Ježíše Krista, aby
pokojně pracujíce svuj chléb jedli.“ (ll.Thess. 3, 12.)
Následujíce příkladu ježíše Krista a svatých apoštolů křesťané od
nejstarších dob pilně a neúnavně pracovali. Byli to zvláště mniši a řehol—
nící, kteří šířili netoliko nauky Kristovy a lid k Bohu vedli, nýbrž
snaživě _též pracovali v různých oborech a zaměstnáních, aby ku- blahu
lidstva přispívali. Sv. otcové a církevní spisovatelé vždy též pracovali
a práci doporučovali. Na př. sv. Bonaventura praví: „Pamatuj, že dobře
dělati a pracovati jest chvalitebné: zajisté ne slovy, nýbrž skutky zásluh:
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si získáme“ Sám + Dr. Drtina u té věci přiznává, že „nejhorlivější aske
tové b_vli zárověň nejhorlivější pracovníci;“ a dokládá, že „zúrodnění
a vzdělání širých, pustých končin střední Evropy stalo se namnoze

zásluhou řádu mnišských“
Oceňujíce dobrodiní a užitek a význam každé práce volají někteří.
vážní, mužové po tom, aby se do našich škol zavedla vedle práce duševní
i práce. hmotná, tělesná. Tak ředitel gymnasia,). Pithardt, vynikající
odborník,
píše:
Zaved'me do škol hmotnou práci. Nic ne
znamená, vzbudí-li tento návrh tu a tam úsměv pochybnosti;
podobný úsměv nové věci vzbuzovaly vždycky. V jiných zemích na př. ve
Svédsku, Americe a j. je věc již provedena, jinde se na mi pomýšlí. Vycho—
vávati znamená zvykati. jaká to výchova, nenavykne-li dítě v mládí tomu,
co jest obsahem života: práci a tomu co má býti zdrojem blahobytu

národu istátu a tudíž radostným životním zaměstnáním převážné větši
ny obyvatelstva -— hmotné práci? ]sou pošetilí lidé, kteří vidí vrchol
štěstí v podřízené práci kancelářské a v práci hmotné vidí jen dřinu.
Dívají se na lidi hmotně pracující „s patra“, ale pe'rem musí bojovati
proti záplavě cizích výrobků, jichž vlastní národ pak neměl, poněvadž se
různým oborům práce hmotné vyhýbal.“
Ze slov slovutného tohoto muže patrno, že zdrojem blahobytu,
pramenem živným, poskytujícím chléb a živobytí vubec jest práce zvláště
hmotná a že máme práci této od mládí přivykati, ji konati, jí si vážiti
a nepohrdati snad tupě a bezmýšlenkovitě těmi, kteří práci hmotnou
výhradně konají. Vždyť kdo práci koná, prospívá národu, jest vlastencem
skutkem a ne pouhým laciným třeba sebe pěknějším slovem, za které
se sousto chleba nekoupí.
Nuže m. m., nezapomeňme na to, že chceme-li míti dosti chleba,
chceme-li dosáhnouti jistého stupně blahobytu, musíme pracovati. Pra
cujte pilně, po celý život, varujte se lenosti, nebot' lenost přivádí nudu
a nuda přivádí smrt anebo aspoň bídu, kdežto práce jest život a tím
i štěstí a blahobyt.
b) Kristus Pán kázal, aby po nasycení tisíců sebrali veškeré drobty
chleba, aby se nezničily. Tisícový zástup byl dokonale nasycen a přece
Pán káže sbírati i drobečky. A proč tak přikázal? Aby dal na jevo, jak
váží si chleba a aby tím sebráním drobečků nasycené zástupy, učenníky
i nás poučil, jak i my máme si každého sousta chleba vážiti, chléb še
třiti a s každým pokrmem, který se nám předkládá, spokojeni býti.
Naši předkové velmi si chleba vážili, s jakousi posvátnou úctou k
chlebu pohlíželi a slušné místo ve svých příbytcích mu vykazovali.
Nazývali'chléb darem Božím a již při jeho přípravě a pečení jej žehnali.
Podobně dříve než byl upečený chléb nakrájen, poznamenali ho trojím
křížem. Upadl-li někomu kousek, drobet chleba z neopatrnosti na zem,
byl z jakéhosi dobrovolného trestu políben a teprve předhozen ptákům
anebo jinak zužitkován.
Božena Němcová vypravuje o úctě, kterou jevila její babička k chle
bu, následovně: „První co si babička v hospodářství mých „rodičů zcela
na starost vzala, bylo pečení chleba. Nemohla snést, že služka s Božím
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darem tak beze vší úcty zachází, ani do díže, ani do pece, ani z pece, že
jej nepřežehnává, jakoby cihly v ruce měla. Babička než kvas rozdělávala,
kopistem díž požehnávala a to žehnání se zopakovalo, "kdykoliv těsto
do ruky se vzalo, až byl chléb na stole. Nesměl jí také žádný přijít do
rány, aby jí „Boží dar“ nepokazil, i malý Vilímek, když vešel do kuchyně
při pečení chleba nezapoměl: že má říci: „Pán Bůh požehnejl“
Když ale některé z dětí udrobilo chleba a babička to shlédla, hned
mu kázala drobečky sebrat a říkala: „Po drobečkách se šlapati nesmí,
to prý duše v očistci pláčou“ Také se mrzela, vidouc, že se chléb při
krájení nerovná: „Kdo se nesrovnává s chlebem, nesrovnává se s lidmi,“
říkávala. Jednou prosil jeník, aby mu babička zakrojila po straně do
kůrky, že on ho rád jí; babička to však neudělala, řkouce: „neslyšel
jsi, že když se zakrojuje do chleba, že Bůh se hněvá. Nechť je, jak je,
jen ty se neuč vymýšleli v jídle.“
Vizte tu bodrou staročeskou ženu, jak si sama chleba vážila, jak své
vnuky vychovávala, aby měli chléb „dar Boží“ v náležité úctě a byli
spokojeni s tím, co se jim předkládá a v pokrmech si nevybírali. Řiďme
se tímto napomenutím a bude-li nás někdy pokoušeti nespokojenost
s některým pokrmem, vzpomeňme si na vojíny v zákopech, jak strádali
a jak my daleko lépe se máme i při tom různém nedostatku než oni.

_leden vojín porovnal jídlo doma a v zákopech u vojínů a k našemu
poučení v té věci napsal toto: „Doma: Lidé chodí ke stolu tak, jako jindy,
stůl je bíle a čistě prostřen, talíře stojí na svém místě, děvče nebo matka
přináší jídla, modlitba stolní se koná: „Chléb náš vezdejší dej nám
dnes...“ Nebo se nekoná žádná modlitba, lidé si sednou ke stolu jenom
tak bez modlitby a zlobí se snad, jestli jest polévka příliš horká nebo již
poněkud vychladlá. A mají pak celý den zkaženou náladu, kterou si
vylévají na lidech i zvířatech. V poli: Tu leží nebo sedí mužové šedí jako
hlína ve střeleckých zákopech a hlodají kousek tvrdého chleba a je-li
jim dobře, kus špeku. Na pečení, salát, příkrmy, jež mívají doma, nikdo
nepomyslí. Jsou rádi, mají-li chléb a špek, nebo jestliže kuchyně v noci
mohou dojetí, je-li každý třetí nebo čtvrtý den o půl noci vřelá polévka
nebo doušek vřelé kávy. Víc si nežádají. O, jak skromnými stala se tu
venku, v poli přání. jak skvostné chutná suchá-, chlebová kůrka, kterou
někdo najde v některé kapse po dnech prudkých bojů, po dlouhém postě.
Suchá kůrka, kterou doma házejí na smetiště nebo zvířatům, je venku

lahůdkou pro muže prosté ipro důstojníky-hrdiny.“
Nuže, m. m., chceteještě projevovati nespokojenost s pokrmem, který
vám maminka nebo manželka po mnohém shánění uvaří, když jste slyšeli
toto porovnání vojínovo? Zajisté si umíníte, že po příkladu našich předků
budete si každého pokřmu vážili, že budete chléb v uctivosti míti, ažes
každým pokrmem, který se vám doma podává, budete spokojeni, Nepdha—
zujte nikdy chlebem po zemi, neklaďte jej na místa nečistá, pomněte, že je
to „dar Boží“. Budete-li takto 5 chlebem zacházeti, můžete, očekávati, že
se vám ho vždy od Boha v dostatečhé míře dostane a můžete se nadíti,
že za toto uctivé zacházení s chlebem, za tuto spokojenost s každým
60

pokrmem, dostane se vám milosti a štěstí, abyste okoušeli i věčné bla
ženosti v nebi dle slov Písma svatého: „Blahoslavený, kdo jisti bude
chléb v království Božím“ (Luk. 14, 15.) Amen.

Promluva na V. neděli postní (smrtelnou).
„Budu podoben vám, lhářemf" (jan 3, ší)
„Kdo z vás bude mne viniti z hříchu?“, táže se Kristus Pán zástupů
židovských v dnešním svatém evangeliu a nikdo neodvážil se veřejně
vystoupiti, aby'nějakou vadu a nedokonalost Božskému Spasiteli vy
tknul. Tím více však se zlobifi nepřátelé Kristovi vnitř neupřímných srdcí
svých a. hněv a zloba jejich byla tak veliká, že se uchýlili k nadávkám,
nazývajícc Krista potupně „Samaritánem“ a spojencem „zlého ducha“.
'Na tuto hroznou urážku klidně ježíš odpověděl, že zlého ducha nemá,
ale že ctí Otce svého na nebesích, jenž jej oslavuje a dokládá: „já znám
Otce svého, a řeknu-li, že ho neznám, budu podoben vám lhářem.“ Pán
ježíš veřejně odkryl falešné, zlé nitro svých nepřátel, kteří mu nemohli
ani jediné chybičky vytknouti a nazval je lháři. Kamení bylo mu odpo
vědí na tuto pravdivou výtku. ježíš však se skryl; a proto zahaleny byly
kříže na všech oltářích v našich katolických chrámech.
Jako zástupy židovské oddány byly lži, tak bohužel, imnozí kře—
st'ané často lhou, & proto i jim latí výtka Kristova, neboť lež jest hřích,
který s pravdou Kristovou se nijak srovnati nedá a z té příčiny křesťan
ství zcela odporuje.
_
Dnešní rozjímání pak má nás povzbuditi k tomu, bychom se lži
varovali, neboť lež a) prospívá lidem pouze zdánlivě, b) má velmi smutné

následky.

.

*
*

a) Za času proroka _leremiášc někteří zákonníci vykládali zákon Mojží
šův tak, aby se zalíbili lidu, který byl oddán různým nepravoste'm.
Vykladatelé tito mlčením pomíjeli velké tresty, Mojžíšem stanovené na
rozmanité veřejné hříchy, zvláště na modlářství. Tímto nesprávným po
čínáním dopouštěli se podvodu, lži, jak praví jeremiáš: „Kterakž pravíte;
moudří jsme a zákon Hospodinův s námi jest? V pravdě lež činilo péro
lživé.“ (8, 8.) A na otázku proč lid v jerusalemě oddal se modlářství
a odvrátil se od Hospodina odvrácením velikým, odpovídá týž prorok:
„Chytili se lži a nechtěli se navrátiti.“ (8, 5.) '
,
Zákonníci za časů _leremiášových svým neupřímným, nepoctivým
výkladem zákona, svým perem lživým, získali si však oblibu lidu pouze
na chvilku, na krátký čas, neboť lid ]erusalemský za to, že'přiklonil se
k modlářství, že se přiklonil ke lži, byl přísně potrestán. Jerusalem, krás
né město judské is chrámem Salamounovým, slynoucím krásou, byl
zbořen, ztroskotán a lid odveden do zajetí babylonského, kdež trpěl pře
rozmanitá strádání a pronásledování. jistě s nevýslovným odporem vzpo:
mínali zajatí lidé ve svém těžkém bolu, při těch četných ústrcích, jichž
se jim dostávalo v zajetí, na své vykládače zákona, jichž_ lživé péro lez
činilo pro chvilkovou oblibu a jichž ústa pravdu lidu zatajovala.
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A tak jest to m. m. s každou lží, o které se člověk domnívá, že mu
prospívá. Snad si lží pomůže jednou, na chvíli, zjisté nepříjemnosti,
mrzutosti, ale v pozdějším životě, když lži přivykne, ztrácí důvěru a
tím iúctu všech lidí. Proto jest tak nebezpečné pro každého „člověka
první selhání, poněvadž ho strhuje na cestu špatnou, neupřímnou, s níž
jest těžko se vrátiti, když se jednou zpronevěří pravdě, jako lid _lerusa—
lemský, o němž praví prorok Jeremiáš, že se odvrátil od'pravdy „odvrá
cením urputným“.
V Homérově Odyssei čteme, kterak Odysseus, když plul se svými
druhy kolem ostrova Siren, které svým hlasem omámily plavce a pak
_jim záhubu připravily, zacpal všem uši a sebe dal přivázati ke stožáru
s obličejem k moři. Toto opatření učinil Odysseus proto, poněvadž vě
—děl,že nikdo, kdo uslyší hlas těchto Siren, nemůže odolati svůdnému

hlasu jejich.
Tak se to mái se lží. Kdo jednou dá si namluviti vábnýmí zvuky
jejími, lstivým našeptáváním jejím, že dobře pochodí, že nikomu ne- .
ublíží, řekne-li jenom malou nepravdu, jest ztracen pro celý život. Na
okamžik si pomohl, ale zkazil si svou přímou povahu a znepříjemnil
sobě ijiným život. Po nepatrném ulehčení následuje celá řada těžkostí.
Lež jedna žádá lží dalších a to čím dále větších, rozmanitých přetvářek
& lstívostí, které mají zastříti lež prvotní. Tím předivo lží vzroste a člo
věk se stává jeho otrokem, a žije v ustavičném neklidu, aby nebyl vy—
.zrazen a v pravé své podstatě osvětlen. -— A to se jednou zcela jistě
istane; nebot' někdy přece něco zcela se nesrovná a k sobě se hladce
nehodí to, co mluví, nebot' ani ten nejprohnanější lhář nedovede a ne
může všecko tak přehlédnouti, aby věděl, na každou otázku takovou od
pověď, která by se shodovala přesně se vším ostatním lhaním a překru
cováním. Lhář se zcela jistě jednou prozradí sám a celá umělá osnova
jeho neupřímnosti, nepoctivostí, nepřesnosti a lhaní vyjde na světlo.
Někdy se pro dovolenost lži uvádí, že se tím člověku prospívá,
neboť by mu prý pravda mohla uškoditi a uvádí se příklad s nemocným.
Bychom nemocného ušetřili, neklidu a nepokoje, jest prý třeba mu říci
nepravdu, lháti. Na to se však zapomíná, že nemocný zpozoroval-li, že
"byl jednou oklamán, že se mu neřekla čistá pravda, pozbude teprve klidu
-a pak nevěří nikomu z těch, kteří jej ošetřují a léčí a stav jeho se tím
_ještě značněji zhorší, než kdyby mu byla sdělena hned pravda. Právě
nemocní mají a musí míti čistou a pevnou důvěru k těm, kteří jsou kolem
'nich a veškeré tajnůstkářství ve slovech a posuňcích působí na nemoc
né v jejich 'pochmurné náladě dráždivě. Když však se mohou nemocní
bezpečně spolelmoutí na to, že se jím vždy jenom pravda mluví, pak
“skutečně je upokojí těšivá slova, která se k nim promlouvají. (Viz Sebe
“výchova “od Dra. Fórstra.)
Správně ted_v odsuzuje sv. Tomáš Aquinský každou lež, an praví:
„Není dovoleno lež pronášeti proto, aby někdo někoho od jakéhokoliv

nebezpečí

osvobodil."

'

Nuže varujte se m. m. lži, která by vám neprospěla než na chvilku,
zacpěte si uši před svůdnýnii jejími zvuky a odvrat'te obličej od její
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na pohled pěkné podoby, jako učinil Odysseus sobě a svým soudru—
kům, když pluli kolem ostrova Sirén. Naproti tomu pozdvihněte očí
svých k Bohu, k věčné čisté pravdě a poslyšte hlasu Písma svatého,
_jež vás napomíná slovy sv'. Pavla: „Nelžete jedni druhým.“ (Kolos. 3,9.)
b) Lež má též velmi zhoubné následky a prvním následkem jejím jest:
1. Nedůvěra a všeobecná nejistota ve vzájemném obcování lidu. Od
Boha jest nám vrozena láska k pravdě a upřímnosti; proto veškeré spo
lužití ve společnosti lidské má býti založeno na pravdě, vždyť veškeren
vzájemný styk zakládá se na tom, že slova považují se za výraz skuteč
ného stavu věcí. Pravdu mluvit, toť cesta, po které se musíme bráti pev
ným krokem a nesmíme s ní sejíti za žádnou cenu, chceme-li požívati
důvěry u lidí, s nimiž do styku přicházíme. Proto jest vznešenou po
vinností,“ vzácným úkolem každého člověka, aby vždy pravdu mluvil,
neboť tím člověk podporuje řadu lidí, kteří pravdou se poučí, rozma
nitého zla se vyvarují a nebezpečenství se vystříhají.
Naproti tomu lež působí rozklad a všeobecnou nedůvěru ve společ
nosti lidské. jestliže člověk jest obelhán, stává se nedůvěřivým a to jest
nejhroznější rozluka dvou lidí, neboť si vzájemně nevěří. Stane—lise lhaní
a neupřímnost všeobecnou v obci, městě nebo po celém národě, pak
jest veta po veškeré důvěře a vzájemný styk, který jest předností lidí,
jako nejrozmanitějších tvorů Božích, přestává býti radostným a stává se
nejhorší trýzní. Proto řádný katolický křesťan bude míti lež vždy v
ošklivosti, jak praví Písmo svaté: „Slovo lživé v ohavnosti míti bude
spravedlivý; bezbožný '(to jest lživý) zahanbuje, ano zahanben b'udef“
(Přísl. 13, S.)
'
Pravdu dí Písmo svaté, že člověk lživý, nepřesný, bývá často po—

trestán za svou prostořekost, nepoctivost a lež. Za války rusko-turecké
roznesla se po Varšavě překvapující zpráva, že Turci na Rusech znova
dobyli města Varny. Velkokníže Pavlovič, který byl tehdy místodržite
lem království Polského, dal pátrati po původci znepokojující zprávy,
naprosto vylhané. Bylo zjištěno, že jest to jakýsi měšťan, o němž bylo
známo, že si rád dodává důležitosti člověka, majícího veliké styky a ná
sledkem toho nejnovější zprávy.
'
Velkokníže pozval si onoho měšťana k sobě a mezi nimi rozpředl
se následující rozhovor: „Můj zlatý“', pravil velkokníže, „je to pravda,
co jste vyprávěl? Dobyli Turci Varny?“ „Carská výsosti, vypravuje se,
povídá se to, proslýchá se . . . myslím.“ „Tak, _tak a určitého nevíte
také nic?“ „Tak jest, určitého není známo ještě nic,“ přisvědčil osmělený
měšťan, rozradostněn pomocí velkoknížete. —- „Nuže, nutno se přesvěd
čit,“ řekl velkokníže Pavlovič. „Vy jevíte o věc tak veliký záje'm, žebudete
tak laskav a přinesete nám bezodkladně přímo z Varny určité a bez
pečné zprávy.“ Velkokníže zazvonil, načež vstoupil důstojník se čtvřmi
kozáky, naložili ustrašeného měšťana na saně a uháněli s ním za kruté
nepohody zimní přes celou Rus do Varny. A potom hned vlekli tohoto
nedobrovolného zpravodaje zpět horami a zavátými pláněmí. Po návratu,
propustil velkokníže potrestaného lháře s úsměvem a pravil: „No tak
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vidíte, Varna jest dosud v rukou našich. Jste jistě sám rád, že můžete.
teď vyprávěti, o čem jste sám přesvědčen.“
Zde vidíte, 'm. m., jaká hanba a trest stihl neprozřetelne'ho lháře.
Pamatujte si pro život, že lež je vždy krátkozraká moudrost.
2. Lež má ijiné zhoubné následky v zápětí. Jak mnoho nevinných
osob bylo odsouzeno proto, že svědkové místo pravdy vypovídali lež.
Příklad máme v nevinném Nabothovi, který na základě \'ylhaných svě—
dectví lidí, které Jezabel podplatila, byl odsouzen k smrti a ukamenován,
aby se král Achab mohl zmocniti vinice jeho. Jiní lidé lží přišli o čest,

dobré jméno, ztratili vážnost, dáni napospas

hanbě a potupám) byli,

trýznění, žalářováni, ač byli zcela nevinní. Příkladem jest Josef Aegypt
ský, na kterého muži svému nalhala různé věci manželka Putifarova.
3. Lež a nepravdivá zpráva může zaviniti i smrt. V Dolní Radechová
u Náchoda jisté ženě přišla zpráva z bojiště, že její muž padl. Vvlíčeny
byly dokonce podrobnosti, kam byl-ra'něn a kde byl pochován. Nebohá
žena brala si tu zvěst tak velice k srdci, že se nebezpečně roznemohla a
v několika dnech na to zemřela. Jaký úžas zmocnil se všech pozůstalých,
když den po pohřbu řečené ženy přišel z Ruska lístek, jímž za mrtvého
pokládaný manžel, oznamoval, že byl zajat a dopraven do Ruska.
Jak odstrašující to příklad, co může způsobiti nepravda, lež. Jaká
přísná výstraha ztoho plyne pro všechny lháře! Proto. uvážíte-li m. m.,
všechny následky lži, pak jistě si umíníte, že se budete každé lži pečlivě
chrániti, že vždy, všude, za všech okolností, jen pravdu mluviti budete.
Vězte, že jen pravdomluvní jsou Bohů milí, jemu se líbí, kdežto lhář
jest Bohu odporný, jak praví moudrý Šalamoun? „Ohavností jsou Ho
spodinu rtové lživí, ale ti jenž věrně, to jest “pravdivě činí, líbí se jemu.“
(Přísl. 12, 22.) Amen.

Promluva na neděli VI. postní „Květnoutů
„Jiní sekali ratolesti se stromův a prostírali na cestu.“ (Mat. 21, S.)
S velikou slávou jel Kristus Pán dle dnešního svatého evangelia do
Jerusalema. Sedě na oslátku jako král míru 3 pokoje, byl na své cestě
Božský Spasitel předmětem vzácné pocty, řídkého vyznamenání, srdečné
pozornosti zástupův, které se kolem něho nakupily. Mnozí ze zástupu
nejen dle východního obyčeje prostírali mu roucha svá na cestu, kudy
se ubíral, nýbrž i sekali ratolesti se stromůa vrhali je na cestu, tak že
Pán Ježíš ubíral se cestou, posetou a ozdobenou nádhernými květy. Ra
tolesti tyto byly z palem.
Palmový strom na východě těší se značně oblibě, neboť se mu při—
kládá velmi důležitá úloha v obyčejích lidu tamějšího. Nesmírnému pro
stranství mezi lndem a Atlantickým oceánem dodává palma zvláštního
půvabného rázu. Již ve starém Egyptě byla palma královnou stromů a u
Židů těšila se zvláštní úctě, tak že své stany na poušti zdobili palmami,
ano pod nimi ibydleli. Palma byla pro ně nejkrásnější upomínkou na
čtyřicetiletý pobyt na poušti a do dneška konají slavnost stánků ve stínu
palem. Když po stroskotání Jerusalema byli Židé odvlečeni do zajetí
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babylonského, palma šla s nimi do nehostinné ciziny. A když po 70
letech vraceli se pod vůdcem Zorobabelem do vlasti své, putovala s nimi
zpět i palma. Listy palmové byly jim odznakem radosti a vítězství. Mů
žeme říci, že palma u Zidu byla ve velké oblibě. Proto také při vjezdu
Pána ježíše do jerusalema zástupy házely ratolesti palmové, .obv daly
na jevo svoji úctu k němu a svoji radost a jej oslavovaly. l my (Ines
upřímně se radujeme z této oslavy Božského Pána a z te' příčiny i
dnes, na neděli květnou, církev ratolesti světí jako viditelné znaky vnitřní
naší radosti.
Tážete—li se, kdo se muže upřímně radovati dnes ijindy v životě
pozemském, odpovídám, že radovati se může: a) srdce nevinné, b) srdce,
které vykonalo nějaký dobrý skutek. A to jsem učinil předmětem dneš
ního našeho rozjímání.
*

*

*

a) Zbožná judith podivuhodnou statečností a ncohrožeností zachrá
nila své rodné město Bethulii od Hololerna a vojska assyrského, jež Be
thulii obléhalo. Když pak Assyrští s hanbou odtáhli, obyvatelé Bethulie
odebrali se do _lerusalema, aby tam na poděkování přinesli obět' Ho
spodinu. „Lid veselil se před svatyní; tři měsíce radost z toho vítězství
slavili s Juditou.“ (jud. 16, 24.) judith, m. m., s lidem mohla se právem
radovatl, nebot' srdce její bylo čisté, hříchem nedotčené, žila od smrti
svého muže pouze pro Boha, věnovala svůj život konání dobra ve pro
spěch bližních. Písmo sv. výslovně o ní praví: „Byla také k ctnosti při
pojena čistota“ (jud. 16, 26.) judith vyznamenávala se nejen všemi
ctnostmi, ale zvláště čistotou & nevinností srdce.
'
l my chceme—lise opravdu radovati, musíme míti srdce čisté, nevinné,
prosté hříchů. Kde jest hřích, tam jest nepokoj, rozervanost, neklid,
a proto smutek; tam nemuže býti radost. Ze radost, upřímné veselí
jest darem nevinnosti a čistého srdce, jest nejlépe viděti ina malýchi
dětech. Tvář jejich stále jasná, oči vesele se rozhlížejí, ze rtu úsměv
nezmizí a to proto, že srdce jejich jedovatým dechem hříchu nebylo
dotčeno, jest nevinné.
Veselá mysl jest ono podnebí, pod nímž se daří vše, vyjímaje rostli
ny jedovaté,“ praví spisovatel Fr. Richter. Ano, kde jest veselá, dětsky
nevinná mysl, tam nemá přístup nic jedovatého, tam se nerodí hřích.
Proto Písmo svaté pěje o Bohu:
„Vznešenost a velebnost jest před ním,
síla jakož i radost na místě jeho.“ (l. P'aralip. 16, 27.)
Síla a radost je tam, kde jest nejvýš svatý, svrchované dokonalý Bůh.
Předkové naši žili ve hmotných poměrech celkem daleko horších než
my, a přece byl život jejich radostnější nežli náš. Příčina toho spočívá

vtom, že naši otcové vedli život spravedlivý. Ctnosti: spravedlnost,
zbožnost, poctivost, vzájemná láska a věrnost, bohužel u nás na mno
hých místech vymizely, a místo nich ujala se bezcitnost, neupřímnost
a tvrdá neláska jedněch k druhým. A odtud tak málo čisté radosti! již
V. Beneš Třebízský dává průchod bolu nad tím, následujícími slovy:
„Radost v Čechách — štěstí v Čechách! Radost všechna jako otava po
_ ?.

('n')

kosena, štěstí všechno do hlubin bezedných naházeno! A chcete-li lásku
v Cechách? K pláči braši! Ta se v milé naší zemi prodává a kupuje!
Prodavačů dost a kupců ještě více. Upřímnost v Čechách? Píchá hůř,
než bodláčí! Poctivost v Čechách? Ach, milí braši, ta pod trdlicemi.“
(Levohr. povídka.)
Trpké to zajisté výtky známého kněze, povídkáře, který tak vroucně
miloval svůj český lid, čehož důkazem, jeho plamennou láskou k vlasti
dýšící spisy, jsou jistě upřímné a pravdivé. Vždyt' tam, kde se zahnízdil
hřích na místo ctnosti, tam vskutku veškerá radost uvadla, jako vadne
tráva, kosou posečená. Vytryskly tedy řečené výtky Třebízského 2 u
přímně milujícího srdce, kteréž těžce neslo, že v mnohých českých
srdcích lidských ta známá česká poctivost a nevinnost vymizely.
Nuže, m. m., chcete-li se Opravdu radovati, toužíte-li po tom, aby
čistá radost zavítala do srdcí vašich, pak buďte po příkladu našich
předků srdce čistého a nevinného!
b) Král David, ač nemohl již za svého života vystavěti důstojný
svatostánek' Hospodinu, přece položil k tomu základ. Svolal shromáždění
předních mužů a oznámil jim, jak mnoho zlata, stříbra, mědi, železa,
'drahého kamení, mramoru ivzácného dříví připravil ke stavbě domu
Hospodinova a vybídl přítomné, aby oni též dle své možnosti dary
!( řečenému účelu přispěli, což tito přislíbili a slibu dostáli. „[ veselil
se lid, když dary dobrovolně odevzdával, neboť celým srdcem obětovali
je Hospodinu; také však David král, radoval se radostí velikou'f'
(|. PM. 29, O.)

Hle, bohatí lsraelité se svým králem Davidem v čele zbavovali se
zlata, stříbra a romanitých drahých šperků a vzácných předmětů a přece
se z toho radovali. Radost tato prýštila z vědomí, že svými dary přispí
vají ku stavbě domu Božího, že konají skutek dobrý. Krásně praví
David k Bohu: „Protož ijá v upřímnosti srdce svého vesele obětoval
jsem toto všecko; a viděl jsem s velikou radostí, že i lid tvůj, který se
zde shledal, obětuje tobě dary.“ (l. Par. 29, 17.)
A to jest vskutku nemalá radost, kterou člověk pociťuje, když vykoná
nějaký dobrý skutek. lsraelité obětovali pro Boha majetek a radovali
se z této oběti a podobněmnozí netoliko obětují bohatství, pohodlí,
časné výhody, ale iživot z lásky k Bohu, z lásky k bližnímu a činí
tak s radostnou myslí, s veselou tváří.
Důstojníci i prostí vojíni velebili ve svých dopisech s nadšením
[duchovní činnost a obětavost na bojišti kněze z řádu kapucínského,
P. Perathonera z Meranu. Bylo ho možno nalézti všude, v nejprudší
vřavě bitevní, bud' uděluje umírajícímu poslední pomazání, nebo zase
podávaje raněnému něco k osvěžení, _iinde opět utěšuje raněného nebo
rozdávaje vojínům něco k jídlu. Procházel v nejhustším dešti kulí, bitev
ní čarou, nedbaje nebezpečí, tak že ho vojáci považovali za nezranitel
ného. A přes to, nikdy stesk nepřekročil rty jeho, naopak radostný
úsměv nezmizel zjeho tváře a veselá jeho mysl, byla pro každého
osvěžením a povzbuzením, nebot' vždy měl připraveno slůvko laskavé
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pro toho. kdo se k němu přiblížil a každého, pokud to v oněch těžkých
okolnostech bylo možné, obveselil.
Takovou radostnou tvář a klidné veselí v duši má každý, kdo jest
pro bližního, srdce citlivého, kdo koná skutky dobré, třeba to vyžadovalo
.s jeho strany značné oběti a sebezáporu. Tobiáš obětoval veškeren
.svuj majetek, aby v bídě ulevil svým krajanům a přece to činil 5 radost
nou mysli. Ba cítil podivuhodnou radost z těchto svých dobročinění
když sám zchudl a pociťoval nedostatek. Takovouto radost působí vědomí
vykonané-ho dobrého skutku a přesvědčivá naděje, že Bůh nenechá oběť
žádnou bez odměny, bez odplaty.
Nuže, m. m., chcete-li i vy cítiti v srdcích svých takovouto povzne
šenou, čistou radost, pak konejte hojně dobré skutky. Snažte se před-__:
vším, veřejně oslavovati Boha upřímným vyznáním víry, po příklad.1
zástupcu z dnešního svatého evangelia, kteří volali z nadšených _srdcí
.svých: „Hosanna, Synu Davidovu, Požehnaný, jenž se béře ve jmén.i
Páně. Hosanna na výsostechl“ Hled'te, abyste prostřelí Pánu ježíši na
cestu pestré květy křesťanských cností, které Kristus tak často a vřele
doporučoval, zvláště čistotu, pokoru a tichost. Pak budete nejen šťastni,
že budete pociťovati v srdcích opravdovou čistou radost, ale budete také
hodni, abyste vešli jednou v radost věčnou, kterou budete požívati na
věky a kterou nikdo neodejme od vás. "Amen.

Promluva na !. neděli po Velikonoci.

„| zaradovali se učenníci spatřivše Pána. Tu řekl jim opět: Pokoj
vám!“

(Jan

20, 121.)
Viv

Smutni byli sv. apoštolové, když jejich Božský Mistr byl ukrizován
a tělo jeho pochováno bylo do hrobu v zahradě ve skále vytesaného, na
němž spočíval těžký kámen. Smutni b_vli nejen proto, že neměli iitěch,
: jeho božských slov, že se nemohli radovati z pohledu na jeho jasnou,
vlídnou tvář, ale byli smutni též proto, že cítili výčitky ve svém svědomí,
že v nejtrudnějším okamžiku pro Božského Pána se tak nevděčně k ně
mu zachovali a že jeden po druhém jej opustil a bojácně se skryl. To
jistě bolelo jejich drahého Mistra, dobrého Otce. A ktomu měli stále
strach, byli v ustavičném nepokoji, aby nebyli též stíháni, odsouzeni,
usmrcení, proto z bázně před Zidy měli dveře zavřeny, vždyť scházela
jim síla, kterou byl Pán.

Fojednou však Ten, na kterého myslili, o němž tiše mluvili, na něhož
ve svých zkormoucených srdcích vzpomínali, objevil se udiveným zrakům
jejich, uprostřed nich stál z mrtvých vstalý Kristus. lzaradovali se
nesmírně, spatřivše milovaného Mistra, předobrotivého Otce, s utajeným
dechem naslouchali prvním slovům, která k nim pronese. Čekali zaslou—
ženou výtku, pokárání, ale nic takového nevyšlo z Božských úst laska
vého Fána. První slovo, které k nim z mrtvých vstalý Spasitel pronesl
bylo: „Pokoj vám!“ Apoštolové pak, jakmile ta krásná, iitěchyplná slova
uslyšeli, zaradovali se, rázem vymizel zármutek a bázeň ze srdcí jejich.
o'!

Hle,m. m., první slovo, které pronesl ježíš Kristus po svém zmrtvýeh
vstání k apoštolům a tím i nám, bylo: „Pokoj“. A věru není vzácnějšího
pokladu, není drahocennějšího slova pro lidstvo nad pokoj, mír. Uvažuj
me tedy dnes, kdy má pokoj a) jednotlivý člověk, h) kdy lidská společ—

nost?

*

.

.

a) Sv. evangelista Marek vypravuje, kterak jedna žena, trpící 12 let
krvotokem, dotknula se nepozorovaně roucha Kristova, když byl zástu
pezu obklopen, poněvadž byla v srdci svém pevně přesvědčena, že dotknu
tíizi roucha Pána Ježíše uzdravena bude. Když pak Božský Spasitel ji
vskutku uzdravil, avšak k poučení přítomných'žádal na ženě přiznání,
s házní padla k nohám jeho a řekla plnou pravdu. Na to jí pravil Pán:
„l)cero, víra tvá tě uzdravila. _ldi v pokoji.“ (Mar. 5, 34.) Pokoj vedle
uzdravení jí dal Kristus a žena tato si ho plně zasloužila, měla v srdci
velkou víru v božskou moc Spasitele, měla k němu něžnou úctu, nebot"
s iiázní se k němu přiblížila, byla srdce zbožného, pokorného, vždyť
klesla na kolena u vědomí své nehodnosti a konečně byla upřímná,
nebot' pravdu řekla vševědoucímu Pánu a nezapřela svého činu.
M. m.! jen ten má v srdci pokoj, mír, kdo jest srdce čistého, zbož
ného, ctnostného. Pokoj zvěstovali andělé při [narození Spasitele, ale
pouze lidem dobré vůle. A to jsou ti. kteří vůli svou srovnávají s vulí
Boží,“ kteří proti nejsvětější vůli Boží nejednají, kteří vždy a všude při—

kázání Boží zachovávají, čili to jsou lidé svatí, bohabojní, nevinní. Tako
vým lidem platí slova Písma svatého: „Ií, jenž doufají v Boha, porozu
mějí pravdě; a věrní v milování odpočinou v něm, neboť milost a po—
koj jest vyvoleným jeho.“ (Moudr. 3, O.).
Lidé, doufající v Boha poznají, že splní Buh všechna přislíbeuí
svá. naleznou odpočinutí duším svým a za tu věrnost, kterou přikázání
Boží zachovávali, obdrží milost a požehnání. Pokoj jest v srdcích jejich,
pokoj, který nic na světě ani pronásledování, ani smrt nemůže _iimvzíti
anebo změniti a zničiti. Vidíme to na sv. apoštolech, pokoj, který jim
Kristus Pán po svém z mrtvých vstání přinesl, provázel je po celý
život a mír byl v srdci ina tváři jejich itenkráte, když byli mrskáni,
tupeni a usmrcováni. Čisté jejich srdce bylo úrodným polem, kde se
pokoj Kristův mohl netoliko zachytiti, ale udržeti až do smrti.
Tažme se nyní, čím ztrácí člověk pokoj a vnitřní mír? Četl jsem v
novinách tuto zprávu: „V Kostelci u Hluboké mají zvon z roku 1600.,
na němž je tento zajímavý nápis, který česky zní: „Uděl pokoj, Pane,
ve dnech našich, neboť není jiného.' kdo by bojoval za nás, leč t_v,
Bůh náš všemohoucí“ Nápis tento latinsky psaný zní takto: „Da pacem
Domine ín diebus nostris, quia non est alius, qui pugnet pro nobis, nisi
tu [)eus omnipotens“ Zvláštní prý je, že zvon ten dne 12. prosince 1014
při zvonění na roráte pukl, tak že se na něj více ne7.v0ní.“ Vizte tu
zvláštnost, zvon s nápisem, obsahujícím církevní modlitbu mírovou, zvon
několik století starý, pukl v prvním roce války, když litice válečná zachvá
tila celou téměř Evropu, ba takřka celý svět.
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Zvon bývá někdy připodobňován lidskému srdci. Nuže, kdy puká
to—lidské srdce, ve kterém dotud sídlil mír a pokoj? Tenkráte, kdy.?
bouře hříchu je zachvátí, když'zlá vášeň usadí se na dně srdce lidského.
Lidé hříšní nemají pokoje a klidu, žijí v ustavičném rozvratu, strachu,
těžkého smutku, který na ně doléhá zvláště, jsou-li o samotě, lidé hl'lálll
podobají se ve svém zármutku a nepokoji apoštolům, když po ukřižo
vání Božského Spasitele tři dny v nejistotě a strachu se skrývali ve ve
čeřadle, dokud z mrtvých vstalý Kristus bolestný neklid nesňal s (lllŠÍ

jejich slovy: „Pokoj vám!“
„Není pokoje bezbožným“, praví Písmo svaté (lsaiáš 48, 22.) —
Správná to zajisté slova věčné Pravdy. Hříšník, ikdybv měl bohatství.
slávu, zdraví tělesné, není spokojen, dokud srdce jeho puklé nepravost
mi, dokud bezbožnost hlodá na duši jeho. A čím získáme ztraceného
klidu, kde najdeme léku pro rány a pukliny našeho srdce? Nikde jinde,
než ve zpovědnici u toho, kterému platí slova Kristova z dnešního sva
tého evangelia: „Kterýmž odpustíte hříchy, odpouštějí se jim.“ jen kněz.
na místě Božím může člověku hříšnému ve svátosti pokání pronésti
kouzelné, vzácné slovo: „Pokoj toběl“
b) Kristus Pán svěřil apoštolům svůj učitelský úřad a poslal je hl'isat
své učení do celého světa, Rekl k nim: „jdětež, aj já posílám vás jako
beránky mezi vlky. Do kteréhož domu vejdete, rcete nejprvé: „Pokoj
domu tomutol“ (Luk. 10, 3. S.). Hle, Božský Spasitel nařizuje svým
apoštolům, aby první slova, která pronesou v některém domě, SpOlCČ
nosti, rodině, oznamovala pokoj. jak dojemná to péče dobrotivého Spa
sitele, aby všude se uhostil pokoj.
A v které rodině, v kterém národě, ve které společnosti lidské jest
pokoj domovem? jen tam, m. m., kde sídlí vzájemná láska. jen v tako
vé rodině jesi pokoj a mír, ve které děti milují vroucně své rodiče a
sebe navzájem, jen v takové rodině jest krásný soulad a svornost, ve
které rodiče rozumně milují své děti, o ně se starají, k dobrému vedou,
dobrý příklad jim dávají a jich časné ivěčné blaho na mysli mají.
A podobně jest tomu i v té velké rodině národů, ve společnosti lidské.
Pokud členové této rodiny, různí národové, se milují a vzájemně si po
máhají, rozmanité služby ochotně si prokazují, potud je mezi nimi ten
drahocenný poklad všech lidí, který Kristus s nebe snesl a svým v_vznn—
vačům doporučoval a přikazoval, mír a pokoj.
„Dobrát' jest sůl, pakli sůl bude neslaná, čím ji osolíte? Mějte sul
v sobě a pokoj mějte mezi sebou“, (Mar. O, 49.), praví Kristus Pán.

'Solí zajisté vedle moudrosti a neporušenosti mravů míní Božský Spa
sitel lásku. Nemožno sůl ničím jiným nahradit, aby pokrm bvl chut—'
ný a nemožno též společnosti lidské dáti nic jiného, žádný jiný základ,
aby žila ve svornosti nežli lásku. Láska jest svatou ochranou společnosti
lidské, neboť jest to anděl, který se vznáší nad lidstvem a který svými
něžnými křídly zachovává mu pokoj a mír. „Láska k Bohu a lidem
přivádí klid a mír“, pravi správně Lacordaire.
Míru pak vážili si již staří národové pohanšti a oceňovali jeho bla
hodárnost pro každého jednotlivce v národě, pro každý stav a povolání
(Il)

ve společnosti lidské. Na př. Rekové velebili mír těmito větami: „I-jé
eiréne ton georgon kai petrais trefei kalos -—ho poemos de kai pedion.

kakós.“ („Mír rolníka iv horách živí dobře, vojna pak ina rovině
špatně.“) Se zásadou tou zajisté každý, kdo válku zažil a kdo nepřed
pojatě pozoruje skutečný život, musí plně souhlasiti.
.
Jelikož láska jest tmelem svornosti a tím ipokoje ve společnosti
lidské pak snadno odpověděti můžeme na otázku, čím se porušuje mir?
Jsou to hříchy proti vzájemné lásce: nedostatek dobré vule mezi jednot,
livými členy společnosti, sobectví, přílišná zištnost, tvrdá bezeitnost jed
něch proti druhým. Z toho pak vznikají spory a války. Rekove' ve zmí
něné průpovědi položili proti sobě mír a válku a my jsme si v_vložili,
že kde láska, tam jest pokoj a kde není lásky, tam vzniká válka, která
jest smutnou výslednicí hříchu proti lásce k bližnímu.
Proto Kristus nařizoval nám, svým vyznavačům, abychom netoliko
pokoj milovali, nýbrž iabychom lásku měli, přeje si „abychom se ve
spolek milovali,“ (jan 3, 23.), neboť věděl, kde nebude lásky, nebude ani
míru a tam budou války. „Kdo nemiluje, zůstává ve smrti“, (jan 3, ll.),
přísně volá Kristus Pán, neboť člověk bez lásky šíří jen nenávist, hněv,
rozbroje, válku a smrt lidí nevinných.
Vědom si vznešené své povinnosti hlasatele míru a lásky neustával"
za světové války, otec křesťanstva, Benedikt XV. volati, napomínati :i pro
siti .válčící národy, aby odložíce hněv, všem tak záhubný, nastoupili
cestu lásky a tím cestu k míru. Hlas jeho byl dlouhý čas hlasem volají
cího na poušti, neměl toužebného výsledku. Nicméně budil hlubokou
ozvěnu .a vléval balsam útěchy do srdcí trpících, křísil živě :i vroucí
přání, aby krvavý zápas válečný byl urovnán, smírnou cestou. Vojini
útrapami pochodů znavení, krvácející z mnohých ran, matky a manželky
hořkými slzami oplakávající svých synů a manželů, sirotv marně se
ohlížející po otci svém živiteli, obyvatelé prchající z hořících měst &
bortících jse domů — ti všichni čerpali posilu ve svých bezmeznvch'
útrapách za války ze sladkých, láskou k trpícímu lidstvu prosycených,
slov papeže Benedikta XV., vybízejících k míru a pokoji.
Božský spasitel přinesl světu rovnost všech lidí, přinesl světu bratr—
skou lásku a tím pokoj a mír, ale synové tohoto světa znetvořili a po
skvrnili tento jeho svatý, čistý odkaz. Svět vůbec chová se právě opač
ně a nepřátelsky k těm nejšlechetnějším snahám a nejvznešenějším úmys
lům a odkazům velikých mužů. Spisovatel Petr Rosegger líčí zajímavým
,'způsobem rozhovor v nebesích: „Zdálo se mi“, tak píše, „v noci, že
Všemohoucí zasedl na soudnou stolici a předvolal mocné tohoto světa.
Předstoupil Mojžíš a Bůh se ho ptá: „Cos dal svému národu“ „Zákonf“
„A co z něho udělal?“ — „Hřích.“ Předstoupil Karel Veliký a Bůh se
ptá: „Cos dal svému národu?“ „Oltář.“ „A co z něho národ “činu?“
_..Flanoucí' hranicí.“ Pak se Bůh ptal Napoleona: „Co tys dal svému
národu?“ „Slávu.“ „A co z ní národ učinil?“ „Hanbu,“ zněla odpověď.
Pak se ptal Bůh jiných a'každý si stýskal, že jeho dar byl zneuctěn.
Naposledy se zeptal Bůh svého jednorozeného: „Milý svnu, co t_v jsí
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přinesl člověčenstvu?“ „Mír.“ „A co z něho učinilo?“ Kristus neodpo
věděl. Rukama, od hřebu krvavě zjizvenýma zakryl si tvář a xaplakal!
M. m.! Kristus z mrtvých vstalý nás pozdravuje slavnostně slovy:
„Pokoj vám!“ Dejme si upřímnou otázku: „Máme mír v srdci svém,
pěstujeme mír s bližním, jest pokoj Kristův ve společnosti lidské? Ne
musí Kristus opravdu zvláště dnes nad lidstvem zabraným v krutý zápas
všech proti všem bolem se zachvívati ——
ba přímo plakati?“ Mám za to,
že všichni si přejete míru. Proto umiňte si, že se budete varovati hříchu,
který by rušil pokoj srdce vašeho, umiňte si, že budete šiřiteli a vvkoná
vateli drahocenného odkazu ježíše Krista, lásky k bližnímu, neboť tím
budete potírati válku a dáte základ k trvalému míru a bude i pro Vás
platiti sladký pozdrav Pána: „Pokoj vám!“ Amen.
Pro'mluva na II. neděli po Velikonoci.
„Dobrý pastýř dává život za ovce své.“ (jan 10, H.)
Oběť & láska jsou k sobě v těsném poměru, neboť čím větší oběť,
tím větší láska a naopak. Obětuje-li někdo k záchraně bližního jmění,
svědčí to o veliké lásce toho, kdo jmění obětoval. _Na př. rodiče, one
mocní-li jich dítě a vynakládají-li vše na záchranu svého syna, své dce
ty, volají-li k loži nemocného svého dítěte lékaře 7. dálky, ikdvby to
vyžadovalo veškerého jich jmění, pak můžeme bezpečně tvrditi, Že
takoví rodiče vroucně svoje dítě milují. Kdyby však někdo vydával
dokonce v nebezpečí svůj vlastní život, aby druhého zachránil, otom
bychom řekli, že přináší oběť, která svědčí o nesmírné, v pravdě hrdin
ské lásce k tomu člověku, kterého svým životem zachránil.
A takovou neskonalou lásku k veškerému lidstvu dokázal Božský
Spasitel, který život svůj položil jako oběť, aby lidi smrtí na kříži spasil.
Pán ježíš mohl proto o sobě právem říci: „já jsem pastýř dobrý, který
ovcí neopouští za žádných okolností, který nenechá jich na _pospas ne
příteli, nýbrž brání je ze všech sil, ano dává za ně iživot svůj.“ —
! my všichni, m. m.. jsme drahými ovcemi ježíše Krista, dobrého Pas
týře, i my všichni zachráněni jsme jeho přehořkou smrtí kříže od věč
ného zavržení. Uvažujme tedy dnes: a) že Kristus Pán svojí krví na kříži
prolitou dokázal, že jest dobrý pastýř; a proto, b) že jest naší svatou po
vinností vážiti si toho znamení naší spásy — kříže.
_

.

.

a) Utrpení lidské, při němž se krev _prolévá, při němž teče lidská
krev, považuje se za největší a zajisté vším právem, neboť krev lidská
je to nejdražší na světě. Proto věříme, že utrpení lidské, spojené s pro
léváním krve povznáší k vyšším cílům a že krev lidská nevinně prolita
nezůstane bez zvláštní odměny. Krev mučeníků z prvních dob křesťan
ských, ipřinesla křesťanům nejen svobodné vyznávání jich náboženství
a vzrůst církve Kristovy, nýbrž lidstvu svobodu vůbec, vymanila lidstvo
z otroctví, povznesla člověka k pravé lidské důstojnosti a zaručila mu
všeobecnou rovnost. Z té příčiny mučeníci křesťanští vždy byli a do
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sud jsou velice vážení a ctěni, poněvadž prolévali to, co má člověk nej
dražšího, svojí krev.
Jestliže zvláštní úctě a vážnosti těší se prolitá krev lidská, s jakou
nesmírnou úctou musíme pohlížeti k prolité krví Božské, kterou dobrý
pastýř, ježíš Kristus vycedil na kříži za ovce své. jediná kapka té nej
vzácnější krve Kristovy, jakou kdy svět mohl spatřiti, by byla stačila
vykoupiti lidstvo, poněvadž měla cenu nekonečnou, ale nestačilo to pře
veliké lásce dobrého Pastýře, který vycedil krev svojí do poslední kapky.
ještě po smrti nechal si kopím otevříti své nejsvětjší Srdce a poslední
zbytky krve .vytékaly 'v proudu po mrtvém svatém jeho těle, poslední
krupěje krve Božského Pastýře do nachova barvily to památné dřevo
kříže. Až na dno vypil kalich bolestí a hanby, kalich hořký, plný ne
skonalých bolestí, obtížen vinamí, kletbou a těžkými smrtelnými hříchy
všech lidských pokolení, svých oveček dobrých í zlých, za něž zmíral.
Nejvzácnější krví svou přinesl Božský Spasitel lidem ztracený pó—
klad, smír s Bohem, Otcem a každému jednotlivci vnitřní pokoj a mír,
dle slov sv. apoštola Pavla: „Neboť se zalíbilo (Bohu Otci), aby v Synu
Jeho přebýval a všecka plnost, a aby skrze něj smířil všecko s sebou,
uveda v pokoj skrze krev kříže jeho i co jest na zemi i co jest v nebi.“
(Kolos. ], 19. 20.) Hle, krví Syna svého na kříži prolitou, smířil se Buh
s padlým lidstvem, krví jeho, na kříži prolitou, uvedl opět na svět pokoj,
po němž lidstvo tisíce let toužilo.
Na kříži dokázal Božský Spasitel, že jest pastýř, který dává život
za ovce své. Zemřel hroznou smrtí, prolil svoji nejdražší krev, abychom
my žili, abychom zachránění, spasení byli na věky. Proto kříž Krístúv

jest pro nás znamením nového života; ježíš Kristus zmírá, ale jeho po
sledními bolestmi, jeho'posledním vzdechcm raší a vyrůstá pro nás květ
nového života, života nadpřirozeného, věčného. Dobře to vystihl básník
(František Zybal), když volá: „Kříž spásy v květu stojí, nový život dá.“
b) Řádný katolický křesťan uvážív dobře tu milost. které se mu
smrtí dobrého Pastýře, ježíše Krista, na kříži dostalo, váží SL kříže,
jej miluje, ctí jako nejdražší památku, jako nejdražší věc na světě. A
zajisté dobře činí, neboť: ]. Kříž, úcta a láska ke kříži Spasitele našeho
sílí člověka v utrpení a soužení a strastech tohoto života. Kdo by mohl
vypočísti, :kolika duším, bolem zlomeným, poskytl kříž útěchy, jak
četným lidem pouhý pohled na kříž vnukl radostnější, statečnější my
šlenku: neklesnouti, ale brániti se, když pod tíhou břemen a strastí stáli
na pokraji zoufalství. Proto lidé, kteří v životě trpkého a bolestného
zakusili. vyznamenávají se vřelou, opravdovou úctou ke kříží Kristovu,
poněvadž jsou zkušeností

přesvědčeni, jak mnoho vděčí kříží za od—

hodlané snášení předcházejících útrap a minulých strádání.
Plukovník 75. pěš. pluku jindřícho-Hradeckého zaslal starostovi měs
t'a jíndřichova Hradce, Karlu Mertovi dopis, ve kterém zmiňuje se o
pochvale polního podmaršálka Bóltze, které se dostalo jmenovanému
pluku přípisem ze dne 12. června 1916., dále plukovník děkuje za veliko
noční dárky, které město pluku zaslalo a na konec praví: „jsem hrd
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.a šťasten, že stojím v čele 75. pluku, nevyrovnatelných Grenewilských.
_Jest to opravdová radost, s jakým sebevědomím naši tidé postupují, ——

klobouk dolu před každým jednotlivcem. dustojníkem ivojínem. Pluk
75. jest také skoro jediným, který rozmary posiční války tu snáší, ale
snáší je s plným úspěchem. Dinkazem toho mohou býti pochvalná uzná
ní, která pluk v poslední době si získal. Ano, řekněte svým krajanům,
že mohou býti pyšni na své v poli stojící syny. _ležto k polní hlídce _7363.

u kříže se pojí jeden výjev z pozoruhodné historie pluku, dal jsem kříž
na tomto místě sejmouti a zabaliti a zasílám jej se žádostí, aby tento
kříž '.11vhodném místě Vašeho města byl postaven na věčnou -pamět'
světové války i na paměť slávyplné účasti, kterou pětasedmdesátníci při
ní měli. Až klidnější časy nastanou, pošlu na ten kříž též nápis.“ (C. Jih.)
Jak hřeje v srdci taková pozornost a úcta ke kříži, který bvl svěd
kem nejer: statečnosti vojinu jmenovaného 75. pluku, ale zajisté i svědkem
nesmírných útrap duševních itělesných hrdinských vojínu a v těchto
útrapách kříž je sílil.
Kéž bychom i my v dobách strasti, které zažíváme a které snad nás
jednou čekají, plni lásky a úcty ke kříži vzhlíželi, útěchu a spásu 7. něho
čerpali. poslechnouce slov básníka: „Kříže spasný třpyt náš ostrov za
štítí“ (Sv. (lech v „Dagmaře.“) Ano, kříž Kristuv, se svým nadpozem—
ským třpytem náš ostrov, toto slzavé údolí, zaštítí, ochrání a vysvobození
z útrap přinese. K tomu nás též povzbuzuje a nám dobrý příklad dává
sv. apoštol Pavel, jenž s krásnou hrdostí hlásí se ke kříži Kristovu, an
praví:-. „()de mne však daleko budiž, abych se honosil, leč v kříži Pána
našeho, ježíše Krista.“ (Gal. 6, M.).
2. Kříž Kristův sílí a chrání nás v útrapách tohoto života, ale zvláště
v hodině smrtí. Po tomto životě, prožitém ať v bolestech & strádáních,
ať v radovánkách a blahé spokojenosti, nastane pro nás všechny hodina
loučení se s tímto světem, s tímto pozemským ostrovem: smrt. Lidé,
kteří na světě mnoho radosti nezakusili, kteří naopak měli život plný
protivenství, opouští tento svět s mnohem větší odhodlaností a stateč
ností, než lidé, jichž život byl blažený, utrpení prostý. „Velebný pane“,
řekl mi dělník při zaopatřování, „smrti se nebojím, ano přiznám se,
že kdyby nebylo dítek, které zde zustavím, že rád bych se rozloučil
s tímto světem, vždyt“ jsem na něm nic dobrého neužil“
Než at' jest to jakkoliv, at' byl život člověka příjemný či strastiplný,
každý člověk v hodině smrti potřebuje útěchy a více jí potřebuje ten
první, poněvadž ho život nenaučil trpěti. A takovouto útěchu poskytuje
jedině kříž Kristuv, který ukazuje svým nejvyšším ramenem k nebi,
kde po utrpení, jež předchází smrt každého člověka, nás očekává život
věčný. Kříž nás těší, že po tomto krátkém utrpení nastane život bez
konce, život.dokonale blažený a radostný, kříž učí nás, že musíme
trpěti, chceme-li do slávy nebeské vejíti, kříž dokazuje nám, že Kristus
sice umřel, ale z mrtvých vstal slavný a nesmrtelný, a proto imy z
mrtvých vstaneme proměněni a oslaveni. V kříži a jeho učení jest pro
věrné jeho ctitele moc spásy, pro odpúrce a jeho nepřátele, znamením
smrti věčné, jak praví sv. apoštol: „Slovo () kříži je totiž bláznovstvím
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pro ty, kteří hynou, pro ty však, kteří se zachraňují, to jest pro nás,
jest mocí Boží.“ (l. Kor. 1, lS.)._
Když vojenský kněz dával poručíkovi před jeho odjezdem do pole

medailli Panny Marie, pravil důstojník vážně: „Velebný pane, dejte mi.
raději křížek umírajících. Nevrátím se již, mohu ho _proto potřebovatL“
A vskutku poručík tento v poli byl těžce raněn, upadl do zajetí a tam
zemřel. Pohled na kříž dodal mu zajisté síly, jak doufal, jak toho ve
svém utrpení a zvláště v hodině smrti potřeboval. Zajisté kříž, který
při sobě míti chtěl akterý tak vroucně miloval, zachránil mu život
věčný.
Uvážíme-li m. m., ta dobrodiní, která nám poskytuje kříž, připome—

neme-li si ty milosti, které se prýští z tohoto spasného znamení, pak
jistě si my zamilujeme kříž a budeme jej míti v náležité úctě. —-Básník
_lulius Zeyer měl kříž ve velké úctě. j'eho přičiněním se stalo, že za při
spění mecenáše Hlávky mohl .umělec Bílek vyřezati svuj památný kru
cifix, kříž se Spasitelem. Když dilo mistra' Bílka bylo dokončeno, h_vl
Zeyer velmi dojat, když patřil na kříž Kristův, zhotovený rukou umě

leckou. Píše otom Bílek takto: „Když viděl Zeyer dílo moje hotové,
stál dlouho před křížem a slzy mu stékaly po tváři. S krásným úsměvem
slzavým obrátil se ke mně, tiskl mi ruku, vroucně mě objal, k sobě tiskl.
a líbal . . . A před mým Kristem vroucně“se pak pomodlil . .
(Tak
dne 4. března 1901. píše Bílek S. Bouškovi).
Vizte, m. m., Zeyer se před křížem vroucně pomodlil. Tak číňte i v_v,.
modletc se před křížem, vždyť pohled na kříž vám připomene onu nei

smírnou lásku Božího Spasitele, kterou On, dobrý Pastýř dokázal tím,
že život svuj položil za vás, ovce své. Dobrý pastýř zaslouží si dobré
ovce atakovými budete, když se k Božskému Pastýři budete tuliti,
učení Jeho rádi poslouchati a jim se v životě spravovati. Pak mužete
doufati, že Božský Spasitel vás jednou k sobě s radostí přivine, že
ten laskavý Pastýř Vás s radostí do svého ovčince uvede a za vaši
dobrotu a věrnost k _leho Kříži a učení odmění vás královstvím nebes—
kým. Amen.

Promluva na Ill. neděli po velikonocích.

„Vy se budete rmoutiti, ale zármutek váš obrátí se v radost."
(jan 16, 20.)
Dnešní sv. evangelium líčí nám zármutek sv. apoštolu, když jim
praví, že je brzo opustí: „Maličko a neuzříte mne.“ Těší je však Bož
ský Pán, že jej opět spatří, že opět zaraduje se srdce jejich: „A opět
maličko a uzříte mě.“ Při té příležitosti připravuje sv. apoštoly na bu
doucí utrpení, strádání, bolest a zármutek, který budou pocit'ovati v
srdcích svých, takže budou plakati. Avšak ten zármutek, ten pláč, ne—
potrvá než maličko, krátký čas na tomto světě a po tomto, poměrně
krátkém a bolestiplném životě bude následovati věčná radost a ustavič
ný ples. „Amen, amen, pravím vám: Vy budete kvíleti a plakati, ale svět
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se bude r_adovati; vy se budete rmoutiti, ale zármutek váš obrátí se.
v radost.“
A jak tomu bylo u sv. apoštolu, že bolest a zármutek hyl v_vstří
dán radostí, tak jest to se všemi lidmi, tak to bývá, m. m.. i s námi. A..
to jsem učinil předmětem dnešního našeho rozjímání.
.
.
i

a) Pokud na světě žijeme, jest nám snášeti různá utrpení, pociťujeme
často, přečasto zármutek. Nebyl ho uchráněn ani Syn Boží, ,ležíš Kristus,
který jako člověk trpěl neskonalá muka, bolesti duševní itělesné. ! on.
zvolal v zahradě Getsemanské pln smutku: „Smutnát' jest duše má až
k smrti.“ (Mar. 14, 34.) a na kříži bolestiplně povzdechl: „Bože můj,
Bože můj, proč jsi mne opustil?“ (Mar. 15, 34.) Jaká nesmírná bolest..
a neskonalý zármutek v tomto povzdechu!
:
A podobně sv. apoštolové ve svém pozemském životě .zakoušeli.
zármutek v plné míře, jak jim Božský Pán v dnešním svatém evangeliu
předpověděl. Strádali a trpěli v životě a mučenická smrt byla konečným
utrpením, byla korunou bolestí v jich strastiplném, pozemském životě.
Sv. apoštol Pavel ve svém listě píše Filipským, že považuje za potřeb
né, poslati k nim svého spolubojovníka a pomocníka Epaírodita. Tento
pomocník velikého apoštola národů miloval Filipské a oni mu spláceli
stejnou vřelou láskou; proto se velmi rmoutili, když se dověděli, že
Epafroditos onemocněl. Když pak se z nemoci pozdravil, toužili Filipští
jej spatřiti a prosili sv. Pavla. aby jim ho poslal, aby se přesvědčili,
že jest opět zdráv a aby se tak v zármutku zaradovali. Sv. apoštol jest
ochoten prosbě jejich vyhověti, neboť ion miloval svého pomocníka a
bratra, a proto dovedl chápati zármutek svých milých křesťanů Filip—
ských.
Píše jim: „Epafroditos rozstonal se na smrt; ale Bůh smiloval se nad.
ním a nejen nad ním, nýbrž inade mnou, abych neměl zármutek na
zármutek. Spěšněji proto posílám ho, abyste spatříce jej opět. se zara—
'dovali a já abych byl méně zarmoucen.“ (Fil. 2, 27. 28). jak něžně"
miloval svého pomocníka i Filipské sv. apoštol Pavel. Slovy uvedenými
přiznává, že ho Bůh ušetřil jednoho zármutku, který hlodal na jeho srd
ci tím, že mu onemocněl jeho milý druh, kterého Bůh uzdravil. Avšak
ze slov apoštolových „zármutek na zármutek“ patrno, že nemoc drahého
bratra Epafrodita nebyl jeho zármutek jediný, nýbrž že srdce jeho b_vlo
obtíženo ještě bolestmi a strastmi jinými.
Známe obětavý život sv. Pavla a víme, že nebylo téměř jediné bolesti
tělesné, anebo duševní. které by byl ušetřen. Byl několikráte mrskán,
bičován od Zidů iod pohanů, byl v nebezpečenství smrti ve vlnách
mořských i na pevnině, pronásledován lotry a jinými nepřáteli. A konec?
katův meč na cestě Ostijské v Římě oddělil tu zármutkem přeplněnou
'hlavu od těla, přestalo tlouci to, pro Ježíše Krista nadšené, hrdinské srdce
sv. apoštola národů, které znalo lépe než jiné srdce lidské, co jest to.
bolest, utrpení, zármutek.
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Tehdy, 29. června roku 67. po Kr., zaradoval se pohanský svět řím—

ský, vida na popravišti zkrvavenou hlavu jednoho z nejohnivějších hla
satelů a šířitelů nenáviděné nauky křesťanské. Zvítězila na chvíli zloba
nad ctnosti a poctivostí, radovala se a na chvíli převahy nabyla lež nad
čistou pravdou křesťanskou, která se pro právo a spravedlnost Boží
rmoutila a zdánlivě podlehla zlobě a nespravedlnosti. Pravdivě se tu o
svědčila slova Kazatele Starozákonního: „Srdce mnohých bývá, kdež jest
zármutek a srdce bláznů, kde jest veselí.“ (7, S.).
| vaše srdce, m. m., bylo snad už naplněno často zármutkem, když
na př. vám onemocněla matka, otec, bratr, sestra, i vy s úzkostí patřili
jste na bledě tváře svých milých jako kdysi sv. Pavel rmoutil se nad
nemocí svého milého druha Epafrodita. Ba snad někomu z vás otec,
matka, bratr, sestra zemřeli, a vv jste s pláčem a mnohým kvílením do
provázeli je na hřbitov, jako tehdejší křesťané pochovali sťaté tělo sv.
apoštoia Pavla na místo, na kterém později vystavěna byla památná
basilika.
Nebo mnohý z vás sám stižen byl nemocí nebezpečnou av bole
stech potácel se mezi životem a smrtí a smutno bylo mu v srdci dle
slov Písma sv.: „jako mol rouchu a červ dřevu: tak zármutek člověka
škodí srdci.“ (Přísl. 25, 20.) Vím, že mnohý z vás i_iinak strádá v
těžkých nynějších dobách a že víte, jak palčivá jest slza nedostatku a
bídy

. . .

Jestli však někdo z vás jest dosud tak šťastný, že žádného podob
ného zármutku dosud nezakusil, pak ho to čeká dříve nebo __později
v životě budoucím. lkaždý z vás rozloučiti se musí jednou se svými
milými rodiči nebo sourozenci, které vám smrt odejme, vždyť smrť jest
úděl nás všech pozemšťanú. Nesmíme však příliš podlehnouti zármutku,
nesmíme zapomenouti na útěchyplná slova Kristova z dnešního svatého
evangelia: „Zármutek váš obrátí sev radost“, o čemž porozjímáme dále
v 'části druhé.
b) jako není na světě radosti, na kterou by nečíhal zákeřný bol,
tak není také nezměrného bolu, kterému by z dálky nekmitala hvězda
naděje, hvězda útěchy a radosti. Není dne, který by nekončil nocí a
naopak znení noci, po které by nenásledoval světlý den, který vlévá novou
'radost, jasnou naději srdci zarmoucenému.
Vizte Krista na kříži trpícího, mrákotami smrti obestřeného! V bolu
nesmírném a v posledním zármutku pronesl: „Dokonáno jest“, naklonil
hlavu a vypustil duši. V témže však okamžiku nastala radost tisíců
spravedlivých, kteří v předpeklí očekávali své vykoupení a jimž duše
Pána Ježíše od těla se odloučivší, tuto radostnou zprávu zvěstovala.
A třetího dne vstal z mrtvých, aby radost vléval do srdcí zarmoucených:
své dobré drahé matky, svých apoštolu, učenníků a nábožných žen.
Ctyřicátého dne vstoupil pak z mrtvých vstalý Pán na nebesa k Otci
svému, aby jako člověk přijal odměnu slávy neskonalé za svá utrpení
na zemi.
A tak jest tomu i s lidmi, že po přestálých utrpeních pociťují veselí,

jsou naplnění radostí, která jest často větší předcházejících utrpení.
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Četné příklady toho máme v Písmě svatém. Abraham za svůj zármutek,
který cítil v srdci při obětování syna lsáka na hoře Moria, byl odměněn
velikou radostí, kterou byl naplněn, když mu Bůh oznámil, že bude
arciotcem národa vyvoleného, z něhož se narodí Messiáš. Jakob na své
odstrkování, pronásledování, nenávist, za svůj zármutek, prožitý v domě
svého tchána, Labána, odměněn bohatstvím azvláštním požehnáním
Božím.

Josef, syn jakobúv, za ústrky, pronásledování, za smutný pobyt v
žalářní kobce, vyznamenán byl správou a vladařstvím celé mocné země
Egyptské a dožil se mnohých radostí.
Tak tomu bylo i s vámi, m. m., i váš minulý zármutek byl vždycky
změněn v radost. Vždyť víte, že po nemoci nastalo uzdravení a tu se
zajisté pamatujete, s jakou nelíčenou radostí jste po prvé po nemoci
lůžko opouštěli, s jakým nevýslovným plesem jste spěchali potom ven,
do krásné přírody. Nikdy jste si nevážili svého zdraví lépe, než po nemoci,
zvláště těžké. A tak tomu bude i s tím zármutkem, který nyní pociťujete,
tak tomu bude i s každým bolem
budoucnosti, změní se jednou v ra

dost.

Spisovatel a kanovník Vyšehradský, Beneš Kulda, námahou očí oslepl
a v tomto neštěstí složil nejkrásnější báseň, kterou diktoval. V básni té
se těší, že když mu zhaslo světlo očí, vzešlo mu světlo ducha a naděje,
spatřiti světlo věčné po smrti. Po příkladu tohoto zbožného kmeta
kněze, snášejme i my s křesťanskou statečností utrpení svá v naději na
život věčný, neboť tam veškeren zármutek pozemský změní se v nesko—
nalou radost. Amen.

Promluva na IV. neděli po velikonocích.
„Utěšitel . . . usvědčí svět . . . ze spravedlnosti.“
(Jan 16, S.)

Zarmouceni byli sv. apoštolové, dle dnešního svatého evangelia, když
uslyšeli, že je Pán ježíš opustí. Takový smutek rozhostil se v srdcích
jejich, že zapomněli se tázati svého Mistra, kam jde, že je míní opustiti.
Proto Božský Spasitel jim laskavě domlouvá, aby se nermoutili, že od
chod Jeho jim bude užitečný, nebot' jde k tomu, který jej na svět poslal,
ke svému Otci a pošle jim Utěšitele. Ten je naučí všeliké pravdě a až
přijde, přesvědčí svět () spravedlnosti.

.

Kristus Pán za svého pobytu na zemi předpověděl, že po smrti
vstane z mrtvých, vstoupí k ()tci svému a sešle Ducha svatého, Utěšitele.
To, co předpověděl, nyní se po z mrtvých vstání Páně naplní, tak že
všichni nevěřící musí uznati jeho božské poslání, musí uznati jeho ne
vinnost, svatost, když Duch svatý přijde, jak On předpověděl. Proto .Utě
šitel přesvědčí svět 0 spravedlnosti, donutí všechny, aby uznali právo a
pravdu na straně Božského Vykupitele.
—1

—l

Po tomto vysvětlení milovaného Pána apoštolové zajisté přestali se
'rmoutiti, bolestný zármutek vymizel ze srdcí jejich, naopak zaradovali
se v duších svých, že nevinnost Spasitelova jasně bude prokázána a
Spravedlnosti bude zadost učiněno. A zajisté vzácnou ctností jest křesťan
ská spravedlnost, neboť každý člověk, kterému se dostáva spravedlnosti
a práva, a který též spravedlnost a právo vždy uplatňuje. má blažený
pocit spokojenosti & vědomí, že pracuje pro své štěstí věčné. A to jsem
'učinil předmětem dnešního našeho rozjímání.
*

.
Il

Spravedlnost nás povzbuzuje k tomu, abychom každému dávali, čím
jsme mu povinni a totéž očekáváme navzájem od něho. To se vztahuje
“nejen na hmotné statky, na př. spravedlivý plat za práci, poctivé zboží
.za peníze, vydatnou pomoc v'nemoci, utrpeních, nehodách a různých
neštěstích bližního, nýbrž týká se to i věcí duchovních, jako prokazování
cti a poslušnosti rodičům a nadřízeným, mluvení pravdv vůči každému
člověku, pronášení nepředpojatých svědectví ve sporných věcech dvou
anebo více lidí, poskytování duchovní útěchy v zármutku.
Z toho, co bylo řečeno, pozorujete, že spravedlnost jest základem
společenského soužití, řádně upraveného a spořádaného. Proto sv. Amb
rož velebí spravedlnost: „Jest vznešený lesk spravedlnosti, která spíše pro
-'druhé jest zrozena, než pro nás, neboť společnost naši podporuje a
zvláštní povýšenost a vznešenost udržuje si tím, že svému soudu vše
podrobuje. jiným pomoci poskytuje, peníze přináší, služby neodpírá,
“nebezpečenstvi pro jiné podstupuje. (De off. Lib. l.)
Též v Písmě svatém čteme pěkné oslavování spravedlnosti: „Spra—
lvedlnost zvyšuje národ.“ (Přísl. 14, 34.). Nebo na jiném místě: „V
hojné spravedlnosti jest síla největší.“ (Přísl. 15, 5.) Dle těchto slov
věčné Pravdy, chce-li býti jednotlivec silným, pevným, chce-li celý národ
býti slavným a mocným, musí býti proniknut spravedlností a láskou k
právu a pravdě.
Vzorem spravedlnosti jest veliký papež, lnnocenc lll. CNS.—1216),
jenž účastnil se činně nejdůležitějších světových událostí svého věku. Týž
sám o sobě doznává: „Množství rozmanitých prací spočívá na nás. Mu
síme zkoušeti návrhy, jak čeliti úpadku náboženství, jak utiskovaným
pomoci k právu, na mnohé dotazv odpovídati, o různé země se starati,
'legáty (vyslance) vysílati, přemýšleti, jak pomocí Svaté zemi.“ Ve všech.
těchto pracích a podnikáních běželo mu vždy hlavně o čistě právo, ve
všech soudech a rozhodnutích byl na Výsost spravedlivý. Tam', kde šlo
o zákon Boží, o zásadyspravedlnosti. neplatil u něho král více, než pod
daný. Vyznává o sobě toto: „Naše mysl jest nezlomná, naše předsevzetí
neochvějně. Nás neodvrátí od pravé cesty ani úplatek, ani prosba, ani
láska, ani nenávist. Co dle zákona jest nedovoleno, toho se nemůžeme
na nižádnou přímluvu pozemského krále schváliti. K vůli lidské přízni
nesmíme užívati dvojí váhy, dvojí míry; pro král-3 pozemského nesmíme

uraziti :krále nebeského“ (Fr. janovský).

'78

a) A to jest, m. m., ta p1a\á (spra\edlnost, jestlize se neohlížíme na
prospěch svuj, na časné vyhody, na přízeň, poch\ alu tohoto světa, nýbrž
vždy pozd\ihujeme duši S\OLIk nebi a tážeme se, co říká našemu jed
nání a počínání Bůh. Neboť vězte, že spravedlnost jest dcerou nebes,
jest zbytkem rajské nevinnosti, které se lidé těšili před hříchem prvotním,
& proto ji svět a jeho stoupenci tolik nenávidí, pronásledují, v posměch
a potupu uvádějí. Toto nepřátelství, týto útoky, toto znehodnocování
mácného onoho pokladu, spravedlnosti, nesmí nás však odvrátiti, aby
chom snad spravedlnost nekonali, abychom nastoupili na špatnou a ne
bezpečnou cestu bezpráví, útisku a nespravedlnosti. Naopak, s tím- větší
a vroucnější láskou musíme přilnouti ke spravedlnosti, čím_ “urputněji
jest pronásledována. Budeme-li spravedlivými vůči lidem, budeme-li spra
vedlivými ve svém poměru k Bohu, pak sami budeme klidnými, blaže
nými na světě a budeme i ve svém okolí šířiti radostnou spokojenost.
Pravé, čisté spokojenosti může dosáhnouti pouze ten, kdo na zá
sadách ,spravcdlnosti uspořádal svůj život. Vždyť jak může býti spoko—
jen ten, kdo si musí v skrytosti své duše přiznati, že majetek nebo
statek nabyl nepoctivým, vydřidušským způsobem, jak může klidně. těšiti
se slávě ten, kdo jest si vědom, že jí dosáhl špiněním svých spolubliž
ních, kterým urval čest a dobré jméno podplácením lidí prodejných,
hanobením a jiným nečestným způsobem? Proto může ibohatý nebo
chudý, vzdělaný nebo prostý, slavný nebo neznámý, vznešený !nebo níz
ký jen tenkráte býti spokojeným, byl-li vždy spravedlivým.
Spisovatelka M. Duckmanová v povídce „Babička Tat'ana“ upřím
ně vylíčila takový spokojený, milý, plný tichého kouzla, 'život prosté,
spravedlivé ženy z lidu. „Babičko, Tat'ano, byla jste někdy -šťastná?“,
tázala _se jí spisovatelka. „Co to mluvíš, paní?“, odpověděla babička,
„což pak jsem nyní 'nešt'astná? A řekla jsem 'ti —- Bůh ti odpusť —
někdy, že jsem nyní, nebo že jsem dříve kdykoliv jindy byla nešťastná?“
„Tak vy jste i nyní šťastná, babičko, Taťano?“ podivovala se spisovatel
ka znova. „Ano, ty*s paní, jaksi nechápavá. Řekni mi, co nazýváš
štěstím? Snad hedvábí, nebo aksamit. Ci snad skvosty nebo kočár
s přípřeží. To ne, takovéto štěstí u mne nikdy nebylo
.“
„A jiné?“ — „Jiné bylo, jest a bude a nevezmou mi je ani knížata
zemská, ani zlodějové noční, neboť jest neocenitelný dar Boží, vložený
v' chatrné tělo moje ...“ — „Zivot je tak krásný, jsi-li jen zdravá a
máš čisté svědomí. které ti nevytýká, že's někomu ublížila . . .“ „A vy
byste ničeho již nechtěla, babičko Tat'ano, jste úplně spokojená se svým
žvotemřm — „Úplně, milá paní a jen blahořečím za tu spokojenost
Hospodinu. Mám domek ateplo v něm a spokojenost a více dobra,
než potřebuji; mám kravičku a koníčka a dělníci si držím. Mám také
práci, mám svůj krámek, do něhož tolik lidu přichází. S každým slovo,
dvě, promluvíš a hleď, při tom poznáš mnoho, dovíš se o mnohých
bolestech, kterých jsi sama ušetřena a někomu zase sama cosi na pro
spěch proneseš a v těžkostech a nesnázích poradíš, čerpajíc ze své zku
šenosti. Ve svátek je kostel, potom zabloudí k tobě někdo na návštěvu,
po čem tedy ještě zbytečně toužíš?“

Hle, tak mluví stará obchodnice, babička Tafana a cítí se spokoje
nou, poněvadž žije křesťansky dle hesla: „Modli se a poctivě pracujl“
Toho večera, dlouho jsem seděla v řeménkářském krámě. Slova stařeny
jsem si stále v mysli opakovala. Bylo v nich tolik upřímnosti a prostoty,
že mimovolně mi napadla slova evangelia: „Blažení jsou čistí srdcem &
spravedlivého života, nebot' ti uzří Hospodina“
Jak pěkně líčí spisovatelka život a zásady spravedlivé, prosté ženy!
Ano, m. m., lidé spravedliví jsou spokojeni, klidni, neznají úzkosti a
výčitek svědomí jako lidé zlí. Proto správně dí Písmo svaté: „Spravedli
vý ujde úzkosti“ (Přísl. 12, 13.) a „spravedlivého nezarmoutí, což by
se koli přihodilo jemu, nebo za ním jde radost.“ (Přísl. 12, 21.). Spra
vedlivý, ikdyby byl sebe prostším a chudším, klidná, radostná spoko
jenost jde s ním, světlé stopy zanechává noha jeho, kamkoliv by 'vkročil,
milá, něžná vzpomínka těch, se kterými se stýkal, jej provází. „Není
třeba ani bohatství, ani důstojenství, aby byl člověk spokojen a šťasten.
Ukájení nejprostších potřeb stačí tělu, pěkná četba baví mysl, přesné
konání povinnosti plní radostí svědomí.“ (Lacordaire)
b) Spravedlnost působí nejen spokojenost na zemi, ona zajišt'uje nám
štěstí největší. blaženost nebeskou. Na světě nebývá spravedlnost dosti
oceněna a řádně odměněna, ba lidé spravedliví bývají předmětem po
směchu a pohrdání, jedná se s nimi jako s lidmi pošetilými a obmeze
nými. jejich spravedlnost bývá často příčinou ústrkú ve světě, poněvadž
svět nedrží se práva a spravedlnosti, nýbrž spíše řídí se zásadou, kde
je moc, tam je iprávo, kde je chytrá lest a skrytý podvod, tam je
úspěch a vítězství. A proto lidé spravedliví, spoléhající na poctivost a
lásku bližních, bývají zpravidla zklamáni a jest jim často mnohé bezpráví
trpěti a snášeti.
Na věčnosti však od nejvýš spravedlivého Boha odměněn bude každý
skutek křesťanské spravedlnosti a lidé spravedliví náležité oslavy dosáh
nou. „Tehdáž se budou spravedliví jako slunce stkvíti v království Otce
svého“ (Mat: 13, 43), praví Písmo svaté a dokládá:'„Kdo má uši
k slyšení slyš.“ (Tamtéž) Hle, jak Písmo svaté vybízí nás, abychom si
spravedlnost zamilovali, spravedlivé skutky konali, neboť pak budeme
opravdovými syny Otce nebeského a vyznamenání budeme takovou bla
žeností a štěstím, že zářiti budeme jako slunce, které požehnání a „ra
dostný život hmotnému světu přináší.
„Kdo má uši k slyšení, Slyš,“ volá Písmo svaté ik vám, m. m.
Nezacpávejte svých uší zásadami bezpráví, skutky nespravedlnosti, nýbrž
otevřete je krásným slovům věčné Pravdy, v Písmě svatém obsažené,
a konejte upřímně spravedlnost, podporujte a uplatňujte právo!
„Kdo byl dlouho

bez práv, svá chce práva,

——

ze správnosti muži roste sláva.
V pokoře se na kolena sklání
Srb jen před Bohem ve chvály vzdání“
Tak pěje o svém národu Srbsko-lužickém, nejmenší to větvi slovan
ské, 150.000 čítající, nadšený kněz a národní, předčasně zesnulý básník

8)

jakub Cižinski. A zajisté opravdová sláva jen ze spravedlnosti může Wy

růsti.
Na hradě císařském \e Vídni bylo napsáno: „Justitia regnorum fun
damentum, “ „sp;ax edlnost základem království. “ Vláda vídeň. se toho bo
hužel nedržela. My však v naší krásné osvobozené vlasti přičiňujme se,
aby tato správná zásada nebyla jen napsána mrtvými literami na chlad
ném zdivu, nýbrž aby tato pravda se vtělila do vřelých, pro spravedlnost
nadšených srdcí našich. Tím budeme pracovati za štěstí a spokojenost
svou, svých bližních a zároveň za šťastnou budoucnost svého milého
národa a plný rozkvět naší drahé vlasti. A budeme zářiti jako slunce
světlem spravedlnosti a teplem práva pro všechny lidi, budeme jasným
vzorem pro své vrstevníky ipokolení budoucí, zaplašíme tmu bez—
práví, odstraníme chlad a mráz nespravedlnosti, za což získáme korunu
věčné ,slávy v nebesích. Amen.

Promluva na V. neděli po velikonocích.
„Proste a vezmete, aby radost vaše byla úplná. “ (jan 16, Zl.)
Reč, kterou dle dnešního svatého evangelia pronesl Pán ježiš ke
svým apoštolům, upozornil na svoji smrt, z mrtvých vstání a na nebe
vstoupení. Pra\í: „Vyšel jsem od Otce & přišel jsem na svět, opět opouš
tím svět a jdu k Otci, vstoupím na nebesa. “ Aby však apoštolové netruch
lili pro odchod Božského Mistra 5 tohoto světa, těší je Pán, že všech
no, začkoli budou prositi ve jménu jeho, dostane se jim od Boha Otce.
Ba přímo a důrazně vybízí k takové prosbě, řka: „Proste a vezmete, aby
radost vaše byla úplná“ Radosti naplněno bylo zajisté srdce apoštolů,
když obdrželi od Boha ta přerozmanitá dobrodiní, která si ve jménu
Pána Ježíše vyprosili.
A jako Kristus Pán vybízel apoštoly, aby Boha prosili, tak ve své
dobrotě povzbuzuje inás, abychom v prosbách a modlitbách k Bohu
volali. l nám platí jeho dobrotivá slova: „Proste a vezmete, aby radost
vaše byla úplná“ jak vřelá to slova Božského Spasitele, kterými doká
zal, že nás miluje a o naše blaho se stará, když nám netoliko dovoluje,
nýbrž přímo nařizuje, abychom prosili za to, co by nám sloužilo k blahu,
ke štěstí, co by radostí naplnilo srdce naše. A to jak víte, činíme mod
litbou.

——

V následujících dnech křížových budeme vsichni vroucněji než jindy
Boha prositi k Bohu volati, k němu se modliti nejen v chrámu Páně,
nýbrž i v přírodě při posvátných průvodech u čtyř křížů, anebo svatých
soch. Proto uvažujme dnes o některých dobrodiních, kterých modlitbou
si můžeme vyprositi, čímž vzácná cena modlitby se nám v jasném světle
objeví.

1. Modlitba působí povznesení celého člověka, neboť jest vzácným
výronem a dechem duše nesmrtelné, neobyčejnou krásou a ušlechtilými
sdhopnostmi obdařené.
Za jednoho jarního jitra šel jsem dříve než jindy do chrámu Páně,
abych sloužil mši svatou. Nahlédnuv ze sakristie do kostela, spatřil jsem
s—
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tam 13letou dívku, pohříženou v modlitbu. Kromě ní nebylo za čas
ného tohoto jitra nikoho v kostele a proto duše této mladistvé dívky
se ponořila nerušeně ve vroucí, tichou, zbožnou rozmluvu s Bohem,
neboť netušila, že ji někdo pozoruje. Tím dojemněji, věrněji u upřímnéji
působil na mne výjev ten. Ranní úsvit ozařoval svým jasem její temné
vlasy i její bílý plášt', do kterého byla zahalena, odrážel se v jejích čis
tých zříielnicích, a ona všecka jsouc takto v slunečném jasu, vyhlížela
jako vtělené světlo.
Hlavu měla pozvednutou knebi dívka ona, oči upřeně vzhuru,
jakoby čekala zvláštní útěchu a spásu. V její pobledlé tváři, v pootevře
ných ústech, v pozvednutých pažích iv očích k nebesům obrácených,
bylo jakés nadpozemské kouzlo, svaté nadšení. Nezapomenutelný to ob
raz pro mne, který mě poučil, jak dovede modlitba člověka, tvora při
poutaného tělem k této hroudě pozemské, duchem povznésti k jasným
výšinám nadzemským a dodati mu nesmírného, přímo rajského půvabu.
Krásně píše o modlitbě církevní spisovatel Hettinger, ajá jsem
plně pochopil jeho nadšená slova, kterými modlitbu velebí, když jsem
si připamatoval onu zbožnou dívku, modlící se v kostele, jak jsem vám
vylíčil.
Slovutný křesťanský apologeta Hettinger píše takto: „V čem záleží
modlitba? Modlitba jest svátečním dnem duše, jejím hodem, její věčnou
poeslí. Modlitba jest nejvyšším a nejkrásnějším činem člověka, jest nej—
vznešenějším projevem jeho života, jenž třídí a čistí podstatu jeho. Mod
litba ,jest nebeskou září, která se rozlévá po všech skutcích člověka a
jim dodává pravé ceny. Kdo se nemodlí, ten po lidsku nežije, nýbrž jen
živoří. Kdyby duše člověka, opatřena byla všemi pozemskými dary,
kdyby v sobě soustřeďovala veškeru vědu a umění, pak-li se nemodlí,
podobá se krásnému obličeji, jemuž oči byly vyloupány. Duše učence,
jenž se nemodlí, stojí nevýslovně níže, než duše prosté, chudé ženy, jež
své mozolovité ruce spíná k vroucí modlitbě. Proto vším právem může—
me říci, že člověk má rozum a svobodnou vůli, že jest na světě jen
proto, aby se modlil. Slovem člověk, chce-li po lidsku žíti, nemuže býti
bez modlitby, poněvadž nemůže býti bez náboženství. Kdo se nemodlí,

nemá také náboženství.“ (Apologie des (Ihristenthums.).
Z té příčiny Písmo svaté vybízí nás k ustavičně modlitbě, která nás
tak vysoko povznáší těmito slovy: „jest potřebí vždycky se modliti &
neustávati.“ (Luk. 18, I.). A sv. Tomáš Aquinský o nutnosti modlitby
píše takto: „K modlitbě jest každý nucen, aby získal duchovních statků,
které „.se jen z nebe dávají. Proto si je člověk získati nemůže jiným
Způsobem, než když o ně prosí“ (In. lV. Sent.).
2. Modlitbou si vyprošujeme vysvobození z různých nehod, nesnází a
nebezpečenství. Esther, chystajíc se předstoupiti před krále s prosbou
Za své nevinné krajany v době, kdy nikdo pod trestem smrti“ ke králi
nesměl vejíti, takto vzkázala Mardocheovi: „jdi, shromažd' všechny Židy,
kteréž nalezneš u Suzan a modlete se za mne, . . . . kteráž se vydávám
na smrt a nebezpečenství.“ (Esther 4, K).). My víme, že Esther šťastně
vykonala poslání a úkol svůj u krále, ona jediná nalezla milost u krále,
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že nebyla usmrcena, když k němu vešla a vyprosila záchranu pro Mar
dochea a ostatní Zidy, ač již rozsudek smrti pro ně byl podepsán od
krále. To zajisté způsobila modlitba, kterou k Bohu za ni její věrní
vysílali.
V době války ze Zďárska se oznamoval tento příběh: Milého překva
pení dostalo se obyvatelům nedaleko ležícího mlýna. Majitel A. B. 'dlel
na válečném poli. Jest znám jako muž velice zbožný. Postavil na př.
svým nákladem nádhernou kapli a při mši svaté klečel obyčejně na
dlažbě přes celou mši svatou. _lednu sobotu, když se děti vykoupaly,
jako obyčejně modlily se potom za svého tatíčka a na konec dodaly:
„Dobrý ježíši, vrať nám tatínka živého a zdravého z války domů!“
Sotva to dořekly, otevřely se dveře, objevil se muž v tváři přepadlý ——
očekávaný tatíček. Děti se daly radostí do pláče a počínaly si v zá—
chvatu radosti jako bez rozumu.. Když pak první návaly radosti' se
trochu uklidnily, vypravoval otec o prožitých těžkých okamžicích. A. B.
“nebyl raněn, vracel se k svým drahým jako rekonvalescent po přestálém
vnitřním těžkém neduhu. (Květy lásky l915.)
[ my, m. m., v každém nebezpečenstvífve všech útrapách modlitbou
obracejme se na Pána Boha a Bůh nás neoslyší, naopak ochrání a za
chrání a v_vsvobodí nás, bude-li to k našemu prospěchu časnému a
zvláště věčnému. Poslechněme upřímné rady moudrého Siracha, jenž
praví: .,Proste Boha, všech věcí, kterýž veliké věci učinil ve vší zemi,
kterýž rozmnožil dny naše . . . at' nám dá utěšeni srdce a aby byl pokoj
za idnu našich po dny věčné.“ (50, 24.)

3. Modlitbou můžeme vyprositi blaho sobě idruhým. Když Amom,
nejvyšší úředník královský, chtěl usmrtiti Mardochea a veškeren národ
židovský vyhubiti, tu Mardochěus se takto k Bohu modlil: „Pane, pane,
králi všemohoucí, v moci tvé zajisté všecky věci položeny jsou a není,
kdo by odolati mohl vůli tvé, když bys umínil si vysvoboditi lsraele'.
'A Pánem jsi všech věcí, aniž jest, kdo by odolal velebnosti tvé. Nyní,
Pane, Králi, Bože Abrahamův, smiluj se nad lidem svým, nebo chtějí
nás nepřátelé naši zahubiti a zahladiti dědictví tvé. Nepohrdej dědictvím
svým, které jsi sobě vykoupil z Egypta. Vyslyš prosbu mou a obrať
žalost naši v radost, abychom živi jsouce, chválili jméno tvé, Pane, a ne
zavirej úst těm, kteříž Tě chválí a tobě prozpěvují, Pane, Bože náš.“
(Esther

13, Q.»—l7.)

Jak krásná to modlitba, plná víry a duvěry v Boha, ale též plná
lásky k svému národu. _lak dojemně prosí Mardocheus, aby Bůh neza—
víral úst těm, kteří ho jazykem rodným chválí, aby nevyhubil jich řeč,?
která jest Mardocheovi tak mi'á a drahá. Tak vroucí, tak upřímné mod—
litbě nemohl Bůh odepříti svého vyslyšení. Stalo se, jak Mardocheus
se modlil. Národ jeho zustal uchráněn nejen pronásledování, ale dovole
no mu, aby i v zajetí chválil jednoho Boha modlitbou a zpěvem svým
nbdným, sladkým jazykem.
_
l m_v, m. m., prosme Boha za blaho své, ale modleme se téz za
blaho svých bližní-ch, zvláště svých rodičů a sourozenců, kteřl jsou
s námi téže krve. Nezapomínejme však ve svých modlitbách ani na ty,
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kteří s námi mluví týmž jazykem, kteří s námi tvoří jeden společný
národ. Mardocheus se modlil za svůj lid, aby nezahynul národně, aby
mu nebyl vzat jeho jazyk a Bohu se ta modlitba líbila, a proto ji vy
slyšel. Též my modleme se za svůj národ, aby nezahynul nejen v ná
rodním ohledu, nýbrž imravním, neboť mravní zkáza vedla by nutně
ike zkáze &pohromě národnostní. Proto volejme vroucně k Bohu,.
Králi všech, aby národ náš mohl se povždy netoliko modliti svým ja
zykem k Bohu, ale aby to také celý národ vždy činil.
Národ, který by tak nečinil, který by se nemodlil, upadal by ve
svých čistých, po otcích zděděných mravech, tonul by pak v nešle
chetnostech a stejně by zahynul, neboť dějiny nás učí, že národové
zkaženi si svoji národnost, svoji řeč, svá práva nezachovali, nýbrž po—
stupem doby v moři jiných národů zanikli.
A takovouto modlitbu mají k Bohu \'ysílati netoliko ženy, nýbrž
i mužové, kteří mají býti vzorem svornosti a lásky, jak praví sv.
apoštol“ Pavel: „Chci, aby se muži modlili na všelikém místě, pozve'da
'jíce ruce čisté bez hněvu a svárlivosti. Taktéž iženy, zdobíce se styd
livostí a cudností.“ (l. Tim. 2, 8. O.). Vizte, sv. apoštol přeje si netoliko
modlitbu mužů a žen, nýbrž chce modlitbu mužů čistých rukou, na—
plněných k sobě vzájemnou láskou a úctou, tedy prostých hněvu &
svárů, u žen pak vyžaduje stydlivost a cudnost, vlastnosti & ctnosti,
bez kterých nemůže žena čekati, že Bůh prosby její vyslyší a žádaných
milosti a žehnání udělí.
Nuže, m. m., povznášejte denně mysl svou k Bohu, denně Boha
proste v upřímné, vroucí modlitbě. Pamatujte však, že máte býti při
modlitbě čistých rukou, stydlivého srdce, čili svatého života, neboť
jen pak můžete čekati, že modlitba duši vaši naplní posvátným nad
šením, že modlitbou vyprosíte si vysvobození'z různých útrap -a konečně
že modlitbou vyprosíte si blaho nejen pro sebe, nýbrž i pro své drahé
příbuzné a pro bližní, zvláště pro ty, kteří s námi Boha chválí stejným
jazykem. Amen!

Promluva na VI. neděli po velikonocích.
„Ale tyto věci mluvil jsem vám, abyste, když přijde hodina jejich,
rozpomenuli se, že jsem vám je pověděl.“ (jan 16, 4.).
V dnešním svatém evangeliu předpovídá Kristus Pán svým apošto—
lům jich budoucí utrpení, kterýmžto utrpením dosvědčí, že On jest“
pravým Synem Božím, přislíbeným Vykupitelem lidstva. „! vy svědčiti
budete o mně, neboť jste se mnou_od počátku't, praví Božský Spasitel.
Nejpádnější svědectví o něčem nebo o někom podává ten, kdo to, co
vypovídá, potvrzuje ztrátou na př. majetku, cti, ba i života. A takového
svědectví o sobě, jako Synu Božím, žádá Kristus od svých učenníků,
,když praví jim: „Z náboženské obce vyloučí vás
a každý, kdo
vás zabije, bude se domnívati, že by tím Bohu sloužil.“ Nejen vylou
čení z náboženské obce, ze společnosti židovské předpovídá jim Pán—,
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,ale i smrt. Aby se pak sv. apoštolové toho krvavého svědectví, až při—.
jde hodina jeho, nezalekli, předpovídá jim je Kristus Pán.
A svatí apoštolové svého Božského Mistra nezklamali, všichni tr
pěli rozmanitá protivenství pro pravdu Kristovu. protože svědčili ne
ohroženě, že ježíš jest Syn Boží, ba téměř všichni podstoupili pro toto
svědectví smrt. Utrpení to však je nezmalomyslnělo, nacpak utvrdilo je,
statečnými učinilo, takže apoštolové dávali zářný příklad hrdinských
ctností, přesvědčeni jsouce o pravdivosti blahoslavenství Páně: „Blaho

slavení, kteří protivenství trpí pro spravedlnost, neboť jejich jest krá
.lovství nebeské“ Při tom si připomínali slova Kristova, kterými jim
takové utrpení předpověděl a takové svědectví od nich žádal.
l my, m. m., máme, je-li to třeba, trpěti pro spravedlnost po příkladu
sv. apoštolů. Abychom se k tomu povzbudili, uvažujme dnes, že protiven—
ství člověka povznášejí k různým krásným a vznešeným ctnostem.
*

.

*

Bez utrpení, at' tělesného, at' duševního není člověka na světě. Utr
pení a protivenství, která jest nám snášeti, nejsou také odvislá od hříš
nosti nebo nevinnosti člověka, ba lidé nevinní často trpí nejvíce, jak
toho důkazem nejsvětější člověk a Bůh, Ježíš Kristus a_jeho matka
Panna Maria. Písmo svaté, v té věci praví: „K tomu zajisté jste povo
láni, ježto i Kristus trpěl za nás, zůstavuje vám příklad, abyste následo
vali šlépějí jeho.“ (l. str. 2, 21.)
Utrpení Pána ježiše utkvělo živě a pevně Petrovi v mysli, takže
po celý život si připomínal, kterak Kristus Pán byl zajat v zahradě
Getsemanské, kde utrpení a ponížení jeho začalo, kterak svého mistra
chtěl bránili i mečem a jak Božský Spasitel jeho pomoc odmítl, poně
vadž svým utrpením chtěl učiniti zadost spravedlnosti Boží a člově
čenstvo spasiti.
Věřícím v Římě sv. Petr častěji ve svých řečích ten památný oka
mžik v zahradě Getsemanské připomínal: „Přišel zástup vojáků & slu
hové kněžští, aby Krista jali. Když se jich Spasitel ptal, koho hledají,
odpověděli: ,.Ježíše Nazaretského“ a když jim řekl: „.láť jsem“, padli
na zem a nemohli vztáhnouti ruce na něho. Teprve když opět se Ho
_ptali a On jim znova odpověděl, jali Ho. Noc byla tenkráte chladná —
pokračoval sv. Petr — ale krev vřela mi v srdci, dobyl jsem tehdy.
meč, abych Ho bránil a ut'al jsem ucho služebníka velekněze a byl
bych Ho bránil nad život svůj vlastní, kdyby mi nebyl řekl: „Schovej
meč do pochvy! Zdali nebudu píti kalicha, kterýž mi dal Otcc?“
Nato jali H0 a svázali.“ (Sienkiewiczz „Quo vadis.“)
1. Příklad Božského Pána posílil sv. Petra, že s milostí Boží trpěl
pro Krista a spravedlnost království Božího různá protivenství, žalář,
ano ismrt kříže. Sv. Petr dokázal tím utrpením hrdinskou cnost, sta
tečnost. A věru, křesťanská statečnost, která se ani smrti neleká, jed—'
ná-li se o právo, spravedlnost a dobro vůbec, projevuje se odhodlaným

snášením utrpení aprotivenství.
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Legenda'vypravuje, kterak jistá princezna se zavázala k dobrovolné
mu mlčení, k dobrovolné němotě na 3 léta, aby vysvobodila svých 12
bratrů proměněných v orly. Ač němou, pojal ji král za manželku a žil
s ní šťastně jeden rok. Avšak když mu zemřely 3 dítky, které vlastní
matka králova trávila z nenávisti k němé své snaše, uvěřil král zlým na—
lšeptáváním své matky, že příčinou smrti dítek jest němá jeho manželka.
Proto pohnal nevinnou svoji choť k soudu a kázal soudcům přísným,
neúprosným, krutě ztrestat neslýchaný zločin. Smutná stála ubohá ve
svém hoři, leč na bratrů vzpomínajíc spásu, na slih daný, neřekla ni
slůvka, ač bolem pukalo jí srdce, ač se na rty zoufalý dral výkřik. Němá
stála obraz bolu tklivý. „Pod meč katův vinnou složí hlavu“, tak zněl
nález neúprosných soudců a od soudu přímo na popravu ji vedli jako
bídnou vražednici. Když však kat již zamával mečem, aby rozsudek
smrti vykonal, tu sama Královna nebes přispěla na pomoc odsouzené,
aby prohlásila, že k mlčení se dobrovolně zavázala, abv vysvobodila
své bratry a proto, že jest nevinná. A na důkaz toho objevilo se 12
bratrů v rytířských zbrojích, a obklopili milovanou sestru, která tolik
pro jich záchranu a spásu vytrpěla protivenství. Avšak netrpěla nadar
mo a proto poděkovala Panně Nejsvětější, s vděčným srdcem klesla
na kolena a z uondané, ubolené duše vytryskla jí slova: „Požehnaná
bud', ó Matko světa!“ („Královna nebeská.“)
jest to sice pouhá legenda, ale jest tím vhodně naznačeno, že
utrpením dokazuje se statečnost, nelekající se ani smrti. A takovému
utrpení jest slíbena koruna života věčného dle slov Písma svatého:
„Nic se. neboj toho, co trpěti budeš. Hle, ďábel uvrhne některé z vás
do žaláře, abyste byli zkušení a budete míti soužení po deset dní.
Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života.“ (Zjev. 2, ID.) Deset
dní, m. m., to jest krátký čas, budeme trpěti, ale zato nám kvne život
vě_čný a proto nebojme se trpčti a projevujme v protivenstvích stateč
nost a odhodlanost. „Per ardua ad astra,“ „utrpením ku hvězdánW,
„bojem k vítězství!“
2. Ve starém zákoně mnoho protivenství trpěl _lob. Ztratil všechny
děti v jeden den, pozbyl veškerého svého majetku, který mu nepřátelé
pobrali, tělo jeho těžce ochuravělo, nebot' poseto b_vlo hroznými vředy,
manželka jím pohrdala, tak že 'ani tu neměl potřebné útěchy a žádoucí
lásky a přátelé se mu posmívali a z tajných hříchů jej vinili. _!ak veliké
bylo jeho utrpení. to patrno z jeho doznání: „Tvář má opuchla od
pláče a víčka očí mých zatemnila se.“ (job 16, W.).
A přece _lob byl muž bohabojný, svatý, čistých rukou, vřelého, u
přímnou

láskou

k Bohu naplněného

srdce,

člověk zcela nevinný.

V_v—

znává to slovyž „Tyto věci trpěl jsem bez nepravosti ruky své, maje
čisté k Bohu prosby.“ Čisté měl svědomí vůči Bohu, nebot“ _lej po celý
život miloval a jemu slovem i skutkem ochotně sloužil a rovněž žádnému
člověku nikdy úmyslně neublížil, naopak každému dobro činil. l v
tomto utrpení _lob nepřestal doufati v Boha, a proto protivenství všech
na trpělivě snášel. „Vím, že Vykupitel můj živ jest,“ (10, 25.) pln vroucí
víry, volal.
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A to jest druhá ctnost, kterou naplněny jsou a kterou vyznávají silné
duše v utrpení: důvěra v Boha a v jeho pomoc. Zásadou jich jest:
„Správně jednati, přímo choditi, tot' mužovým heslem buď! Neví-li si
rady, a má-li při tom trpěti, at' Boh rozhodne.“ (Goethe.)
3. je-li někdo po celý život zdráv, nedovede si přestaviti náležitě,
jak je člověku nemocnému, připoutanému celé dny anebo dokonce
celé měsíce k lůžku. Sebe živější vypravování, sebe dojemnější líčení
nedovedou vzbuditi u člověka zdravého, který nikdy nestonal, správné
představy a bolestné pocity, jaké má člověk nemocný. Proto člověk
zdravý nemá nikdy toho pravého soucitu a něžného účastenství s ne
mocným v jeho bolestech.
Když však člověk zdravý sám onemocněl, když sám v nemoci trpěl,
pak správně poznává, jak mnoho síly musí vyvinovati nemocný, aby své
.bolesti trpělivě snášel. Uzdraví-li se pak člověk nemocný z vděčnosti
za to zůstane mu navždy pravé pochopení pro bolest nemocných.
Takový člověk uzdravený má zpravidla též vřelý náležitý soucit s nemoc
nými, jest k nim milosrdný a laskavý. V tom ohledu bylo utrpení,
nemoc, pro tohoto člověka požehnáním, neboť jej naučilo nemocnému
lásku prokazovati zvýšeným szsobem, naučila jej býti k nemocným
a raněným soucitný, něžný, milosrdný.
A milosrdenství jest jiná ctnost, dobrá vlastnost, ke které nás vede
sna'šení protivenství, bolu a rozmanitých strádání. Abychom bližnímu v
jeho těžkostech pomáhali, abychom jej z rukou nespravedlivých vysvo
bodili, k tomu nás pobádá Písmo svaté, řkouc: „Vysvobocl' toho, který
křivdu trpí, z ruky pyšného a nenes toho těžce v srdci svém!“ (Sir. 4,9).
Pomáhej bližnímu, když vidíš, že je utiskován, pronásledován od lidí
bezcitných, pyšných a nepovažuj to za obtížné, nenes to těžce v srdci
svém, nýbrž. konej to s ochotou a radostí, jak se na zbožného sluší.
-l. Různých protivenství vytrpěl sv. apoštol Pavel a to z lásky k
Pánu'Ježíši a jeho svaté víře. Hlad, žízeň, nedostatek, rány, ruzná m:
bezpečenství smrti byla mu údělem, jak sám vyznává: „Až do této
hodiny lačníme ižíznímc a jsme nazí a býváme políčkováni a bez 0
bydlí stálého.“ (|. Kor. 4, ll.). Avšak tato utrpení neodvrátila svatého
Pavla od dráhy započaté: přijímal utrpení se vzácným klidem a ochotně
odpouštěl, ba ižehnal těm, kteří mu úmyslně nějaké protivenství a
nesnáze způsobili. „Zlořečí nám“, tak doznává, „a my dobrořečíme;
protivenství trpíme a mile je snášíme; jsouce tupeni, žehnáme." (l. Kor.
4, l'2.).

Vizte tu krásnou ctnost Pavlovu, ke které jej přivedlo protivenstvíí
tichost. Lidé naň zlořečí a on dobrořečí, veškeru mstivost, veškeren
hněv ve svém láskyplném srdci potlačuje, odpouští. A to jest opět
vzácná cnost křesťanská, tichost, kterou si oblíbili ti, kteří protivenství

trpí pro spravedlnost.
M. m., zamilujte si ivy, tyto krásné, vznešené ctnosti křesťanské:
statečnost, důvěru v Boha, milosrdenství, tichost, které člověk proti—
venstvím trpící, ukazuje. A jestliže snad jednou bude vám trpěti pro
spravedlnost, nebuďte bojácnými. malomyslnými, neboť vězte, že „kdo
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protivenství trpí, nebývá bez pomoci ponechám“ (ll. Kor. -'l, Q.), ale
dostane se mu v jeho utrpeních od Boha podpory, hojných milostí,
v životě časném a jednou po smrti odměněn bude korunou věčné slávy.
Amen.

Promluva na slavnost „nejsvětější Trojice“ I. neděli po svatém Duchu.
„Křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ (Mat. 38, IQ.)
Tisíce let lidstvo po pádu prvních lidí bylo pohříženo v smrtelný
spánek hříchu, bylo obestřeno tmou bludu a pošetilého modlářství.
Dříve než objevilo se božské Světlo na zemi, které mělo tmu nevědo—
mosti osvětliti, dříve než vystoupil se svým posláním Ježíš Kristus,
který měl pokleslému lidstvu pomoci a ze smrtelného spánku hříchů
lidi probudili, vzbudil Bůh svatého proroka, Jana, syna Zachariášova,
kterýr Spasiteli cestu připravoval. Sv. Jan kázal na poušti, a ty, kteří
k němu přišli, aby slyšeli svatá jeho slova vybízel k pokání a je křtil
v řece jordáně. „Ciňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské!“
(Mat. 3, 2.) volal k zástupům. Aby však posluchači nebyli uváděni v omyl,
že jest Messiášem, poučoval je, že po něm přijde pravý vykupitel lid
stva, jenž bude moci lidi od hříchu vysvoboditi svou Boží mocí a
milostí. Pravil k nim: „_lá křtím vás vodou ku pokání, ale ten, který
jeho. On bude vás křtíti Duchem svatým a ohněm.“ (Mat. 3, ll.)
Konečně nadešel ten okamžik, kdy lidé mohli býti řádným křtem,
od ježíše Krista ustanoveným, očištěni a posvěceni. Dnešní sv. evange
lium nám sděluje, kterak Božský Spasitel posílá apoštoly do celého
tedy, učte všecky národy, křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha sva
tého.“ ——lnám všem dostalo se toho štěstí, že jsme byli ve jménu
nejsvětější Trojice v útlém svém mládí pokřtěni. Abychom si “toho do
brodiní náležitě vážili, uvažujme dnes, na slavnost nejsvětější Trojice,
a) o milosti, které se nám na křtu svatém dostalo, b) připomeňme si
povinnost, že máme v životě častěji obnovovati slib, který jsme nejsv.
Trojici na křtu svatém učinili.
*

*

a) Kniha Skutků apoštolských nám vypisuje podrobně a živě, jak
sv. Petr byl zázračným způsobem vysvobozen z rukou krvežíznivého ži
dovského krále Herodesa. Když byl Petr v žaláři okovy připoután, při
šel k němu do vězení anděl a_přikázal mu, aby vstal. Petr uposlechl,
a hned s něho okovy spadly. Nato andělem provázen, okovů zba
vený, vyšel ven na svobodu, třeba že byl mnohou stráží obklopen a
třebaže dveře jeho žaláře byly pevně uzamčeny. je to poučný obraz
a výjev, který .se staví před oči naše. Petr spí v žaláři s vojáky, kteří
jej střeží. Vojáci stojí i_přede dveřmi žaláře. Pojednou zjeví se anděl,
který svým světlem ozáří tmu vězeňské celly Petrovy a volá k uvěz
něnému apoštolu: „Vstaň rychle, opaš se a přivaž si dole sandály. Oděj
se pláštěm svým a pojď za mnou.“ (l2; 7.—9.)
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A Petr poslechl a kráčí. Přejdou první stráž, přejdou druhou stráž
.a nic zlého se jim nestalo. lželezná brána, která vedla do města se
jim otevřela sama. Jdou ulicemi Jerusalema, kdež anděl pojzdnou zmizí
.a sv. Petr stojí tu sám, ale osvobozen. volný, a proto pln radosti a
vděčnosti praví: „Nyní vím na jisto, že Pán poslal anděla svého a
vytrhl mě z ruky Herodovy.“ (12, ll.).
Tento obraz Petra v okovech mi zatanul v duši, když jsem uvažo
val o duši lidské, stiženč hříchem dědičným. Jako Petr byl v žaláři
svobody zbaven, v okovech připoután, v temné celle musel tráviti smut—
.né dny jsa úplně v_moci ukrutného krále: tak iduše lidská hříchem
dědičným poskvrněná, jest úplně v moci ďábla, zbavená světla nebes
kého, připravená o svobodu dítek Božích, pohřížcná ve smrtelný spá
nek. Bůh poslal Petrovi na pomoc anděla, aby ho vysvobodil a krás
nou svobodu mu vrátil a novým takřka životem ho obdařil. Podobně
duši, připoutané k zatracení okovy smrtelného hříchu dědičného, se
sílá Bůh pomoc, uděluje jí svoji milost, kterou bývá ze žaláře hříchu
vysvobozena, svobodou synů Božích obdařena, jasem nebeským ozá
řena a nadpřirozenému životu získána.
A to děje se na křtu svatém. Tam stáváme se svobodnými. volný
mi a Bohu milými dítkami Božími. Jakmile kněz nalije na hlavu člo
Věka ve způsobě tří křížů vodu a pronese mocná slova: „Já tě křtím
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“, Bůh přijímá tohoto člověka
pokřtěného za svého syna a volá: „Tentoť jest syn muj milý,“ „tato
jest dcera moje milá“ a dává mu nárok na podíl ve svém království
\! nebesích. Jak mocným jest tedy sv. křest ve svých účincích pro
člověka, jaká nesmírná náplň milostí se člověku na křtu svatém dostává.
b) Když Petr se vzpamatoval na ulici Jerusalemské a uvědomil si,
že jest okovů zbaven a že je na svobodě, Bohu za tu milost vrouc
ně poděkoval. A podobně jest naší svatou povinností, abychom za tu
milost, které se nám na křtu svatém dostalo, za tu svobodu dítek Bo
žích, které se těšíme, Bohu častěji poděkovali a svoji vděčnost na jevo
dávali za to, že jsme se stali křesťany a dědici království Božího.
Jistí černošští rodiče píší hraběnce M. T. Ledóchovsk-é, která jest
generální ředitelkou Družiny sv. Petra Klavera na podporu misií afric
kých, následovně: „Paní hraběnko, s radostí vám oznamujeme, že naše
dítko bylo pokřtěno, naše zlatá dceruška, které byla kmotrou členka
Vaší družiny. Tato přednost plní naše srdce radostí a my vděčně děku
jeme za prokázanou milost. Jak jsme šťastni, když vidíme, že přes
značnou vzdálenost, která nás od sebe dělí, pamatují u vás zbožné duše
na naši spásu. Takto dávají Molgašům, těmto mladým křesťanům, krás
ný příklad. Ještě jednou děkujeme vám a sl. Švecové (kmotřičce našeho
ditka.) Křest svatý otevřel duši našeho slabého dítka brány nebeské. Vy—
nasnažíme se vám dokázati svou vděčnost zdárným vychováváním své
dcerušky a zbožnými modlitbami, které denně budeme vysílati k nebi
za vás a Vaši velkou družinu. Vaši oddaní služebníci Josef Bernard
Razafindrakete a žena, otec a matka dítka.“ („Echo z Afriky“ 19l7 č.7.)
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jak pěkný to příklad těchto bodrých Malgašu pro nás všecky. Jak
si vážili toho štěstí, že deeruška jejich byla pokřtěna a že křest otevřel
duši její bránu nebeskou! ! my buďme -vděčni za to nesmírné dohro—
diní, kterého se nám na křtu svatém dostalo a važme si kněží. kteří nás
pokřtili a toto štěstí jako prostředníci Boží nám umožnili. Častěji si
na to vzpomeňme _a Bohu za to poděkujme!
c) Na křtu svatém tázal se nás kněz: „Odiíkáš se ďábla i všech

skutků jeho, ivší

pýchy jeho?“ A my odpovídali ústy kmotru: „Od

říkám!“ Na to se opět ptal: „Věříš-li v Boha, Otce všemohoucího,

Syna jeho,.ježíše

-—
Krista. — Ducha svatého, — svatou církev obecnou, —

svatých obcování,

-—hříchu odpuštění,

——
těla vzkříšení. — život věčný!“

A my odpovídali: „Věřím.“ Na konec nám dal otázku: „Chceš-li po
křtěn býti?“ A my odpověděli: „Chci.“
A tento slib, který jsme na křtu svatém dali, máme častěji obno
vovati a svoji víru osvědčovati s radostí a neohrožeností. Příležitost
vhodná se k tomu naskytuje, když přijímáme svaté svátostí, zvláště
pokání a nejsvětější svátost oltářn', anebo v neděli při mši svaté. jsou
bohužel, mnozí křesťané, kteří si na tuto přísahu, kterou Bohu na křtu
svatém dali. nevzpomenou a často proti slibu danému jednají, ve hří
ších a to i těžkých žijí, sv. zpověď iléta nevykonají, víru svoji před
lidmi nevyznávají, ba stydí se za to, že jsou křesťany a veřejně proti
zásadám Kristovým jednají a ve lhostejnosti, ne-li nepřátelství život tráví.

Jistý redemptorista sešel se za světové války s vyšším důstojníkem,
o kterém věděl, že více let už nebyl u sv. zpovědi a že náboženské
vědomí v něm skoro vvhaslo. Důstojník nosil na prsou medailli za
statečnost. Znenrihla rozhovor mezi řeholníkem a dustojníkem přenesl
se na otázky náboženské. A tu redemptorista mezi jiným řekl onomu

důstojníkovi: „Drahý pane, čestné znamení na vašich prsou dokazuje,
— že

jste

také

v

boji

dokonale

plnil

přísahu

věrnosti.

-— ——

Směl bych se vás otázati, zdali jste zůstal věren také své první přis:ize?“
——„Prvé přísaze? (Io tím myslíte?“ otázal se důstojník poněkud v
rozpacích. ,.Vaší první přísahou“, pokračoval kněz, „jest přísaha křest
ní, čili křestní slib, který vás zavazuje, abyste zachoval věrnost Bohu.“
„A tak, ano „..“ přilakal důstojník. „Tento slib bylo by dobře jed
nou obnovit,“ pokračoval kněz, „a to tím, že přijmete svaté svátosti.
Pojďte se mnou do mé klášterní cellv a já vás na to připravím a vám

pomohul“
Důstojník ještě poněkud váhal, ale rozhodný a zároveň laskavý a
upřímný tón, s jakým kněz slova ta pronesl, působil na vlažného důstoj
níka tak, že se konečně přece poddal a pozvání řeholníkovo přijal.
Milost Boží mu pomáhala, že vykonal dobrou sv. zpověď a druhý den
přijal do svého srdce nejsvětěiší Pokrm, tělo a krev Páně. Se slzami
v očích poděkoval důstojník knězi po skončeném sv. přijímání a ujišťo
val jej vroucími, vděčnými slovv: „Vy jste. velebný pane, mým největ
ším dobrodinccm.“ A od té doby zachovával potom také první přísahu.
(Květy lásky.“ 1916.)
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..Můžete-liž píti kalich, kterýž já piji, anebo pokřtěni býti křtem,
kterým já jsem křtěn?“ (Mar. 10, 38.), tázal se Kristus Pán syn'ů Ze
bedeových, jana a jakuba. A oni řekli jemu: „Můžemett. (39.)
Tak i vás, m. m., táže se Božský Spasitel, chcete-li ho následovati,
chcete-li mu býti podobni v jeho utrpení, chcete-li i vy píti kalich, který
gest údělem každého křesťana. Jako Kristus byl nucen snášeti pronásle
dování, potupy, křivdy a přerozmanité pomluvy, tak i každý věrný křes
t'an na světě musí pro svoji víru trpěti různé posměšky, podezřívání, roz
manité ústrky a křivdy. Toho se však nesmíme zaleknouti a snad bo
jácnč před tímto pronásledováním ustupovati. l my odpovíme se sv.
apoštoly janem a jakubem, že jsme hotovi ochotně všecko snášeti,
abychom se stali hodnými vyznavači toho, který za nás na kříži trpěl,
by nám mohl přinésti milost odpuštění hříchů při svatém křtu.
Nuže, m. m., umiňte si dnes, že budete plniti svoji první přísahu,
svůj slib, který jste dali Bohu na křtu svatém ústy svých kmotrů. Vyzná
vejte vždy neohroženě svoji víru, plňte věrně povinnosti katolických
křesťanů, ke kterým jste se na křtu svatém zavázali, zvláště v příčině
přijímání sv. svátostí a návštěvy nedělních a svátečních služeb Božích.
Pak budete věrnými syny a dcerami Otce svého na nebesích a On vás
jednou odmění _podílem, vám od křtu svatého připraveným, v králov
ství svém. Amen.

Promluva na II. neděli po svatém Duchu.
„Statek jsem koupil a musím vyjíťi jej shlédnouti.“ (Luk. l-l, IS.)
Kristus Pán v dnešním svatém evangeliu přirovnává království Boží
k večeři. kterou vystrojil bohatý člověk pro své sousedy & přátely.
Když pak poslal služebníky s vyzváním, aby přišli k hostině, všichni se
vvmlouvali a žádný se nedostavil. _leden se vymlouval: „Statek jsem
koupil a musím vyjíti a jej shlédnouti“: druhý řekl: „Patero spřežení
volů jsem koupil a jdu je zkusit.“ Oba tito a jiní ještě mužové pohrdli
pozváním, urazili a hluboce zarmoutili hostitele a to proto, poněvadž
milovali příliš statky pozemské, úzkostlivě se báli, aby o nic v hosPo
dářství nepřišli, by nic nezanedbali, čím by svůj pozemský statek nad
míru mohli rozmnožiti. Srdce jejich nezatoužilo po ušlechtilé, družné
zábavě, nepovzneslo se k věcem vznešenějším než jsou statek pozem
ský: pole. lesy. luka, voly, stáda, a věcem těmto dali přednost před
laskavým pozváním a milým přátelstvím svého souseda.
Těmto mužům, kteří se nedostavili k večeři hostitelově. jsou po
dobni všichni lidé, kteří příliš milují statek pozemský, peníze, takže
shromažďování majetku a radost z nastřádaných peněz považují za
jediný svůj cíl na zemi. Tento sklon k penězům & hmotným statkům
vůbec, nazývá se lakomství, které jest jedním ze sedmera hlavních hří
chů. A vším právem. Vždyť a) lakomství jest hřích ohavný, nebot' b)
lakomec hřeší proti Bohu iproti sobě, neužívaje statků pozemských
ktomu účelu, ke kterému od Boha stvořeny jsou. A to jsem učinil

předmětem dnešního našeho rozjímání.
.
.
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a) Písmo svaté nám vypravuje o člověku, který po celý život svůj
shromažďoval majetek, aby ho potom užíval až do smrti v zahálce a
rozmařilosti. Avšak Bůh mu řekl: „jestli tě této noci odvolám se světa
a tvou duši povolám na svůj soud, čí bude to, co jsi nashromáždil?
Neužiješ ničeho a marným bude tvé celoživotní lopocení.“
Tomuto člověku jsou podobní všichni, kteří propadli lakomství.
Bez oddechu pracují, starají se, ale výhradně jen o hmotu, na svou
duši a statky duchovní a mravní povznesení ani nevzpomenou. Nuže,
tažme se, jak se stává člověk lakomým?
Lakomcem, m. m., nestává se člověk najednou přes noc, nýbrž po
malu počíná víc a více přikládati srdce své k věcem pozemským, až
srdce jeho zcela se zatvrdí ke všelikým věcem ušlechtilým a vášeň peněz
.ho zotročí docela. Proto jest potřebí, abychom hned v počátcích tento
.nečistý pramen ucpali a jedovatý kořen lakomství ze svého srdce vy
trhli, jakmile bychom zpozorovali, že se v duši naší ujímá.
Kdo dovede na př. jíti kolem žebráka anebo mrzáka, prosícího o
almužnu a neudělí mu ani haléře, ač jich má v kapse více než dost, které
dítě dokáže, že odmítne chudého spolužáka-prosícího o chléb, o půjčení
péra, tužky atd., ač má chleba tolik, že ho nemůže ani sám sníst a
rovněž per má více než jedno: otom musíme říci, že má nebezpečný
sklon k lakomství. Takový pak musí proti vášni, usazujíc'i se na dně
jeho srdce bojovati. Dobře o té věci praví Dr. Forster: „jako největší
strom vyrůstá z nepatrného semene, tak začíná chorobná lakota a skou
post tím, že ipři nejmenších příležitostech láska k penězům vítězí v
nás nad slušností nebo poctivostí, nebo přátelstvím a láskou bratrskou.
Kdo_ se nemá v začátcích na pozoru, bude spoután na. celý život.“
Proto jest povinností rodiču, učitelu a vychovatelů vubec, aby v té
příčině bděli nad dětmi jich péči svěřenými a pozorovali, zdali nemají
“náklonnosti k lakomství. Shledají-li pak nepatrného seménka této hříš
né vášně, jest svatou jich povinností. aby toto nebezpečné símě potlačili
laskavým poučováním & poukazováním na marnost všech pozemských
statků. Chybují tedy rodiče nebo vychovatelé, kteří dětem snaží se vští—
pití výhradní touhu po statcích pozemských, po slávě tohoto světa, vý
nosných úřadech, blahobytu. bohatém životě, štědře odměňovaném po
stavení bez vzbuzování mravních Líšlechtilejších citů a pohnutek. Tím se
podporuje lakomství, ba do srdce dítěte takovým líčením se kladou
přímo základy k této nebezpečné a zhoubné vášni. „Nikdy nemá vychova
tel chovancům svým vštěpovati názory, že hmotný blahobyt nebo vy
soké postavení .ve společnosti jest účelem člověka, neboť jinak jejich
žádostivost po hmotných statcích a po důstojnostech stupňuje se do
nekonečna; izůstanou vždy nenasytnými a'nespokojenými.“ (Sv. To
máš Aquinský.)
Na četných lidech nynějšího světa pozorujeme vskutku bezmeznou
'nenasytnost hmotných statků a čím jich více mají, tím více po nich
touží a tím bezohledněji jich získávají. již Karolina Světlá stěžuje si
ve svých „Kresbách z ještědí“ na tuto chamtivost po penězích & slávě,
když píše: „Lidé teď nemiluji, než peníze a slávu. Neuváží pošetilci, že
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:
nemůže přec každý býti velikánem či \'yhlášencem nebo velikým bohá
čem. A kam by se poděl svět, kdyby každý prací pohrdal? Bez boháčů
může svět obstáti, ale bez pilných rukou nemůže. Na to si také málo
kdo vzpomene, že každý z nás musí jednou pod zem a jakž by se tam
tedy dostal, kdyby nechtěl nikdo lidem poslední stánek připravitiP“
A věru, lakomec zpravidla zapomíná, že jednou musí zemřít a že se
promění i on v prach a popel, opustiv veškeren majetek, jak praví Písmo
svaté: „Nad lakomce pak nic není nešlechetnějšího. Proč pýcha, země
a popel?“ (Sir. 10, O.). To znamená, proč pyšní se lakomec se svým
statkem a majetkem, když není nic jiného,než prach a popel, ve který
se po smrti promění.
b) Bůh stvořil různé věci na světě, aby byly pro člověka potravou,
na př. obilniny, zeleniny a rozmanitá zvířata; jiné p_ak věci, na př. kovy,
aby člověku život usnadňovaly, zpříjemňovaly a k ozdobě a okrase mu
sloužily. Proto člověk má těchto věcí užívati jen k tomu účelu, ke
kterému byly stvořeny. Užívá-li těchto věcí 3 křesťanskou střídmost-í
& mírností, ke své potřebě, pak člověk nehřeší. Co však křesťan nespo—
třebuje sám, má rád poskytnouti svému bližnímu, aby ion svůj život
si uhájiti & zpříjemniti mohl.
Proti tomu však jedná člověk lakomý, jenž svým hříchem ztrpčuje
život netoliko sobě, ale ibližnímu. Lakomec neshání peníze za tím
účelem„aby si jimi opatřil své životní potřeby, pokrm, šat, obuv a jiné,
nýbrž proto, aby se z jich množství těšil a radoval & čím více jich má,
tím více po nich touží, neboť peníze „neukojují chtíče lakomcova, nýbrž
jej zvýšují'í, jak praví přísloví. Proto lakomec dovede choditi otrhaný,
špinavý, ač má tisíce nashromážděné, které však lituje vydati a potřeb
nou věc si koupiti. Lakomec shromažďuje irůzné potraviny, ale-sám
z nich málo užije, neboť nechce z nich pojísti ze strachu, aby jich
příliš neubývalo a proto raději ve své hříšné převrácenosti hladoví. jsou
časté případy, že člověk lakomý raději nechal potraviny zkaziti, než
by jich užil k účelu, k jakému jsou, jelikož mu v tom překáží jeho hříš
ná přilnulost ke statkům pozemským. Snad by raději lakomec zemřel —
ai takové příklady se vypravují, — než by dopustil, aby mamon ne
pravosti, jak Kristus Pán nazval pozemský statek před lakotnými tari
sei, se zmenšil a značnějším způsobem ubyl.
jak ubohý a trudný to život člověka lakotou zaslepeného. C_ojest
mu platno bohatství, majetek, když ztoho sám nejméně užije, živ jsa
hůře, než zcela chudý žebrák. Dobře praví Písmo svaté: „Lakomý ne
nasytí se penězi a kdo miluje bohatství, nevezme užitku z něho; ito
tedy je marnost“ (Kaz. 5, O.) Tedy pošetilostí marnosti, jest shromaž
ďovati peníze, je uschovávati a při tom trpěti nedostatkem. V tom
smyslu praví “české přísloví o lakomci: „Chceš-li lakomci něco zlého
přáti, přej mu, aby byl dlouho živ.“ A zajisté, čím déle lakomec' jest
živ, tím delší jeho utrpení a strádání. Poněvadž s přibývajícím stářím

stupňuje se zpravidla itouha po penězích a hmotných statcích, jest
utrpení tím větší, čím déle jest živ lakomec, neboť od'pírá si vždy
víc a více různých potřeb, aby neubývala, nýbrž víc a více se kupila,
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hromada zlata, která jest jedinou jeho radostí a předmětem přímo mod
lářské jeho úcty.
Lakomství jest hřích, který zbavuje čloyěka důstomosti lidské, nebot'
člověk, pán celé přírody, otročí bídnému kovu, člověk, král ostatnich
tvorů v přírodě, modlaří ve své pošetilosti odporné pozemským stat
kům a zapírá v sobě obraz Boží a snižuje se ke zvířeti. A vskutku
někteří lakomci nabyli svou chtivostí hmotných statků přímo výrazu
zvířecího — a osvojili si vlastnosti jejich. „Voltaire, velký francouzský
učenec byl kdysi pruskými sedláky chycen v domnění, že jest přestro—
jená opice A Voltaire sám byl vinen touto zmýlenou, neboť svou pova
hou byl mstivý a malicherně lakomý a všechno to proniklo z duše na
obličej,“ praví Dr. Forster (v Sebevýchově.)
M. m., když takové převrácené věci o lakomcich slyšíte, anebo když
čtete lOmilionářích, kteří na dobrý účel nevěnují haléře, kteří hladového
žebráka od dveří vyhánějí, když posloucháte vypravování o bohatých
domácích pánech, kteří bez slitování chudé nájemníky, již pro nezavině
nou bídu nejsou s to platiti, na ulici vystěhují, myslíte si snad, jak jest
možno, aby člověk tak hluboko klesl, všechen ušlechtilý cit v sobě po
tlačil, k bídě bližního stal se zcela bezcitným a mamonu tak pošetile
otročil.
Nezapomeňte však, že ten lakomec byl kdysi také dítětem, které
bylo dobré a citlivé, ale zapomínalo svou přílišnou náklonnost k hmot
ným statkům a penězům potlačovati v zárodku, kterážto náklonnost poz
ději zaujala celé jeho srdce. Proto m. m., jakmile zpozorujete u sebe
poněkud větší lásku k penězům, třeba v obnosu nepatrném, jste v ne
bezpečí státi se otroky mamonu, jste v nebezpečí, státi se jednou od
pornými lakomci, kteří se vám dnes tak nelíbí. Jest tedy vaší povin
ností, proti této nezřízené lásce bojovati a náklonnost k Shromažďování
hmotných statků potlačovati štědrosti, ctností. která jest opakem la—
komství, o kteréžto ctnosti v jedné z příštích nedělí pojednám.
"
Na konec pak na výstrahu před hříchem lakomství zapamatujte si
slova svatého apoštola Pavla: „Toto pak vězte a znejte, že žádný
lakotník, to jest modloslužebník, nemá dědictví v království Kristově a
Božím“ (Efes. 5, S.). Amen.
'

Promluva na Ill. neděli po svatém Duchu.
„Větší bude radost v nebesích nad jedním hříšníkem pokání činí
cím než nad devadesáti devíti spravedlivými.“ (Luk. 15, 7.)
Svým slovem působil Kristus Pán tak mocně na duše lidské, že i
hříšníci se zájmem jeho božským výkladům naslouchali. Nejen dobří
'lidé .přicházeli k němu, aby se posilnili ve svých ctnostech, zlí a hříš
ní přibližovali se, aby nalezli u Božského Spasitele posily a pomoci,
"která by je vytrhla z bídy nepravostí.
'
l dnešní svaté evangelium nám líčí, kterak různí provinilci naslou
chali jeho sladkým slovům, plným lásky ik nešťastným, rozervaným
hříšníkům. A Pán ježíš s radostí je pozoroval a svým jasným, dobro—
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tivým pohledem je sílil, aby nad svým stavem nezoufali. Když pak mu
to fariseové vytýkali, vypravoval jim podobenství o dobrém pastýři,
který hledá ztracenou ovečku, tak dlouho, dokud jí nenalezne a s ra
dostí ji pak nese na ramenou do svého domova. Tomu pastýři podoben
jest Buh ve svém milosrdenství, který s radostí přijímá na milost kaž—
dou ztracenou ovečku, člověka hříšného dle slov“Spasitelových: „Větší
bude radost v nebesích nad jedním hříšníkem pokání činícím, než nad
devadesáti devíti spravedlivými.“
Jaká to útěcha pro nás hříšné, že nás Bůh nezavrhuje, naopak s
radostí nám viny naše odpouští, když jich upřímně litujeme, čili činíme
pokání. Abychom se k lítosti povzbudili, uvažujme dnes, že k lítosti
ma_nás pohnouti a) bída hříchu, b) neklid a nepokoj srdce hříšného.
I—

.

i

a) Hřích je původcem veškeré bídy a strádání na světě. To patrno z
jasných slov Hospodina, která pronesl po hříchu, po pádu prarodičů
Adamovi' „Poněvadž jsi uposlechl hlasu své ženy a jedl se stromu, s
něhož jsem ti byl zakázal — pro tento tvůj čin zlořečena budiž země;
s námahou budeš se z ní živiti po všecky dny života svého. Trní a hlo
ží bude. ti ploditi. V potu tváři své jísti budeš chléb.“ (l. Mojž. 3,17-19.)
Z těchto slov Hospodinových patrno, že člověk zavinil si bídu svým
hříchem a že kořen veškerého utrpení lidského jest hřích dědičný, pra
menem strádání jest zděděná naše náklonnost ke zlému, která nás svádí
ke hříchům osobním, kterých se bohužel často dopouštíme. Proto kla
mou sebe ijiné ti, kteří hledají příčinu bídy lidské jinde než ve hříchu
a dokonce ji na Pána Boha rouhavě svalují. Vždyť Pán Bůh stvořil
člověka k blahobytu ráje a člověk sám si připravil trní, bodláčí, bídu,
zmar, neštěstí a konečně smrt. A to proto, že hřešil a své svobodné
vůle užil ke zlému. Hřích, kdyby sebe krásněji vypadal na pohled,
kdyby sliboval sebe větší rozkoše, kdyby sebe nevinněji bvl líčm a zo
brazován, přináší ve svých následcích bídu a neštěstí.
Uvažuje o zhoubných následcích a špatných stránkách hříchu, které
jsou často zastírány a všelijak syny tohoto světa okrašlovány, napsal sv.
Basil tato slova, která mu vytryskla z duše při pohledu na růži: „Růže
jest krásná květina, ale zarmucuje mne velmi, neboť mi připomíná onen
hřích, pro který země byla odsouzená, aby plodila trní.“ jaké moudré
to poučení pro nás, abychom se nedali zlákati domnělou krásnou po—
dobou hříchu. Mnohý člověk při pohledu na růži zapomíná na trny,
kterými se popíchá, jakmile růži uchopí; tak i mnohý hříšník při svůd
-nictví a pokušení ke hříchu zapomíná na jeho trny, které hluboce zra—
ňují, neuváží všech zhoubných následků, které hřích má v zápětí.
Avšak tyto rány hříchem způsobené lze zahojiti, tyto jízvy hříchem
učiněné lze zaceliti a to pokáním, upřímnou lítostí. Za časů apoštol
ských, jistý muž, jménem Simeon, vida, kterak apoštolové skládáním
rukou na jiné působí, že Duch sv. na ně sestupuje, nabízel apoštolům
peníze, aby mu prodali tuto duchovní moc, aby rovněž Duch svatý
přecházel na ty, na kteréž by rukou svých vložil. l řekl k němu Petr,
když Šimon svoji žádost přednesl: „Ať přijdou v záhubu peníze tvé
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i s tebou, protože jsi se domníval, že daru Božího lze nabýti penězi...
Srdce tvé není upřímné před Bohem. Proto čiň pokání z nešlechetnosti
své a pros Boha, zda-li ti snad bude odpuštěn ten záměr srdce tvého,
neboť vidím, že jsi ve vazbě nepravostí.“ (Sk. ap. 8, 20-—23.)
Ejhle, sv. Petr nakazuje Simonovi, aby litoval své nepravosti, své

hříšné, smělé žádosti: „Ciň pokáníl“ A důrazná slova hlavy církve,
sv. Petra, působila na srdce Simonovo, byl dojat napomenutím Petrovým,
litoval svého činu a chtěl se pro budoucnost podobného skutku varovati.
Patrno to 2 odpovědi, kterou dal Petrovi a ostatním apoštolům, kterou se
modlitby apoštolů skroušeně doprošoval: „Modlete se vy za mne k Pánu,
aby nepřišlo na mne nic z toho, co jste pravili“ (Sk. ap. 8, 24.)
Štastný člověk, který seznav bídu a neštěstí hříchu, chápe se zá
chrany v pokání a svou upřímnou lítostí působí nebi radost, šťasten,
kdo chápe se milosti Boží, která jej ztraceného a hříchu oddaného hledá
a něžně volá, aby opustil cestu nepravosti, cestu bídy a neštěstí a vratil
se do ovčince, do domova synů Božích, který byl lehkomyslně opustil.
Sťasten hříšník, který poslechne hlasu Božího, jako poslechla ztracená
ovečka hlasu svého dobrého, starostlivého pastýře a na jeho ramenou se
nésti dala, jak vypravuje Pán ježíš.
Adolf Retté bojoval proti církvi pod černým praporem nepřátel
Kristových (anarchistův.) Brodil se v hnusu nejmodernějšího umění a zří
til se střemhlav do bahna neřestí, hříchů a hrozně bídy mravní. Ve své—

knlze „De diable a Dieu“, („Od ďábla k Bohu“) se tím nikterak netají.
Teď je Retté benediktinem. — Ve 'zmíněné knize vyznává upřím—
ně o soběr „Milost mne našla ve chvíli, kdy jsem zoufal nade vším,
dokonce nad uměním a kdy unaven sebeošklivostí, chtěl jsem násilně
učiniti konec svému životu.“ („Našinec“. 1915) Hle, takový hříšník,
že—sipřímo ošklivil svůj život a přece milost Boží, studnice nevystihlého
milosrdenství, jej hledala, aby jej z kalu neřesti vyzdvihla a zachránila.
Retté se jí uchopil, činil pokání a dosáhl spokojenosti a štěstí v tichých
síních benediktinského kláštera.
.
M. m., nezoufejme ani my nad hříšným stavem své duše. Vězte, že
je imožna záchrana a spása v té bídě, do které jsme se hříchem uvrhli,
uchopíme-li se milosti Boží nás něžně hledající a budeme činiti pokání
a hříchů litovati.
b) Hřích působí dále ustavičný nepokoj, neklid člověku, který jest
mu oddán. Stálá nespokojenost jest údělem hříšníka. Člověk hříšný není
obyčejně uspokojen nepravosti jednou, nýbrž jeho duše poskvrněná
stále žádá novou a novou oběť. Hříšník však nejen sebe uvrhne v zá
hubu, nýbrž má žhoucí touhu, aby měl společníky ve svých zlých činech,
: proto usiluje svésti i jiné bližní a strhnouti je do bahna, ve kterém se
sám" brodí a topí. jest to pr0past, která se ustavičně rozšiřuje a pohlcuje
ty,- kteří se přiblížili k jejímu jícnu, působíc všude rozklad, úpadek a
zkázu: takové srdce hříšné. „Čest, mládí ztracené, duch sevšednělý, to
jsou tvé plody ...“ praví o hříchu Lord Byron. A zajisté hřích utlumí
veškerou radost z nevinného, čistého mládí, poskvrní čest a způsobí ctu-'
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pělost a rozervanost duševní. Proto správně a s výstrahou táže se sv.
Anselm těch, kteří podceňují zhoubu hříchu: „ještě jsi neuvážil jake' o
hromné tíže jest hřích?“ „Nondum considerasti, quanti sit pon-.leris
peccatum ?“
Vizte Šavla, kterak ve svém vášnivém vzteku pronásleduje křesťany
v jerusalemě, kterak je udává, na ně svědčí před soudem a vyprovází
je na popraviště. l sv. Štěpána obětuje své zlobě. Nemá však (losti na
krvi tohoto prvního mučenníka a proto vydává se do Damašku, aby
itam pátral po křesťanech a vydával je na smrt. Vizte ten stálý neklid,
tu stálou palčivou žízeň hříšného Šavla nové a nové zločiny páchati a
nevinné lidi do neštěstí uvrhovati.
Jak smutný to úděl člověka nepokoj a rozervanost! A jediným lékem
pro takového člověka, pichlavým ostnem nepokoje stižene'ho je lítost,
pokání. To jest jediné, čím ztraceného klidu lze znova nabýti a radostné
spokojenosti dosíci. jak šťastný byl po svém obrácení Pavel, jak klidný
a spokojený byl po své lítosti, po svém velikém pokání na poušti. Neza
pomněl na to v pozdějším apoštolském púšobeni, že pokání s lítostí při
neslo nepokojné duši jeho mír a spokojenost, proto lítost a pokání do
poručoval všem, kteří byli obtíženi hříchy a jimž zvěstoval evangelium.
T_ak před králem Agrippou výslovně sv. Pavel doznává: „Hlásal jsem
nejprve obyvatelům damašským, potom v Jerusalemě a po celé zemi
judské ipohanům, aby činili pokání a se obrátili. k Bohu, činíce hodné
skutky pokání.“ (Sk. ap. 26, 20.)
A jako sv. Pavel dosáhl klidu, když k Bohu se obrátil a hříchu
litoval, tak ho dosáhli i mnozí jiní hříšníci. Jistý vojín napsal své man
želce, která mu do fronty poslala povídku kněze a slovutného Spisovatelc
]. Š. Baara, toto: „Obdržel jsem od tebe lístek a knížku od Baara „k Bo
hu.“ Knížka jest pravdivá, k duši mluví, srdcem hýbá, bičuje nemilosrdně,
drásá nitro a zas laská, utěšuje. Slova sotva stačí vylíčiti dojmy, které
knížka ona ve mně vyvolala. Celý můj život při četbě této knihy vyno
řil se přede mnou. Ten Pánek, to jsem byl já, můj celý život obrazil se
v.jeho osudech. l mně byla v dětství bible knížkou nejmilejší, pak přišel
jsem ve vír života. Nevěra počala na mně doléhati, poddával jsem se jí
ochotně, celou duší ssál jsem nové _učení, s radostí odvrhoval jsem
domnělé okovy, jimiž víra můj život zdánlivě opředla. Velkým zdál jsem
se býti, můj život dokonalost sama. Tak jsem se domníval.
Ve skutečnosti žil jsem na nižší úrovni než zví-ře,ovládán ne rozumem
a svobodnou vůlí, ale nízkými pudy a vášněmi. Nejsvětější př'kazy Boží
šlapal jsem a v posměch uváděl. Úcta a láska k rodičům 'byly pro mě
zastaralý předsudek. Lásku souroze'nskou jsem přirovnával k soužití
zvířat. Život můj zbaven předsudků, jež' svobodu mysli poutají. Před
stejně smýšlejícími holedbal jsem se, že není mi potřebí ani Boží, ani
lidské lásky. Když pak ná'zory' mé p'očaly se'měnit a já došel lásky
lizlslié iiebyío mé'štěsxí úplné. Dlouho jsem pátral po příčině, až jsem
došel k poznání, že chyběla mi láska k Božství. Poznal jsem, co mi
chybělo, ale neznal jsem cesty, jak toho dosíci. Neodvažoval jsem se
obrátiti se k Bohu, mnou posmívanému a zapíranému. Plevel nevěry

bujel v mém srdci a dusil símě úrodné. V nocích tichých, samotě, stal
jsem se znova věřícím. Mé srdce našlo Boha, má duše se před ním po

kořila ..l
Tím však nebyl duševní boj u konce. Znovu hlásily se pochybnosti,
znovu bylo mi zakoušeti trýzeň nejistoty. Ty, jak bys byla tušila, po
slala's mi „Ceský Západ“ (katolický týdenník). V něm nalezl jsem vysvět
lení tak mnohého, co mi bylo dosud záhadou. Pak došlo několik svazků
„Ludmily“, jeden zajímavější druhého a včera došel Baarův román „k
Bohu“. Tu jsem přímo hltal a znovu budu čísti, abych si vše v paměť
vštípil. Cim déle jsem četl, tím více jsem byl upoután a rozcchvěn.
Když jsem došel k líčení, kde Pánek vítal narození Spasitele a svého? po
tomka, nemohl jsem se déle ovládnouti a propukl jsem v pláč. Byly
to slzy lítosti nad zmařeným mládím, slzy studu nad vlastní pošetilostí..
Žádná bolest nevynutila mi nikdy slz, až Baar několika pravdivými slovy
prolomil ledovou kůru, tísnící mou duši. Netuší, že je mu_ vděčný člověk,
který byl nešťastný ve své nevěře při všem blahobytu a který jest šťast
ný ve víře, třeba snáší utrpení. Děkuji mu za lásku, soucit a milosrden
ství, které ve své dílo vložil. Dá-li Bůh a vrátím se, budu pracovati dle
svých sil a schopností, aby víra naše v srdcích nás Čechů znova oživla,
aby přestalo býti pravdou, že každý nula domůže se spíše vážnosti a
uznání než katolický kněz.“ („Ceský Západ“ 1915. č. BB.)
'
Nuže, m. m., jestli hřích tísní duši vaši, zmítá-li jí nepokoj, pak
čiňte pokání, vroucně svých provinění litujte a potom" štěstí a mír za
vítá do srdce vašeho, jako zavítal do srdce sv. Pavla a vojína svrchu
uvedeného, v nebi pak bude nesmírná radost z Vašeho obrácení a
pokání. Amen.

Promluva na IV. neděli po svatém Duchu.
„l pokynuli svým druhům, kteří byli na jiné lodi, aby přišli a jim
pomohli.“ (Luk. 2,'7.).
Pán Ježíš dle dnešního svatého evangelia učil zástupy z lodi, která
patřila Simonovi. Když pak přestal mluviti, chtěl apoštoly své přesvědčiti
o své všemohoucnosti a proto kázal Petrovi, aby s lodičkou zajel na
volné moře a když tak učinil, přikázal mu, aby rozestřel sítě k lovení ryb.
Sotva tak Petr učinil, takové množství ryb naplnilo sít', že se trhala, ač
před tím apoštolové celou noc lovili & nechytili, neulovili ani rybičky.
Nejsouce sto apoštolové všechny ryby na jediné lodi, na které s nimi
byl Kristus, odvézti, pokynuli svým druhům, kteří byli na jiné lodi, aby
jim pomohli. Tito hned připluli & ochotně svýma rukama pomáhali, s
radostí poskytli svoji lod', aby veškeré ulovené ryby šťastně na břeh
dopraveny býti mohly.
Apoštolové touto vzájemnou pomocí dali nám pěkný příklad, kterak
i my máme si vzájemně pomáhati. Vidíme-li někoho v nesnázích, v bídě
nedostatku, tu máme s ochotou přispěti, aby náš bližní snáze tento ne
dostatek přemohl a bídně nezahynu'l, anebo příliš netrpěl. Nelitujme v
takovémto případě peněz, nebo majetku, jedná-li se o zmírnění bídy
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bližního, jako apoštolové nelitovali námahy, aby druhům svým s množ
stvím ulovených ryb pomohli. Po příkladu svatých apoštolů pomáhejme
si též navzájem, podporujme bližního v nedostatku; ze svého majetku,
ze svých peněz přispívejme ke všem dobrým a ušlechtilým účelům. K
tomu nás povzbuzuje křesťanská ctnost, štědrost. Uvažujme tedy dnes
o tom a) v čem se jeví štědrost; b) jaká jest její odměna.
* . r
a) Štědrost jest ctnost, která nás vede k tomu, abychom mírnili svoji
touhu po bohatství, abychom potlačovali svoji přilnulost k penězům a
statkům pozemským. Můžeme sice statky pozemské míti, je získávati,
do jisté míry z nich se těšiti, ale nesmíme !( nim přilnouti tak, abychom
jim dávali přednost před statky duchovními, musíme se varovati, aby
chom získávajíce bohatství pozemské, neztratili svůj vznešený cíl, totiž
spásu svojí nesmrtelné duše, nejvzácnější to perly a nejdražšího pokladu.
Nepřilnc-li člověk ke statkům pozemským úplně, pak jest ochoten ze
svého majetku udělovati nuzným, potřebným a všecky dobré účely, které
by sloužily k větší cti a slávě Boží a ke prospěchu bližního podporovati.
A k tomu nás povzbuzuje křesťanská ctnost, štědrost.
Štědrost doporučuje Písmo svaté na mnohých místech. Tak moudrý
Sirach praví: „Nedávej poskvrny v slávu svou. V den dokonání dnů
života svého a v čas skonání svého rozděl dědictví své.“ (33, 24.). Na
posledním okamžiku našeho života před smrtí velmi mnoho záleží, ba
celá věčnost závisí na tom stavu, v jakém bude duše naše v den skonání.
A hle, Písmo svaté vybízí nás, abychom v tento čas štědrost konali,
když praví: „rozděl dědictví, rozděl majetek svůj k dobrým účelům a
získáš blaženost v nebi.“ Proto také Božský Spasitel praví výslovně:
„Dávejte a bude vám dáno.“ (Luk. 6, 38.). Dávejte peníze, dávejte ma
jetek, dávejte pokrm, dávejte šat svým bližním a bude vám dáno nebe.
Štědrost jest význačná vlastnost opravdových křesťanů, vyvolených
synů Božích, neboť činí lidi podobnými Bohu, jenž jest 'otcem milosr
denství a nejvzácnější poklad, svého jednorozeného Syna, ježíše Krista
ve své nevystihlé štědrosti poslal na svět. Proto mnozí mužové a ženy,
jež právem ctíme a oslavujeme, zamilovali si tu milou ctnost, štědrost,
chtějíce tak býti podobnými Bohu, když ze svého majetku k šlechetným
účelům přispívali.
Dakovský biskup Strossmayer složil roku 1861. 100.000 K jako
základ pro jihoslovanskou Akademii věd a umění. By se pak tato aka
demie stala pramenem širšího vzdělání a tím sloužila ku prospěchu celé'
ho národa Chorvatského, věnoval veliký tento biskup před smrtí k témuž
účelu dalších 500.000 K. O Strossmayerovi zajisté platí slova "Písma,
že nebylo poskvrny na jeho slávě, kterou měl před světem, neboť podle
—vůleBoží rozdal dědictví, majetek svůj.

'

Po příkladu Strossmayerově i v Čechách byl dán základ k založení
Akademie věd a umění. K tomu účelu složil roku 1861. chudý, ale nadše
ný kaplan 200 K, částka to zajisté na tehdejší poměry a postavení dárce
značná. Současně vyzval všechny české listy, aby učinily k národu dů
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razné provolání, aby český lid hojně přispíval na „vznešený chrám osvě
ty nálodní“ kací-emii.Krátká výzva a pochvala „Národních Listů“ měla
v té“ věci potěšitelný ohlas. _liž dne 3. února tento list oznamoval, že
Luh-aslovci pražskéhJ

Sunnináře zaslali v bankovkách

105-20 K (52 zl. 60

kr) a 660 K (3 zl. 30 kr.) v stříbrných dvacetnicích. Hle, nemajetní,
nadšení pro duchovní blaho národa přispívali k vzdělanostnímu účelu
svého národa, pokud jim majetkové poměry dovolovaly.
Úmyslně jsem \y\olil tyto příklady, tak rozdílné, pokud „se týče
\ýše uštědřené částky na dobrý účel vzdělání a národního zušlechtění,
abyste poznali, že každý člověk může ukazovati svoji štědrost; bohatý
přispěje větším penízem, značnějším statkem, méně zámožný uštědří
menší dar zcela podle osobních majetkových poměrů.
Dne 2. srpna 1916. vystoupil ve stanici Matzlendoriu" u Vídně z vlaku
hustě obsazeného vojíny, pěšák, který se odebral k občerstvující stanici
Červeného kříže a odevzdal správkyni částku 13 K 67 hal. v papíře za
balených. Prohlásil, že je to poslední dar jeho soudruha, který nalezl
hrdinnou smrt na bojišti. Umíraje, vyzval přítele, aby odevzdal tyto pení
ze rakouskému .,Cervenému kříži“. Dříve než mohla dáma vysloviti vo
jínu-odevzdateli dík za věrnost a poctivost, se kterou vykonal přátelskou
službu, musel odejíti bez rozloučení, poněvadž vlak již, byl přichystán
k odjezdu. Vizte, umírající vojín na bojišti rozdělil před smrtí dě
dictví své nepatrné a odevzdal je kamarádovi, aby odevzdal je na dobrý
účel. Na pohled není to značný obnos, ale před Bohem jistě velice cen
ný, neboť to byl veškeren majetek \ojínův.
M. m! Po příkladě těchto vzorů a dle napomenutí Ježíše Krista,
pěstujme a konejme rádi tu líbeznou, křesťanskou ctnost štědrost, která
svými dobxými skutky dmede a jest sto setříti slzu s oka hladových,
nuzných, potřebných. Podporujte uce.y, ktere směřujíkblahu duchovnímu,
všzneené mravnosti \šeho národa, šíříce vzdělání rozumu a zušlechtění
srdce, jako jsou kostely, školy a různé vzdělávací a vychovávací listeny.
Nezapomínejte na dobrý ušlechtilý tisk, zvláště na knihy a časopi5\
katolické kupujte je“ a předplácejte. „Věrnost ke katolickému tisku jest
\yznavačkou povinností v nynější pohnuté a vážně době.“ (Biskup Dr.

A. Bertram)

b) „Štědrost jest umění ze \šech nejžádoucnější,“ praví sv. _Jan Zla
toústý a __zajistépra\di\ě, neboť štědrost má pro člověka \elmi blaho
dárné účink\. Štědrost pusobí Z\láštním zušlechtujícím způsobem na
srdce toho,. kdo tuto ctnost pěstuje. Stědrostí e\ičí se člověk v lásce
k bližnímu a ona jest mu Oporou v boji s lůznými prolivenstvími ži\ot

ními, jak pra\í Písmo svaté: „(Stědrost) nad štít mocného a nad kopí
proti nepříteli t\ému bude bojo\ati. “ (Sir. 20, ló.).
'
V tom smyslu mužeme ří:i, že štědrost obohacuje toho, kdo rozdává,
neboť srdce jeho jest obohaceno Z\láštní silou a za peníze, které rozda\ al
získal poklad vzácnější nad statky tohoto světa, lásku. „Rozdáváme-li
peníze, ubývá jich, rozžehneme- li S\ětlem jiné světlo, neubude plamene,
ikdybychom jím rozsvítili tisícero svíček, rozdáváme-li lásku, přibývá
'jí, čím \ícc rozda\ame “ (Dr. Forster).
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Arcibiskup \X"estminsterský kardinál Manning, chtěje víěřcí ikněze
povzbuditi k účinnému podporování afrických misií, pravil: „l kdybych
nevěděl, kde vzíti peníze, přece bych neodepřel své almužny missijnímu
dílu, protože by se zdálo, že se nedostává církvi svaté horlivosti :: lásky,
bez níž by musila zahynouti, zatím co jest všeobecně známo, že církev
Kristova nikdy nezchudla ikdyž svůj poslední haléř věnovala ke spáse
duší.“ (Echo-z Afriky 1917. I. J.) A to jsou zajisté stejně vážná jako
pravdivá slova osvíceného biskupa, která mu na ústa položila moudrá
životní zkušenost. A jako církev dle Manninga nezchudla tím, že udě
lovala almužnu a Štědi'e podporovala vše, co sloužilo ke spáse nesmrtel
ných duší. zušlechtění lidstva, a blahu národů, tak nezchudne ani jed
notlivec, kdyby ve své štědrosti veškeren majetek rozdal, neboť Buh
nenechá štědrost nikoho bez hojné odměny a tisíckráte mu rozdané
statky nahradí jiným cennějším způsobem a za to mu milostivě požehná.

Apoštolové dle dnešního svatého evangelia si vzájemně pomáhali.
Svědčí to o jich vespolné lásce a,vzácné dobrotě srdce. Následujme
m. m., svaté apoštoly v té vzájemné laskavostí a pomáhejme si navzá—
jem z lásky k Bohu, jak nás povzbuzuje křesťanská štědrost. Podpo
rujme svým statkem nuzné a přispívejme ochotně dle sil svých ke všemu,
co jest dobré a ušlechtilé. Dostane se nám za to odměny již zde na
zemí ve způsobě Božího požehnání a zvláště jednou v království Eožím,
neboť „kdo štědře rozsívá. v požehnání, štědře též žnouti bude“ (ll.
Kor. 916.) Amen.
Promluva na neděli V. po svatém Duchu.
„_ldi prve smiř se s bratreni svým a potom přijda obětuj dar svůj.“
(Mat. 5, at.)

Křesťanství není náboženstvím pouze krásných slov, nýbrž jest a
má býti náboženstvím krásných a dobrých skutků. Nejsvětější zakladatel
náboženství křesťanského, ježíš Kristus, žádá od svých vyznavačů, aby
byli dobrými a svatými nejen na venek před lidmi, nýbrž iuvnitř v
hloubi srdcí svých; přikazuje, aby křesťané varovali se netoliko velikých
zločinů, jako vraždy, nýbrž inelaskavých slov, hrubých nadávek, uráž
livého spílání; přeje si, aby jeho stoupenci milovali netoliko přátele a
dobrodince, nýbrž inepřátele a ty, kteří nám ublížili. V tom právě
vězí vzácná síla a význačná, podivuhodné vznešenost náboženství křes
ťanského, že žádá lásku ik nepřátelům, které lidé před příchodem Kri
stovým neznali.
[ v dnešním svatém evangeliu vybízí nás Božský Spasitel k lásce
a ke smíru s nepřáteli, řka: „Rozpomeneš--li se, že bratr tvůj má něco
proti tobě, jdi prv,e smiř se s bratrem svým a potom teprve můžeš
Bohu upřímně čest vzdávati & dar S\ůj obětovati. “ Budeme-li vždy takto
po přání ježí.e Kiista jednaLi, pak můžeme o sobe l'lCl, že jsme opravdo
vými Jeho učenníky a že je hojnější spravedlnost naše, než byla u ži
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dovských fariseů a zákonníků. Porozjímejme tedy dnes otom
máme s nepřáteli smířiti: b) a je milovati.
lv

&) že se

. \
<I—

Nepřítelem rozumíme zpravidla člověka, který nám jakýmkoliv zpu
sobem ublížil: at“ na majetku, nebo na těle nebo konečně na cti, která
jest z pozemských statku pokladem nejdražším. Nepřítelem takovým muže
býti nejen člověk jiného některého národa, nýbrž může to býti i člen a
příslušník téhož národa, ba itéže krve rodinné, neboť jsou případy, že
i bnatři nebo sestry stali se vzájemně nepřáteli. Dokladem toho po

sledního jest příběh o josefu Egyptském a dokazuje to izkušenost
naše v dobách nejnovějších.
A proti lidem takovým, kteří zlými řečmi nebo skutky proti nám se
provinili, nesmíme chovati nesmiřitelnou zášt'. jest ovšem k tomu potřebí
značného sebezáporu, abychom zůstali klidnými, na př. k těžkým uráž
kám, které nám někdo vmetl nespravedlivě ve tvář naši, ba abychom
netoliko zůstali klidnými, nýbrž bychom se na toho člověka v srdci
nehněvali a s ním se za vhodné příležitosti smiřili. Avšak Kristus Pán
tak žádá a není to tak obtížné, jak se na první pohled zdá. Jest k tomu
potřebí pouze dobré vůle, jednou začíii a vnitřní štěstí z takového sebe
přemáhání okusiti a radost v duši pocítiti a pak po druhé jistě již to
půjde snadněji. „Nejmocnější je ten, kdo ve své duši nahromadil .tolik
jemného a dobrotivého, že už žádný člověk nepřivede jej z rovnováhy,
nýbrž klidně vyslechne také nejhorší věci a odpovědi čerpá vždycky
jenom z hlubin své lásky“, praví Dr. Forster.
Uvažme, že svými hříchy, svými četnými vinami stali jsme se nepřá
teli a nevděčníky vůči Bohu a Bůh se na nás proto nemstil, na nás se
nehněval, naopak s námi se rád smířil a dobro nám i tenkráte neodpíral,
když jsme byli zlými a hříšnými. Vždyt' Syn Boží, ježíš Kristus za nás,
za hříšníky svou krev na kříži vylil, aby nám ospravedlnění zjednal a
spásu přinesl. Proto praví sv. apo-štol Pavel: „Neboť jestli byvše v ne
lásce, byli jsme smíření s Bohem smrtí Syna jeho, tím spíše byvše smí—
ření, budeme zachování v životě jeho.“ (Rím. 5, 10.) To znamená, že
smířil se Bůh s lidstvem a jemu odpustil, dokud spravedlností Boží, smrtí
Spasitelovou nebylo učiněno zadost, tím spíše nám odpustí Bůh nyní,
kdy _ležíš Kristus, jsa ve slávě nebeské, jest naším Prostředníkem.
Nuže, smířil-li se Bůh se svými nepřáteli, nevděčniky, hříšnými lidmi,
máme i my se zlými nepřáteli se smířiti a jim odpustiti.
V ruské vesnici Moldavici za světové války postavili Rusové upro
střed vsi řadu nosítek, na kterých leželi těžce ranění vojáci rakousko—,
uherští. Potom ruští vojíni rozestoupili se kolem raněných nepřátel a pro
sili je za odpuštění, že jim způsobili rány. Pravili, že to činili neradi
a kdyby bývalo bylo po jejich, žili _by s raněnými jako bratří. Proto
necht ranění jim dobrotivě odpustí. A ranění, dojati tímto zvláštním
odprošením, odpustili dosavádním nepřátelům a s nimi se se slzami v
očích smířili. Toto odprošení nepřátel jistě svědčí o vzácném pochopení
nauky Kristovy, která vyžaduje od svých vyznavačů smír s nepřáteli a
102

zároveň řečené odprošení jest důkazem dobrého srdce těch, kteří tak
učinili.

Podobný dojemný případ zaznamenaly noviny ze západní fronty. —
Angličtí letci „shodili na německé linie věnec s nápisem: „Na paměť
setníka Bólke, našeho skutečného rytířského odpůrce věnuje královský
anglický letecký sbor.“ V průvodním d0pise pak byla poznámka, že
věnec se opozdil, ježto nepříznivé počasí znemožnilo jeho odeslání.
Dále se praví: „Zelíme ho zároveň s jeho příbuznými a přáteli. Všichni
uznáváme jeho statečnost. Pozdravte zároveň setníka Evans—3a poručíka
Longa.“ ——Věnec zaslalo vojenské velitelství anglické německé rodině

setníka Bólke. jak pěkná a vzácná to pozornost od anglických důstojníků
vůči padlému nepříteli, jak dojemným způsobem ukázali, že ze srdce své
ho vypudili veškeren hněv a záští.
Podle těchto vzorů počínejme si i my, nechovejmc k lidem, kteří se
proti nám nějak provinili trvalý hněv, ale smiřme se s nimi. Na příkla
dech uvedených jsme poznali, že jest to netoliko možné, nýbrž i krásné,
neboť jistě všechni'se tomu obdivujeme &po zásluze tuto velkomyslnost'
oceňujeme. Shledáváme-li to krásným u jiných, pak to třeba následovati
a rovněž tak činiti, abychom byli věrnými, opravdovými učenníky Kri
stovými.
b) Bůh jest odvěčnou láskou a proto vyžaduje od lidí nejen lásku
k sobě, nýbrž chce, aby se lidé též vzájemně milovali, jako On ve své
lásce objímá veškeré člověčenstvo. Kdo tedy miluje bližní, plní největší
jeho přikázání. Není však dosti milovati lidi pouze svého národa, nýbrž
i příslušníky národů jiných, neboť i Ježíš Kristus, pravý Bůh a člověk,
za všechny lidi krev prolil, za Zidy i za pohany, mezi kterýmižto posled
ními nalezl hojně vyvolených již za svého života. Není však také dosti
milovati pouze ty, at' příslušníky svého národa anebo jiných národů,
kteří nám dobře činí, nýbrž třeba milovati ity, kteří nám zlo způsobili
& jakýmkoliv způsobem nám ublížili, vždyt' Božský Spasitel odpustil i
Židům, kteří ho na smrt vydali a žoldnéřům římským, kteří ho na kříž
přibili a tak jim svoji nesmírnou lásku osvědčil, Svojí pak modlitbou na
kříži jim nejčistší dobro prokázal. Proto jest potřebí po ,příkladu Krista
Pána netoliko nepřátelům odpouštěti, ale je imilovati a dobrým za zlé
Odpláceti, vždyť právě tato láska jest tak silná, že může izlobu 2 ne—
přátelských srdcí vymýtiti a nepřátelství a jich nenávist v lásku k mím
změniti.
Takovouto lásku ukládá nám Kristus Pán, když praví: „Protož mi
lujte nepřátely své, dobře čiňte a půjčujte nic (nazpět) nečekajíce; a
odplata vaše bude hojná a budete“ syny Nejvyššího, nebot' on jest do
brotivý k nevděčným a zlým.“ (Luk. 6, 35.). Kristus těmi slová žádá od
nás nezištnou lásku k nepřátelům, výslovně na mysl nám uváděje, „nic
nazpět nečekajíce.“ Nemáme ve svých citech k nepřátelům ohlížeti se na
žádné výhody, nemáme hledati prospěchu vlastního, nýbrž jedině máme
býti proniknutí myšlenkou nepříteli svému jako každému jinému bliž
nímu prospěti a pokud to v naší možnosti jest, dobro mu prokazovati
a veškerého hrubého chování k němu se varovati.
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Tato láska k nepřátelům má ina způsob válčení blahodárný vliv,
neboť mírní zvláště osud raněných &zajatých z protivného tábora. Pro
zajaté platí vojenská bezpečnost a_dustojnost; to znamená, že se s nimi
má zacházeti dustojnč, jak to jich stav vyžaduje, dále se jim má posky
tovati bezpečná ochrana, aby se jim od nikoho nic zlého, nepříjemného
a urážlivého nedálo. Chtěl-li by snad někdo na bezbranněm zajatci uka
zovati svou statečnost a tvrdě by s ním zacházel, pak by v očích veške
rého dobře a správně smýšlejícího světa tímto svým bezcitným, ne
křest'anským chováním neozdobil své skráně věncem vavřínovým, naopak
všeobecného opovržení by se mu právem dostalo.
Zenevská smlouva, která zvláštní smutnou shodou 22. srpna 1914.
v prvních dnech světové války za hrozné bitevní vřavy oslavila své zlaté
jubileum, neobsahuje ve svém základě nic jiného, než jenom bližší vy'
světlení a provedení přikázání lásky k bližnímu a nepříteli.
“
Uherský husarský nadporučík Dr. Szillard, jemuž na bojišti byly
roztříštěny nohy a jenž upadl do zajetí v bezvědomí,-které trvalo 3 dny,
vypravuje, že když se probral k vědomí, spatřil na své posteli seděti
muže v obleku telčara. jak se později zraněný důstojník dověděl, ne
hnul se tento felčar téměř po tři dny a po tři noci od jeho bolestného
lůžka. Byl to ruský básník Maxim Gorkij, který při loučení se s raněným
uherským důstojníkem pronesl toto: „Věřím v počínající svět bratrství
jakoby v Boha!“ Při těchto slovech naklonil se nad zraněným zajatcem,
políbil ho na čelo a odešel. Od toho dojemného okamžiku již ho Dr.
Szillard nespatřil.
Po třech dnech nato poslal Gorkij nadporučíku zraněnému svůj román
„Matka" s tímto věnováním: „Mému ubohému, zraněnému uherskému
bratru — vždyt' neštastní jsou všichni bratří — poručíku husarů ve třetí
světnici na páté posteli.“ Na konec knihy připsána byla rukou Gor
kého prosba z „Otčenáše“: „Přijď k nám království tvél“ —
A nyní srovnejte toto zacházení se zajatcem ve válce s krutým oním
způsobem, kterak se s nimi zacházelo v dobách předkřesťanských, aby
ste poznali, jaký ušlechtilý vliv mělo a má křesťanství na srdce lidská.
Vzpomeňte si na Achillea, 'který vláčí mrtvolu svého nepřítele Hektora, k
vozu přivázanou, kolem hradeb města Troje. Vzpomeňte si na Assy
řany, kteří své přespočetné zajatce jako snopy vedle sebe kladou a pak je
po sobě v řadách vozy, ozbrojenými kosami rozřezávají. Naproti tomu
představte si na'e vojíny, naše bratry v poli, jak u nepřátelského hrobu
na znamení úcty smekají a modlí se „Otče náš . .“ a vynik—nerozdíl mezi

smýšlením a zásadami staropohanskými- a mezi vzácným učením křes
ťanským. Novozákonní přikázání Kristovo o lásce i k nepřátelům, odňalo
válce mnohý osten, utišilo mnohou zášť, ač i tu mnohé tvrdé výstřelky se
vyskytují, kterých jako pravi učenníci Kristovi musíme litovati, je mu
síme odsouditi aproti nim s přísnosti a bezohlednosti vystoupiti.
M

11., _iste kře—;;anv, jste

vyznavači

toho

Božského

Pána, “který

velel inepřátele milovati a dobro jim prokazovati. Nezapomeňte nikdy
v životě na tento vznešený příkaz Kristův a neklesněte tak hluboko,
abyste snad zlé zlým odpláceli' jako činili pohané, ale konejte nezištně
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dobro i svým protivníkům, kdykoliv se vám k tomu naskytne příležitost
a buďte přesvědčeni, že za tuto vaši-velikomyslnou lásku dostane se vám
odplaty mnohé v nebesích. Amen.

Promluva na Vl. neděli po svatém Duchu.
„A oni jedli & nasytili

se.“ (Mar. 8, B.)

Veliký zástup lidí poslouchal Božského Spasitele, když vykládal na
poušti své učení. Vzdáleni hluku světského, prosti na chvílivšech po
zemských starostí, naslouchali v ústraní slovům Božské Pravdy s tako
vou horlivostí po plné tři dny, že zapomněli na všechny potřeby časné,
ba ina pokrm. Zásoby, které vzali s sebou strávili a nyní se dostavil
hlad. Pán ježíš však nedopustil, aby jeho horliví posluchači trpěli nouzi
a proto se jim o nasycení zázračným způsobem postaral. Vzav sedm
chlebů a několik rybiček, požehnal je a kázal apoštolům, aby požehnaný
& božskou mocí rozmnožený pokrm podávali přítomným. A hle, všichni
jedli a nasyceni jsou.
Hladové, lačné sytili a pokrm jim poskytovati jest skutkem tělesného
milosrdenství, ke kterému nás Kristus Pán svým krásným příkladem vy
bízí. 1 dnes jsou mnozí, kteří trpí nouzi, ba i hlad; proto i nám naskytá
se příležitost, abychom tento skutek milosrdenství rádi konali. Uvažujme
tedy dnes a) co máme především hladovým poskytnouti, b) jakým způ
sobem máme lačné sytiti, c) kteří z hladových nejvíce pomoci potřebují.
'

*

v

V knize Přísloví čteme tato slova: „Lev řvoucí a medvěd hladový
jest kníže bezbožné.“ (Přísl. 28, 15.) Slovy těmito jest naznačena hrůza
a bolest' hladu, neboť člověk hladový podoben jest lvu řvoucímu a
medvědu zuřivému, který z hladu jest schopen nejhorších a nejukrutněj
ších činů. A zajisté hlad jest pro člověka jedno z největších utrpení po
Zemských, jest největší metlou, kterou lidstvo může býti stiženo.
Chápeme tedy krásná, soucitná sIOVa Kristova z dnešního svatého
evangelia zvláště v nynější době: „Lítost mám nad zástupem“, když vi
děl, že tito lidé nemají, co by jedli a krutý hlad jim hrozil. Kristus Pán
na první místo ze skutků tělesného milosrdenství položil „lačné krmiti“,
poněvadž i ze své vlastní zkušenosti poznal jako člověk bolest a utrpení
hladu, neboť víme, že se na poušti 40 dnů postil, až zlačněl. Tím že dal
skutek „lačné krmiti“ na první místo, chtěl zvláště zdůrazniti, abychom
hladové, lačné rádi a ochotně sytili a bolesti, utrpení z hladu pocházející
je ušetřili.
'
a) jelikož lačný potřebuje pokrmu, máme mu poskytnouti v prvé
řadě jídlo, aby mohl hlad zahnati, máme-li sami dostatek pokrmů. Tak to
činili vždy naši předkové, řídíce se příkladem Božského Spasitele, jenž
zástupům o chléb zázračně se postaral.
Babička Boženy Němcové otom vypravuje: „Náš tatík to byl člo
věk, aby ho pohledal, ten pomohl jaktěživ každému, kde a jak jen mohl:
k němu také každý přišel, když nevěděl, kudy kam. Když přicházeli chudí
..sousedé, prosíce: „Přenechte nám korec žita, nemáme na chléb ani zrna“,
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říkal: „Dokud mám, rád dám, až nebudu já míti, dá jiný“, a hned mu—
sela maminka naměvřiti do pytle obilí. Peníze ale nevzal, to,to. „Vždyť
jsme sousedé,“ říkal, '„jestli my si nevypomůžeme, kdo pak by nám měl
výpomoci. Až Pán Bůh vám obrodí, splaťte mi zrnem a budeme spra
vem.“



A tak to bylo. Za to měl tisíceré „zaplať Pán Bůh“. Matka, jestli
nepřišel jeden den žebráček, šla ho hledat na rozcestí; hledati a nalézti
žebravé, to byla její radost. Proč by také nebyli pomáhali lidem?'Na
jedli _jsme se do syta; v čem choditi bylo, proč by z toho přebytku se
nebylo uJízťrJť To ještě není tak veliká zásluha, jen povinnost křesťan
ská. Ale když si od úst utrhne a dá, to je pěkná ctnost. Však to přišlo
i s námi tak daleko, že jsme jídali jednou za den, aby měli jin Lidé
také co jíst.“
Tak si.-m. m., počínali naši předkové, udíleli hladovým pokrm anebo
zrní, aby si pokrm mohli opatřiti a připravtti, s radostí vítali hladovějí
cího žebráka a věřili, že za každou udělenou pomoc lidem takovým Bůh
zvláštním způsobem žehná, ba jejich láska k bližnímu šla tak daleko
že sami si s podivuhodným sebezáporem od úst utrhli, jen aby spolu—
bližní hladem nezmíral. Tak babička Boženy Němcové výslovně pravi,
že jedli v dobách nedostatku jednou za den, aby jiní měli také co jíst.
Ze i dnes jsou srdce mnohých křesťanů citlivá pro bídu a nedostatek
bližního, patrno z těchto slov jedné ženy, v dopise obsažených: .,Veleb
ná sestro! Prosím, račtež přijmouti trochu jablek pro Vaše ubohé siroty.
Dostali jsme je a tak když člověk z toho zase jinému podá, bude to
tak milé.“ Hle, ona dobrá žena, zajisté nezámožná, poněvadž dostala &
přijala jablka darem, vzpomněla si na ubohé děti, chudobné, pokrmu
stále potřebující siroty v útulku sv. Josefa na Královských Vinohradech
a poslala část darovaných jablek těmto dětem. Toť zajisté vzácné srdce
ženské, naplněné vřelým soucitem k hladovým bližním, kteroužto lásku
.milosrdnou ježíš Kristus nenechá bez odměny.
M. m.! Následujme vznešeného příkladu jak našich dobrých, zbož
ných, statečných předků, tak ivzpomenuté ženy, a pomáhejme _hlado—
vým především pokrmem a není-li nám to možno, pak přispějme něja—
kým peněžitým dárkem!
b) Když poskytujeme pomoc člověku hladovému a v bídě postave
nému, pak čiňte to způsobem jemným, prostým všeliké pýchy a pový
šenosti. Při udělování darů užívejme slov laskavých, prosycených přá
telskou účasti a láskou. Varujme se tudíž všelikého způsobu drsného,
který by bližního hladovějícího pokořoval a naplňoval bolestnou roz
trpčeností a těžkým uvědoměním si smutného svého osudu a stavu;
jest pravda sice, že mnohý ze strádajících' a—hladových si svůj zlý

osud zavinil, buď svou lehkomyslností nebo leností, jak praví iPísmo
svaté: „Duše váhavá (to jest lenivá) lačněti bude“, (Přísl. 19, IS.), avšak
bezohledným, tvrdým jednáním vůči takovému chybujícímu bližnímu ni
čeho nezlepšíme, ba Spíše zhoršíme. V takových případech jest potřebí,
abychom především vyléčili příčinu hladovění a to se nám podaří jenom
tenkráte, když jsme získali důvěru takového bližního, hřešícího lenivo
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stí, nepořádností a jinými nectnostmi, které hlad a bídu lidskou za—
viňují. Důvěru pak lidí takových můžeme si získati jen soucitným, las
kavým jednáním, jak nám káže křesťanská opatrnost a příznivost.
c) jest ještě otázkou, kterým lidem zvlášť máme pomoci poskytnouti,
jestliže hladovějí. Na prvním místě jsou to zajisté děti, neboť hladovějící
děti zvláště křesťanské srdce musí dojímati a jest jistě smutnou pravdou,
že není hroznějšího, bolestnějšího pohledu pro matku, než viděti slzy—
svých hladovějících dítek, které s pláčem prosí svoji maminku o chléb,
o pokrm a matka nemá jediného sousta pokrmu jakéhokoliv, kterým by
mohla hlad svých miláčku utišiti.
V době války vzniklo „Ceské Srdce“, Spolek to dobrých, šlechetných
a soucitných lidí, kteří si vytkli za cíl nasycovati chudé, hladové děti
atak zachrániti je od bídy a z toho pochodící nemoci a předčasné
smrti. Účel zajisté vznešený a křesťanský, který díky Bohu našel v čes—
kém národě našem mocného ohlasu, takže přemnozí přispívali potra
vinami a jinými hmotnými statky k zapuzení té největší-nouze útlých,
nevinných dítek, některé pak šlechetné rodiny samy hladové děti živily.
Dále máme pomáhaíi tak zvaným stydlavým lačným, kteří se ostýchají
prositi o pokrm, ač mají největší nouzi a hlad. Člověk hladový, jenž
prosí, přece dostane alespoň tolik, aby nejhorší hlad zahnal, ale ten,
který se ostýchá přiznati se k bídě a zvláště jest to ten, který žil kdysi
v lepších poměrech, trpí a často dovede trpěti největší hlad. To jsou

lidé podobní sv. Pavlmi, jenž o sobě píše: „Dovedu inasycen býti,
ilačněti ihojnost míti inedostatek trpěti.“ (Filip. 4,12.) Takoví lidé,
o jichž bídě a nouzi zpravidla ví jen nejbližší okolí, zasluhují zvláštní
pomoci naší, kterou jim neodpírejme, jakmile se o jich hladovění do—
Vime.

A konečně máme nasycovati všechny své bližní, kteří hladovějí, ba
i své nepřátele. Písmo svaté výslovně tak praví: „Lační-li nepřítel tvůj,
nakrm jej, . . . neboť to čině, uhlí žhavé shrneš na hlavu jeho.“ (Rím-.
12, 20..) A zajisté nic nemůže dojmouti více našeho nepřítele, než když
mu poskytneme pokrmu a z nouze ho vytrhneme. Tak nejlépe získáme
srdce jeho a nepřátelst\í promění se v přátelství a lásku.
R. 1868. zuřil v Alžíru v Africe strašný hlad. Kolem 60. tisíc Arabů
zemřelo na choleru. Potom v nekonečných hustých hejnech přišly kobyl—
ky. Kamkoliv se obrátily na svém pustošivém letu, \nezůstalo lístečku,
nebylo viděti celého stébla a pro dlouhé, hrozné sucho nemohlo nic
opět vzklíčiti. Tak nezůstalo domorodcům pranic, čím by ukojili hlad
a pátý díl všeho obyvatelstva zahynul v nevýslovné bídě.
V tom čase svrchované nouze křesťanská láska k bližnímu vydávala
nejkrásnější květy. Kardinál Lavigerie, arcibiskup alžírský, pln jsa ho
roucí lásky k Bohu ilidem, přičiňoval se ze všech svých sil, aby za
chránil co nejvíce 'životů od smrti hladem a aby poskytl domov ubohým
osiřelým dětem, zbaveným rodinného přístřeší. Vždyť tisíce chudých
arabských dětí, napolo nahých, trápených hladem, bloudilo po ulicích.
Srdce arcibiskupovo postaralo se již o osmnáct set těchto ubožatek, ale
jeho majetek nevystačoval, aby tak velikému množství jiných dostalo se
10?

ještě útulku a vychování. Aby mohl toto své ušlechtilé dílo prováděti v
největších rozměrech, arcibiskup l_avigerie založil společnost misionářů,
kteří pro své bílé rocho obdrželi název Bílých Otcu a pusobí v Africe
dosud“ (Echo z Afriky 1917. l.).
Ejhle, biskup, který po příkladu Pána Ježíše nasycoval hladové.
Následujme i my, svého Božského Spasitele, který měl tak vřelý soucit
s hladovějícím zástupem a udělujme pokrm zvláště svým nuzným spo
lužákům, kteří se stydí přiznati se ke 'své bídě a raději nouzi snášejí.
Budete-li tak činiti skrytě a laskavým vřelým zpusobem, získáte si vděč
nost podarovaných a jednou dostane se vám zasloužené odplaty, až na
soudu obecném zjeveny budou skryté vaše dobré skutky samotným Soud
cem, Ježíšem Kristem, který k vám promluví: „Lačněl jsem a dali jste
mi jisti“ (Mat. 25, 35.) Amen.

Promluva na V". neděli po Svatém Duchu.
„Každý strom dobrý nese ovoce dobré, špatný strom ovoce špatné
přináší.“ (Mat. 7, 17.)
vlv

Jedenkráte v městečku Betsaidě přivedli k Pánu jezm člověka slepé—
ho a prosili Ho, aby nešťastného uzdravil. Božský Spasitel ujav slepého
za ruku, vložil na něj ruce své a tázal se ho, viděl-li by něco. Uzdravený
pohleděv odpověděl: „Vidím lidi jako stromy chodící“ (Mat. 8, 24.) —
V Písmč svatém přirovnává se častočlověk ke stromu. Tak i Kristus Pán
v dnešním svatém evangeliu, chtěje nás varovati před falešnými proroky,
poučuje nás, že je poznáme podle jejich skutku špatných, třeba se k nám
blížili na pohled přívětivě, v rouše pěkném, milém, ovčím. Neboť jako
špatný strom nemůže přinášeti dobrého ovoce, tak i člověk zlý nemuže
konati skutky dobré. je-li však dobrý užitečný strom, pak nese ovoce

dobré, chutné, krásné, podobně ičlověk dobrý ozdoben ovocem (lob
rým, krásným a tímto ovocem milým jsou dobré skutky. Uvažujme dnes
o některých skutcích, a činech, po kterých se pozná člověk dobrý a zlý.
.

II

a) Písmo svaté nám líčí výstražným způsobem syna Davidova, Ab
solona. Byl to nejkrásnější muž v celém Israeli. Na celém jeho těle nebylo
nejmenší nepravidelnosti, nižádné skvrny a půvabu zvláštního mu dodá
valy jeho pěkné, dlouhé vlasy. Osnuje v srdci svém vzpouru proti svému
otci, Davidovi, snažil se úlisným chováním získati si přízeň lidu, každému
lichotil, na každém viděl pokrytecky jen dobré vlastnosti, každému dával
za pravdu, i když'věc byla zřejmě nespravedlivé.
Když pak se domníval, že velká většina lidu lsraelského jest mu
oddána, odebral se jednoho dne k otci svému Davidovi a s přetvářkou
mu řekl: „Dovol, abych šel a splnil v Hebronu sliby své, které jsem
učinil Hospodinu.“ (2. Král. 15. 7.) Otec, ničeho zlého netuše, mu
pravil: „jdi v pokoji!“ (15, O.) Avšak v Hebronu dal se Absolon pro—
hlásiti za krále a učinil vzpouru. proti svému otci, jejž chtěl připraviti
108

o trůn a byl by se nelekal jistě ani otce usmrtit, aby svého pyšného
úmyslu dosáhl.
'
Krásný strom na pohled byl Absolon, nebylo na jeho těle ani chy
bičky, dovedl se zalíbiti mnohým lidem, kteří neznali náležitě jeho nitro,
avšak svými skutky, ovocem špatným, prozradil se tento na pohled
pěkný strom. A jaké bylo ovoce tohoto stromu? Vzpoura, neposlušnost,
.neuctivost, neláska proti vlastnímu otci. Tedy ovoce zlé, proto icelý
strom byl zlý.
1. Z toho patrno, že vzpoura, neposlušnost, neuctivost a vzdorovi
tost k rodičům, učitelům a starším lidem vůbec jest ovoce špatné, které
přináší a kterým se projevuje zlý člověk, zlý syn, zlá dcera. Jsou lidé
i děti na pohled příjemného zevnějšku, krásného těla, mají uhlazené cho
vání, tak, že před světem jsou považovány za vzdělané, slušné, ale ve
svém chování k rodičům, představeným a starším lidem vůbec proje
vují neuctivost, hrubost a neposlušnost.
Odporný zjev takové neuctivosti zaznamenaly letošní noviny: „Na
Vyšehradské plovárně koupal se starý pán a pak lehl si na písek, aby
užil sluneční lázně. jakýsi mladík při plování úmyslně na starého pána
stříkal. A když se proti tomu pán ohradil, rozkřikl se mladík „že si mů
že dělati, co chce.“ .Když pak na tuto drzou odpověď mladíkovu starý
pán odpověděl, že dle této zásady mohl by mu dát několik políčků, ne
bot' by také dělal, co by chtěl, tu mladíček rozběhl se na starého pána
a počínal si proti němu tolik hrozivě, že se zdálo, jakoby se, chtěl na
něho vrhnouti. Mladiství studentíci, přítomní svědci tohoto nepěkného
výjevu, zastávali se svého kamaráda, že prý není žádným mladíčkem,
nýbrž studentem, jenž právě odbyl maturitní zkoušku s vyznamenáním.
Tito mladíci počínali si neméně hrozivě jako „vyznamenaný maturant“ a
starý pán musel býti rád, že se mu nestal horší úraz, než hrubé vý
směšky. Hoši ze zdáli mávali na konec klobouky, na důkaz, že na ně
nic neplatí.“ (Právo lidu“ 2817. 1917 dle „Obnovy“ z 3./8. 1917.)
Jak smutné to ovoce mladíků, kteří se považují za vzdělané. Není to.
důkazem, že srdce těchto studentů přes všechno vzdělání, které k jádru
neproniklo, bylo zlé? Zlý strom pak nemůže dobré ovoce nésti ikdyby
byl všelijak vyzdoben uměním a v_všperkován na oko vědomostmi.
2. Absolon připravuje vzpouru proti otci, stavěl se, jakoby ;chtěl
v Hebronu Bohu sloužiti a zatím, jak jsme slyšeli, jednal tam proti Bohu,
neboť skutkem svým porušil a zdeptal něžný poměr syna k Otci, Bohem
samým stanovený. Absolon se přetvařoval a něžný poměr syna k Otci,
Bohem samým stanovený. Absolon se přetvařoval. A to jest jiné ovoce
špatné lidí zlých — pokrytectví.
[ v tom mnozí následují bohužel Absolona. jsou děti, které do očí
rodičům tvrdí, že proto chodí s tím .neb oním spolužákem, aby se od
něho poučily, oznamují rodičům, že účelem návštěvy té neb oné společ
nosti jest jejich vzdělání a zušlechtění a zatím se ve společnosti této
dopouštějí mnohých hříchů, výstředností, které jich duchovní blaho a
štěstí ničí.
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Jsou děti, které pokud do školy chodí, _na\ště\ují kostel, poně\adž
\yžaduje tak školní řád a přeje si toho katecheta, jakmile však školu
opustí, když jim už není třeba dbáti řečených ohledu, tuto svatou po
vinnost zanedbávají. Předstíraly za S\é ná\ště\_\ školní zbožnost, kterou
v srdci neměly, přet\ař0\aly se po příkladu a způsobu Absolona, jsou
stromem nesoucím špatné ovoce, stromem zlým.
b) Písmo svaté nám vypra\uje, kterak Bůh zkoušeje Abrahama, na
řídil mu, aby mu obětoval syna Isáka na hoře Moria. Abraham ilsák
obstáli \e zkoušce skvěle, nebot“ Abraham, pln \roucí víry v Boha, o
'chotně vyhověl přání Hospodina a lsák se ochotně podrobil svému otci.
Ejhle, dva stromy, starý a mladý, které nesly dobré ovoce v rozhodné
zkoušce, prvý silnou víru v Boha, druhý hrdinskou obětavost a neob
mezenou poslušnost k rodičům.
]. Abraham ve svém životě řídil se pravdou Písma svatého: „Spra
vedlivý živ jest z víry.“ (Zi-d. lO, BB.) Tak imy po příkladu Abraha
mově a na základě uvedeného výroku Písma svatého, buďme pronik
nuti živou a pevnou vírou. Nestačí jenom věroučné pravdy a přikázání
Boží v pamět' si vštípíti, nýbrž máme víru svou osvědčovati dobrými
skutky, které by dokazovaly, že jsme stromem dobrým, nesoucím dobré,
příjemné plody.
„Počátek moudrosti jest bázeň Boží“ (Z. 110, ID.). Křesťan nesmí
však zůstati na stupni strachu otrockého, nýbrž má se povznésti k tomu,
aby se bál uraziti Boha, jako bytost nejdokonalejší, plnou dobroty k li
dem jako svým milým dítkám, či-li má se povznésti k bázní synovské.
Tato bázeň synovská projevuje se tím, “když Boha milujeme nade všecko
-a proto varujeme se jeho Velebnost uraziti těžkým hříchem.
[ nás Bůh zkouší podobně jako Abrahama různým utrpením, rozma
nitými nehodami, různým časným; neštěstím, jsme-li opravdu hodni jeho
dobroty a lásky. Osvědčujme v těchto chvílích pro nás trpkých svoji
víru, budme moudrými, odevzdejme se do vůle Boží a Bůh nás za tuto
věrnost odmění jak statky hmotnými, bude-li to prospívat našemu spa
sení, tak zvláště statky duchovními, k životu věčnému potřebnými.
'Vizte Abrahama! Stal se arciotcem národa vyvoleného, praotcem. Spa
sitele jako člověka a po smrti jako muž spravedlivý vzat byl do ráje.
2. lsák ochotně nesl dříví na horu Moria, na němž měl býti oběto
ván, podrobil se vůli otcově. když tento vystavěl z kamene oltář, učinil
hranici ze dříví, jím doneseného akdyž jej S\ ázaného položil na hra—
nici, aby vykonal příkaz Hospodinův. Krásný to \zor poslušnosti syn
Abrahamův, lsák. A přece tato poslušnost vyžadovala tak ohromnou oběť
— vlastní 'život! lsák byl překonán pouze tím, kterého předobrazoval,
Božským Beránkem, Ježíšem iKristem, který byl poslušen svého Otce ne
beského až k smrti a to k smrti kříže.
Zamilujte si i vy, m. m., poslušnost k rodičům, to krásné ovoce dob
rého stromu, jímž chcete zajisté býti. Poslušnost dětí k rodičům dopo—
ručovali již pohané. Tak v Egyptě na Papyrusu Prísse z doby Xlll.
dynastie pro rodiče a vychovatele napsána tato rada: „_Isi-li rozumným,
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vychovávej svého syna v lásce k Bohu. je-li poctivým a námáhá se pro
tebe a majetek svůj rozmnožuje, dej mu nejlepší odměnu. je-li však
tvůj syn špatným, neodvracuj se od něho, nebo jsi jeho otcem: nýbrž
napomeň ho. je-li neřestným, a přestupuje tvá nařízení, dej mu ran, jak
zaslouží.
Lepší jest poslušnost než všechno, co jinak jest milé a
dobré. jest něco nádherného. Syn, jenž vnímá slova otcova dosáhne
stáří, neboť Bůh miluje poslušného & nenávidí neposlušné.“ (Výchova
tel 1917. Uč. příl. 53.)

jestliže již pohané doporučovali tak pěkným způsobem poslušnost
a od dětí ji vyžadovali, tím spíše musíte vy, m. m., býti proniknutí pra
vou a ochotnou poslušnosti. jsou synové a dcery, které sice poslechnou
po dlouhém domlouvání, ale na jejich obličeji jest viděti, že to činí ne—
radi a s odporem. Takováto vynucená poslušnost nemá té ceny a krásy,
jako poslušnost dobrovolná, ochotná a radostná, prýštící se z nábožen
ského přesvědčení a vroucí lásky k rodičům. jen takové poslušnosti jest
slíbena od Boha odměna: na zemi dlouhý život a štěstí; po smrti pak
věčná blaženost.
M. m.! Jsem přesvědčen, že se vám líbí strom živý, zelený, plný kvě
tů, mající krásné hojné ovoce a přisvědčíte mi zajisté, že není smut—
nějšího pohledu než pohled na strom mrtvý, uschlý, bez jediného zele
ného lístečku, bez květu, bez jedinkého plodu. Buďte stromem zele
ným s květy a ovocem a varujte se, abyste nebyli podobní stromu, o
němž vypravuje sv. Lukáš: „Kdosi měl iíkový strom, štípený ve své
vinici, i přišel hledat na něm ovoce, ale nenalezl.“ (13, O.). jak smutným,
boleštným, by to bylo pro nebeského zahradníka, ježíše Krista, kdyby
na vás žádného ovoce, žádného dobrého skutku neshledal při soudu _po
sledním! Proto snažte se m. m., abyste byli stromem dobrým, který by
nesl dobré ovoce, krásné ušlechtilé dobré skutky, zvláště víru a lásku
k Bohu a poslušnost k svým rodičům a představeným. Amen.

'

Promluva na neděli VIII. po svatém Duchu.

'

„Učiňte si přátele 2 mamony klamne.“i (Luk. 16, ().)

jistý bohatý muž doslechl dle dnešního svatého evangelia, že správce
jeho statku, vladař, 'špatně hospodaří s jeho majetkem, zbytečně utrácí
a rozhazuje. Povolal tedy pán vladaře k sobě a nakázal mu, aby před—
ložil účty a ze svého jednání se zodpovídal, nedovede-li se však osprave
dlniti, že bude zbaven vladařství svého. Správce jsa si vědom četných ne
správností a podvodů, jichž se ve svém úřadě dopouštěl, předvídal s ji
stotou, že bude ze své služby propuštěn. Obávaje se bídy a hladu v bu
doucnosti, „snažil se získati si pro příští dobu přátel, kteří by se ho ujali
v nouzi tím, že jim promíjel různé pohledávky a dluhy, které měli pánu
svému platiti a rozmanité plodiny a věci mu odevzdati. Tím, jak se do
mníval, zavázal je ke vděčnosti, aby se ho ujali, až bude z úřadu od
straněn a opuštěn. Penězi, časnými statky si hleděl dotyčný vladař
získati pozemské přátele. My pak dle napomenutí ježíše Krista máme
následovati opatrnost řečeného správce, abychom si získali přízeň Boží.
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Vladař chtěl si penězi získati přátele pro život pozemský, my však
penězi, majetkem, bohatstvím, čili jak praví Kristus Pán, mamonou klam—
nou, věcí zcela pomíjející, můžeme si opatřiti poklad nepomíjej'ící, mů
žeme si zjednati přátele a přímluvce, kteří by nám pomohli do života
věčného. To děje se rozdáváním statků a peněz, čili almužnou, kterou
jsem učinil předmětem dnešního našeho rozjímání.
:.

.

|.

a) jsou na světě dosti četní, ba snad i velmi četní lidé, kteří pova
žují bohatství, peníze za nejvyšší dobro životní. Proto nemají na světě
nic za pilnější úkol, než sháněti peníze, shromaždovati vždy více a
více majetku, aby byli co nejvíce a co nejrychleji bohatí. Poněvadž však
poctivým způsobem, pilnou prací a všestranným přičiněním nelze v
krátké době získati velikého bohatství a oni chtějí za každou cenu býti
velmi zámožní, nerozpakují se ve své chtivosti po penězích a statcích po
zemských obětovati své čisté svědomí, své dobré, poctivé jméno, svoji
jemnost a soucits bližním a \e S\é t\ rdosti neohlížejí se na kletby a slzy
chudáků, které o poslední \groš nesplavedlivě připravili, aby se obohatili.
l mnohé děti touží záhy po majetku, touží po tom, aby byly bohaté
a ve své mladé mysli si spřádají jakousi krásnou vidinu, že majíce peníze, _
byly by šťastné, neboť prý by se jim v_vplnilavšecka jejich přání. Tažme'
se tedy; jest to možné, aby penize učinily člověka úplně spokojeným a
klidným, aby po ničem více netoužil?
Z denní zkušenosti víme, že ten člověk, který má už značný majetek
a jejž nazýváme bohatým, nemá přece majetku dost. Vidíme, že čím
více kdo bohatne, tím více má potřeb a každá potřeba přináší s sebou
vždy nová a nová přání. Dejte takovému boháči ráj, neuspokojili jste
jej než na chvilku, snad na den, na dva, nebo již třetího dne bude chtíti
ještě zlaté zábradlí kolem tohoto ráje nebo cosi jiného. jelikož pak ho
háči mají tolik rozmanitých potřeb a choutek, které ukojiti nemohou a
jednou je ukojivše, vždy po nových touží, žijí v ustavičném neklidu &
shonu po radovánkách a rozkošech světských a'velmi často hříšných
A právě proto jest řídkým zjevem, aby se v rodině v pokoji a svor
nosti snášeli právě ti nejbohatší, na0pak v těch nejskvostnějších vilách,
palácích, v těch nejnádhernějších zahradách žijí zpravidla bez čisté ra
dosti a spokojenosti, poněvadž jim schází láska. Mají peníze, ale co jsou
jim platny, když si nemohou za ně koupiti lásky. A ty rozkoše, ty ra
dovánky s hříchem spojené, které boháči ve světě hledají a nalézají,
nemohou teprve člověka trvale upokojiti a přinášejí člověku 'jen nechu
.tenství a omrzelost života a palčivou roztrpčenost. V tom smyslu tedy.
mluví Kristus Pán o penězích a statcích pozemskýčh jako o mamonu
klamném, o mamonu nepravosti a my mu zajisté uváživše dobře věci,
'dříve řečené, dá'me za pravdu.
b) Než tím nemíním říci, že by bohatství vůbec-nebo“ majetek sám
o sobě byl něco zlého anebo naprosto neužitečného. Vždyť ibohatství
může býti pro člověka pramenem radosti a nožehnání a to tenkráte, když
jest v rukou těch, kteří mají v srdci soucit s bližním, lásku k trpícím &
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skromnost ušlechtilou ve své duši. A takové lidi šlechetné má na mysli
Božský Spasitel, když vybízí, že jest potřebí činiti si přátele 2 mamony
klamné, čili užívati majetku k dobrým účelům, pomáhati bližním potřeb
ným, podporovati vše, co jest ušlechtilé a šíří buď slávu Boží na př.
kostely anebo slouží ku blahu člověčenstva jako jsou na př. školy, ne
mocnice, chudobince, sirotčince a j.
Dá-li se však bohatství na místo první a láska k bližnímu a vlastní
skromnost se mu obětuje a podřízené místo se jim vykáže, pak není bo
hatství pramenem radosti a požehnání, nýbrž přeměňuje život v pustinu,
kterou nedovedou ovlažiti, zušlechtiti, zúrodniti ani vybraná jidla, krás
ně zařízené komnaty, ani daleké cesty do krásných cizich krajin a měst.
Neboť pamatujte si, že k životní radosti jest tisíckráte nezbytnější srdce,
bohaté na lásku a čisté dobré svědomí, neř penězi napěchovaná tobolka
a ohromné statky, pole, lesy, továrny, doly a j. Kdo si tuto pravdu ujasní,
ten nepřijde do pokušení, aby cenil bohatství výše než dobrý skutek, aby
za bohatství prodal to, co je v životě nejlepšího a nejdražšího, čest a
dobré jméno, pevný, ušlechtilý charakter. Takový opravdově přemýšle
jící člověk bude dalck toho, aby za statek, věc pomíjející vyměnil své
čisté srdce, vřelou, milující duši, která má pro lidskou bídu nejen po
chopení, nýbrž i: otevřenou dlaň, která přináší vydatnou pomoc.
c) A vizte, k takové pomoci vybízí nás vroucně Kristus Pán, když
v dnešním svatém evangeliu praví, abychom ze svého bohatství činili
si přátele pro život věčný, abychom ze svého majetku udělovali almužnu.
Též svatí apoštolové vybízeli ke konání dobrých skutků almužnou. Dů
kazem toho jsou slova svatého evangelisty Lukáše: „Prodejte, co máte
a dejte almužnou. Udělejte si měšce, kteréž nevetšejí, poklad nepomíjející
na nebi, kdežto se zloděj nepřibližuje, ani mol nekazí.“ (Luk. 12, BB.)
Proto také první křesťané v nejstarších dobách poslušni rozkazu a
napomenutí Pána Ježíše a svatých apoštolů svůj majetek bud' úplně ve
prospěch chudých a potřebných věnovali a sami chudými se stali, anebo
značné dary v neděli ke službám Božím přinášeli. Tyto dary pak po
vykonaných službách Božích rozdělovali. Tak sv. Justin výslovně píše:
„Z těch, kteří mají statky, každý sám dává, kolik chce. Představený roz
dá, co se sbírkou sešlo. vdovám, sirotkům a jiným ubohým.“ (Apol. [.
65.) Jak pěkná to obětavost a vzájemná pomoc u těchto vzorných nej
starších křesťanů!
! svatí otcové vřele almužnu věřícím doporučuji, a to proto, že al—
mužna usmiřuje věčného Soudce a bránu nebeskou jistě otvírá tomu,
kdo ve svém životě pozemském svého statku almužnou hojně rozdával.
„Dej almužnu chudému. a usmířil jsi Soudce“, vybízí svatý Jan Zlato
ústý. (Hom. ]. De poenit.) A svatý Jeroným píše (ln ep. ad Nepot): „Ne
pamatuji se, že bych byl někdy četl, že nešťastnou smrtí zemřel ten, kdo
rád skutky křesťanské lásky v podobě almužny vykonával.“
Jest celá řada světců, kteří jsou nám jasnými vzory a krásným, po—
vzbuzujícím příkladem, abychom almužnu udělovali. Tak sv. Jan Kent
ský odíval chudé nejen šatstvem koupeným, nýbrž svlékl i vlastní šat a
chudému na cestě uděliv, spustil potom vrchní plašť až na zem, aby
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nebylo viděti, že bez šatu domů se vrací. jedenkráte na cestě, kterou
konal do Říma jako kající poutník, přepaden byl od lotrů & od nich
oloupen. Na konec se ho otázali, zdali nemá ještě něco cenného při sobě.
Když světec odvětil, že ničeho, loupežníci se vzdalovali se svojí kořistí.
V tom si však sv. Jan vzpomněl, že má několik zlatých penízků, zaši
.tých v plášti a proto je ještě odcházejícím lupičům nabídl. Touto podivu
hodnou upřímností a čistou myslí světce byli loupeživí zloději tak do
jati, že netoliko nabízené peníze nepřijali, nýbrž všecky uloupené věci
svatému Janu vrátili a s největší úctou jej propustili.
A poněvadž takový příklad působí mohutně ina srdce zkažené a
hříchy těžkými stížené, můžeme správně doufat, že šlechetná obětavost
a upřímná dobročinnost pohnula tyto loupežníky, že zanechali cestu ne
pravosti a ze svého zločinného života se káli a cestu poctivou a dobrou
mastoupili.
O vynikajícím básníku českém Juliu Zeyerovi, který katolicky nejen
smýšlel, ale i_po katolicku žil, jest známo, že chudinu miloval, podle
sil svých podporoval a ubohým nešťastným ochotně almužnou pomáhal.
Následujte, m. m., tyto světlé vzory a udělujte almužnu potřebným
a ubohým; čiňte si těmito dobrými skutky bližnímu prokázanými, přá—
teíe, kteří nás přijmou na věčnosti s radostí uvítají po šťastné, blažené
smrti, neboť „almužna“, ,jak praví Zalmista Páně, „činí smrt dobrou,
klidnou a radostnou“ (Zalm 40, 2.—4.). Amen.
Neděle IX. po Sv. Duchu.

Svoboda velkým dobrodiním, poroba neštěstím.
„Nepřátelé tvoji obklíčí tě se všech stran a na zem'povalí tebe
i dítky tvé, které jsou v tobě.“ (Luk. 19, H.)

Dojemnou událost ze života'Pána ježíše líčí nám dnešní sv. evange
llum. Když se Kristus přiblížil k jerusalému a z dálky spatřil to svaté
a Srdci jeho drahé město, zaplakal nad ním. Byly to slzy vzácné, neboť
byly to slzy samého Syna Božího, & proto nás vybízí, abychom se tázali,
proč plakal Kristus Pán před svým slavným vjezdem do _lerusaléma?
Odpověď podává další část sv. evangelia. — Božský Spasitel svým vše
vědoucírn okem viděl onu nesmírnou pohromu, která stihne jednou
město jemu tak milé. Viděl, kterak nepřátelé je obklíčí se všech stran a
na zem je povalí ivšechny obyvatele v něm přebývající. Kristus Pán
jasně představil si ztrátu svobody milého svého národa, viděl tu řadu
útrap a tu hroznou porobu, která stihne lid lsraelský, protože nepoznal
času navštívení svého, Jej za Messiáše nepřijal, a proto Kristus hořce
plakal.
Dr. v Kr.! lnáš národ byl kdysi nepřáteli obklíčen, sevřen, po
valen. | náš národ před staletími ztratil svoji neodvislost, samostatnost,
svoji svobodu, uveden byl v porobu a závislost a to proto, žeJ jak histo
rie nás učí, byl zeslaben zmatky náboženskými, neuspořádaností poměrů
sociálních, nesvorností, protože ztratil směrnice, které mu dali sv. Cyrill
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a Methoděj, sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop . . . Než dosáhli jsme _
optět samostatnosti a svobody. Stalo se vůli a milostí Boží. A jestli nám
Bůh svobodu dal, pak zajisté si též přeje, abychom si svobodu nabytou
udrželi, ji chránili a otroctví se střežili, jak “praví sv. apoštol Pavel: „Ne
přijali jste zajisté ducha služebnosti opět k bázni, ale přijali jste ducha
vyvolení synů.“ (Rím. 8, S.).
Ježto se tak snadno zapomíná na smutné doby minulé, kdy jsme
byli ve služebnosti, mám za to, že bude vhodným dnes porozjímati o

dobrodiní svobody a neštěstí poroby.

.

1. Znám zahradu, která je osázena stromy ovocnými na mírně přík
rém svahu potoka. Podél potoka jsou zasázeny olše, které vzrostly do
značné výše a poněvadž nejsou prořezány, tvoří svými větvemi a hus
tým listovím téměř neproniknutelnou clonu proti paprskům slunečnílm.
Ovocné stromy této zahrady, pokud jsou v bezprostřední blízkosti olší,
pro nedostatek slunce usýchají, hynou, anebo aspoň jsou bez ovoce, zato
stromy na nejvyšším bodě břehu mají podivuhodnou korunu. Větve
jich nerostou souměrně kolem stromu, jak jsme zvyklí vídati, nýbrž jsou
obráceny všechny směrem k slunci, takže ity větve, které vyrostly na
straně k olším, nepokračují ve svém dalším vzrůstu tímto směrem, nýbrž
uchylují se od svého přirozeného směru a vyrůstají a otáčejí se směrem
zcela opačným. Děje se to z té příčiny, poněvadž v tom směru jsou za
hřívány a osvětlovány požehnanými pro ně paprsky slunečními, kterých
na straně k olším postrádají. Dělá to takřka dojem, jakoby stromy svými
větvemi, jako sepjatýma rukama prosily slunce o dobro světla a tepla.
A čím jest slunce pro tyto stromy, tím jest svoboda pro všechny
lidi, pro všechny národy. Každá větvička, každý lísteček na stromě ná
roda, každý jehoinejnepatrnější člen obrací svůj zrak ke svobodě jako ke
svému požehnanému slunci, každý člověk právem touží po svobodě,
která by mu zaručovala 'volný vývój, která by mu zajišťovala plné uplat
nění jeho přirozených vloh a schopností, at' jest obor jeho působnosti,
jeho práce jakýkoliv. A je-li národu zaručena plná svoboda k uplatnění
zvláštní, jeho osobitosti, pak může národ ten dospěti k cíli mu Stvoři
telem určenému, pak spokojenost jest v národě takovém domovem, p'ak
úsměv na tváří a radost v srdci obyvatel všech svobodného národa.
Ceský národ, kdysi samostatný, svobodu ztratil a uvržen byl před
300 lety v odvislost a cizí porobu. Cizí vláda usilovala o vyhubení ná
rodnosti české a bylo by se jí to málem podařilo, nebot' národ náš byl
ke konci 18. a na počátku 19. století na pokraji hrobu. [ za války cítili
jsm'e ledové ruce cizí vlády, která usilovala o zničení českého národa.
Avšak národ náš miloval vždy svobodu, nepřestal po ní toužiti, byl
stromem, který všechny své větve obracel k slunci svobody a jeho nej
lepší synové a dcery nabádají lid-, aby pro svobodu pracoval a na ni se
důstojně připravoval. Národ náš z dějepisu poznal, že to byla přede
vším nesvornost, která jej o samostatnost připravila a proto spojil všech
ny členy národa bez rozdílu náboženství, stavů a politického přesvěd
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čení k tomu velkému a vznešenému cíli — k dosažení svobody a samo—
státnosti.

*

2. Práce tato nebyla snahou, neboť nepřítel našeho národa a
jeho samostatnosti byl mocný. _Vřeckém bájesloví se vypravuje o hroz—
né obludě Meduse, která sídlila v místě, odkud nej-častěji na obzoru
se objevují bouřky a mračna. Měla tvář budící hrůzu: oči vypoulené,
jejichž zběsilým pohledem živoucí bytosti zkameněly, jakmile na tuto
obludu pohleděly.
Touto Medusou byla poroba, která národu českému byla připravo—
vána ve válce. Čím více národ český byl nucen obraceti k Meduse sv'ůj'
zrak, tím více mrazilo lid v žilách. Osud jeho byl tím žálostnější, „že
Medusa chtěla, aby zkameněl bleskem oka jejího národ tak kulturně vy
spělý, jak byl národ český.
Tato příšera leckdy se nutila do záludného úsměvu, prohlašovala,
že potoky krve tekou pro blaho všech národů rakouských a proto kla
mala veřejnost, že i Češi-bojují pro dobro své vlasti a na obranu vlastního
majetku. Zatím však zřídila v Čechách systém drancovací a otrokářský.
Naši bratří, naši otcové i synové, byli vláčeni k dělům a strojním puškám,
vháněni do vlhkých zákopů, aby si vybojovali ještě těžší ujařmení.
Naše kostely byly olupovány o různé předměty. Ze zvonů zbyly na
mnohých místech jen umíráčky, jakoby na posměch, aby snad na vždy
odzvonily naší svobodě a samostatnosti. A běda knězi, který se ozval i“
proti způsobu rekvirování zvonů ishazování s věže iv neděli, — byl
netoliko vyšetřován, ale ibeze všeho uvězněn.
Politické úřady na veliké pohoršení duchovenstva a lidu snažily se
učiniti z far a kostelů své, ke všemu povolné filiálky. ]en zvláštní ener
gii kléru jest co děkovati, že vládní polyp svá chapadla neroztáhl ještě
více. Předstírala se ochrana náboženství, ale v praksi se zavádělo mod
lářské klekání před vládním systémem. Desatero se převracelo na ruby
a při tom se ještě žádalo. aby takovouto zkomolenou. morálku s kazatelen
podporovali. Těžko vylíčiti. jak hořké chvíle prožívali pod bezohledným
tlakem kazatelé správné křesťanské nauky. V katakombách měla církev
více svobody, než za války pod dohledem četníků.
Kteří rodiče si poplakali nad ztrátou svých synů a svým citům dali
přirozený průchod, museli se obávati vyšetřování. Zmrzačelý vojín ne—
směl se veřejně politovati. l nejnešt'astnější matky, které ztratily ve vál
cc jednoho nebo více synů, byly "nuceny z „radosti“ nad dobytými ví
těznými bitvami vyvěšovati prapory. Krev se bouří v žilách. když si"
vznomenem, kterak bezohledně bylo šlapáno po nejpřirozenějších citech
lidských.
Dlouholetým posláním říše rakousko-uherské byla obrana křesťan
stva a západní kultury proti hordám tureckým. Čechové založili říší
tuto přijetím Ferdinanda I. za krále mimo jiné též proto, aby Morava
uchráněna byla před tureckými vpády. Zajímavo jest čísti, jak Habsbur
kové v 16. století v diplomatických listinách líčí krutost, lstivost a jiné
nepěkné vlastnosti Turků. A víme dobře, jaké bestiální ukrutností pá—
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chali tito bezcitní moslemové na křesťanských Arměnech, jak bezbran
né muz'e vraždili, děti házeli do řek a ženy a dívky zneuctili a pak usmrtili.
A hle, za světovéiválky zapomnělo se na vse a k vúli protestantské
mu Berl'inu stal se z rakouské říše věrný spojenec Turecka. Z Cech od—
váženo do mongolsxých krajů východních veliké množství zboží, aby
Turci mohli porubati istatisice katolíka. Odznaky" zemí koruny české
.nesměly se veřejně objevovati v naší zemi nikde; za to však při stát
ních slavnostech vesele vlály v českých městech se střech hrdě prapory,
turecké. — Uvědoměme si to a uvažme, v jaké strašné porobě jsme se
nacházeh.
Le strany viády hledělo se českému katolickému lidu namluviti, že se
ve válce hájí í katolický názor světový. A zatím ti nejšlechetnější kněží
čeští, jihoslovanšti a rusínšrí byli netoliko žalářováni, ale i mučeni, jest
liže si dovolili jedinou větou projeviti zásadu sv. Petra, že více sluší
poslouchali boha než lidi a že zákon Boží stojí výše než lidí, že zákon
Boží stoji výse nez rozkazy různých koristníku, kteří nejsou ani křesťany.
Nuže, všecko toro patří díky Bohu minulosti, třebaže se nám to,
kteří jsme t_v hrůzné doby prožili, do smrti z mysli nevytratí. — Dnes
jsme svobodní a samostatni. Udstraniá jsme z pole naseho národního
života nejhroznějsí plevel, porobu, a vštípili jsme tam nejvzácnější símě,
svobodu, poklad prevzácný. Dosáhli jsme IOhO, po čem tOužilia a snila ne
toliko sndce nase, ale i srdce nasich předku, kteří pro svobodu naši pra—
covali, b0jovali, strádali a trpěli a tím vším půdu k dosažení svobody
a samostatnosti připravili.
Máme všelikou _příčinu býti jim za to vděčni a jich práce si vážiti.
Nezapomínejme však zvláště na Dárce všeho dobra a tedy i naši svobody,
„na Boha. Pamatujme, že bez jeho vůle ani vlas s hlavy nespadne, a proto
i obnovení naší svobody stalo se z vůle Boží a bez pomoci Boží by
se. nám přese všecku práci, oběti a boje nebylo podařilo dojíti k cíli
tlak vznešenému, k získání,svobody. — Važme si své víry křesťanské,
Která přinesla lidstvu a tedy inám svobodu, jak dobře napsal Michal
Cajkovský: „Učení Kristovo „jest naukou svobody a svoboda z jiného
.zřídla se nevyprýští a nerozleje po celém světě nežli ze zřídla víry křes
ťanskéf"
V den, kdy národ československý rozešel se navždy s Rakouskem a
prohlásil svoji samostatnost a nabyl ztracené svobody dne 28. října 1918.,
rozkvetla v zahradě bývalého okresního hejtmanství ve Slaném jabloň.
Kylicí svých květů přispěla tato jabloň k oslavě našeho triumfu a vítěz
.ství. Jak významné to znamení v době tak _pozdního_podzimku Spatřiti
něžný květ jabloňový.
_
Tento květ jabloňový může býti pro nás a pro naši svobodu šťast
ným znamením, budeme-li této jabloní podobní, přineseme-li i my všich
;ni svému drahému národu vonnou kytici svých ctností, zvláště pracovi
tosti, šetrnosti, obětavosti, a lásky k svému národu. Avšak tyto ctnosti
mohou \'ypučeti z kořene naší 'katolické'víry, která tyto ctnosti v srdcích
svých věřících štěpuje a pěstuje. Budeme-li se té svaté víry držeti, bude
:me-li podle své víry žíti, pak jsem jist, že tu vzácnou perlu pozemskou,
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svobodu, si také uhájíme proti svým nepřátelům. Pak zasloužíme si, aby
nás Bůh jednou přijal do své rise nebeské, do říše věčné a neskonalé
svobody synů Božích. Amen.
Neděle X. po sv. Duchu.
Víra a dobré skutky člověka ospravedlňují.
„Dva lidé vstoupili do chrámu, aby se modliíi.“ (Luk. 18, lO.)
Sv. evangelium dnešní neděle líčí nám, kterak dva mužové vstoupili
do chrámu, aby tam Bohu se klan-ěli a se modlili. Jeden fariseus, druhý
celník; první byl od světa považován za zbožného, spravedlivého, dru
hý byl pokládán za vyvrhele a pro přestupky, jichž se při vykonávání
svého úřadu dopouštěl, bylo jim cpovrhováno. Než jak klamali se lidé
ve svých úsudcích. Zbožnost fariseova byla jen zdánlivá, víra jeho byla
povrchní, dobré skutky, které konal, nebyly záslužné, neboť nebylv vyko
nány ve stavu milosti „posvěcující a z lásky k Bohu, nýbrž byly vyko—
nány výhradně pro chloubu světskou k získání přízně lidu. Patrno to
z jeho vychloubačných a pyšných slov. Nejsem jako jiní lidé: nespravedli
ví, cizoložníci aneb i jako tento celník.
Celník však, pln čisté víry v Boha, s dokonalou lítostí ,v srdci nad
svými hříchy, s pokorou a nadějí v milosrdenství Boží volal skroušeně:
„Bože, buď milostivi mně hříšnémul“
[ my, kř. m., vstoupili jsme dnes do tohoto našeho chrámu, aby
chom Boha chválili. jemu poděkovali za přijatá dobrodiní, abychom jej
za milost prosili, čili abychom se modlili. Varujme se však, abychom se
nepodobali pyšnému fariseovi, nýbrž usilujme oto, abychom byli vždy
podobní pokornému, skroušenému celníkovi. A toho dosáhneme, bude
me-li do chrámu Páně vstupovati vždy se srdcem, plným křesťanské
víry, jakou se vyznamenával onen celník, budeme-li konati dobré skutky
jen z lásky k Bohu a v naději na život věčný. A to jsem učinil předmě
tem dnešního našeho rozjímání. .
.

.

1. .,Kdo uvěří a pokřtěn bude, spasen bude“ (Mar. 16, K).) praví
Božský Spasitel. Těmito slovy věčné Pravdy naznačena jest cena avý
znam víry pro každého člověka. Vždyť víra nás učí, že Bůh stvořil nás
ivšechen tento svět. A rozum lidský posiluje naši víru, kdvž správně
usuzuje a stvořený svět pozoruje. Neboť jako hodiny dokazují, _žebyla
tu bytost rozumná, která svou dovednou rukou všecka kolečka tak spo
jila, že stroj přesně ukazuje čas a to nejen vteřiny, minuty a hodiny,
nýbrž i století, tak i ty nebeské hodiny, ty přesně se pohybující hvězdy
ve vesmíru nebeském, jasným způsobem dokazují tu všemohoucí &
nejvýš moudrou bytost, která uvedla to všechno v pohyb a dala rozma
nitým tělesům nebeským směr a oběh. A tím Tvůrcem & umělcem ne
skonalé moudrosti jest Bůh. Proto Písmo sv. správně dí: „Nebesa v_v
pravují slávu Boží a dílo rukou jeho zvěstuje obloha.“ (Z. 18, l.)
Z té příčiny uvažujíce všemohoucnost a dokonalost Boží musíme
_ býti naplnění hlubokou úctou k Bohu a tuto úctu dáváme na jevo, když
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se snažíme, abychom Boha lépe a lépe poznávali, o něm se poučovali a
jeho moudrost víc a více chápali. Proto jest naší povinností každé ne
děle poslouchati slovo Boží, které nám o Bohu mluví a'jej poznávati učí.
Pozorujíce pak denně přírodu, zvláště tu krásnou klenbu nebeskou, za
dne ozářenou nádherným sluncem, za noci pak osvětlenou měsícem a
množstvím hvězd, musíme býti naplnění nelíčeným obdivem a posvát
nou zbožností k Tomu, který to všecko z ničeho stvořil.
Avšak Bůh netoliko stvořil tu hmotnou přírodu, nýbrž i nás, nejen
nám dal život, nýbrž jej iudržuje, nás chrání před vším zlým, nás za
chovává a sílí. Proto naší povinností je, vzbuzovati často, ba denně,
city vděčnosti k Bohu, který jest náplň všeliké dobrotivosti a lásky. Z
lásky nás Bůh stvořil a proto imy osvědčujme mu skutkem lásku a
Uctivost, milujme Boha nade všecko.
'Bůh vložil do srdce našeho svědomí, které nás chválí a vnitřní bla
ženosti zahřívá po vykonání nějakého sebe menšího dobrého skutku,
ale činí nám výtky, naplňuje nespokojeností, kdykoliv se dopustíme
nějakého špatného činu. Jest tedy Bůh naším nejvyšším Zákonodárcem,
který vložil do srdce našeho vědomí práva'a spravedlnosti; kteréžto vě
domí nemůže býti ničím umlčcno nemůže býti žádným násilím potlačeno,
žádným hříchem utlumeno. Z této závislosti naší na Bohu plyne povin
nost, abychom svoji poddanost k Bohu uznávali, jeho zákony uznávali
a jemu se klaněli.
A to všecko, o čem jsme dosud rozjímali, .učí nás naše sv. víra, která
praví, že člověk jest proto na světě, aby Boha poznával, jej miloval, jemu
se klaněl a tím dosáhl svého nadpřirozeného cíle, nebeské blaženosti,
čili byl spasen.
2. Než víra má dále takovou sílu v sobě, že činí člověka blaženým
již zde na zemi a statečným v soužení a utrpení. Každý člověk touží po
blaženosti a všeliké naše konání směřuje k tomu, abychom jí dosáhli.
Bez víry pak ustavičně bychom tápali ve tmách, srdce naše by bylo plno
nepokoje a pochybností, co je pravou blažeností a v čem spočívá. Vždyť
často to, co považujeme dnes za blaženost, zítra nám přináší zármutek
a neštěstí a zlo.
,

Člověk věřící iv neštěstí nezoufá, jest klidný iv bolesti, kterou
posuzuje pod zorným úhlem věčnosti: nebot' ví, že Bůh zásluhy, kterých
si trpělivým snášěním bolů získal, zapisuje do knihy života, a ho po smrti
v království nebeském odměnil. Proto dobře praví Montesquieu: „Nábo
ženství křesťanské má vlastně cíl oblažit člověka v, druhém životě a
při tom blaženým ho činí už zde na zemi.“
Jistý zarmoucený otec vypravuje o svém zármutku nad smrtí m-ilo
vaného svého synáčka toto: „Kráčel jsem od hrobu svého drahého
dítka, kterého jsem byl navštívit na Olšanech kolem šachet. Znám dob
l'e tyto šachty, hroby chudáků, kam kladou je v rakvích a rubáších, kou
pených za peníz dobrodinců ze Spolku sv. josefa z Arimatie. “ Čtyřicet
rakví kladou do každé takové šachty. Nad zasypanou šachtou tyčí se
kůl a na něm bílá tabulka s nápisem jmen tu pohřbených, jakož ida—
tum, kdy jednotlivec zemřel.
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Na jedné šachtě kolem které jsem šel, zdvihal se malý růveček
a na něm se ve slunci leskl skleněný příklop. Někdo si vzpomněl na
některého ze čtyřiceti tu pohřbených. Snad si vzpomněl již dříve, ale
nemohl pro svou chudobu uctíti zemřelého, až teprve nyní po čase do
jemným způsobem tak učinil. A tak o malý růveček se dělí čtyřicet
Zemřelých. Stačí jim všem. . .
A tu spatřím stařenku. Seděla na jedné z těchto šachet chudáků &
modlila se růženec. Dívala se někam, nevím kam, do neurčita
Snad
pohlížela do budoucnosti, snad se již viděla v podobné šachtě, v černé,
jednoduché rakvi s papírovým, zlatým křížem na víku mezi třiceti (lěvíti
rakvemi v klidu a pokoji ve hlíně Olšanského hřbitova. l na ten hrob,

třeba chudobný, slunce svítí, inad ním se modré, jasné nebe prostírá.
Stařenka klidně seděla na hrobě, zrnéčko za zrnéčkem růžencovým
klouzalo mezi hubenými, vrásčitými prsty stařenčinými & větřík, lehký,
červencový větřík, zahrával s několika šedinami, zvědavě vykykujícími
2 pod vybledlého šátku na skráni babiččině. — Takřka po prstech, v
největší tichosti jsem přešel kolem stařenky s hlubokou uctivostí, jakou
máme ke vznešeným královnám
A stanul jsem až dále, mezi náhrobky a kříži a pozoroval jsem sta
řenku. Seděla tam dosud v klidu a jenom se modlila. Za koho? Za ne
přátele i přátele? Za sebe? 0 smrt šťastnou snad prosila? Za všecky
lidi prosila a tudíž za mne též? Tyto otázky vířily mi hlavou.
Veliká bolest pálila v mém srdci nad ztrátou nadaného a krásného
synáčka. A hle! Co jsem se tak díval na tu stařenu, pokora a stud
před Bohem vstupovaly do mého nitra za moji malou statečnost v zá
rmutku a znenáhla uklidnění vnikalo do mého zkormouceného srdce.
(Naš. 25./7. 1918.)
-Vizme, dr. v Kr., jak dovede člověka víra uklidnit iv té největší
bolesti. Stařena ubohá, chudobná, opuštěná nezouřá, neproklíná, nerou
há se, nýbrž v klidu modlí se svůj růženec, osvěžuje srdce své vzpomín
kou_ na věčnou blaženost. A zarmoucený otec pohledem na stařenku
jest veden k tomu, aby srovnával svůj zármutek se zármutkem chudobné
ženy a on u víře volá: Co Bůh činí, dobře činí a jeho srdce zármutkem
sevřené, znenáhla nabývá klidu.
3. Víry jest člověku třeba též pro jeho zdokonalování a mravní po
vznesení. Toho není schopno žádné zvíře, které má “pouze svůj pud,
který jest stále na stejném stupni. Na př. opice nynějšího věku není o
nic moudřejší, než byla opice před 3 nebo 4 tisíci lety. Včela naše dělá
plástve a snáší med zrovna takovým způsobem jako za časů římského
básníka Virgilia, který ve své jedné básni včelu opěvuje. Pes nynější
jest zrovna tak věrný, jako pes v době zajetí assyrského, kdy provázel
ml. Tobiáše na cestě do Rages a zpět.
Jedině člověk, byv obdařen rozumem a svobodnou vůlí, může se
svými vlastními mohutnostmi povznášeti, může se zdokonalovati ve
vědách a uměních, může se zušlechťovati iv ohledu mravním. Člověk
se cítí stále málo dokonalým, stále přemýšlí o nových a nových výzku
mech, aby dosáhl toho, co je pravdivé, dobré a krásné. A čím větší má
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schopnosti a vlohy, tím více touží po tom, co je dokonalejším a lepším.
'A v tomto snažení po vždy dokonalejším, dochází člověk k bytosti nej
dokonalejší, a nejvznešenější — k Bohu. A poznání Boha, té nejvyšší
krásy, pravdy a dobra, působí na srdce člověka tak mocně, že snaží
se té nejdokonalejší bytosti, Bohu, přizpůsobiti a duši svoji ctnostmi,
které v'Bohu poznal, okrášliti.
Avšak nejen jednotlivci prospívá víra v Boha, nýbrž icelé společ—
nosti lidské. již pohanský učinec Plato praví, že neznalost Boha jest
pro každou zemi největším neštěstím a že, kdo ruší náboženství, ruší
samu společnost lidskou. A starověký dějepisec a vojevůdce řecký Xe
nofon praví, že ty země a říše nejdéle potrvaly a daly světu nejmoud
řejší a nejšlechetnější muže, které se přidržely víry, které zachovaly si
náboženství. Francouzský dějepisec Hume ve svém díle: „Dějiny nábo
ženství“ (Histoire de la religion naturelle) píše: „Hledej lid bez víry a
kdybys ho našel, buď jist, že se mnoho neliší od zvířat.“
Proto všichni mužové, kteří milovali svůj národ a přáli si, aby si
zachoval svoji svobodu a samostatnost, považovali víru v Boha za nej_
jistější prostředek k udržení těchto vzácných darů. Vždyt' každý Spole
čenský svazek, každý státní útvar, musí si zabezpečiti pořádek, má-li
sloužiti ku blahu svých členů. Pořádek však může býti jen tam, kde je
poctivý představený a vůdce. Takový však je pouze ten, kdo se opírá
o Boha dle slov sv. Pavla: „Není moci jediné od Boha.“ (Rím. 13, l.)
Nemá-li této váhy, které mu dodává víra a náboženství, pak veta jest
po „pořádku, pak ohrožena jest samostatnost a svoboda a tím iblaho
národa. Proto dobře napsal René Gaell: „Nejjist-ější prostředek k pod
manění si jiného národa jest, vzíti mu víru v Boha a vlast.“
Naproti tomu nejvzdělanější národové již ve starém věku, jako Egyp
t'ané, Řekové, Rímané, jichž vzdělanosti a uměleckosti i my dnes právem—
se obdivujeme, ve svém státním zřízení náboženství šetřili a jemu vý
značné místo dávali. _lich víra, třeba bludná, vystavěla chrámy, které nás
naplňují opravdovou úctou. Jich kněží byli u veliké vážnosti a nábo
ženství bylo nerozlučně spojeno s životem státním. A tak jest tomu po
dnes. jen obyvatelé těch zemí, kdež víra v Boha jest zakořeněna, kde
víra jest v úctě a vážnosti, uvykazují vysoké vzdělání a význačnou mravní

zdatnost.
4. Poněvadž víra v Boha jest jak pro jednotlivce ipro

celou spo
lečnost lidskou tak potřebná, jak jsme si v předcházející úvaze doká
zali, proto se s ní shledáváme všeobecně u všech národů vzdělaných i
nevzdělaných, pokročilých iméně pokročilých a to ve všech dobách.
Proto vidíme, jak národové od nejstarších dob budovali si chrámy, kde
by svoji vnitřní víru zevnějším způsobem projevovali a oběti přinášeli.
Lidé vždy cítili potřebu posvátného místa, kde by se Bohu klaněli, jej
chválili, prosili a díky své mu za prokázaná dobrodiní vzdávali. Všichni
národové ipohanští mají své náboženské obřady, slavnosti i svátky, ve
kterých více než jindy na Boha myslí a o věčnosti uvažují.
Před lety se psalo, že Hotentoti a Zulukafři v Africe nemají víry
v Boha, neznají představy na život po smrti. Psali tak nepřátelé nábo
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ženství stím úmyslem, aby ukázali, že přece aspoň jeden národ na
světě žije bez Boha, a proto že jest možno bez víry v Boha se obejití.
Tvrzení to však bylo klamné a slavný cestovatel Livingston dokázal,
že itito národové, na nejnižším stupni vzdělanostním se nacházející,
mají víru ve věčnost'a neskonalou bytost, Boha. Proto jistě správně na
psal starověký Plutarch, že možno najíti města, která nejsou obehnána
hradbami, města, která neznají krále, neužívají peněz, ale takového měs
ta, které by bylo bez Boha, takového národa, který by oběti nepřinášel,
nenajdeš.
Dr. v Kr.! Dva muži z dnešního sv. evangelia vstoupili do chrámu,
aby se tam Bohu klaněli a k Bohu se modlili. První činil tak bez ná
ležité víry v Boha, druhý však s pokornou oddaností k Bohu volal:
„Bože, buď mílostív mně hříšnémul“ Jak dobře pochopil svůj poměr
k Bohu, jak vážil sí posvátného chrámu, kde se mu dostalo ospravedl
nění. Jistý vojín v zákopech obdržel od svých milých pohlednici, na
které byl kostel jeho domova. Uchopil vášnivě lístek a přitiskl vroucně
ke svému srdci a se slzami v očích zvolal: „To jest ten drahý koutek,
_který mi připomíná kus mého šťastného dětství, který byl svědkem
mého blaha, kde jsme si se ženou podali ruce k přísaze, na znamení,
vzájemné lásky. O kéž bych se šťastně vrátil do svého domova, do
své rodné vesničky, abych tam v tom drahém kostelíčku mohl opět Boha
uctívati.“
l my, dr. kř., po příkladu tohoto vojína milujme svůj milý chrám &
vstupujmc do něho u vědomí své hříšností s takovu pokorou, jako celník
z dnešního sv. evangelia, který s vírou a důvěrou v Boha volal 0 od
puštění svých vín. Pak budeme i my ospravedlnění a shledání hodnými,
abychom jednou vstoupili do chrámu nebeského, do království Božího,
abychom tam Bohu věčné chvály prozpěvovali. Amen.
Neděle XI. po sv. Duchu.

Bůh pokorným dává milost svou, ale pyšným se protiví.
„Já jsem nejmenší z apoštolů
Milostí Boží jsem to, co
jsem a milost jeho ke mně nebyla marná“ (l. Kor. 15, 10.)
Nesmírných zásluh získal si o rozšíření víry Kristovy sv. apoštol
Pavel. Žádné namáhání nebylo dosti velikým, aby ho byl 'nepodnikl,
žádná práce dosti obtížnou, aby jí byl nevykonal, žádné utrpení dosti
těžkým, aby je z lásky ke Kristu nepodstOUpil. Procestoval celou tehdejší
velikou říší římskou, nedbal nebezpečenství, jen aby mohl kázati Krista
Ukřižovaného a šířití a upevňovatí království jeho na zemi, církev kato
lickou.
A přece tento apoštol národů, ač tak velkých zásluh si získal, nazývá
se nejmenším z apoštolů, který není ani hoden toho vznešeného jména
apoštola. Z toho vidíme, že sv. Pavel vyznamenával se křesťanskou
ctností, pokorou, nebot všechny dobré skutky, které vykonal, nepří
čítal sobě za zásluhu, nýbrž v první řadě vděčil za ně Bohu. „Milostí
Boží jsem, co jsem.“ A zajisté sv. Pavel si pro svou pokoru milosti
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Boží zasloužil. Sv. Pavel s milostí Boží ovšem spolupůsobil a darů od
Boha mu svěřených plně pro spásu svou i věřících využil, jak dosvěd
čují jeho slova: „Milost Boží ke mně nebyla marnou.“
A jako sv. Pavlovi dostalo se milosti Boží pro jeho pokoru, tak jest
tomu i nyní. 1 dnes Bůh uděluje své požehnání, své milosti lidem pokor—
ným, kdežto lidé pyšní zpravidla milosti Boží odporují a bídně hynou.
A to jsem učinil předmětem dnešního našeho rozjímání.

. . .
]. Zvláštním miláčkem Božím byl Abraham. Bůh vykázal mu zvlášt—

ní zem, kterou přislíbil jemu ipotomkům jeho. Dvakráte mu přislíbil
Hospodin, že se z jeho potomstva narodí Vykupitel světa. V průvodu
dvou andělů navštívil jej Bůh, a byl ochoten na jeho přímluvu zacho
vati Sodomu a Oomorrhu, bude-li tam deset spravedlivých. A přes tato
Nyznamenání Abraham nevyvyšoval se nad jiné lidi, nechlubil se přízní
Boží, nýbrž nazval se dokonce prachem země. Vedle jiných ctností stkvěl
se tedy Abraham ipokorou.
A Bůh tohoto pokorného Abrahama odměnil. Těšil se po celý život
pevnému zdraví, dočkal se vysokého věku, dosáhnuv 175 let, těšil se
ze zdárného syna lsáka, který byl otci svému Abrahamovi tak oddán, že
byl hotov na přání otcovo i smrt podstoupiti na hoře Moria. Abraham
byl též velmi bohatý, neboť měl nesčetná stáda. Když pak zemřel, duše
jeho vzata byla do ráje.
Proto Písmo sv. na četných místech vybízí nás k pokoře. Tak sv.
Matouš praví: „Kdož by chtěl mezi vámi býti větším, budiž služebník
váš“ (20, 26.) a na jiném místě volá sv. Lukáš: „Když učiníte všecko,
co vám přikázáno jest, rcete: „Služebníci neužiteční jsme.“ (7, 10.)
jak dojemným způsobem napomíná nás tedy Písmo sv., abychom se
svými dobrými skutky nechlubili, abychom, ikdyž přikázání Boží za
chováváme. se tím nehonosili, ale abychom Bohu vyznali, že to dobré,
které konáme, jest nepatrné, neužitečné, nedá-li on tomu své požeh—
nání, nepropůjčí-li tomu pravé ceny.
_
Pokorně si počínajíce, stavíme se ovšem proti duchu tohoto světa,
který hledí každého člověka získati vychvalováním, lichocením, vyná
šením jeho dobrých vlastností a přeháněním jeho zásluh, jak se otom
denně můžeme dočítati v novinách. jak málo jest opravdu pokorných
lidí, kteří by byli ochotni, když vykonají něco dobrého, zvolati slovy
Písma sv.: „Služebníci neužiteční jsmel“
Než příkladu jich nebudeme následovati. chceme-li býti opravdo—
vými učedníky Kristovými a budeme se zajisté říditi slovy sv. Augusti—
na: „Po cestách vznešenosti chod'te nohama pokoryl“ To znamená, čím
chcete býti vznešenějšími, vzdělanějšími, jemnějšími. čím| chcete dosáh
nouti od Boha větších milostí, tím buďte skromnějšími a pokornějšími.
Ponižujte se na této zemi, choďte nohama pokory, abyste j'ednou po
smrti povýšeni byli do nebes a tam odměněni.
Mnohé vznešené osoby, jak nás minulost u'čí, vyznamenávalv se
touto pokorou. Tak o královně české Marii, která byla manželkou krále
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Ludvíka jageilovce se dočítáme ve starých letopisech, že r. 1323 na
Zelený čtvrtek umývala 53 chudým v městě Olomouci nohy a po tomto
pokorném úkonu je štědře podarovala. Z příběhu toho se dovídáme, že
pokora jest základem ijiných ctností, neboť královna Marie netoliko
chudým nohy umývala, nýbrž je iobdarovala, vyznamenávala se vedle
pokory i štědrosti.
Pokorou stkvěl se též litoměřický biskup Hurdálek, který ač z
prostého rodu pocházel, dosáhl tak vysokého úřadu v církvi. Narodil
se r. 1747 v Náchodě, na kněze vysvěcen byl r. 1771. Pro svoji učenost,
schopnosti a ctnosti jmenován byl biskupem v Litoměřicích r. 1815.
Avšak r. 1822. požádal papeže Pia Vll., aby se svého úřadu biskup
ského mohl vzdáti a jeseň svého života mohl stráviti ve svatém pokoji.
Papež svolil a biskup _los. Fr. Hurdálek odstěhoval se do Prahy, kdež
záhy stal se velmi známým a oblíbeným.
Svým smýšlením byl povýšen nad většinu součastníků, byl prost vší
pánovitosti a tvrdosti a netajeně se horšil na každého, kdo se mu po
chlebováním nebo snižováním sebe samého chtěl zalichotiti a zalíbiti.
Ve svém styku stejně zdvořile se choval ku každému. Když císař Fran
tišek jednou v důvěrné rozmluvě na hradě Pražském mu jemně vytýkal,
proč se svého biskupství vzdával, biskup Hurdálek odpověděl, že tak
učinil po nejdokonalejší rozvaze a bez hořkosti.
M. m.! Jsou lidé, kteří, ač nemají ani potřebných schopností, celý
život se shánějí po význačných ačestných úřadech azde muž tak
nadaný, vzdává se svého vysokého úřadu bez hořkosti, aby mohl zby
tek svého života — jak sám praví, — stráviti ve svatém pokoji a na
smrt se připraviti. A také biskup tento, který se mimo pokoru vyzname
nával i jinými ctnostmi jako štědrosti, příznivostí, tichostí, láskou k své
rodné české řeči, blaženě vskutku skonal.
Jsa živ jako vzácný mudrc, stráven byl věkem. Necítě žádných bolestí
těla, zvolna a lehounce skonal. Před smrtí ležel na lůžku jenom šest dní
a zaopatřen svátostmi umírajících dne 27. prosince 1833 o 7. hodině
večer v osmdesátém sedmém roce věku svého tak mírně a blaženě sko
nal, jak pokorně byl živ. Celou Prahu svou smrtí zarmoutil tak, že
k jeho pohřbu bez zvláštního pozvání se shromáždilo tolik lidí vzác
ných jako prostých, že něco podobného ani při pohřbech nejvyšších
hodnostářů nebylo vídáno. (Dle Dra. V. Řezníčka)
Na tomto biskupu zpravdila se slova moudrého Siracha: „Čím jsi
větší, tím více ponižuj se ve všech věcech a nalezneš milost před Bo
hem.“ (Sir. 3, 20.) Kéž by slova věčné Pravdy a příklad pokorného
biskupa Hurdálka nás povzbudily k tomu, abychom i my pokoru si za
milovali a v životě ji uplatňovali. Pak si získáme milost Boží a zajistíme
šťastnou smrt.
2. Než vizte dále, m. dr., obra Goliáše, kterak tupí vojsko lsrael
ské, kterak ve své zpupnosti volá na mladého Davida: „Pojď, dám tělo
tvé ptákům nebeským“, jak se vyzývavě honosí po týdny svou silou tě
lesnou apři tom oÍBoha myšlenkou jedinou nezavadí. Domnívá se,
že každého přemůže, kdo by se odvážil s ním zápas podstoupiti. Víme
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však, jak to pro něho špatně skončilo. Známe, jak obratnou rukou Davi—
dovou vymrštěný kámen stačil, aby na vždy umlkla ta vychloubačná ústa
Goliášova.
A jako Goliáš zpyšne'l svou silou tělesnou, tak idnes mnozí lidé
zpyšněli svým majetkem, svým úřadem, svou důstojnosti a slávou. [ teď
tito pyšní lidé zapomínají na dárce všeho dobra, Boha, sobě za zásluhu

přičítají
své jen
dobré
a veškeren svůj úspěch a zdar
považují všechny
za výsledek
své vlastnosti
práce a přičinění.
Správně tudíž napsal sv. Augustin: „Pýcha odvrací člověka od
moudrosti, odvracení to pak pošetilost následuje.“ A zajisté pyšný člo
věk jest do sebe tak' zamilován, jest tak 0pojen svými vlastnostmi, svoj'í
domnělou nepostrádatelností, že ztrácí veškeru soudnost, takže v očích
moudrých lidí jeví se zcela pošetilý. Jak krátkozrakým byl Goliáš, když
spoléhal pouze na sílu svou, nehledal pomoci a ochrany Boží, a proto
bídně zahynul.
Mnoho zla způsobil svojí pýchou zemřelý kancléř německý Bismarck.
Zavinil mnoho válek, při nichž přišlo o život mnoho tisíc nevinných lidí.
Pronásledoval církev katolickou a ve své pýše chtěl, aby biskupové se
řídili ve všem nařízeními státními, i kdyby tato byla výslovně proti pří
kazům Božím a církevním. Chtěl zavésti v Prusku výchovu školskou,
která by zbavovala kněze veškerého vlivu na výchovu mládeže. V pří
čině manželství vydal zákony, které zřejmě odporovaly učení církve o
posvátnosti a nerozlučitelnosti tohoto svátostného svazku. Když pak bi
skupové se těmto zákonům opřeli, Bismark je pronásledoval, ba tněkteré
dal uvězniti a ve své pýše se domníval, že násilím lcírkev katolickou
umlčí, zničí, nebo aspoň hodně poškodí.
Nepodařilo se mu to však. Naopak, tento mocný, železný kancléř,
byl nucen zákony protikatolické odvolati, anebo aspoň zmírniti, když za
biskupy se postavili uvědomělí katolíci. Po létech byl svého úřadu zba
ven a konečně ipro něj nadešla doba smrti. A tu musíme doznati, že
poslední chvíle Bismarckova života byly hrozné. V té chvíli vzpomínal
na veškeré zlo, jež napáchal. Před sh'romážd—ěnými přáteli pravil k
sobě ve zlé předtuše: „Těžko mi v duši! Po celý svůj život nikoho
jsem neučinil šťastným a to ani přátel svých, ani rodiny, ani sebe sama.

Vykonal jsem mnoho zlého
mnoho
Byl jsem původcem tří
velkých válek. K \'ůli mně padlo na bojištích 80.000 lidí, které nyní
oplakávají matky, bratří, sestry, vdovy. Vše to stojí mezi mnou a
Bohem. V celém životě neměl jsem radosti a nyní se cítím dvojnásobně
nešťastnýml“ Zi\otopisec kancléřův Brusch, který byl přítomen tomuto
doznání Bismarckov,u dodává: „My všichni seděli jsme mlčky, slyšíce
tato slova kancléřova a viděli jsme, jak těžké slzy ka'nou po tváři jeho.“
M. dr., hrůzou se zachvěti musíme, když čteme o skonu tohoto muže,
kterého svět nazývá slavným. Když si přál císař mrtvolu Bismarckovu
viděti, příbuzní prý ani nechtěli mu jí ukázati a jak známo, ani mu jí
neukázali. Bismarck si totiž rozdrásal v posledním smrtelném zápasu
svoji tvář nehty. Přemýšlejíce o tomto hrozném skonu, zajisté doznáme,
že pravdivá jsou a na věky pravdivými zůstanou ipro všechny tak
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zvané slavné, ale pyšné muže slova Písma sv.: „Počátek všelikého hří
chu jest pýcha, kdo by se jí přidržel, naplněn bude zlořečenstvím a pod
vrátí jej dokonce.“ (Sir. 10, IS.)
Dr. v Kr.! Když srovnáte tu tichou, blaženou smrt pokorného bi—
skupa Hurdálka stou hroznou, zoufalou smrtí pyšného kancléře Bis
marcka, pak jistě vás to mocně dojme a zároveň pohne k tomu, abyste
následujíce pokorného apoštola sv. Pavla osvědčovali vždy vuči Bohu
pokoru a abyste se varovali pýchy a všech hříchů a zel, z pýchy prýští
cích, chcete-li si zajistiti v tomto životě milost Boží a šťastnou smrt,
po smrti pak věčnou blaženost. Amen.
Neděle XII. po Sv. Duchu.

Pomáhati bližnímu v bídě duševní ihmotné, jest povinností každého
katolického křesťana.
„jdi, a čiň i ty podobněl“ (Luk. 10, 37.)
Dr. v Kr.! Dnešní sv. evangelium nelze přečísti a vyslechnouti bez
hlubokého dojmutí, které se zajisté zmocní každého citlivého srdce.
Vždyť líčí nám nesmírnou dobrotivost a lásku Božského Spasitele. Jistý
zákoník přistoupil ke Kristu, aby ho pokoušel otázkou: „Mistře, co
musím činiti, abych obdržel život věčný?“ Kristus Pán odkázal po
kušitele na zákon Boží, v němž psáno jest: „Milovati budeš Pána Boha
svého z celého srdce svého, z celé duse své, ze vší síly své ize vší
mysli své a bližního svého jako sebe samého.“ l zahanbil se zákoník nad
.svou neupřímností a nečestným jednáním a proto, aby se poněkud o
spravedlnil, otázal se znova: „A kdo jest můj bližní?“
»
A dobrotivý Pán neodvrátil se od pokušitele zákoníka, nýbrž mu od
povídá & poučuje jej nepřímo, když líčí mu milosrdného Samaritána.
který přistoupil k těžce zraněnému lsraelitovi, ovázal mu rány, naliv na
ně oleje a vína a vloživ jej na své hovádko, dopravil ho do hospody a
měl o něj péči. Na _to Božský Spasitel řekl zákoníku důrazně: „Jdi, a čiň

ity podobněl“
Dr. kř.! Slova Kristova mají platnost pro všechny věky a pro všech

ny lidi a tedy ipro nás. „jdi, a čiň ity podobněl“ platí inám, kteří
žijeme v tak vážné a pohnuté době. Vřždyťmnohý náš bližní je raněn
nejen na těle, ale zvláště na duši a potřebuje naší pomoci.
Nuže, porozjímejme dnes o tom, že pomáhati bližnímu v bídě hmot

iné iduševní,

jest naší křesťanskou povinností.
.

*

Dr. v Kr.! Nesmíme si zapírati a konečně denní zkušenost nás o
tom přesvědčuje, že nynější lidstvo a také národ náš jest stižen mno
Íhými poklesky a rozvázaností mravní, na kterou kde kdo si stěžuje.
Nestačí však jen si stále stěžovati a naříkati, nýbrž povinností naší jest,
pokud naše síly stačí a pokud jest to v naší moci, přispěti svojí prací
“k obrození našeho národa, zvláště našich dětí, a dorůstajícího pokolení
vůbec. Toto mravní obrození my katolíci chceme provésti na základě ná—
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boženském, poněvadž jsme přesvědčeni, že mravnost trvale jest jen tam
možná, kde jsou v srdcích lidských pevné zásady náboženské zakotvené.
Z té příčiny pravím zcela rozhodně a vážně, že proti mravní pokles
losti, jež bohužel zachvátila již mnohé rodiny, jest třeba postaviti zásady
sebe sám, vezmi kříž svůj a následuj mne!“ (Mat. 16, 24.) Proti bez
ohlednému, přímo pohanskému rozpoutání vášní : vyžíti se, užívati světa
dříve než smrt přikvapí, jest třeba hlásati napomenutí Ježíšovo: „Co
jest platno člověku, byt' všechen svět získal 21na své duši škodu trpěl
aneb jakou dá člověk výměnu za duši svou?“ (Mat. 16, 26.)
Proti nezodpovědné panovačnosti, jež nechce nikoho poslouchati,
na nikoho se ohlížeti, jest třeba uvésti příkaz Páně: „Milovati budeš
Pána Boha svého z celého srdce svého a z celé duše své a ze vší mysli
své“ (Mat. 22, 37.) Proti utiskování nemajetných, chudých, slabých a
opuštěných připomínejme trest spravedlivého Boha, který nebývá po
smíván, nebot“ praví Hospodin: „Má jest pomstaf“ (Dent. 32, 35.) Proti
tvrdému srdci lidskému postavme srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky:
„Co jste učinili jednomu z bratří mých nejmenších, mně jste učinili.“
(Mat. 25, 35.) A konečně proti bezohlednému sobectví, které v naší době
tak hrozné řádí ve společnosti lidské a jež s tvrdou bezcitností kráčí
třeba přes mrtvoly bližních za svým prospěchem, mamonem a hrubým
požitkem, hlásejme svatý a na vždy závazný výrok Spasitelův: .,Milovati
budeš bližního svého jako sebe samého.“ (Mat. 22, 39.).
To jest naprostá povinnost každého katolického křesťana, aby mi
loval každého člověka, aby v každém člověku bez rozdílu náboženství
a národnosti a stavu, viděl svého bratra, viděl svoji sestru, ke každému
se laskavě choval, jemu pomáhal a své sobecké choutky ve prospěch
bližního potlačoval. Na tuto základní pravdu křesťanskou zapomínali a
dosud bohužel zapomínají někteří nadřízení k svým podřízeným, za
městnavatelé k svým zaměstnaným, páni k svým služebníkům, paní k
svým služkám. Jsem přesvědčen, že by bylo více klidu, spokojenosti a
blaha v naší vlasti a v našem národě, kdyby se onen příkaz Kristův:
„Milovati budeš bližního svého jako sebe samého“ plnil, _kdyby 5 pod
řízenými představení vždy s láskou jednali a kdyby oni Opět láskou
spláceli svým pánům a nadřízeným. Já jsem přesvědčen, že nám nec
schází peněz, blahobytu, úrody a jiných věcí, v takové míře, jak se o
tom stále mluví, ale že nám všem hl'avne schází láska k bližnímu, jak
nám ji Kristus přikázal.
Ruský romanOpisec Tolstoj napsal povídku „Pán a služebník“, je
již obsah jest pro nás velmi poučný. Bohatý, ale lakotný kupec Vasil
Andrejevič po dlouhá léta přijímá věrné služby svého čeledína Nikity
bez jediného slova uznání a vděčnosti. Považuje všechnu jeho práci,
oddanost a věrnost za něco samozřejmého. Jednou za třeskutého mrazu
veze čeledín Nikita svého pána Andrejeviče do dalekého města *za ob
chodem. Náhle nastane prudká sněhová metelice, že není téměř 'na krok
viděti. Kolemjdoucí vyzývají kupce, aby zůstal přes noc v blízké vsi,
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ale marně. Horečná touha hned ráno býti ve městě 'a uzavříti výhodný
obchod, žene lakotného Vasila Andrejeviče do temné zimní noci.
Zatím sníh padá stále hustěji, takže cesta je úplně *zaváta. Z dáli
ozývá se vytí vlků. Zbloudili. Pán konečně uzná, že' není možno “dále
jeti. 'Poručí tedy saně zastaviti a v širém poli vyčkati :jitra. ] zabalí se
pevně do svého důkladného kožichu a uloží se do saní. 'Nikita čeledín
zaobalí se do slámy, a ulehne do sněhu. Pán nemůže IVšakusnouti; stále
jen “myslí na svůj zítřejší obchod. Cas vleče se líně ku předu, mráz
dere se 'i teplým kožichem do jeho těla. Roztřásá jím 'zima.
l myslí si, proč tu mám ležeti a čekati na “smrt? Posadím se na
koně a ujedu. „A co Nikita?“ napadn'e ho pojednou myšlenka: „Jemu
je to jedno, zdali se dočká rána, či tady zmrzne, pro něho život nemá
ceny. _lá však musím ještě-žíti.“ [ sedne na hřebce a vyjede do noci a
Nikitu nechá jeho osudu. jede hodinu, jede druhou bez určitého cíle,
až po dlouhém bloudění ocitne se zase u svých opuštěných saní. A tu
vidí Nikitu polozmrzlého ležeti v saních. Chvíli tu stojí mlčky nad ním,
ale pak ve svém kožichu jízdou rozeh'řát položí se na Nikitu, aby jej!
křísil a před smrtí zachránil. Nikita, cítě nové teplo, hluboce v_vdych
ne a sebou pohne. Život se mu vrací. „jen lež a zahřívej se“, volá pán.
a v srdci svém cítí velikou, nikdy před tím nepocítěnou radost. Roz
pomínaje se na svou hříšnou lakotu, diví se sám sobě, proč po celý život
honil se jen za penězi? „Ted' vím, jak to vše bylo nízké a hloupé.“
A při tom dýchá na mrznoucího tak, že zachrání ho při životě, ikdy'ž
sám se vystavuje nebezpečenství smrti. Nikita žije, proto žiju ijá,“
praví si s opravdovou radostí a nikdy nepoznaným blahem. (Vychovatel
1921. OS.)

M. dr.! Kéž bychom si i my všichni řekli: „Zije chuďas, žije ubohý
a nešťastný, žije chudá, opuštěná vdova, žijí chudobní sirotci bez otce
a bez matky, žijí nemocní, žijí slepci, hluchoněmí, zmrzačení, žijí lidé
bez práce a tudíž ibez chleba, ačkoli by pracovati chtěli: proto žiju i
já, i mojí jedinou radostí bude jim pomáhati, je těšiti. I já chci v každém
iv tom nejmenším a nejopovrženějším člověku viděti svého bratra,
svoji sestru v Kristu. ——Pak —budeme moci o sobě říci, že jsme oprav

dovými katolíky, že jsme upřímnými učeníky toho Krista, jenž k nám
vážně volá: „Milovati budeš bližního svého jako sebe samého, neboť
toto jest větší nade všecky zápalné i jiné oběti.“ (Mar. 12, 33.) Amen.
Neděle XIII. po Sv. Duchu.

Následování Krista.
„Padl na tvář k nohám jeho, číně mu díky“ (Luk. 17, 16.)

(Když Kristus uzdravil slepce u ]ericha, ten z vděčnosti šel za ním,
aby tím dal na jevo, že jest mu milé nejen světlo pro tělo, ale i světlo
pro duši, kterým byla pravda Kristova. ! dnešní sv. evangelium nám
vypravuje, kterak Božský Spasitel uzdravil 10 malomocných, když se
ubíral do Jerusaléma mezi Samařskem a Galileí! Z těchto 10 uzdrave—
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ných vrátil se pouze jediný, aby Kristu poděkoval a svoji vděčnost pro—
jevil. A to byl samaritán. Představiv se kněžím, jak zákon kázal, aby
tito jej za uzdraveného prohlásili, nevrátil se uzdravený malomocný Sa
maritán hned do rušného života, do společnosti, ze které byl po dobu
své snad dlouholeté choroby vyloučen, aby se tam způsobem světským
bavil, nýbrž první myšlenka Samaritánova po uzdravení byl Kristus, jeho
nesmírný Dobrodinec. jeho touhou jedinou bylo božskou tvář Spasi
telovu spatřiti, jeho sladká slova slyšeti, podle nich uspořádati svůj
život, jeho příkazy, zachovávati, jemu v Dobrotivosti a svatosti se státi
podobným, čili jej ve všech svých činech, myšlenkách iřečích násle
dovati.
lmy, dr. v Kr., máme následovati Krista, vždyť jsme jeho vyzna
vači, jeho učeníci, jsme katoličtí křesťané. A toto následování Krista
jsem učinil předmětem dnešního našeho rozjímání.

.

.
Ú

Ježíš Kristus proto sestoupil na svět, aby lidstvo vykoupil a milost
a spásu mu přinesl. Tuto milost nám vydobyl, svoji úsilovnou činností
vykupitelskou a svoji krvavou obětí na kříži. Chodil po své vlasti,
bez oddechu vyučoval, zázraky činil, lidem pomáhal, po celé noci se
modlil, nejhroznější bolesti trpěl a na kříži zemřel. A touto smtí získal
nám milost spásy, jak praví sv. apoštol Pavel: „Který obětoval sebe
samého za nás, aby nás vykoupil od všeliké nepravosti a očistil si'lid
svůj.“ (Tit. 2, 14.)
Proto dvěma učeníkům, do Emaus jedoucím, kteří ve svém ne
osvíceném rozumu nemohli pochopiti, že jejich Pán & Mistr mohl býti
ukřižován, praví z zmtvých vstalý ježíš: „Zdali musel to Kristus trpěti
&!tak vyjíti do slávy své?“ (Luk. 24, 26.) jen utrpením Kristovým na
stalo jeho oslavení, jen krví jeho na kříži prolitou otevřena byla hrána
nebes, hříchem prvních lidí zavřená, „Totot' jest'krev má, nového zá
kona, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů,“ (Mat. 26, 28.)
jsou vlastní slova Kristova.
Dr. v Kr.! jako božs'ký Spasitel musel těch věcí trpěti a pak vejíti
do slávy své, tak ani my, nemůžeme býti spasení bez vlastního přičinění,
bez práce, bez boje s tělem, světem a ďáblem.. [ my, musíme s milostí,
kterou nám Kristus na kříži vydobyl, spolupůsobit, spolupracovat, pokud
síly naše stačí, a jen tak můžeme doufati ve spásu svých duší. Proto
sv. Augustin napsal, že Kristus Pán vykoupil nás bez nás, ale nespasí
nás bez nás. V ráji ztracenou milost vydobyl nám Kristus bez nás a její
rozdávání svěřil své církví, ale na nás záleží, zdali se jí chopíme & s
ní spolupracovati budeme, anebo zdali jí pohrd'neme, jako naši prarodiče
v ráji, kteří, ač tak byli milostí Boží vyznamenání, že byli inadpřiro
zeným obrazem Božím, přece tak hluboko poklesli.
Na otázku, jak se nám milost Boží a její“ působení na nás jeví a jak
se jí máme uchopiti a s ní spolupůsobiti, odpoňdám: způsoby, jak se
nám milost Boží projevuje, jsou přerozmanité. Je to nějaké štěstí a
zdar v našem životě a pracích nebo nečekaná pomoc, vysvobození z
—9
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nehody, neštěstí, nemocí jako se přihodilo oněm 10 malomocným,
které Kristus uzdravil; Nebo zase to je nehoda, neštěstí, které nás
stihne a jež je pro nás výstrahou, abychom si příliš na svém bohatství,
na své kráse & slávě nezakládali a k věcem věčným mysl svou obrátili.
Takovou milostí bylo utrpení Jakobovo u Labana, které přineslo
požehnání Boží, poněvadž Jakob zůstal“ dobrý, trpělivý do vůle Boží
odevzdaný. Nebo syn jeho Josef, byl správcem domu Putifarova a po
jednou byl se svého místa sražen až do kobky žalářní. Ale Josef to
utrpení, to dopuštění Boží snášel trpělivě, Boha o pomoc vyzýval, Bůh
jej neopustil a jemu ke konečnému vítězství na zemi pomohl a přijal do
svého království po smrti. Vždyť to byl slavný předobraz Messiáše.
R. 1914 pochován byl ve Vídni stařičký řeholník, redemptorista P.
Em. Goller. Tento řeholník byl před svým vstupem do řádu JUDr. a
jako mladý doktor, dostal se do 'Íministerstva financí. Jeho nadání, vzác
ná učenost a zvláště styky s osobami nejvyššími věstily mu, po lidsku
řečeno, skvělou budoucnost v úřadě a význačné postavení ve společnosti.
— Avšak stalo se něco zcela jiného.
Bylo to r. 1857, kdy mladý Dr. Goller byl pozván vznešenou rodinou
k přátelskému večeru. V domě sešla se nejvybranější společnost, mlu
vilo se o všem možném, o politice, literatuře, umění a na konec začalo
se -mluviti o náboženství, na něž padl i posměšek a tu a tam i nevhodný
vtip. Tu paní domu zvážněla a pravila: „Pánové, o náboženství račte
pomlčet, zde nejsme odborníci, takové učené rozhovory mohou vésti
jen kněží.“ Na chvíli to pomohlo, ale za 'okamžik "byla nucena opětovati
svoji výzvu znova. Někteří pak začali se hájit. Náboženství je věcí veřej
nou a proto podléhá veřejné kritice a oni prý jsou přece vzdělaní lidé
proč by tedy nebyli oprávněni provésti svůj úsudek.
Místo další odpovědi, položila paní na stůl bankovku a řekla:
„Pánové jsou toho názoru, že ten kdo chce O něčem mluvit, musí býti
aspoň trochu v té věci odborníkem. Dávám tuto bankovku v sázku a ob
drží jí ten, kdo odříká z paměti: „Věřím v Boha“. Hlasitý smích byl
dámě odpovědí a všichni byli přesvědčeni, že vyhrají tak lehkou sázku.
Začali říkati po řadě, jak paní určovala. První spustil plnými ústy:
Věřím v Boha otce Všemohoucího... u dalších vět však váznul, až ne
mohl dál. Proto byl vyvolán druhý, třetí i mladý Dr. Goller, ale žádný
z těch pánů nedovedl 'souvisle odříkati: „Věřím v Boha“. Se slovy:
„Tedy žádný z vás „pánové“, vzala hostitelka bankovku, zastrčila ji
zpět do své tobolky a obrátila se k nejbližšímu sousedu, s nímž navázala
hovor o věcech jiných. A zase se mluvilo o umění, politice, divadlu
a j., jen onáboženství nikdo už ani netikl. Páni byli poučeni, že
nejsou odborníky.
Slova: „Žádný z vás nedovede odříkati „Věřím v Boha“, zachytila
se hluboko v mysli Dra. Gollera. Styděl se v hloubi své duše, že ani on
ani nikdo jiný 2 tak inteligentní společnosti neumí to, co dovede odříkati
každé prostinké 6—8 leté dítě. A tento stud, toto zasloužené pokoření
& zahanbení, kterého se mu toho večera dostalo vypudilo Dra. Gollera
z ministerstva a přivedlo jej do kláštera. Ještě téhož roku 1857 vstoupil
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do noviciátu k redemptoristům. A v řádu pak působil 55 let jako výtečný
a opravdovy náboženský odborník.
Hle př. dr., na pohled nepatrná událost, zahanbení ve společnosti
— to byla milost, která působila na onoho mladého muže a Dr. Goller
se jí uchopil s ní Spolupůsobil, šel za Kristem, který jej takto zavolal
a celý život jej následoval.
l my dr. v Kr., následujme Krista a vizme v rozmanitých příhodách
našeho života, příznivých i nepříznivých, tajemný hlas prozřetelnosti
Boží, která nás vede k našemu cíli věčnému. Varujme se, abychom
po příkladu lidí, slabě věřících, nežádali na Bohu samé zázraky, ikdyž
si toho nejméně zasluhujeme. Vždyt' uznáte, že by nebylo Boha důstojno
aby člověk, který se 10—20 let nepomodlí jediný Otčenáš, jenž po tu
dobu ani snad do chrámu nevstoupí, byl zázračně přes noc uzdraven,
když onemocní, anebo aby mu byly prokazovány zvláštní milosti, že
se mu dítky nezkazí a p.
Naproti tomu k člověku upřímně věřícímu, promlouvá Bůh různými
příhodami takřka denně. Šťastný ten, kdo tomu rozumí, šťastný, kdo
chápe slova Kristova a jimi se řídí ve svém životě: „Kdo m'ne následuje,
nechodí ve tmě, ale bude míti světlo života.“ (Jan 8, 12.) Amen.
Neděle XIV. po sv. Duchu.
Zijmc tak, abychom po smrti dosáhli spravedlivé odplaty v životě věčném
„Hledejme nejprve království Božího a spravedlnosti jeho.“
(Mt. 6, 33.)

Kristus Pán častěji varuje ve svých řečích před tím, aby lidé shromaž
dovali jedině statky pozemské, aniž myslili na smrt a na spásu svých
duší. Dle slov Pána, jistý člověk shromáždil mnoho zboží a úrody a
pak si řekl: „Duše má, máš mnoho zboží složeno na mnoho let, odpočívej,
jez, pij, vesel se.“ lřekl mu Bůh: „Blázne, této noci požádají duše
tvé od tebe a čí bude to, co jsi připravil?“ (Luk. 12, 19. 20)
A podobně v dnešním sv. evangeliu napomíná Božský Spasitel své
vyznavače, aby nepečovali příliš oto, co by jedli, pili a čím by se
odívali, nýbrž, aby pečovali o království Boží a Spásu duše své. A toto
napomenutí platí, dr. v Kr., i nám a to zvláště v nynější době, která
se snaží připoutati člověka jen k této zemi a vykořeniti ze srdce jeho
všelikou myšlenku na věci duchovní, na to, co bude po smrti, na život
vecny.
Avšak pravý katolický křesťan, má si denně dávati otázku podle
napomenutí Ježíše Krista, k čemu veškerá moje práce a snaha, kam
spěju, jaký jest můj cíl na zemi? A správnou odpověď podává nám
jedině, naše sv. víra, která nás učí: Jdeš, kř. m., k přístavu věčnosti
jdeš ke smrti a po smrti má nastati pro tebe život nový, život věčný,
na který 'život pozemský jest přípravou.
A tuto pravdu jsem učinil předmětem dnešního našeho rozjímání.
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1. V přírodě rok co rok vrací se radostné jaro s celou svoji krásou a
se svým teplým sluncem. Rok co rok probouzí se příroda k novému mla—
dému životu po dlouhém zimním Spánku. A jako jest tomu v přírodě,

tak jest tomu iv životě lidském. Po smrti nastává nové probuzení, ná
sledujme nové krásné, nade všecko pomyšlení, věčné jaro, život věčný
O životě věčném mluví Písmo sv. téměř na každé stránce a to někdy
i vícekráte, a to z té příčiny, aby nám co nejvíce vštípilo tu vážnou prav-
du, že zde na světě nemáme místa trvalého, ale budoucího života, kde jest
věčná blaženost, hledáme. Tak na př. u sv. Jana čteme: „Nebo tak Buh
miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby žádný, kdo v něho
věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (jan 3, 16.) Vizme tu nesmírnou
lásku Boha, který svého jednorozeného syna posílá na svět a ten přináší
na hoře Kalvarii krvavou oběť, aby lidé mohli býti spasení, aby mohli (|D—

sáhnouti života věčného.
V tuto pravdu věřili mučedníci, svatí a světice Boží, v tuto pravdu

věřili vždy všichni křesťané a to nejen neučení, ale i učení. Vždyť i ne—

předpojatí vědci dokazují, že smrtí nekončí život lidský. Bývalý rektor
české university pražské Prof. Dr. Mareš na veřejné_schůzi v Karlíně
25.-ó. 1914 měl přednášku o potřebě náboženství a mezi jiným pravil toto:
„Zivot jednotlivého člověka jest krátký; ale lidský život trvá, jest ne
Smrtelný, věčný. Tomuto životu věčnému jest každý jednotlivec zavá
zán sloužiti. A slouží též 'každý, kdo jest poslušen svého hlasu i proti po
čítavému rozumu.'Tím pečuje o dobro pokolení ještě nezrozených, jako
by on sám měl věčně žíti. V tomto citu & pudu jest pravda převyšující
pochopitelnost obmezeným sobeckým rozumem jednotlivcovým. Pravda
ta přikazujíc závazně: služ životu, věčnému iproti vlastnímu sobeckému
zájmu, který ti ukazuje tvůj rozum. Tato pravda jest kořen veškeré mrav
nosti, která znamená v_všší závaznost v zájmu převyšujícím zájem kaž

dého ihromadného

jednotlivce. Z té pravdy prýští náboženství neboli

religio, závaznost vyššímu. Nemožno vykořeniti ji z lidské mysli a na
hraditi rozumnou vědou. Rozumové sobectví spatřuje též ve smrti konec
života, svádí ke zpronevěře životu věčnému, ježto rozum vede k nevěře—
i v takový život po smrti. Avšak lidstvo nemůže žíti v této nevěře. Oprav
doví nevěrci již nenacházejí víry u lidí, které pudí cit k vyšší pravdě;
jsou již dokladem marnotratnosti, vzpoury jednotlivců proti životu věč
némuff (Obnova 3.-7. 1914.)
2. Tedy nejen Písmo sv., ale inepředpojatá věda dokazují život
věčný. Odpovězme si ještě k otázce, jakým způsobem lze si tento život
věčný zajistiti. Sv. evang. Lukáš nám zaznamenal, kterak jeden v zákoně
učený pokoušeje Pána Ježíše se ho otázal: „Mistře, co číně život věčný
obdržím?“ A Pán mu odpověděl: V zákoně, co jest psáno, kterak tam
čteš? On pak odpověděl: Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce
svého . . . milovatí budeš bližního svého jako sebe samého. l řekl mu
ježíš: Právě jsi řekl, to čiň (zachovávej přikázání) a (věčně živ budeš“
(Luk. 10, 25.-28.) Tedy jen ten život věčný obdrží, jen ten živ bude, kdo
zachovává přikázání, duši svoji uchrání před poškozením hříchem smrtel—
nym.
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V zemi oliv a bujaré révy — Provenci — jeden chlapec andělské čis
toty učinil v den prvního sv. přijímání se svolením matky slib, že bude
tak dlouho nositi bílou vázanku, dokud se ned0pustí smrtelného hříchu.
Nejdříve se mu jeho kamarádi posmívali, ježto nebylo v té krajině
zvykem nositi bílou kravatu. Ale když se dozvěděli o pravém důvodu
nikdy již se neopova'ž'ovali před chlapcem nešetrně hovořiti o bílé
vázance.
Přišel rok 1871, rok války mezi Francií a Německem. Francouzské
bojiště bylo “poseto raněnými. Mezi těžce raněnými je také _mladý
vojín provenský, chlapec, který učinil slib bílé vázance. Právě polní
vojenský kněz. k němu přikleká, aby ho zpovídal. Avšak raněný praví:
„Velebný pane, zpovídal jsem se teprve před třemi dny a nejsem si
vědom žádného těžkého hříchu. Prosím vás pouze o nejsv. posilu na
cestu do věčnosti, o Tělo Páně a poslední pomazání. Mohu-li vás však
o něco prositi, pak vás snažně žádám, aby jste tuto moji bílou vázanku,
kterou u srdce nosím, poslal moji drahé matičce. Napište jí, že jsem
jí nosil až do posledního dechu. Není dosud ničím poskvrněna, jediné
jest zbarvena krví, kterou jsem právě za svoji drahou vlast, Francii,
prolilf' (Mír. 1921.)
Dr. v Kr.! _lak krásná to smrt, jak krásný to vstup do života věč
ného,můžeme-lí říci, že duše naše není obtížena žádným hříchem smr
telným, že jest neposkvrněna. Abychom takovou duši měli a si zacho—
vali, dávejme si častěji otázku,: Kam jdeš a proč jsi na světě?
A na tuto otázku si upřímně odpovězme: Jsem na světě z vůle Boží
a pro Boha, a proto všechno, co činím, ať jím, piji nebo se veselím
mám činiti tak, aby se to srovnávalo s vůli Boží, obsaženou v jeho
přikázáních. jdu pomalu, ale jistě ke smrti a tím ido života věčného.
Chci však život blažený, a proto chci se varovati hříchu. Amen.

Promluva na neděli XV. po sv. Duchu.
„Pojala pak všecky bázeň a velebili Boha.“ (Luk. 7, 16.)

Zázrakem, který nám dnešní evangelium vypravuje, dokázal Kristus
Pán, svoji lásku k trpícím a nešťastným. Jediný syn chudé vdovy z
“městečka Naim nesen byl do hrobu'. Obyvatelé tohoto městečka cítili
s nešťastnou matkou, proto v hojném počtu ji doprovodili na bolestné
cestě této, zástup velký zúčastnil se smutného tohoto pohřebního prů
=vodu. Spatřiv Božský Spasitel, slzy hojně prolévající, nešťastnou ženu,
která smrti svého jediného syna ztratila to nejdražší na světě, přistoupil
k ní a pln dobroty pravil k ní laskavě: „Neplačiž.“ Dotknuv se na to
mar, řekl mrtvému jinochu: „Mládenče tobě pravím vstaň“ a opět
živého syna vrátil dříve zarmoucené, nyní rozradostněné matce. Když
přítomní tento veliký zázrak spatřili, bázní naplněno bylo srdce jejich.
Nebyla to však bázeň otrocká, nýbrž bázeň proniknutá úctou a vděčností
!( Bohu. neboť dokládá sv. evangelium, že velebili Boha, děkovali Bohu,
že seslal Toho, který má. moc mrtvé křísiti.
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Kristus zázrakem z dnešního sv. evangelia ukázal svoji lásku k lidem
a zástUpové projevily opět vděčnost a lásku k Bohu, synovskou svojí
bázní a úctou. Nuže porozjímejme dnes otom: a) kterak se _jeví láska
Boží k nám; b) kterak máme my zase osvědčovati lásku svoji k. Bohu.
*

.
3

a) ]. Sv. Dominik, zakladatel řádu kazatelského,

posílaje své ře—

holní bratry hlásat učení Ježíše Krista a hájit je proti bludařům, takto
k nim promluvil: „Zehnám vám jako apoštolům a mučedníkům, ochot
ným vlastní krví svou se káti iza druhého zemříti. Nebojte se. Vizte
otevřené srdce Páně. Vizte, kterak ve smrtelné ráně své, láskou prahne
dokud poslední ovečka nebude nalezena.“ (Vych. Listy 1916.) V těchto
slovech sv. Dominika máme vyjádřen důkaz nesmírné lásky Boží k
lidem. Tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného, poslal ke
spáse lidí a tento jediný Syn Boží, hotov byl vycediti svoji krev, za
spásu lidstva do poslední krůpěje. Vizte ho na kříži! Hlava sklončna
k rozpjatému rameni, obličej zmučený nekonečným bolem, kol čela
trnová koruna, pod jejímiž ostny prýští krůpěje rudé |(rve. Hasnou
oči 5 přimknutými víčky, jakoby vyčítavě shlížely k zemi, že všechno
to utrpení, musí snášeti za všechnu tu ohromnou lásku, kterou objímaly
veškeré lidstvo.
A _proč tak nevýslovně trpěl Božský Spasitel? Na to odpovídá sv.
jan: „ježíš milovav svoje, kteří byli ve světě, pomilovav je na \'ýsostJ“
(Jan 13, l.) Tedy láska neobsáhlá, námi nikdy náležitě nedoceněná
to byla, která vedla Božského Beránka tak daleko, že trpěl více než
„Ovšem, stačila modlitba, aby nás Kristus vykoupil, ale zase nestačila,
aby lásku Boží nám ukázal. Co dosti bylo pro vykoupení, lásce nebylo
dosti.“ Není možno. aby srdce naše zůstalo bez hlubokého dojmu. když
uvažuje o této nezištně lásce Vykupitele světa k lidstvu.
2. Avšak nejen veškerému lidstvu ukázal Ježíš Kristus, svoji ne—
smírnou lásku, nýbrž každému jednotlivému člověku projevuje Božský
Spasitel svoji lásku a to zvláště tenkráte — což je tím nepochopitelnější
a podivuhodnější — když jsme se od něho odvrátili, když jsme hřešili.
Mnozí lidé Boha zavrhnou a on jich neopouští. Když lidé bloudí, od
cesty pravé se uchylují, do roklin hříchů upadají, do bažin nepravosti
se lehkomyslně ponořují, ani tenkráte je neopouští láska Boží, neu
tuchá pomoc Božského Spasitele. Na všech těchto bludných cestách
podává jim dobrotivě spasnou ruku svou. jen se jí chopiti, jen upo
slechnouti laskavého volání, jen dbáti milosti plného pokynu.
A kdo se podávané pravice Boží uchopí, kdo se při sladkém hlasu
Božského Pána neodvrátí, bude zachráněn. Uvažujíce otom, zajisté
všichni doznáme upřímně, že Bůh jest láska, nesmírná láska. „Lásku
rozsévá & láskou napájí duše svých synů a dcer a plamenem svým
rozněcuje jejich hrudi k lásce.“ A zajisté tato nesmírná láska Boží
svým žárem rozněcuje i chladná srdce lidská tak, že se učí Boha milovat.
Nuže, tažme se, kterak my; m. m., lásku k Bohu máme osvědčovati.
1F4

b) ]. Básník _lul. Zeyr v jednom listě, zaslaném 14. října 1887 svému
příteli Stolbovi píše: „Prahnu po Bohu, mám po něm nesmírnou touhu,
mám okamžiky, kdy po něm volám . . . Prostá cesta k němu najde se snad
je velikými boji a já je bojuji. Zatím cítím jen to jedno: jak jsem
nehodný a celé moje náboženství soustřeďuje se ve výkřiku: „Miserere
mei Domine,“ „Smiluj se nade mnou Bože...“
Vizte, básník o sobě praví, že prahne, touží duše jeho po Bohu a
to jest m. m., první známka lásky člověka k Bohu, že po Bohu touží
a upřímně se snaží, aby Boha víc a více poznával, jemu sloužil a jednou
se s ním na věky spojil. Neapolské šlechtické rodiny držely se zásady:
„Regis servitium, nostra mercatura“, „Služba králi, naše živobytí.“
Služba králi pozemskému zaručovala časné živobytí těmto šlechtickým
rodinám, nám však, budeme-li sloužiti králi svému nejvyššímu, svému
Bohu, budeme-li příkazy jeho plniti a zachovávati, jest zaručen nesko
nale blažený život věčný.
2. Gymnasijní profesor v Norimberku, který ve válce padl jako dů
stojník ve Vogesách, pravil svým žákům na rozloučenou před svým
odchodem do pole: „Teď je mi jasnější více než jindy, že vládne nad
námi ruka Všemohoucího, že bez dětinné důvěry v tuto ruku nejsme
nic. V té důvěře půjdu, bude-li třeba irád na smrt.“ (Naš. 1013)
to jest druhý důkaz lásky k Bohu, pevná důvěra v jeho moc. Tato
důvěra dodává člověku takové síly, že se z lásky k Bohu neleká ničeho
ani smrti, jak patrno ze slov vzpomenutého profesora, který slova svá
“dosvědčil také skutky, s důvěrou v Boha nebyla pro něho ani smrt
*hrozná. Proto praví Písmo svaté: „Bázně není v lásce, nýbrž láska
dokonalá vyhání ven bázeň, nebot' bázeň má trápení, kdož však se
bojí, není. dokonalý v lásce.“ (l. jan. 4, 18.)
Budeme-li s plnou důvěrou pohlížeti k Bohu, ukážeme, že milujeme
Boha a nebudeme se obávati žádného utrpení a budeme bez bázně
hleděti vstříc iposlednímu okamžiku tohoto života pozemského při
smrti, neboť bude nás síliti přesvědčení, že kdo v Boha doufal, nebude
zahanben na věky.
3. Sv. Dominik ve svrchu vzpomenuté řeči k svým bratřím řeholním
mezi jiným pravil: „Jsme bojovníky, vyvolenými ovšem bojovníky, je
nom pro čest a slávu Boží a spásu nesmrtelných duší, nikoliv však
pro marnou slávu světskou. Syn Boží, chce nás korunovati věčnou, ví
těznou korunou; ale považte, že jako on musíme i my napřed ozdobiti
se ranami, jako jeho srdce, musí inaše srdce býti probodnuto a to
šípem lásky.“ Slovy těmi sv. Dominik doporučuje následovati Božského
Spasitele v jeho lásce tím, když budeme svá srdce probíjeti šípy lásky,
když budeme potlačovati všeliké zlé náklonnosti. když se budeme ve
svých žádostech, myšlénkách i skutcích zapírati. Proto také sv. Dominik
na otázku, čeho má zapotřebí ten, kdo se chce státi svatým, odpovídal:
„Sebe míti v moci.“
A to jest, m. m., třetí důkaz lásky k Bohu, sebezápor, obět', kterou
z lásky k Bohu máme přinášeti. Ve starém zákoně přinášeli lidé Bohu
různé viditelné dary, v novém zákoně Kristus Pán takových darů vý
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slovně nežádá, ač ipříspěvky a daně ke zbožným & dobročinným úče
lům doporučuje a sám platil daň chrámovou za sebe iza Petra: _za
to však přeje si rozhodně ode všech svých vyznavačů přemáhání sebe,
potlačování zlých náklonností z lásky k Bohu. Proto praví u sv. Lukáše:
„Ale běda vam fariseům, že desátky “dáváte z máty a routy a ze všeliké
zeleniny, ale pomíjíte soud a lásku k Bohu: toto měli jste činiti a onoho
neopouštěti.“ (Luk.. 11,42)
M. m.. Kristus Pán dnešním zázrakem ukázal lásku k lidem nešťast
ným, vzkřísiv mládence, syna chudé ženy, slovy: „Tobě pravím, vstaň!“
! na každého z nás jednou zavolá: „Tobě pravím, vstaňl“ Kéž všichni
vstaneme s radostnou tváři k životu věčnému. A toho se vám zcela
jistě dostane, jestliže zde, na zemi budete milovati upřímně svého
Boha a láskou svou budete osvědčovati dobrými skutky. Amen.

Promluva na neděli XVI. po sv. Duchu.
„Smí-li se v sobotu uzdravovati čili ne?“ (Luk. 14, 3.)
Farizeové zvali občas Pána Ježíše do „svých příbytků, do svých
domů, aby jej mohli lépe pozorovati a každého jeho slova proti němu
potom využitkovati. Tak i dnešní sv. evangelium nám vypravuje, že Bož
ský Spasitel vešel do domu jednoho z náčelníků farisejských, aby tam
poobědval. Byl mu tam přiveden člověk vodnatelností stižený s prosbou
by ho Kristus Pán uzdravil. Poněvadž však byla sobota, sváteční den
židovský a poněvadž Pán ježíš ve své vševědoucnosti věděl, že fariseové
jej zvýšenou měrou pozorují, neuzdravil nešťastného hned, nýbrž nej
dříve dal zákoníkům otázku: „Smí-li se 'v sobotu uzdravovati či ne?“
A nedostal žádné odpovědi, ujal se nemocného & uzdravil jej. Fariseové
a zákonníci byli v srdcích přesvědčeni, že jest dovoleno v sobotu u—
idravovati, ale mlčeli ;: té příčiny, aby jednak nedali na jevo před lidem
svůj souhlas sdobrým skutkem Spasitelovým, jednak chtěli míti v
zásobě jednu farisejsky nepřímou výtku proti Pánu ježíši, že porušil
sváteční den sobotní.
My křesťané slavíme neděli jako den sváteční. A tu mám za to,
že není mi třeba dávati vám otázku: „Sluší-li v neděli uzdravovati?“
nebot' všichni víte. že uzdravovati, jest skutek dobrý a proto dovolený,
ale táži se: „Sluší-li v neděli pracovati či ne?“ Na to odpovídám:
Práce duševní jest dovolena, avšak práce služebná, jest a) z pravidla za
kázána, tedy nedovolena, b) někdy však jest itato práce přípustna a
tedy dovolena. A to jsem učinil předmětem dnešního našeho rozjímání.
*

.

&) „Šest dní budeš pracovati a dělati všecka díla svá. Sedmého
pak dne, sobota Hospodina, Boha tvého, jest; nebudeš dělati žádného
díla v něm...,“ (ll. Mojž. 20, O.) tak nařídil Bůh ve St. Zákoně světiti
den sváteční. V novém Zákoně pak nařizuje sv. církev zdržo'vati se
rovněž služebných, těžkých prací v neděli, abychom mohli Bohu slou
žiti, neboť sedmý den jest dnem Hospodina. Tento odpočinek a klid
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od prací těžkých naznačuje onen vznešený a slavný klid na nebesích.
Jako Kristus po svém utrpení a bolestech z mrtvých vstal, na nebe
vstoupil a slávy věčného klidu okou'ší, tak i my jsme od Boha —ktomu
povoláni, abychom po tomto životě více méně strastiplném vstoupili v
pokoj věčný. A tento cíl, ke kterému v tomto pozemském pohybu spě
jeme, jest v každém týdnu naznačen nedělním odpočinkem od prací
služebných a těžkých zaměstnání. Proto napomíná nás sv. apoštol Pa
vel: „Snažme se tedy vejiti do odpočinutí toho.“ (Zid. 4, 11-)
Mnozí lidé porušují nedělní klid prací těžkou z touhy po zbohat
nutí a obávajíce se, aby na svém statku neutrpěli nějaké škody anebo
újmy, nejen sami pracují, ale isvé podřízené, dělníky, nutí a přidržují
ku práci takové. Práce taková jest hříšná, poněvadž pohnutka její jest
nečistá, totiž touha po bohatství a mamonu tohoto světa. Zkušenost
nás učí, že už na zemi takováto práce není požehnaná a že klame se
ten, kdo se domnívá, že ustavičnou prací v neděli bohatne a že by
odpočinkem nedělním na svém pozemském statku a majetku škodu
trpěl. Slavný remešský kardinál Gourret těžce nesl hrubé zanedbávání
nedělní mše svaté a rušení nedělního klidu ve svém biskupském městě.
Zavolal si nejvážnějšího a největšího obchod-nika města ažádal jej,
aby v zájmu celku, pro dobrý příklad v neděli a ve svátek svého ob
chodu neotvíral. „Nemožno, utrpěl bych tím veliké škody“, odvětil velko
obchodník; „Zkusíme to,“ odpověděl kardinál na tuto námitku, „jestli
při celoroční uzávěrce shledáte, že jste proti rokům minulým mnoho
na výtěžku ztratil, jsem ochoten vám rozdíl vynahraditi. _lestli vyzískáte,
slibujete, že mi darujete přebytek obyčejného zisku celoročního“ Na
bídku tuto velkoobchodník přijal. Když uplynul rok, hlásil se tento u
kardinála a pravil: „Eminence, chtěje dodržeti své slovo, přináším zde
6.000 franků, o něž více jsem vydělal, ač jsem po celý rok neobchodoval
v neděli.“ K biskupovi Brynychovi přišel hospodářský jeho správce
se žádostí, aby dovolil o žních na polích pracovati. „Nikdy toho nedo
volím,“ řekl biskup. „Utrpíte, Biskupská Milosti, ztrátu nejméně 20.000
korun, obilí je přezralé,“ řekl ředitel. „Kdybych přišel o všechno, pře
ce toho nedovolím,“ odpověděl biskup.
Po žních ptal se biskup ředitele, jakou škodu utrpěl, když se nepra
covalo. „Vše se šťastně skončilo, škoda není žádná,“ řekl ředitel
Sekretář ]. M. biskupa Brynycha Dr. jos. Novotný.) Z příkladů těchto
patrno, že práce v neděli, od Boha zakázaná, žádného značného zisku
nepřináší a že lidé sami se v té věci klamou.
Co platí o jednotlivci, platí také o celých státech a národech. Jest
jisto, že svěcení neděle odpočinkem anárodní blahobyt, úzce spolu
souvisí. Důkazem toho jsou dva národové. Angličané a Zidé. _Iest vše
obecně známo, že Angličané jsou velmi přísní a svědomití v zacho
„v,áváníklidu nedělního, Zidé pak sobotního.
A přece tento sváteční klid, nikterak jim není na překážku, aby
bohatli. Angličanům jest velmi dobře známo, co znamená klid nedělní
pro jich blahobyt a požehnání spočívá na takovém odpočinku neděl
ním. Slavný dějepisec anglický v té příčině píše: „Kdyby se byl u nás
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\po tři sta let n-ezachovával tak přísně nedělní klid, kdyby se bylo v tento
den pilně pracovalo motykou, rýčem a kladivem, byli bychom národem
mnohem chudším a méně vzdělaným“ V podobném smyslu nazval hra—
bě Shafteshury velmi případně neděli: „spořitelnou lidstva.“

Proto není jistě dobrým znamením pro trvalý blahobyt národa,
porušování klidu nedělního a bohužel. že tak mnozí činí iv našem
národě českém. Tím se zatlačuj-e ta pravá radost a poesie 7. našeho
života &vzmáhá'se nespokojenost. Sám básník Neruda, přál si takový
nedělní klid a odpočinek od všech prací těžkých, krom-ě nevyhnutel
ných, ive městech. Píše: „Kéž by zavládl klid, jaký dýše dosud u nás
na vesnici kdy je v každé domácnosti tak ticho, tak svato, kdy všude
tak čisto, všechno včera hned uklízeno a obstaráno a koná se jen nej
nutnější, neodkladná práce. Druh s druhem mluví tak mírně, skoro jen
pološeptem a chrání se, aby ničím: nepohn-ěval, nepodráždil. Lidé oblé
knou do kostela oděv svůj nejpěknější a tam se tak vroucně modlí
a pak až do nového pracovního rána je všem tak blaze, tak krásně...“
Ano v nedělním odpočinku po šestidenní práci spočívá. mnoho čisté
krásy a p'ozemské blaženosti. Proto již Cicero napsal: „jucundi acti
labores“; „po práci milo odpočívati.“
b) Než, jsou ojedinělé případy, že v neděli .jest práce těžká dovo—
lena ano i záslužná pro toho, kdo ji koná. Důstojník psal svým pří
buzným 5. října 1914 z belgického bojiště následovně: „Včera byla
neděle. Ani ve snu jsem se nenadál, jakou prací tuto neděli oslavím.
Asi v 10 hodin dopoledne přijel od generálního velitelství automobil
a zastavil před naším stanem &z něho vystoupila jeptiška. Měla s se
bou doporučení od velitelství a prosila mne, abych jí. byl nápomocen,
přeje si prý jeti ke kostelu, ale nikde tu nic nevidí, co by kostelu
bylo podobno anebo aspoň trochu připomínalo, když jsem jí řekl,
že kostel tu sice byl, ale nyní je na padrt' rozstřílen a spálen, slzy jí
vytryskly z očí a ve zřejmém rozechvění pravila, že je tam jistě nej
světější Svátost a s ní také cenná monstrance. Odebral jsem se tedy
s ní ke kostelu. Části holých zdí, které ještě zbyly, hrozily sesutífm,
& proto byla tam varovná tabule: „Vstup je zakázánl“ Vida však v očích
sestry snažnou, tichou prosbu, vkročil jsem nejprve sám na velkou
hromadu zřícenin, zkoumaje krok za krokem zbytky zdí, zda-li nehrozí..
brzkým sesutím. Když jsem došel až k místu, kde asi hlavní oltář bý—
val, pokynul jsem jeptišce, aby šla za mnou. Na to prohlíželi jsme
vše obezřele před hlavním oltářem a tu nalezl jsem v ssutinách velký,
zlatý kalich a při dalším pozorném hledání přišli jsme také na svaté
hostie, v prachu zřícenin sotva zřetelné. Nedovedete si představit po
svátnou radost jeptišky: celá se třásla rozechvěním, snad bolestí a
zase radostí. Musím dle pravdy doznati, že imně zvlhly oči pohnutím
pra-zvláštním &dnes, když se rozpomínám na ten den, zdá se mi, že
jsem žádnou neděli vznešenějším &krásnějším způsobem nesvětil. Byli
byste, moji drazí, měli při tom býti, když jsem se jeptišce prohlásil
za katolíka. Oči se jí rozjasnily, podala mi v pohnutí ruku, aby mi
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snad poděkovala a tichým zaštkáním ulevilo se jejímu rozechvělému
srdci.
Na to jsme zašli do sakristie, kde jsme našli ohnivzdornou skříňku.
Zavolal jsem šoféra, který jeptišku přivezl, dal jsem přinésti nástroje
2 automobilu a pomocí několika vojínů otvírali jsme skříňku. Dalo
nám to asi hodinu práce, než jsme ji aspoň poněkud pootevřeli. Bylo
tam několik nádobek mešních, koruna Matky Boží s Jesulátkem a
několik skříněk s reliquiemi. Také jsem úsilovně hledal za hlavním
oltářem, kde jsem v rumu našel a vyhrabal otevřený svatostánek, avšak
monstrance bohužel jsme nenalezli. Poledne již dávno minulo, když.
sestra zářící radostí, že máaspoň tyto poklady ze ssutin, vracela se
zpět do kláštera v Thildongu. Byla ze řádu sv. Voršily a učitelkou v
jistém vych'ovavacím ústavě.“ (Emanuel č. 2. 1915.)
Ejhle, m. m., práce těžká v neděli konaná, poněvadž vykonána
k chvále Boží, byla dovolena. Před lety, srazily se na Hod Boží Vánoční.
v U. vlaky a tu obyvatelé uchopili se motyk a pil a jiných nástrojů,
aby mrtvé iraněné z rozbitých vozů vybavili. I tato práce zajisté byla
dovolena, poněvadž sloužila ku blahu bližního. Proto jest dovoleno
v neděli nemocným sloužiti, raněné ošetřovati, mrtvé pochovávati, po
žár hasiíi a jiné nevyhnutelné práce konati.
M. m., svět'me den Páně vždy svědomitě odpočinkem od prací
služebných, tak si toho Bůh přeje. Šest dní určil Bůh pro práci,
kterou věnujeme svému běhu a jen jeden den si vymínil pro sebe.
Budeme-li zde na zemi, každou neděli klid od prací služebných za
chovávati, pak se nám po tomto životě dostane klidu věčného v krá
lovství Božím. Amen.
.

Ú
*

Promluva na XVII. neděli po sv. Duchu.
„Milovati budeš bližního |svého, jako sebe samého.“ (Mat. 22, BO.)
Když sv. apoštolové prosili svého Božského Pána, aby je naučil
modlitbě, Pán ježíš jim oznámil, že mají Boha oslavovati modlitbou,
jež začíná slovy: „Otče náš, jenž jsi na nebesích.“ Tuto modlitbu klade
na rty všem svým vyznavačům bez rozdílu řečí, kterými jednotliví;
národové mluví, bez. ohledu různosti zájmů, které lidé mají. Poněvadž
Bůh jest otcem všech lidí, jsou tito jeho dítky, které k němu mají
volati: „Otče náš!“ a v důsledku toho, jsou všichni ve vzájemném
poměru bratřími a sestrami, jak výslovně praví Kristus Pán: „Všichni
však jste bratřími“ (Mat. 23, S.)
jako děti mají vrozenou lásku ke svým rodičům a sourozencům,
bratřím a sestrám, tak všichni lidé mají milovati svého Otce na nebesích,
Boha, a mají k sobě navzájem projevovati něžnou lásku. To Božský
Spasitel často a často doporučoval, “jak svědčí dnešní sv. evangelium,
kdy odpovídaje jednomu učiteli zákona na otázku, které jest největší
přikázání pravil: „Milovati budeiš Pána Boh'a z celého srdce svého a
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bližního svého, jako sebe samého.“ Kristus Pán oto velmi pečoval a
své vyznavače povzbuzoval, aby sebe ikaždého člověka milovali. Proto
uvažujme dnes, kteří lidé zvláště naší lásky potřebují.

. . .

Láska k bližnímu, jest na světě to jediné, co může člověka povznésti
nad všelikou hmotu tohoto světa, láska k bližnímu, jest pramen, který
může člověka více oblažiti, než všecka čest a sláva světská, láskou k
“bližnímu se povzná'šímle jak-o na perutích

k samému

Bohu, k němuž

máme všichni vzhlížeti podle slov Písma sv.: „jeden jest otec váš, jenž
jest v nebesích.“ (Mat. 23, O.)
a) A této vroucí lásky potřebují především lidé chybující nebo
hřešící a lidé nepříjemných vlastností. jsou Tíěkteří, kteří takovými
lidmi hřešícími pohrdají', od nich se odvracejí, jednají s nimi jako s
lla-prostými zločinci, “kteří mají -_ze společnosti lidské naprosto býti
vyloučeni. A přece k takovému pohrdání bližním není nikdo oprávněn,

vždyť vmnohém jsme hřešící všichni ajak mnoho nedokonalostí. a
vad shledáváme i na člověku Bohu celkem oddaném.
Uvažme, 'že člověk chybující a hřešící byl kdysi také nevinným
dítkem, ale snad záhy ztratil rodiče, kteří jej v dobrém vychovávali,
ale dílo své, bohužel dokonati nemohli. Nebo se dostal do špatné spo
lečnosti lidí a druhů zkažených a neměl žádného vzoru dobrého, který
by jej povzbudil k životu cnostnému a jiné snad ještě příčiny
zavinily pád našeho bližního. Přemýšleli jste kdy otom, vy, kteří
stojíte, kteří jste tak šťastni, že jste v dobrém setrvali, povzbuzováni
jsouce dobrými rodiči a vychovateli, uvážili jste, že ten neb onen Chy
bující bližní—byl by snad zůstal zrovna tak dobrým, kdyby byl živ v tak
příznivých poměrech jako vy a naopak, že kdybyste snad byli uvrženi
do tak nešťastných poměrů a pokušení, jako váš bližní, že byste klesli
zrovna tak jako on, ne-li ještě hlouběji?
A mimo to, kdo může nahlédnouti v srdce bližního hříšného tak
pronikavě, aby mohl říci rozhodně: „jest tak zkažen, chyby jeho jsou
tak ohromné, že se nikdy už nepozná a veškerá práce, která by smě
řovala k tomu, aby z něho byl opět hodný člověk, byla by marná“
Mám za to, že i-člověk hříšný má v koutku srdce svého te'ž nějaké
vlastnosti dobré, které tam pouze dřímají a potřebují. pouze slunce
které by tyto dobré vlastnosti probudilo a tmu hříšnosti, nepravosti
'a vad zaplašilo a nad nimi zvítězilo. A tím sluncem jest láska člověka,
která dobrotivým, vřelým slovem uhodí na dobré struny srdce člověka
b'loudícího, člověka hříšného, aby se rozezvučely ke konání dobra
& ctnosti.

Jak krásným vzorem jest nám vtom Božský Spasitel. Nezamítal
hříšníky jimi nepohrd'al, naopak svým sladkým slovem k sobě přita
hoval a svým dobrotivým pohledem k sobě připoutával. Ani tak velké
hříšnice jakou byla Marie z Magdy neodpuzoval od svých nohou,
nýbrž dovolil, aby se k němu mohla přiblížiti, u něho se vyplakati
a tím svému hříšnému nitru ulehčiti. Na konec pak uslyšela slova, po
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kterých dychtila její hříšná, ale kající duše: „Odpouštějí. se “tobě hří—
chové tvojí.“ A z hříšnice stala se světice. Dobrotivá láska, prostá
vseliké odpuzující povýšenosti ji zachránila a na cestu dobrou přivedla.
Následujme Božského Spasitele v této lásce, nepohrdejme bližním
pro jeho vady a hříchy, ale snažme se, bychom jej po příkladu Spasite
lově od hříchu odvrátili a pro dobro získali. Tím zušlechtíme svá
srdce a dobudeme si zásluh pro nebe a získáme si odpuštění svých
vlastních vin a hříchů, n'ebot' sv. apoštol jakub praví: „Věz, Že kdo
odvrátí hříšní'ka od bludné cesty jeho, vysvobodí duši jeho od smrti
& přikryje

množství

hříchů.“

(jak.

5, ZO.) “

_

b) Mnozí lidé, ve své lásce k bližnímu nechají: se klamati pěkným
zevnějškem, hezkou tváří. Clověku i hodně chybujícímu, který má pěk
nou tvář, uhlazené “způsoby, jenž dovede mluviti lichotivými a vybranými
.slovy, dovedou inejhrubší poklesky odpouštěti, za to člověka s tváří
_méně hezkou anebo docela nepěknou vylučují úplně ze svého srdce
a od sebe odpuzují s naprostou příkrostí a bezohlednosti. A přece
pravá láska k bližnímu má na mysli zvláště jeho duši.
Vždyť jsou a mohou býti různé příčiny, které působily na člověka
tak, že výraz jeho tváře jest nepříjemný a na pohled nám odporný.
Snad velké utrpení působilo na člověka toho tak, že tvář jeho jakoby
zkameněla, nebo snad zdědil mnohé špatné náklonnosti, které od ma
lička, jeho tvář hyzdily, zvláště žil-li od malička v poměrech neutě
šených, nebo zažil mnoho zklamání právě pro své vlastní chyby a to
vše vrysovalo se ve tvář jeho tak, že se stala nehezkou. Než láska naše
musí proniknouti clonu tváře k duši a jestli se nám to podaří, abychom
s upřímným soucitem s takovým člověkem jednali a slovy dobrotivými
k němu promluvili, pak získáme si vděčnost takového člověka, který
trpí a trpěl nevinně za svou tvář, pohrdání a odstrkování.
V ruském jednom klášteře žil mnich, jenž daleko široko byl od lidu
ctěn a milován, poněvadž na každou bezvadnost v životě měl moudrou
radu anebo posilující útěchu. Tento mnich v životě svém mnoho zkusil,
mnoho protivenství ve svém dlouhém životě nevinně trpěl a proto
znal také prostředek, kterak jest možno zdokonalovati se v lásce k
lidem, s nimiž jest nesnadno jednati a kteří sami mají málo lásky k
lidem druhým. Pravil: „Kdo chce býti dokonalým vlásce, ten musí
především oto se pokusiti, nahlédnouti člověku za tvář, tedy do jeho
duše. Tvář člověka ztěžuje mnohým trpělivost a laskavost, se kterou
by měli lidé s člověkem každým jednati. Tvář některého člověka má
časem tolik odpuzující a dráždivý výraz, někteří lidé vyhlížejí někdy
mrzutě, jindy pyšně nebo škodolibě a zase někdy zlomyslně, vzdo
rovitě a přes to musíme je snášeti, s nimi jednati ano je imilovati.
Abychom pak je mohli milovati, musíme vnikati za jich tvář, pronikati
do jich duše.“ (Viz Sebevýchova Dra Fórstra.)
Nuže řiďme se m. m., radou tohoto zkušeného muže a nedcjme se
odstrašiti inepěknou tváří, abychom mu odpírali lásku. „Neboť to
jest květ lidského srdce, že může milovati.“ A zajisté není krásnějšího
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květu na zemi, nad lásku k bližnímu, neboť dovede utříti slzy, zapla
Šiti bídu, úsměv vylouditi na tváři člověka zarmouceného, oblažiti,
klidem, mírem naplniti srdce lidské.
Ježíš Kristus proto s nebe sestoupil a 33 let na zemi prodléval,
aby mezi lidmi zbudoval opět říši míru a lásky. A k této ří'ši nechtěl
položiti jiného základu, než lásku bratrskou. Proto tak často opakoval
slova, která vybízejí k vzájemné lásce, slova, která ijá vám na konec
uvádím: „Toto jest přikázání mé, abyste se milovali vespolek“ (Jan
15, 12.) Amen.

Promluva na XVill. neděli po sv. Duchu.
„A přišed do své otčiny t. j. do Nazaretu učil je v synagoze jejich.“
(Mat. 13, 54.)

Za onoho času vstoupiv Pán ježíš na lodičku, přeplavil se do
města svého Kafarnaum, tak začíná dnešní sv. evangelium. Kafarnaum
nebylo rodiště Kristovo a přece nazývá sv. Matouš Kafarnaum městem
Pána Ježíše a to z toho důvodu, že obyvatelé tohoto města k Božskému
Pánu lnuli se zvláštní láskou a chovali k němu, jako Božímu Synu,
velikou důvěru. A Pán ježíš splácel jim tuto lásku též svojí
božskou přízni a se zálibou ve zdech Kafarnaa se zdržoval, jim pomáhal
a nesčetné jejich nemocné uzdravoval. Důkazem toho jest dnešní sv.
evangelium, které nám sděluje, že Pán ježíš uzdravil šlakem poraže
ného, slovy: „Vstaň vezmi lože své a jdi do domu svého.“
Než Pán ježíš nezapoměl ani na rodiště své, Nazaret, ve svém
božském srdci cítil i k obyvatelům města svého vroucí lásku, třeba
že je smutná pravda, že Nazaretští lásku tuto spláceli nevděčností.
Přesto Božský Spasitel navštívil své rodné město, jak otom vypravuje
Písmo sv.: „A přišed do své otčiny t.j. do Nazareta, učil v synagoze
jejich, takže se divili: Odkud má tento moudrost tu a moc.“ Z toho
poznáváme, že Pán ježíš navštěvoval různá města a vesnice rodné
své země, obyvatelům jejich pomáhal, je poučoval a těšil. Tím ukazoval
vroucí lásku k vlasti a jejich obyvatelům a nám též lásku k rodnému
městu, k rod. vesnici, lásku k vlasti doporučoval. Uvažujme tedy dnes:
a) o poměru lásky k vlasti k náboženství, b) kterak lásku k vlasti máme
dokazovati.
.

.

*

a) ve Starém Zákoně se dočítáme, kterak josef Aegyptský po
zval svého otce jakoba, aby se k němu do Aegypta odstěhoval s
celým domovem svým a opustil svou vlast, zemi Kananejskou. Tak
důležitý krok nechtěl patriarcha Jakob učiniti bez vůle Boží a proto
v úsilovné modlitbě hledal rady a pokynů od Boha. Teprve když mu
Hospodin oznámil aby se nebál vstoupiti do Aegypta a přijati po
hostinství syna svého, Josefa: byl hotov opustiti svou vlast Kana
nejskou. Bídu, ba krutý hlad trpěl ve své otčině a přece těžko se
s ní loučil, se slzami v očích přestupoval hranice své vlasti a jen na
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vyssr pokyn Boha tak učinil. jak dovedl otec jakob srovnati svůj
poměr
Bohu, s poměry vezdejšími, jak dovedl spojiti lásku k Bohu
s láskou ke své milé vlasti;cbyl to muž nábožensky cítícíf, nábožensky
“založený, třeba srdce jeho plálo upřímnou láskou k rodné zemi.
A tak to musíme činiti imy. Náboženství určuje poměr náš ke
Stvořiteli, Vykupiteli a Posvětiteli, Bohu trojjedinému. Člověk nábožen—
sky cítící' má v srdci víru, naději a lásku k Pánu Bohu ik lidem,
kteří jsou obrazem Božím. Náboženství nám dává veliká, převeliká
práva. jsme-li věrnými členy církve katolické, máme právo přistoupiti
k sedmi svátostem, těmto nepřeberným studnicím milosti a posvěcení;
mame právo na užitky a ovoce všech mší svatých, které se v celé církvi
každodenně slouží; máme právo odpustky získati si odpuštění časných
trestů a býti takto účastnými zásluh Ježíše Krista, Panny Marie a
Všech svatých. V lůně křesťansko-katolického náboženství můžeme zís
kati pomáhající milosti, bez které bychom nebyli sto odolati různým
pokušením, máme právo ozdobiti duši svoji milostí posvěcující a všemi
nadpřirozenými ctnostmi.
Náboženství naše spojuje nás v jednu rodinu se všemi katolíky celé—
ho světa. Náboženství katolické nám dává právo života věčného. Proto
jest nám světlem, cestou, radostí a potěchou po celý náš život časný
a zvláště na smrtelné posteli, kdy se s tímto světem loučíme. Z těchto
důvodů jest zajisté spravedlivé, abychom si svého náboženství na výsost
vážili aje co nejvroucněji mišovali.

S náboženstvím však musí býti sestersky spojena iláska k vlasti.
Tato láska k vlasti jest druhý, vzácný poklad a potěcha každého do
brého, křesťansky smýšlejícího člověka. Láska k vlasti znamená pro
nás přirozenou lásku k české zemi, české řeči, k českým zvykům a
obyčejům. Jest sice pravda, že láska k vlasti nepřináší nám vždy
Zvláštních výhod a práv, ba dokonce někdy jest příčinou ipronásle—
dování, když se k ní veřejně známe. Ale to nás nesmí odstrašovati
:: od lásky k vlasti odvraceti. Vždyť jest to podobně i s náboženstvím.
Sám ježíš Kristus předpověděl, že ti, kteří chtějí. na tomto světě po
božně žíti, kdo chtějí zásadami svého náboženství katolického se přesně
říditi a život svůj uspořádati, že budou předmětem úsměšků, pode
zřívání, potup, věznění ano iusmrcování.
Porovnáme-li náboženství a lásku k vlasti, přicházíme k doznání,
“že náboženství & národ se nevylučují, ale proti národu a vlasti jest
lež, podvod a hrabivost a jiné hříchy.“ (Fr. Valoušek) A tyto nectnosti
.a hříchy potírá náboženství. Proto náboženství znamená více než ná
rodnost, a položíme-li obě na vážky, náboženství váží více, vždyť ono
„jest významnější až do věčnosti fsahající. Náboženství jest slunce,
láska k vlasti měsíc, náboženství jest zlato, láska k vlasti stříbro, -ná
boženství jest král, láska k vlasti královna. jako poddaní mají' milo
vati nejen krále, ale i královnu, tak i my máme milovati nejen nábožen
ství, nýbrž i svou vlast.
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b) jest otázka, kterak máme lásku k vlasti ukazovati, kterak máme
své vlasti sloužiti? Láska k vlasti vztahuje se předně na krajinu, kde
jsme se zrodili, za druhé na lidi, kteří s námi společně tuto krajinu
obývají a mluví s námi touž řeči, ano 'zahrnuje ity, kteří: dávno před
námi zde žili, svou prací, svým důmyslem naši vlast v ohledu hmotném
i duševním vzdělávali, my pak ovoce této práce svých předků užíváme.
jest tedy láska k vlasti poměrem k celému národu českému, z kterého
jpocházíme, s nímž jsme těsně spojeni.
Milujme především, ty krásné lesy, zahrady, řekv, role, lučiny i do—

my, zvláště'budovy památné, jako kostely, které ruka umělá vystavěla.
Neničme a nekazme nic ztoho bez potřeby nebo snad z bujnosti a
rozpustilosti. Hledme poznati zvláště to nejbližší okolí, abychom se
pokochali jeho krásou, snažme se poznati umělecké památky staveb
ní, poučujme se odějinách svého rodného kraje. K tomu přihlíží
inová školní osnova pro- školy, která ve ve zvláštním předmětě
vlastivědě, má děti seznamovati se všemi památnostmi, dějinami a
přírodními krásami, nejprve v nejbližšílm okolí, rodném městě nebo
vesnici, pak v okolím širším, okrese a konečně v celé zemi.

Vlast naše honosí se právem mnohými krásami, které mohutně
působí na šlechtění člověka, zvláště mladého, jen jest potřebí je poznati.
Proto, kdo se učí pilně vlastivědě, dějinám, zeměpisu, přírodopisu,
svému jazyku českém a ostatním předmětům, osvědčuje takto lásku
k vlasti. Mnozí lidé zajíždějí. do dalekých, cizích krajin, aby je shlédli
a krásou jich se pokochali & dovedou po návratu živými barvami líčiti
vše, co viděli, ale podobné anebo stejně krásné krajiny, na dvě hodiny
jen vzdálené od svého rodného domova neznají. To nejsou praví vlastenci.
Nejprve máme poznati svoji rodnou zemi a teprve potom kraje cizí.
Nejen však zemi rodnou, nýbrž ity lidi, kteří ji s námi obývají
a mluví týmž jazykem musíme milovati a jim v každém ohledu pomáhati.
jest vážnou povinností naší, podporovati ušlechtilé národní: podniky,
směřující k povznesení národa. Byl by špatným vlastencem, kdo by
sám žil vnadbytku a nechal svého spolukrajana hladověti, uuzného
od svých dveří odháněl, nemocného, jemuž pomoci může, nechal umříti
bez pomoci. Sami pak předcházejme svým krajanům dobrým příkladem
pracovitostí a mravným životem.
Nezapomínejme starobylých, dobrých vlastností svých předků. Sta
rou českou příslovečnou pracovitost, poctivost, střídmost, bodrou mysl
a zbožnost musíme v sobě posilovati, neboť bez těchto vlastností a
ctností není pravého vlastenectví, ani pravé spokojenosti. Budete-li
však těmito vlastnostmi se stýkali a jimi před celým světem vynikati,
pak jistě přispějete k blahu svého rodného města, nebo vesnice ano
celé vlasti, budete dobrými vlastenci. A Pán ježíš, který tak vzorně mi
loval svoji pozemskou vlast, odmění vás jednou za vaši nezištnou lásku
k vlasti, za vaše bohumilé vlastenecké ctnosti vlastí nebeskou, krá—
lovství Božím. Amen.
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Promluva na neděli XIX. po sv. Duchu.
„] poslal služebníky své, aby povolali pozvané na svatbu, ale nechtěli
přijíti.“ (Mat. 22, 3.)
Sv. jan ve svém evangeliu. vypravuje, kterak Kristus Pán Zidům
žádajícim od něho znamení„ aby v něho uvěřili, poukázal na chléb
Boží, který s nebe sestoupil. Nebeským chlebem tím jest, jak vám
známo, sám ježíš Kristus, který s nebe sestoupil, jest jeho nesvětějši
tělo a jeho nejsvětější krev. Božský Spasitel sám tak praví: „já jsem
chléb živý, jenž s nebe sestoupil.“ (jan 6, Sl.) K požádání tohoto
nebeského pokrmu pozval všechny přítomné slovy: „Kdo jí mé tělo
& pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v den nejposlednější. “
(jan 6, SS.) Těm pak, kteří by se nebeské té hostiny vzdalovali a
Božského 'Pokrmu by nepožívali, hrozí Kristus důraznými slovy: „Amen,
amen pravím vám: nebudete-li jisti tělo Boha člověka a pití jeho
krve, nebudete míti v sobě života.“ (jan 6, 54.) Přece však někteří
z učenníků jeho touto nebeskou hostinou povrhli a od Krista Pána se
odvrátili se slovy: „Tvrdá jest ta řeč, kdo ji muže poslouchatiP“
(j. 6, 61„.) Byli povoláni k hostině nebeské, která jim měla otevříti
život věčný v nebi, ale nebyli vyvolení. Svou netečnosti, vlažností
a lhostejnosti se připravili o cíl nadpřirozený, o nebe.
Podobně dnešní sv. evangelium vyličuje svatební hostinu, ke které
mnozí pozváni byli, ale nepřišli, vymlouvajíce se na různé záležitosti
svého povolání. Příliš byli zaujati myšlénkou na život časný, příliš
věnovali se této zemi a zapomněli na život věčný, na nebe. Proto sx.
evangelista dokládá, že byli povoláni, ale svou vinou nebyli vyvolení
pro nebe. [ my jsme, m. m., povoláni pro nebe i my máme m'íti účasten
ství na hostině věčné v nebesích. Na nás však jest, abychom byli
vyvolení, naší starostí má býti, abychom příliš nepřilnuli k této zemi
a jejím rozkošem, nýbrž, abychom měli povždy na mysli cíl svůj
nadpřirozený, nebe. A otom dnes porozjímejmc.
rVšichni jsme povoláni pro nebe. O tom svědčí výrok Božského
Spasitele: „V domě Otce mého jsou příbytkové mnozí a já jdu, abych
vám je pripravil“ (jan 14, 2.)
l my máme „přistoupiti k hoře Sionu, k městu Boha živého, k
jerusalému nebeskému.“ lmy máme býti připočteni k zástupu mno
ha tisíců andělů, ke shromáždění prvorozených, kteří zapsáni jsou v
nebesích. lmy máme býti připojení „k Bohu, soudci všechněch, ku
prostředníku nového zákona, k ježišovi a ku krvi pokropení, která
mluví lépe než Abel“, (Zid. 12, 22.—24.) jak významně mluví sv.
apoštol Pavel.
Každému člověku jest vrozena touha po životě šťastném, po životě
blaženém, po životě, prostém všelikého utrpení, zármutku, bolestí a
slz; každý člověk touží po životě radostném a klidném. Tuto touhu
pak nemůže zcela uspokojiti tento život na světě, neboť ze své zku
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šeuosti víme, že život tento přináší nám více méně mnoho bolu a
zármutku. Proto zde na světě není a nemůže býti srdce lidské plně
ve své touze ukojeno, nemůže zde hledati svůj cíl konečný, nemůže
zde dosáhnouti "nebe.'
'
Vizte na př. mrtvolu mladistvé matky, která předčasně po bolest
né nemoci zemřela. Ved-le ní dva sirotkové, kteří nikdy nepocítí, co
jest to na světě za štěstí: míti dobrou, pečlivou matku, jichž čela
nikdy necelují vřelým polibkem ústa matčina, kteří nikdy a od nikoho
už neuslyší tak sladká, dobrá slova, která dovede jen promluviti něž
ná matka, milující své děti. Tot' zajisté není. ráj, to není nebe, ale
.bolu a utrpení míra svrclhovaná.
jestliže člověk zdraví často chatrného se unaví a nastudí, následuje
zcela'přirozeným způsobem nemoc a po ní smrt. Co na tom, že tu
Zůstávají sirotci, které čeká život plný utrpení, strádání a nezaslou
žených ústrků. Ikdyby člověk byl zasypán bohatstvím, kdyby tonul
v rozkoších, kdyby zábava střídala zábavu, kdyby štěstí zářilo mu
po dlouhý čas jeho života, což to vše platno — vše končí smrtí!
A smrt je to, která ztrpčuje každou radost, každou rozkoš, smrt to
jest, která působí, že na zemi, na tom velkém hřbitově, nem-ůže býti
pravé blaženosti, skutečného nebe. Smrt je totiž člověku odporná,
člověk chce žíti, věčně žíti. Tu touhu vložil Stvořitel do našeho srdce.
A proto žádný člověk není opravdu blaženým a spokojeným, nemá-li
v srdci naději, že bude věčně žíti. Proto nebe jest možné jen tam,
kde není smrti, kde jest život věčný.
A hle tuto touhu našeho ducha, nám všem společnou, po životě
věčném, po životě bez konce, tuto touhu po nebi, kde není smrti,
kde není utrpení, tn touhu ukájí. jedině víra naše. Víra nás učí,
že po smrti duše naše bude přijata, shledána-li bude hodnou, v místo,
kde „Bůh setře všelikou slzu sočí jejich a smrti nebude již; ani
zármutku, ani křiku, ani boles'i nebude již, nebo? první věci pominuly.“
(ljev. 21, 4.) Tedy pravý opak života vezdejšího.
Zde na zemi proléváme slzy, v nebi setře Bůh všelikou slzu s očí
našich a připraví takovou radost a krásu, jakou nikdy oko lidské na
světě nevidělo. Krásná jest příroda, krásné jsou obrazy a sochy, do
vednou uměleckou rukou lidskou vytvořené a málokterému člověku jest
dopřáno shlédnouti veškeru tu krásu světa: ale takovou krásu, jakou
připravil Bůh těm, kteří ho milují, v nebi, žádné oko lidské nespatřilo.
Zde na světě často kvílení, zoufalý křik, bolestný nářek doléhá
k sluchu našemu, v nebi však zapudí Bůh všechny smutné nářky,
vzdechy, všechny nepříjemné zvuky od uší našich a poskytne nám
takové rajské blaženě hudby a Zpěvu, jakého žádné ucho lidské
neslyšelo. Krásný je na světě zpěv ptactva, krásná jest hudba různých
nástrojů, rukou lidskou zhotovených, úchvatný jest zpěv jednotlivých
umělců li celých sborů zpěváckých na celém širém světě a mnozí lidé
nelitují peněz, ani námahy, ani daleké cesty, aby si některé t_v písně
a hudební skladby poslechli a jich krásou se pokochali: ale přece
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žádné
ucho
lidské a na
S\ětěv neslyšeli),
co připravil. Bůh těm, kteří na
zemi Ho
milovali
milují,
nebi.
Zde na zemi cítí srdce naše přečasto zármutek abblest, chvěje
se bázní a úzkostí, na nebi \šak tento b_ol a zármutek Bůh *_vytrhne
ze srdce lidského a naplní blahem a radostí, které žádné srdce _lidské
nepoc'rtilo. Mnohý člměk předstawje si \ myšlenkách, jak by byl

št',asten kdyby měl bohatství, kdyby dosáhlučenosti, kdyby se mu
podařilo zhot0\iti nějaký nástroj, kdyby dosáhl jistého postavení, jak
by si zpříjemnil tento život: ale nikdy ani na srdce lidské nevstoupila
předsta\a takmé neskonalé blaženosti, kterou připravil Bůh těm, v
nebi, kteří Ho na zemi milovali a milují.
Nuže, kdo by z nás, m. m., nezatoužil po tom krásném nebi? jaká
_to útěcha pro nás \ různém utrpení a strádání tohoto života, že
jsme povoláni k tomu, abychom okoušeli radostí tak neskonalých. A
komu se dostane této blaženosti? Kteří budou z povolaných vyvolení?
Jenom _ti, kdož Boha milují a zachovávají čisté srdce! A proto se
snažte nyní na zemi, abyste za všech okolností zachovali si srdce
čisté, prosté všelikého hříchu. Pak se naplní na vás slova Písma sv.:
„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou.“ (Mat. 5, &)
Amen.
.

Promluva na neděli XX. po sv. Duchu.
„Pane, sestup, prve nežli zemře syn můj.“ (J. 4, 40.)
Svaté evangelium dnešní neděle vypravuje, kterak jeden královský
úředník z Kafarnaa přišel k Pánu ježíši se snažnou prosbou, aby uzdra
vil nemocného syna jeho. Syn úředníka byl nemocen velmi těžce a již
počal umírati, a proto zarmoucený otec prosil úpěnlivě Božského Lé
kaře, aby sestoupil do domu jeho a rychle. pomohl. „Pane, sestup,
prve než umře syn můj,“ tak prosebně volal. Milosrdný Božský Pán
vida velikou bolest otcovu, znaje jeho dobré srdce, milující příkladnou
láskou své nemocné dítě, pronikaje svým vševědoucím okem duši při
stUpnou víře: prosbu úředníkovu vyslyšel a syna mu uzdravil: „jdi,
syn tvůj živ jest.“ — jako onen královský úředník prosil Pána Ježíše
aby mu pomohl a syna mu uzdravil, tak máme činit i my, m. m.
ve všech potřebách máme se utíkati k Bohu o pomoc, máme Boha
uctivě a pokorně prošití, čili máme se mod-lití. Ajako Kristus Pán
vyslyšel prosbu královského úředníka z Kafarnaum, tak vyslyší i každou
prosbu, každou modlitbu naší. Rozjímejme tedy dnes o potřeběťmod
lltby, zvláště a) ráno b) večer.

Pojednání:
Vše, co dobrého, m. ž., máme, vše, co nás oblažuje, těší a spo
kojenými činí, jest darem Božím. Ato jest pro nás křesťany útěchy
plné, že vše to dobré si můžeme vyprositi, můžeme dosáhnouti modlit
bou. Sám Božský Spasitel nás otom ujišťuje slovy: „A všecko, zač
byste prosili, na modlitbě věříce, vezmete“ (Mat. 21, 22.). jelikož pak
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rozmanitých darů, jako zdraví, pokrmu, nápoje a j. potřebujeme všich
ni tak nevyhnutelně, že bez nich bychom nemohli žíti, anebo aspoň
spokojeně, šťastně žíti a poněvadž Bůh je dárcem všech těch věcí pře
rozmanitých, a dle slov Kristových jest ochoten je dáti těm, kteří Ho
ve víře prosí, patrno ztoho, že všem lidem jest třleba modlitby.
1. Potřebu modliii se cíií každý člověk a zvláště nevinné hodné dítě
ráno. Vstáváme živi a zd-rávi i naši rodiče zdrávi. To jsou všechno dary
od Boha. Ukažme za to svoji vděčnost k Bohu, pokořme se před ním
ve zbožné modlitbě. Potřebu modlitby ranní poznává zvýšeným způso
bem ten, kdo v létě dlel často v přírodě za časného jitra, za časného
rána. V této ranní době nezkažená duše lidská a zvláště duše dětská za
žívá —vpřírodě povznášejících, neskonale dojemných okamžiků. Hle, jem
né páry a mlhy zdvihají se nad lesy, nad lukami, rolemi, rybníky i
nad pestrými zahradami. Červánky objeví se pak na východě a pojednou
vyhoupne se královské slunce a sražená rosa na snítkách a stéblech poč
ne se měniti pod hrou paprsků slunečních, jakoby ve vzácné draho—
kamy.
Tak jest to v přírodě. A co děje se v duši člověka jen poněkud
dojmům přístupného, jen poněkud rozumu správně užívajícího? Zdaž
nevniká v srdce lidská otázka: „Kdo to všecko krásno stvořil, kdo to
upravil, kdo to tak zachovává a spravuje?“ A tu člověk věřící dovede
si správně odpověděti: „Bůh všemohoucí a nejvýš dobrotivý“ A od
povídá-li si tak s přesvědčením a pokornou oddaností, pak ho to po
vznáší k výšinám nebeským, k samému Bohu a do jeho srdce vnikají
mohutné prameny míru, krásného souladu a spokojenosti a on pln ta
jemné úcty pokleká, aby se Bohu klaněl, aby se modlil. Vždyť před ním
zjevuje se velebné slunce a ta jeho velebnost jest dílem Boha. Pod vli
vem pak slunečních paprsků nový život v přírodě započal. Stromy
jemně šumí, pupence listové pukají, květy voní', hmyz bzučí, ptáci
líbezně prozpěvují, voda zurčí' v potoku, libý vánek dotýká se tváří, a
občerstvuje plíce. Clověk věřící pak ví, že jest to dílem nejvýš moud
rého Boha, který všemu určil cíl, člověk věřící poznává, že všude pa
nuje účelnost ikdyby ji člověk svým slabým rozumem plně nechápal.
_Clověk věřící poznává, že ion jest součástkou toho, co Bůh“ vytvořil
a že nejvyšší dokonalosti dosáhne u něho a že jest v moci lidské, aby
mohl této dokonalosti v království Božím plně požívati.
Vyšlé slunce stoupá na své dráze; bere vzdušné páry ze země, zdvihá
je do prostoru nad zemí a takto připravuje oblaka, abv tato zase vydala
zemi vláhu, obohacenou užitečnými plyny, tak potřebnými, životodár
nými pro rostlinstvo. A tak, m.m., není ani jedné vteřiny, kterou v pří—
rodě od časného rána ztrávíme, abychom se nepřesvědčili o zázračné
moci a síle Stvořitele, všemohoucího Boha. Kdo žije v přírodě a vážně
přemýšlí, ve víře své se utvrzuje, víru svoji rozmnožuje. Kdo však je
vlažný anebo lhostejný ve své víře, ten necht' vstává časně z rána a ať
se jde učit čísti v té mohutné, otevřené knize Boží, přírodě, o moci,
slávě a moudrosti Hospodinově. Takový brzo pocítí nutnost modlitby,
oddání se Bohu, Stvořiteli.
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Nuže, jestliže celá nerozumná, příroda časně z rána hlásá slávu a
moc Boží, tím spíše, tím ochotněji to musíme činiti my, lidé, Bohem
zvlášť vyznamenání, rozumem a tím iřečí obdaření. A proto plni víry
a zbožnosti, poklekněme každého rána před svatý obraz a zvolejme
vroucně: „Můj Bože, všecko, co dnes budu mysliti, mluviti, činiti anebo
snad i trpěli, obětují k tvé cti a chvále.“
2. V práci pilné a v ušlechtilém snažení po vzdělání ztrávili jsme
celý den. Nepřihodilo se nám žádného neštěstí na duši _ani na těle ani
na majetku, cti, neb jiných statcích. lrodiče naši _jsou živi a zůstali
zdrávi. Po celý den jsme se mohli dostatečně nasytiti. To jsou všechno
dary a milosti od Boha; a my chystajíce se na lůžko, máme před spaním
Bohu za to poděkovat, s Bohem se rozloučit, k němu se vroucně po
modlit. A jest to opět příroda, která nás k modlitbě večerní přivádí &
zvláštní zbožné nadšení do duše vlévá.
Představte si krásnou červnovou noc, červnový večer! Měsíc už
vyšel a ozařuje svým libým světlem celou krajinu: lesy, zahrady, nivy,
pole i řeky, dodávaje všemu zvláštního, jímavého kouzla. Nebe plno záře,
západ plný hvězd, po zemi mlhy se kolébají, přibývá tma, která nám
není nepříjemná, naopak působí na duši zvláštním, utišůjícím, uklid
ňujícím dojmem. Nové a nové hvězdy se objevují v rozjasněných výši
nách, stále jich přibývá, takže již je nelze pouhým okem spočítat.
Tot' jest ta svatá chvíle, kdy duše člověka \ěřícího zapomíná na zemi
a tělu se zdá, že se vznáší, vznáší po světle vzhůru, srdce tone v slav
ném jakémsi vzrušení, opouští města, Opouští dědiny, a vidí se v nebi,
obklíčeno jsouc jasnou září měsíční, vzhlíží se v Bohu, přebývajícím
ve S\ětle nepřístupném a u \ědomí své nicoty, nepatrnosti, své hříš-_
nosti, se před ním koří, k němu se modlí.
jsou—li u nás některé večery tak krásně, jsou tím krasnější na vý
chodě, ve vlasti Spasitelově, Palestině. A proto není divu, že Pán ježíš
za svého pozemského pobytu mnohou noc probděl. v rozmluvě se svým
Otcem, celou noc se modlil. Tak sv. evangelista Lukáš zřejmě praví o
svém Božském Mistru: „! stalo se v těch dnech, že vyšel na horu
k modlení a přes noc trval na modlitbě boží.“ (Luk. ó, l2.(.
Následujme m. ž. v té věci svého Božského Pána. Nevyžaduje se
od nás, abychom snad celou noc se modlili, nýbrž jen několik minut'
před spaním. A to zajisté není tak obtížným ikdybychom byli sebe
více unavení. Přemozme, potlačme na chvíli idosťavující se snad ospa
lost a Ježíš Kristus, vzor sebezáporu a modlitby, odmění každý náš
zbožný sebezapíravý skuLek stonásobně v nebesích. Zapamatujme si na.
konec vážné napomenutí sv. Petra: „Všemu pak se přiblíží konec. Pro
tož buďíc opatrní a bděte na modlitbách“ (i. Petr. 4, 7.) Amen.
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Promluva na neděli XXI. po sv. Duch-u.

„l slitovav se Pán nad služebníkem, dluh mu odpustil.“ (Mat. 13, Ti.)

Krásným způsobem jest vylíčeno milosrdenství Boží podobenstvím
dnešního S\. e\angelia. Zármeň \šak jest“ znázorněna bezcitnost a tw
dost, s jakou mnozí lidé jednají se S\ým b.ižním. Pán počal účtm ati se
svymi služebníky. Jeden z nich byl dlužen deset tisíc hřiven, když pak
neměl čím zaplatiti, kázal jej Pán mrhnoui do žaláře.Ale služebník pro

sil Pána, aby mu posh0\ěl;ismi10\al

se tento nad ním a neo.iko mu

posh0\ěl, nýbrž \eškeren ohromný dluh mu odpustil a "z\ězení ho pró—
pustil.
Jak soucitný byl Pán k svému díužníku, tak milosrdný jest Buh 'k
lidem, kteří jsou obtíženi velikými dluhy, hříchy. A'jako Pán odpustil
služebníku veškeren diuh, když ho prosil: „Pane, poshměj mi“, tak
iBůh každému hříšníku odpouští jeho hříchy, jeho \iny, l\'d_\koli\ tento
Boha upřímně oto prosí, kdyi<o'i\ k Bonu \olá: „Já bídný hříšníl\.“
Sprá\ně proto Zalmista Páně volá: „Milosrdenství Hospodinova plná
jest země.“ (2. 32,5.) Než i my, m. m., máme v tom následovati svého
Boha a býti m1osrdni ke svému bližnímu, vamjíce se následovati pří
kladu tvrdého jednání služebníka z dnešní IO evangelia k svému spolu
služebníku. Proto Ježíš Kristus ve svém kázání. na hoře tak dojemně
milosrdenství velebil, řka: „Blahoslavení milosrdní., neboť oni milo
srdenství dojdou.“ (Mat. 5, 7.)
A toto blahoslovenství učinil jsem předmětem dnešního našeho roz

jímání.
'

*

*

V napomenutích, kte “á dává s:arý Tobiáš synu svému. čteme mezi
jiným také toto: „Kterak budeš moci, tak buď milosrdný.“ (Tob. 4,
S.) A vě.u žádný jiný člověk nemohl upřímněji mluviti o milosrdenství,
než starý Tobiáš, neboť sám byl krásným vzorem milosrdenství a soucitu.
Navštěvoval své krajany spoluzajaté, jako byl sám, těšil je v soužení,
pomáhal jim v nouzi a bídě. Když pak někdo z krajanů jeho v zajetí
zemřel, itu projevil Tobiáš své milosrdenství, své bratry pochovával,
& když mu bylo zakázáno, aby tak veřejně činil, tajně, v noci pohřbíval
Spláčem a vroucí modlitbou těla zesnulých do země, jak to bylo záko
nem Mojžíšovým ustanoveno. A Bůh odměnil toto milosrdenství Tobiá
šovo. Dal mu hodného, poslušného a uctivého syna, archanděl Rafael
provázel syna jeho do Rages, vrátil mu ztracený zrak, dále udělil mu
Hospodin vysoký věk a po smrti ho přijal do svého nebeského kralov
stvi. Milosrdný Tobiáš milosrdenství došel.
a) Po příkladu starého Tobiáše máme imy, m. m., milosrdenshí
k bližnímu ukazovati Příleži'osti k tomu naskytuje se nám denně dost.
]e-li někdo zarmoucen, potěšme ho, po.itujme ho slovem anebo aspoň
pohl.edem — jel jsem ve vlaku. Na jedné stanici přisedla žena, které
se přihodilo asi něco velmi smutného, byla uplakaná a nemohla se u—
brániti slzám ani před lidmi. Naproti seděli d\'a hoši, kteří velmi dntěr—
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ně na ženu oči upírali, strkali do sebe a usmívali se. Neměli pravého
soucitu, nebyli miiosrdní. Mám za to, že ona ';ena by byla velmi vděčná,
kdyby lidé kolem ní sedící, aspoň pohledem, když nebylo možno slovem
dali na jevo svoji soustrast, to účastenství s jejím bolem. To oni hoši
nechápali. A přece již staří Egypťané měli prupověď, kterou po něko
lika tisíciletích čteme ve hrobkách pyramid: „Nesměj se u plačíeích
& ne'p'lač u smějících

se!“

'

O králi Alkinóvi pak se vypravuje v Homeru, že velel pěvci
umlknouti, když zpozoroval, že Odysseus nad obsahem písní ZilSl/Cl.
Měl soucit, miťosrdenství s nešt'astným, zarmouceným vládcem lthaky,
Odysseem.
b) Tobiáš rozdával almužnu, aby získal pokladv v nebi. Ik tomu
se nám naskytuje příležitost vhodná, kdykoli hladový a nnzný člou'k
nás o almužnu prosí. Buďme i\ _té \ěci milosrdni, pomáhejme bliž—
nímu nuznému, potřebnému, pokud to jest v naší mozi a milosrdenství
dojdeme za to u Boha. „Lačněl jsem a dali jste mi jísti“, zvolá Božský
Soudce, ježíš Kristus v poslední den ke každému z vás, kteří jste
poskytli pokrmu svému b'ižnímu.
c) Starý Tobiáš na\štěv0\al nemocné krajanv a mrtvě pochmáx :.\l
'Byl i v té věci milosrdný. A zajisté, je--li někdo neduživý, Churavý, n.
vzhledn'ý, je—liněkdo mrzákem iten potřebuje milosrdenství a soucitu
našeho a hříchem by byl posměch anebo hrubé nakládání s takovým
nešťastným.
Poslyšte skutečnou událost. V městě jednom žil v chudobinci starý
tesař, k e ý byl v životě ve mi neš"asten, zemřela mu předčasně manžel
ka a zemřelo mu i šest hodných dí.ek. Nemoci vyžadovaly mnoho peněz,
veškeré úspory padly, takže tesař ke stáí zcefa zchudl, a proto jej město
přijalo do chudobince. Velké rány a ztráty působily však na onoho muže
tak, že byl ztoho trochu pomatený, mluvil někdy zmateně, ale nikomu
neuškodil a ještě ve svém stáří pracoval, pokud sily stačily.
jednoho dne vracel se z práce z jedné blízké vesnice. Pojednon
spatřil v příkopě ;u silnice několik hochů, kterých se stařec velmi bál,
nebot“ mu ubiíovafi a zvláště jeho záplalovanému kabátu se posmívali,
když toho nikdo neviděl. Ze zkušenos.i věděl, že ho ani dnes na po
koji nenechají a tušení ho nezklamalo; bvlt' mezi nimi jeden velký ne
zbeda. Sotva přišel blíže k hochům, počali tito na něho pokřikovati a
jej ohrožovati. Stařec úzkostlivě uhýbal stranou, když jej tahali, strkali
: cestu mu zastupovlai. Nikde nebylo právě v tu dobu člov_í
č,ka ktery
by ubohému starci přispěl ku pomoci. Konečně uchopil největší rozpusti
lec silnou h-ůl a se zulivými posuňky a za rozpustilého křiku ostatních
nezbedů vyhrožoval stazému, slabomyslnému starci, že ho zabije. Stařec
v úzkosti přeskočil příkop u silnice a jak nejrychleji mohly jeho staré
'nohy, utíkal do polí. Rozpustilci poté nechali ho běžeti, jen za ním ne
vázaně pokřikovali a jemu se vysmívali.
V té době vyšlo na silnici z polní cesty děvče asi třináctileté. Na
polní cestě bylo úplně zakryto vysokým obilím a byla takto svědkyni
ošklivého posledního výjevu. Viděla starce, kterak v téže chvíli klopýtl
lůl

'
o kámen, upadl a zůstal ležeti, neboť nohy unavené nechtěly jej již dosti
rychle unésti. Dívka hned běžela k nešťastnému a když přišla až k němu,
viděla, že mu teče krev z rány na čele. Srdce sevřelo se jí útrpností a
bohaté slzy zalily její hnědé, milé a krásné oči, jež dosud hněvivé bles
ky spravedlivého rozhořčení vysílaly na divoké chlapce. Klekla ke starci,
přívětivě naň promluvila, pozdvihla jeho hlavu a pečlivě oprašovala
jeho zaprášený záplatovaný kabát. Pak sňala s hlavy svůj bílý šátek,
odběhla k blízkému potoku a vymývala ubožákovi jeho ránu. Stařec
ani slova nepronesl. Takového soucitu už dávno nezakusil, jako mu pro
kázala.hodná dívka. Neboť, bohužel, se slabomyslným má málokdo
soustrast. A přece ion jest náš bratr v Kristu ježíši.
Když si starý muž oddechl, vedlo jej děvče do jeho obydlí v
chudobinci, kde se ho ujala jedna ze starých žen, jež jako on bydlela
v chudobinci. Od té doby denn-ě hodná dívka navštěvovala starce, jenž
se stal jejím chráněncem a donášela mu všelijaké věci k jídlu od svých
rodičů. Jako radostný zpěv, znělo skřípání starých schodů chudobinec,
když po nich běžela útlocitná dívka ku svému svěřenci, aby vnesla tro
chu jasu lásky do chudé jizby. Radostně zářila tvář starcova, když dobrá
duše ta k němu přišla; se šťastným úsměvem hladil její dobrotivou,
milosrdnou rukuý Dívka též častěji předčítala starci z Písma svatého,
nebo zjiné poučné knihy, též se s ním modlívala růženec a stařec
poslouchal a modlil se jako malé dítě. Tak šťastným a spokojeným
nebyl již od doby, co ztratil svoji věrnou manželku a svých šest dobrých
;dítek. Stařec se pozdravil a zotavil tak, že mohl choditi opět i do kostela
a od té doby nikdo ho již netrápil & nikdo se mu neposmzíval pro jeho
zaplátovaný kabát, nebot“ mu jiný kabát daroval otec největšího rozpu
stilce, když se dověděl, co syn jeho prováděl, za což jej přísně potrestal.
(„Pán přichází“ 1914.)
M. m. Které chování se vám více líbí: rozpustilých, nezvedených
chlapců anebo soucitné, 'milosrdne' dívenky? Varujte se následovati
oněch chlapců a buďte milosrdní jako třináctiletá hodná dívka. A pak
jak praví apoštol juda, „zachovajíce se v lásce Boží, očekávati můžeme
milosrdenství Pána našeho ježíše Krista k životu věčnému“ (juda 2l.)
Amen.
'

Promluva na neděli XXII. po sv. Duchu.
„Mistře, víme, že pravdomluvný jsi.“ (Mat, 22, 16.)
Fariseové \'yušitkovali každé příležitosti, aby Pánu jezusn uškodili a
nesnáze mu připravi'i čili, jak praví dnešní sv. evangelium, polapili ho'
v řeči. Hleděli jej připraviti io vážnost u lidu, který ke Kristu luul,
isnažili poštvati na něho tehdejší vládu římskou, kdyby snad proti ní
pronesl nějak jí nepříznivý výrok. Tak idnes nalíčili na něho otázku:"
„Sluší-li dávati daň císaři čili'nic?“ '— a myslili si 've zlobných srdcích
svých: odpoví-Ii, že se má platiti daň císaři,-připraví se o přízeň lidu;
který nerad daně Římanům platil, odpoví-li však, že netřeba daně pla
titi, pak popudí proii sobě mocnou vládu římskou.
'
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Nás však dnes zajímá zvláště to, kterak začínají svou řeč ke Kristu:
„Mistře, víme, že pravdomluvný jsi a cestě Boží v pravdě učíš & ne
dbáš na nikoho; nebo nepatříš na osobu lidskou.“ Hle, nepřátelé Kri
stovi vyznávají veřejně o Pánu ježíši, že jest pravdomluvný. To jest
vzácné dosvědčení od samých nepřátel, a proto má dvojnásobně cen
nou důležitost. A věru Kristus Pán učil pravdě, za všech okolností
projevil neohroženě pravdomluvnost. My, jeho učenníci a vyznavači,
máme ho v té věci následovat, a proto uvažujme dnes o té vzácné
křesťanské ctnosti, pravdomluvnosti a povzbud'me se k tomu, abychom
byli pravdomluvni a) k Bohu, b). k sobě,
. c) k bližnímu.

.

1. Pravda jest dítko nebes, jest dědictvím a památkou života raj
ského, jaký vedli naši prarodiče Adam a Eva před hříchem. Dokud byli
prostí viny a hříchu, byli pravdomluvni, milovali pravdu. Jakmile však
hříchu se dopustili, ústa jejich uzamkla se pravd-ě a vůči Bohu pomáhali
si vykrucováním, sval'ováním viny na druhého, naklonili se ke lži. A proto
jako člověk každý touží po blaženosti rajské, tak jest mu i vrozena tou
ha po pravdě. Člověk každý hledá pravdu, když zatemněn rozum jeho,
touží po pravdě, jako touží dítě po ztracených rodičích, jako touží po
zašlé blaženosti. Nesmíme však tuto přirozenou touhu potlačovati, ne—
smíme umělým způsobem světlo pravdy zatemňovati různými bludy &
falešnými zásadami, zvláště v poměru našem k Bohu, ve věcech náho
ženslqých. Pravdu chovejme v srdcích svých vůči Bohu za všech okol
ností, zvláště v dobách utrpení.
Když obléhána byla Bethulie od assyrského vůdce Holoferna a ohy
vatelé města tohoto byli tísněni nedostatkem a žízní, prosili starší
města, aby vydali město nepříteli, by se tak zachránili od pozvolné
smrti, která je dle jich mínění čekala. Tu povstav Osiáš, vybí'dl lid
k trpělivosti, povzbudil jej, by prosil za smilování Hospodina, a když
se jim nedostane během pěti dnů pomoci, že se poddají Holofernovi.
Když to uslyšela zbožná, ctnostná a statečná judith, dala si zavolati
starší lidu a vytýkala jim, že předpisují Bohu, do které doby jim musí
pomoci, což jest pokoušením Boha. Povinnosti všech jest prositi Ho—
spodina () smilování, ale při tom trpělivě snášeti utrpení jako trest za
hříchy. „Pamatovati mají na to“, pravila judith, „kterak otec náš Abra
ham zkoušen jest a skrze mnohé zármutky zkušen jest, přítelem Božím
učiněn jc. Tak lsák, tak jakob, tak Mojžíš a všichni, kteří se líbili Bohu
zkrze mnohé. zármutky prošli věrní“ A svoji řeč Judith, plná hrdinského
odhodlání trpěti a zároveň se proti nepříteli brániti, dokončila takto:
„Ale myslíce, že tato trápení menší jsou, nežli hříchové naši, Věřme,
že metly Páně, jimiž nás, jako služebníky, tresce k polepšení a ne k
našemu zahynutí přišly.“ Když pak dokončila řeč svou, řekl jí Oziáš
a starší: „Všecko, co jsi mluvila, pravdivét' jest a není v řeči tve' ouhony. “,
(]udith &)
Uznal tedy Oziáš, že juditlr poměr k Bohu v těžkých okolnostech
a utrpení správně vystihla a dal jí ochotně za pravdu. Po pr“kladu sta
'tečné judithy, která svojí neohrožeností zachránila své rodné město
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Bethu'ii od obležení Assyrskýeh tím, že usmrtila vůdce Holoferna, jed-'
nejme'i my. Buďme pravdomluvnými vůči Bohu. Jsme-li stiženi utrpením
& různými nehodami, nereptejme a nepř'edpisujme Bohu, kdy nám má
pomoci autrpení nás zbaviti jako činili starší města Bethulie, ale“
považujme, dle vzoru Judity všecka protivenství a trápení jakožto trest
za hříchy své anebo za prostředek k našemu očištění a posvěcení..
.Nikdo z nás není bez hříchu a kdo by to o sobě mys!i!, že nemá viny,
byl by d.e sv. Jana lhář. Proto přijímejme ochotně trest za hříchy a
dosáhneme od Boha milosrdenství. Pak bude na pravdě spočívati náš
poměr k Bohu.
2. Buďme pravdomluvnými, sami k sobě.
“Pilát byl přesvědčen onevině Kristově, nenalezl na něm žádné
viny, žádného přečinu a přece odsoudil Božského Spasitele k smrti- nej—
bolestnější jako největšího zločince. A co pohnulo Piláta k tak nespra
vedlivému rozcudku? Bázeň a strach před Zidy, kteří mu hrozili, že
jej obžalují u císaře. Pilát byl zbabělec, protože nemiloval pravdy a
poznanou pravdou se ne'řídil. V srdci jinak smýšlel na př. 0 Ježíši, že
je nevinen a na venek jednal zcela opačně, než jak byl ve své duši pře
svědčen. Tak jednal s ježíšem jako se zločincem. Aby pak zastř'el před
svým svědomím svoji zbabělost, aby utišil výčitky svého svědomí, tázal
se pyšně: „Co jest pravda?" jakoby chtěl říci: „Pro mne, který mám
moc, pravda neplatí.“
jak vyniká nad vladaře Piláta ona matka, která vykonala pout“ k
sv. Antonínu, pomodlila se vroucně u oltáře tohoto světce"'a vedle na
stěnu, plna důvěry v přímluvu sv. Antonína, napsala: „Za pravdu rádi
život dejme, jí povždy volný průchod přejme, když nám iškoda z
toho vzejde, přece pravdě padnouti nedejm-e. Proto pevně doufáme,
sv. Antoníne, že na tvoji přímluvu nám Bůh syny naše zdravě vrátí.“
Hle mocný Pilát ze strachu pravdu r'dousil a pravdy nedbal a zde
prostá, zbožná žena hrdě vyznává, že jest ochotna za pravdu iškodu
trpěti.
Pi'át odsoudil Pána ježíše na smrt, na chvíli se mu podařilo pravdu
zastíní , ale Kritus třetí 10 dne vs*al z mrtvých a jasem svým rozptýlil
všechnu tmu bludův a lží svých úhlavních nepřátel. Po příkladu oné pro—
sté ženy, držte se pravdy, jednejte vždy dle pravdy, kterou v srdci cho—

váte, ikdybyste snad nějakou škodu nebo protivenství snášeti'museli.
„Pravdu kup a neprodávej 'moudrosti a umění rozumnostit', (Přísl. 23,
23.) napomíná nás Písmo svaté. Kristus přemohl lež svým z mrtvých
vstáním, i vaše právo i vaše pravda dosáhne, jednou uznání, plného ví
tčzství.
\
3. Konečně i ve svém jednání s bližním buďme pravdomluvnými,
milujme vždy pravdu.
_
Když Bůh oznámil Samuelovi, že není daleký den, v který trestati
bude nejvyššího soudce, Heliho, že nečtechetné činy svých synů Ofniho
: Finesa netrestal, tázal se ho druhý den ráno Heli. co mu m'luvil Ho
spodin. Pravil: „Prosím tebe, netaj toho přede mnou.“ Ioznámil rm:
Samuel všecko die pravdy. A nebylo to pro Heliho příjemné a přece Sa
154

/

muel řekl pravdu. l my vytkněme, m. př., bližnímu jeho vady, jeho po—
klesky, i my řekněme mu vždy pravdu, i kdyb_v to bylo bližnímu nepří- '
jemné. Vždyť mnohého člověka zachránilo slovo pravdivé, v pravý čas.

a s láskou ponesené, od mnohé škody a zkázy.
Ale imy se 5\é stran_\ přijímejme s pokorou a \děčností dobře
míněná a pra\di\á napomenutí svých rodičů, učitelů a přátel.
Když Samuel pměděl Heimu pra\du, odpměděl tento s pokornou
oddaností: „Nechť učiní Hospodin, což dobrého před očima jeho“ a na
Samuela se nezlobil. Tak i vy, _m. m., nenoršete “se na své rodiče. uči

tele a piá e.e,když \ás sláskou'napomínají a od zlého odvracejí. Třeba
dnes všecko plné nechápete, proč to neb ono jest nedovolené, po létech
uznáte, že rodi e a učí eé k vám p. avdu mu\ii a s vámi to co nejlépe
smýšleli. Pamatujte si zásadu. „Kdo vám řekne p:'a\du do očí, b_vt'
štípala jako sůl, toť upřímný \:iš _piítel!'*
Nuže, m. m., buďte pravdomluvnými vůči bohu svému Pánu &
prameni veškeé pravdy, buďte pravdomluvnými k sobě samým, chcete
li býti pevnými, ušlechtilými lidmi, buďte pravdoml'uvnými ve slovech
iskutcích ke svým bťižním, chcete—li býti od nich milování a vážení &
povzdychněte často v modlitbě s královským pěvcem Davidem: „Ducha
přímého, to jest pravdivém, obnov, Bože, v iitrobách mých.“ (Zalm_
50, 12.). Amen.

P'romluva na neděli_XXllI. po sv. Duchu.
„Pane, dce'a má právě skonala, ale "pojď, vlož na ni ruku svou,
a bude ží;i.“ (Mat. 9, IS.)
V knize Moudrosti čteme tato slova nejvyšší pravdy: „Bůh ne—
učinil smrti, aniž se veselí ze zahynutí živých“. (1,13.) Ano m. m.,
Bůh neučinil smrti, ale člověk si zavinil svou smrt hříchem. Bůh stvo
řil první lidi k životu věčnému, a proto itělem svým beze smrti mě
li dle vůle Jeho vstoupiti v království Boží, Adam však svým těžkým
hříchem připravil sebe i\šecky své potomky v nesmrtelnost těla, o
tu vzácnou perlu, kterou v ráji od Boha obdržel a přivedl na svět smrt.
Dále praví se v knize Moudrosti, že Bůh se netěší ze zahynutt
živých, netěší se ze smrti svých nejvznešenějších tvorů na zemi, lidí,
ale naopak se rmoutí, že vinu Adamovu musel důsledně a spravedli
vě potrestati smrti.
_
l dnešní sv. evangelium jest nám toho dokladem. ježíš Kristus,
pravý Bůh, má útrjpnost s rodiči mladistvé dívky, kterou nelítostná
smrt vyrvala z náruči milujících rodičů, a poněvadž netěší se ze smrti,
a zná velikou lásku rodičů k zemřelé dceři, odměňuje tuto lásku tím,
že jim dceru křísí k novému životu a jich zármutek nad smrtí dívky.
proměňuje v nesmírnou radost nad novým životem drah-é dcerušky.
Přišla nemoc,a aacoliv rodiče, jsouce bohatí hledali pomoci u lékařů,
nepomohli tito a proto následovala bolestná smrt. Bůh dopustil do
časný zármutek, smrt, aby mohl ukázati svoji dobrotu proměniv bolest
rodičů v radost.
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Uvažujme tedy dnes o pravdě, že a) smrt jest pro člověka bolestné;
b) že Bůh dovede i smrt člověka obrátiti v dobro jeho.
a) Člověk se skládá z těla a nesmrtelné duše. Tyto dvě podstatné
části tvoří teprve člověka, neboť ani lidské tělo samo o sobě, ani duše
lidská sama o sobě není člověkem'. Od zrození člověka jsou jeho duše
itělo na sebe odkázány, jsou sloučeny nejpevnějším svazkem a jsou
vzájemně účastny všech radostí a bolů pozemského života. Trpí-li člo
"V\ěktělesně, má podíl na této bolesti iduše, každá rána na těle jest
bolem ipro jeho duši. A naopak, cítí-li duše bolest nebo zármutek,
strach nebo úzkost, jest tím zasaženo itělo, které často chřadne pod
tíhou bolestí duševních a obličej lidský nám neklamně prozradí, ja
kým zármutkem jest stížena jeho duše.
A podobně se to má is radostí, štěstím a zdravím člověka. Je-Ii
"tělo zdravé, necítí-li žádného bolu, raduje se ztoho ijeho dušc, jest
jí příjemno a lehko. Proto staří Rímané znali pravidlo: „Sana mens in
corpor'e samo“ to jest, ve zdravémv těle, zdravý, veselý, spokojený
a šťastný duch. A naopak cítí—liduše radost, klid a spokojenost, ne
ní-li naplněna žádným zármutkem a bolem, pak je to viděti na těle, na
jeho živých pohybech, na jeho lehké chůzi, na (jeho jasných očích
na spokojeném blaženém úsměvu, který rozhostil se na tváři člověka.
Při smrti pak odloučena jest duše od těla. Ti druhové, kteří v nej
pevnějším svazku trvali pospolu po 60—70 ivíce let, jsou od sebe
odloučení, duše musí opustili tělo &objeviti se před věčným Soudcem,
aby se zodpovídala za své činy, aby vzala'buď odměnu za skutky
dobré, které jí itělo pomáhalo konati anebo aby'přijala trest za činy
zlé, na nichž účastenství brala ijejí tělesná schránka. Ze zkušenosti
pak víme jak smutným jest loučení s našimi milými, s rodiči, s bra

třími, sestrami ba is tím městem, s tím krajem, stím místem, stím
domkem, kde jsme se zrodili. Dosvědčíme zajisté všichni. kteří jsme
to zakusili, že pravdivá jsou slova básníkova: „žet' trýzeň v louče
čení ne těcha líbezná.“
Tak vojín zraněný vzpomíná v polní nemocnici na svoji drahou
drahou matičku, již všemi syny imužem opuštěnou, vzpomíná na
to smutné loučení s ní a pílše o ní: „Mnoho \'ytrpěla. Syn za synem
odcházel do války, jeden po druhém se s ní loučil a teď přišla řada
.na starého otce, jehož právě v myšlenkách provázím na cestě do
fronty na Rusko.“ (Ondřej Zi\'an.) Správně to vyjadřuje přísloví: ,.Par
tir c'est un pen-mourir,“ „Loučiti se, to jest, trochu umírati.“ Slovy
těmito jest vyjádřena bolest při každém loučení, jakobv nám něco
Umíralo a umřelo, co bylo srdci našemu drahé.
A podobnou bolest, jenže daleko větší, cítí člověk při tom posledním
loučení pozemském
při loučení ' duše od těla, při smrti. Proto
volá 'žalmista Páně, David: ,;Obklíčily mne bolešti “smrti a proudové
nepravosti zkormoutily m'ne. Bolesti pekla obklíčily mne, zachvátila
mne osidla smrti.“ (Z.- 17, 5. 6.) Při smrti trpí celé tělo, “trpí idušc
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člověka. Po mnoho měsíců, ba snad ilet jest tělo mnohého člověka
stiženo nemocí, jest zmítáno palčivou bolestí, která dle slov Zalmisto—
vých podobná jest často útrapám pekelným. A kdy trpí duše při smrti
člověka? Na to odpovídá Žalmista slovy uvedenými „proudové nepra
vosti zkormoutily mne.“ Tedy duše hříšná, duše poskvrněná nepravostmi
a špatnými činy jest zkormoucená.“
Z té příčiny usilujeme, m. m., oto, abychom nepravosti a hříchů
se varovali a prosme Boha, aby nám je odpustil, když bychom se
jich“dopustili. K tomu nás vybízí další slova Zalmistova: „V ouzkosti své
vzýval jsem Hospodina a k Bohu svému jsem volal. [ vyslyšel z chrámu.
svatého hlas můj a křik můj před obličejem jeho vše] v uši jeho.“
_(Zalm

17,

7.)



b) Bolestná jest tedy smrt člověka, ale dobrotivý Bůh odměňuje
tento krátký bol při smrti životem věčným, neskonalou radostí. jako
zde na světě po utrpení nastává často oslavení a veselí, jako zde na
světě bolest jest vystřídána radostí, tak ipo tomto posledním utrpení
člověka na světě, po smrti, nastává v životě věčném nesmírná blaže
ženost. Lze si něco krásnějšího představiti, že po smrti otevrou se oči
naše a probudíme se, jako po krásném snu k novému světlu ato k
světlu neskonale krásnému a při tom věčnému?
Pro nás křesťany utrpení a bolesti při smrti zaměňují se v radost,
smrt pak sama jest koncem sice života pozemského, ale začátkem
života nového, jest proměnou horšího štěstí, v lepší štěstí, jest promě
nou pomíjejícího v nepomíjející, jest záměnou vratkého a neklidného.
v klidné a věčně.

Tak pohlížejme na smrt imy a pak se nám bolesti, se smrtí ne
vyhnutelně spojené, stanou snesitelnými, neboť toto utrpení jest prostřed-.
kem, kterým bychom dosáhli věčné radosti v nebesích. A Písmo svaté
dotvrzuje, že utrpení tato, byt' byla sebe větší, nejsou rovna budoucí
slávě připravené nám vkrálovství Božím.
Toho přesvědčení byli svatí mučedníci, z nichž nepřehledný zá—
stup snášel nejhorší muka zvláště v prvních stoletích křesťanských.
Mohli si život' prodloužiti, mohli dosáhnouti ivysokých úřadů, mohli
nabýti statků pozemských a bohatství beze vší námahy. K tomu stačilo
pronésti veřejně jedinou krátkou větu: „Odříkám se Krista“, a přece
raději mučedníci zvolili utrpení, spojená s bolestnou smrtí, poněvadž
věděli, že je Bůh po smrti odmění neskonalou blaženosti v nebi.
M. m., umříti musíme všichni, každý z nás musí projíti tou branou,
která vede k věčnosti. Dnešní sv. evangelium poučuje nás, že iv
mladém věku může člověk zemříti. Mladistvá dívka, dcera knížete
jaira v útlém věku 12. let vyrvána z náručí milujících rodičů smrti.
Nezapomínejte tedy ani vy, třeba jste dosud mladí, na smrt. Buďte
živi spravedlivě a ctnostné, abyste dl-e svaté víry katolické byli při
praveni dle slov knihy Moudrosti: „Duše pak spravedlivých jsou v»
ruce Boží & nedotkne se jich muka smrti.“ (3, l.) Amen.

Fromluva na neděli XXIV. a poslední po sv. Duchu.
„Nebe a země paminou, ale slova má nep'ominou.“ (Mat. 24,31)
Když někteří učenníci odešli od Pána ježíše a již sním nechodili
lpro řeč, kterou mluvil ve škole v Katarnaum o—svém těle_a krvi, které
'dá požívati ve Svátosti oltářní, tázal se Božský Pán dvanácti apoštolů:
„Zdali ivy chcete odejítiP“ lodpověděl jemu, Simon Petr: „Pane, ke
komu půjdeme? Ty máš slova života věčného“ (jan .6, 69.) Slovy těmi,
dosvědčil Petr, že není nikoho na svěě, kdo by mohl zajistiti lidem
život věčný, leč je i; Krisus, o němž imed vyznává Petr dále: „My
Jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, Syn Boží.“ (Jan 6, 70.) Kdy
bychom se obrátili ke komu :ojiv z lidí, mohl by nám snad zaručiti
příjemný život pozemský, p.ispěii kblahu našemu pozemskémfu, ale
život věčný nám může dáti tožiko Ježíš Kristus, pravý Syn Boží, který
svým učením nám ukázal cestu, po níž jdouce bychom dostihli života
věčného. Cesta tato jest úzká, kteráž vede k životu věčnému.“ A "dle
slov samého Spasitele málo jest těch, kteří ji nalézají, (Mat. 7, li.)
ale jest to jedině správná a bezpečná cesta.
] dnešní sv. evangelium líčí nám konec světa a všech věcí na světě,
ukazuje, že vše na světě zanikne, vše jest pomíj'ející, ať jest to sebe
krásnější, jako hvězdy na nebi, ale slova Kristova, ukazující na život
věčný, nikdy neztratí na své síle, na své vážnosti, zústanou na věky
pravdiva. „Nebe azemě pominou, ale slova má nepominou,“ práví
důrazně Božský Spasitel.
Dnešní rozjímání pak nás má povzbuditi k tomu, abychom usi
lovali v život věčný, ke kterému jsme všichni povoláni.
*

. .
Veliký trpitel starozákonný, job, napsal tato památná slova: „Bo
jování jest život život člověka na zemi ajako dnové dělníka jsou
dnové jeho.“ (Job 7, 1.) Ano my všichni jsme dělníky, od Boha povo
lanými na tento svět, abychom pracovali a bojovali s různými těžkost
mi, rozmanitými utrpeními, kterých v plné míře zakusil ijob. jako
dělník ukončí na večer svoji práci denní, tak i náš život ukOnčen bude
jednou smrtí, a jako dělník dostává za vykonanou práci svoji mzdu,
tak imy máme od svého Pána Ježíše Krista, slíbenou odměnu: život
věčný. Pravý katolický křesťan považuje tedy “život na světě za pří
pravu pro věčnou blaženost v nebi. Jako řeka plvne do moře, tak
duše lidská vchází po smrti do života věčného. je-li na světě jen
jeden člověk poctivý a hodný a při tom nešťastný, pak jediný ten
člověk svým nezaviněným neštěstím dokazuje nezvratnou silou, potřebu
a jsoucnost života věčného, kde by tato jeho poctivost byla odměněna.
Dejme tomu, že jest někdo nevyléčitelným mrzákem, přišel bez
své viny o nohu nebo ruku, anebo snad dokonce o oči. Jest to
člověk nešťastný, ba vel-mi nešťastný na tomto světě; je-li však hod
ný bude jednou odměněn za tuto poctivost a zvláště za tuto trpělivost,
gs kterou své neštěstí snáší: v životě věčném. Všichni zajisté uznává
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me, že jest spravedlivo, aby člověk tento odměněn byl; to by se však
nestalo, kdyby nebylo života věčného. Mnozí lidé dobře to nechápou
a domnívají se, že snad člověk ten trestán byl za své hříchy.. tím
různým neštěstím. Ano naleznou se i_takóví bohužel lidé, kteří jsou
s sto podobně nešťastným lidem se posmívati, ba idokonce od Boha
_je' odvraceti různými poznámkami říkajíce na př., že Buh špatně jejich
poctivost, jejich dobré skutky odměnil, když na ně takové neštěstí do—
pustil.

_

'

Bylo tomu již za časů Tobiáše. Když tento šlechetný muž zůstal
nepohnutelný v bázni Boží i tenkráte, když byl stižen ranou slepoty, po
smívali se mu přátelé jeho a známí říkajíce: Kde jest,naděje tvá,
pro kterou jsi almužnu dával a mrtvé pochovával?“ (Tob. 22, IS.)
Pozorujte, jak snažili se tito přátelé zvrátiti jeho víru v spravedlnost
Boží, když mu říkali: „jakou máš odměnu za to, že jsi byl uábožný
a dobročinný? Vždyť jsi oslepl za to na obě oči.“ Takovými neoprávně
nými dúměnkami a zlomyslnými poznámkami, usilovali tito lidé naplniti
duši Tobiášovu zoufalstvím a nenávisti k Bohu.
Avšak Tobiáš byl muž, kterého ani posměch ani největší neštěstí
na světě, ztráta obou očí, nedovedla zviklati v jeho pevném přesvědčení,
že jej očekává odměna po smrti, v životě věčném. Proto odpověděl
S\ým známým na jich rouhavé poznámky: „Nemluvtež tak, neboť
synové svatých jsme a očekáváme onoho života, který dá “Bůh těm,
kteří víry svě nikdy nemění.“ (Tob. 2, 18) A my víme, že víra Tobiášova
marna nebyla. Buh ji odměnil zázračným způsobem již zde na zemi
a tím více v životě věčném po smrti.
Věčně blažený život, jest pouze pokračováním blaženěho stavu
již zde na zemi věrou a vykonáváním dobra nabytého, jest to rozvoj
a vzrůst tohoto života nadpřirozeného. Proto právě víra v život věčný
pobádá člověka, aby co nejvíce dobra vykonal a pravdu poznati se
snažil. ('Iím jest mrzáku berla, tím jest nám víra v nesmrtelnost, v
život věčný. Sv. Pavel dí: „Spravedlivý živ bude z víry.“ (Gal. 3, ll.)
Víra spravedlivého v život věčný posvěcuje všecky jeho práce, dobré
skutky, utrpení a strádání ajsou mu pramenem a prostředkem, aby
života věčného dosáhl.
Z té příčiny vynikající vychovatelé Komenský a Pestalozzi dovo
lávali se víry v nesmrtelnost a život věčný jako nejlepší pohnutky,
kterou by byla mládež k mravnosti, poctivosti a šlechetnosti vycho
vávána. Známí paedagogové, tito byli přesvědčeni, že mravní dokona—
lost je podmínkou a prostředkem věčné blaženosti. Podobně francouz
ský poslanee a spisovatel Viktor Hugo na francouzském sněmu r.
1850 veřejně prohlásil: „Je to neštěstím a řekl bych jediným neštěstím,
že mysl lidu obrací se jen k této zemi a odvrací se od věčnosti.
Povinností nás poslancu jako zákonodárcu jest, potírati a odstraňovati
bídu hmotnou, ale toho nedosáhneme jinak, leč když potřeme nejdříve
bídu mravní a hlavy lidu pozvedneme k nebesům“
Ano, kdo pozdvihuje hlavy k nebesúm, kdo věří v život věčný,

ten jest spokojen se svým stavem, ten jest klidný iv neštěstí istrá
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dání, jest pevný, šlechetný karakter. Dojal mně velice dopis, který
poslal otec vojín svému synu, rovněž vojákovi. Dobrý milující otec,
stá'daj'ící v zákopech píše: „Milený synu! již tomu rok, co jsme se
neviděli osobně. Co všedc'o se za ten rok změnilo. 0 nic nemám větší
starosti než o tebe, milý synu, a o tvého b'ratra joseía, abyste se mi
nezměnili, totiž, abyste zůstali vždy tak dobří a hodní, jak vás vaše
matička světu odevzdala. Kráčíš na bojišti už více nežli rok. Přežil jsi

.W

rok boje a to boje dvojího: boje tělem a boje duší. Vytrpěls dost,

na svůj mladý věk až mnoho. Tisícerými díky jsme 'povinni Všemohou
qímu, že jsi zůstal živ a zdráv. Však se za vás, za oba tu na bojišti
v dešti kulí, granátů a šrapnelů denně modlívám, aby Všemohoucí
mi _vás zdravé na těle a na duši _zase navrátil. Než ne mně, spíše
vaší matce a mojí dobré manželce, nebot' já sotva se vrátím, neboť
cítím, že je na bojišti již blízký můj hrob. Mnozí moji vrstevníci pa
desátníci odpočívají už v tmavém 'hrobě.
Milý synu! Měj na mysli své, vždy napomenutí svých rodičů,
varuj se zlých společností a hled si zachovati čisté svědomí. Toto jediné
jest štít neproniknutelný. “S čistým svědomíml se snáze hledí vstříc
smrti. Zivot vezdejší jest jen bublinka, která trvá jen krátko a z té
příčiny pečuj oto, abychom se někdy sešli tam, kde bude radost
nekonečná, v životě věčném.
Nedoufám více ve shledání s vámi na tomto světě a pak ikdy
bychom se shledali, dlouho se spolu těšit- nebudeme, neboť jsem už starý,
a cítím tíhu života strastiplného, válečného. Léta plynou jako voda
a ani se nenadějeme a přikryje nás studená hrouda. A proto prosím
tě, synu můj, prosím tě z krvavého tohoto bojiště, snaž se — jestli tě
Bůh zachová při životě — žíti život pořádný, abychom se mohli sejíti
někdy tam, kde není rozloučení, kde není bolestného rozchodu ——v
životě věčném. Veď zde na zemi život počestný a spravedlivý“
M. m., jak dojemný to dopis otce z bojiště, jaká vroucí láska otcov
ská k synu, jaká starost o život dítěte časný, ale zvláště věčný, jaká
víra v život po smrti, která vlévá útěchu a posilňuje v přítomném

utrpení.
] vy, m. m., poslechněte moudrého napomenutí tohoto bohabojného
otce: varujte se zlých společností, hleďte si zachovati čisté svědomí, veďte
život počestný a spravedlivý, abyste se jednou shledali se svými rodiči
v životě věčném. Amen.

160

B) Kázání sváteční.
Neposkvrněné početí Panny Marie.
„Zdrávas

buď milosti plná“. (Luk. ], 28.)"

O milosti Boží.
'Slova dnešního sv. evangelia nám uvádějí na mysl ono vyznamenání,
kterého se dostalo Panně Nazaretské, Marii, že ona jediná ze všech
'doer pokolení lidského byla Bohem vyvolena za Matku Spasitele světa.
A když se tážeme, proč právě P. Marii vyvolil si Bůh za matku Syna
svého, odpověď nalezneme v dnešním sv. evangeliu, neboť slyšíme,
kterak sám archanděl Gabriel nazývá Marii „milosti plnou“.
Byly to ctnosti P. Marie, kterými vynikla nade všechny ženy, pro
které byla od Boha tak vyznamenána a odměněna. Bylat' Maria nejluz
nějším květem světa, který vydechoval nejlíbeznější vůni ctností, zvláště
čistoty a neporušenosti. Milost Boží, od počátku jejího b_vtí, jejího Po
četí působila, že Maria tak vysokého stupně dokonalosti dosáhla. Proto.
práv-em slaví církev sv. onen div milosti Boží: Neposkvrněné Početí
Pany Marie.
'
Poněvadž i nám všem se milosti Boží v dostatečné míře ku spasení
dostává, bude dnes, na den neposkvrněného Početí P. Marie, vhodným,
abychom o milosti Boží porozjímali, abychom si toho nebeského daru
vážili, bychom s milostí Boží vždy spolupůsobili, by nám nebyla od Boha
propůjčována nadarmo.
. i .
1. V Krásném a umělecky pěstěném sadu spatřujeme rozmanité květy,
vlc sterých spanilých barvách, ale ze všech těchto přerozkošných květů
upoutá naše oko zvláštním půvabem, svou nádhernou čistotou &bělo
skvoucí krásou lilie. Takovou královnou květů, vydechující vůni ctností
všech a zvláště čistoty jest v sadě nebeském P. Maria. Ona jest nejpů
vabnější lilií v zahradě církve Boží a naplňuje veškerá srdce lidská obdi
vem a ušlechtilou snahou jí se připodobniti.
jako P. Maria dosáhla své svatosti zvláštním přiSpěním „Ducha sv.,
neboť byla „milosti plnou“, tak i my můžeme křesťanské ctnosti konati
a P. Marii se podobnými státi, přispěje-li nám Duch sv. svou milostí.
Duch sv. dává rozkvétati ctnostem v našich srdcích, jako slunce ozařuje
květy na lukách, zahřívá hnízda ptáčat v lesích, zemi zúrodňuje a veškeren
pozemský život udržuje. Bez slunce zahynul by úplně život na zemi, život
veškeré přírody ústrojné, bez Slunce nadpřirozeného, bez milosti Ducha
'svatého pohynul by všechen život duchovní a nastala by temnost zká
zy a věčně smrti.

2. Milost Boží působí nejen udržení života duchovního, ale ijeho
.radost. Bez milosti Boží. byl by život bezradostnou, _jednotvárnou šedí,
smutnou cestou, plnou kamení, propastí a prohlubin, ověnčenou trním
ustavičně zraňujícím. Kdie však je milost Ducha svatého, tam je čistá
_||
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radost a plesání. Proto dobře zvolal Žalmista Páně: „Srdce čisté stvoř
ve mně, .o Bože,. které by obveselovalo m'ladost moji“. (Z. 50, 12.)
Srdce jest jen tehdy čisté, když je zbaveno všelikých poskvrn a tudíž
ozdobeno milostí Boží a jen takové srdce může se upřímně radovati a ne—
vinně se veseliti a blaženě a spokojeně žíti.
3. Mnozí lidé hledají různého obveselení v zábavách, radovánkách,
dalekých cestách, lázních a pod. a zapomínají, že všecky tyto věci ne
mohou člověku přinésti trvalé radosti. Naproti tomu jest jediný čistý
pramen, který přináší trvalou radost a tím pramenem je milostBoží. To
je ta drahá perla, která není závislou ani nakrásné tváři, ani na nádher
ných toiletách,. ani na velkoměstě aneb na místě skrytém a zastrčenénr
ani na chudých příbytcích nebo palácích s pohodlím' zařízených, nýbrž
jedině a výhradně záleží na čistém, ušlechtilém, hříchu prostém, srdci
lidském.

*

Proto první a nejdůležitější povinností každého člověka jest získati
sl milost Boží, chce-li býti spokojeným, šťastným, veselým a osvoboditi
duši svoji od malicherného shonu po věcech čistě pozemských, tělesných
světských, které člověka trvale potěšovati a oblažovati nedovedou a kte
ré dříve nebo později člověka zklamou, omrzí a na konec zármutkeml
naplní. Císař římský Severus omrzele na konci svého života zvolal:
„Byl jsem vším a nic mi to nebylo platné“. A Šalamoun napsal: „Vše
jest marnost a trápení ducha“.
4. je-li člověk ve hříchu těžkém, nemůže ovšem v srdci jeho milost
Boží se zachytiti a tím jest veta po vší opravdové radosti. Člověk takový,
v nepravost pohřížený, jest tak dlouho zármutkem, úzkostí a nepokojem
naplněný, dolcud se hříchu nezbaví, k Bohu se neobrátí, pokání nečiní
a vyznáním hříchů svědomí svému neulehčí. Mnozí ve své lhostejnosti
a někdy izatvrzelosti k tomuto spasitelnému kroku se odhodlati nedo
vedou, ač. je Duch sv. svou milostí denně a třeba několikráte za den k
tomu vybízí. Sfastni ti, kteří jemných, ale důrazných pokynů Ducha
Svatého poslechnou. Ti, netoliko hříchů svých se zbaví, ale iztracenou
radost, klid si získají.
vt!
jistý dlouholetý hrisník (Adolf Retté) popisuje svoji zpověď takto:
„jakmile jsem vstoupil do sakristie, kde čekal na mne kněz M., vyptával
se mne dobrý ten otec, jak jsem připraven. Řekl jsem, že jsem ovládán
jedinou touhou: zbaviti se hříchůpKázal mi“kleknouti na klekátko před
křížem a pomodliti se. Po přípravné modlitbě říkal jsem obecnou zpověď:
„Já bídný hříšník...“ a počal jsem vyjevovati své hříchy. .. A tu jak to
vyjádřiti — vždyť „slova mají strach jako kuřátka“, (Verlaine). Čím
déle vyjadřoval jsem své přestupky a hříchy, tím jasněji se mi zjevilo, že
že Pán náš, ježíš Kristus, je přítomen a svou milostí mi pomáhá. Zdálo
se mi, že rukou laskavou a velitelskou zároveň vytrhává hříchy mě a roz
metává je v prach před svýma božskýma nohama. V tom jsem také cítil,
jak ubohá duše má, všecka zhroucena pod břemenem vin a zla, pozvolna
se zvedala, nabývala své přímosti a rozvíjela se v záplavě lásky k Bohu
a vděčnosti . ..
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Když jsem svoji zpověď ukončil, &když kněz vyslovil nad mou sklo
něnou hlavou vznešenou formuli rozhřešení, povstal jsem celý proměněn.
Kněz otevřel mi svoji náruč a já jsem se sklonil !: jeho pravici, která mi
požehnala, aby jl z vděčnosti políbil, všecek rozplakán. Byliť jsme za
jisté oba stejně dojati. Neboť já složil v ono uctivé políbení všecku
svou vděčnost loe kněm', který mi tolik pomáhal, on pak díky vzdával
Pánu,_ že ho vyvolil za vůdce, aby přivedl do ovčincc dobrého Pastýře
odbojnou ovci, která z něho brzo po křtu uprchla.
Potom jsem vyšel ven a po ulici jsem kráčel všecek rozradová'n.
Pravil jsem u sebe. je mi odlpuštěnO, ano — odpuštěno! Jak veliké to
štěstí. Stonásobné allelluja, jásalo mi v srdci a zdálo se mi, že jsem
omládl o deset let.
Vzpoměl jsem si na místo Huysmannovy knihy „En route“ (Na ces
tu), kde je tento pocit uvolnění vylíčen, že lépe nemožno. Hříšný, Durtal
je zmítán svědomí-m nad svými hříchy a převor trappistů mu praví:
„Kříž, který byl učiněn ze všech hříchů světa, tížil takovým břemenem,
že kolena ježíšova se podlomila a on padl k zemi. Muž z Cyreny šel
kolem a pomohl našemu Pánu nésti- Kříž. Zavrhuje ivy své hříchy,
Sejmul jste s kříže břímě svých provinění &učiniv jej tak méně těžkým
umožnil jste tak Pánu, aby jej zase zvedl. .“ (Ad. Rette: „Od ďábla k

Bohu“ )

Ano, m. dr., pohnouti lidským srdcem, oblomiti vůli, napraviti mravy,
roznítiti v srdci ohleň lásky, toho nelze dosáhnouti pouhým přičiněním
lidským, vtom musímle uznati působení milosti Boží. (Dr. Daňha) Bez
milosti Boží, nebylo by vmyslitelno,že by nevěrec a hříšník vůbec k Bohu
se obrátil, ve zpovědnici poklekl a jich upřímně litoval, jak o sobě vy
pravuje řečený velký kajícník.
5. Než, jsou bohužel lidé, kteří po vyšším životě duchovním, po ži
VOÍě plném a radostném netouží a milosti Boží nehledají, ba přímo jí
odporují. Když má člověk hlad, vrhá se s radostí ina suchou kůrku,
když jde v horku cestou, kdež “nikde vody, vrhá se s dychtivostí na
první studánku, která se mu objeví. Avšak co je sužování hladem', co
je trýzeň žízně oproti pustotě duše, v níž není milosti Boží. A přece, jak
mnozí se v této témné pustotě potácejí. Srdce jejich zmírají nedostatkem
vyššího života a duše marně prahnou po oblažující rose nebeské'milosti,
kterou Kristus pro duše svou smrtí na kříži vydobyl.
Lidé touží po krásném oděvu, pachtí se za zvučnými hesly, sní o vzác
ných jídlech a nápojích, chodí do divadel, vláčí se po tanečních síních,
a přece žijí bez opravdové radosti v prazdnotě duševní. Ve své pošetilosti
se vyhýbají všemu, co jim připomíná věčnost a potřebu milosti Ducha
svatého. Proto nejdou “nikdy na hřbitov, poněvadž by k nim hroby
mluvily o skutečné ceně toho života pozemského, nevstoupí do chrámu,
poněvadž se obávají, že by se kazatel mohl dotknouti stojatých vod
hříchů, usazených na dně jejich srdcí. Odtud se stává, že chrámy měst
i vesnic zejí prázdnotou,. ale ža to jsou plny ústavy choromyslných,
nemocnice, žaláře a věznice.
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A'přece jak nerozumné jest zavírati očí před zhoubnou setbou Sata
novou. Vždyť každý člověk musí zemříti, ikdyby sebevíce se vyhýbal
kostel-u a na hřbitov nikdy ani nohou nevstoupil a po smrti bude soud.
A jak půjde k Bohu ten, který nepostavil si jistý most dobrými skutky,
vykonanými ve stavu milosti Boží, pro věčnost?
6. Proto, dr. v Kr., nespěme a před touto pravdou n-ezavírejme uší
svých a zvláště srdcí svých, abychom věčně nezahynuli. Při tom nezou
iejme, vždyť Bůh má mnoho lásky a odpuštění pro každého, kdo po něm
touží a upřímně si lásky jeho žádá. V ježíši Kristu kyne nám očista od
hříchů, spása a udělení milosti. Bez Krista nezmůžeme ničeho v životě
duchovním, s ním však všecko.
\
Dobře praví H. Bahr: „Kdo zakusil sám na sobě, že svou lid
skou silou ničeho nezmůže bez milosti, kdo poznal, že -modliti se m si o
milost, kdo na sobě poznal, že za vše, učím mohutní jeho síly, de uje
milosti, ten užívá správně svých smyslů, svého lidského rozumu a lid
ské svobod'y“.
Správně rozumu svého užíval a milosti Boží se uchopil kníže ruský
Ivan Gagarin, který po dlouhých bojích a vážných rozmluvách s osví
cenými katolíky přijal víru katolickou, přestoupiv k ní z pravoslavné.
Týž v jednom listě píše: „Mezi milosti, které mi Bůh uštědřil, jest mi
počítati i setkání s knížetem janem Sagarinem, dnes členem Tovaryšstva
Ježíšova, jehož nejvýznačnější vlastností byla ohnivá duše, vznícená
pro dobro, která se přímo ztravovala. Ale Ty, Bože, rá-čils dáti cíl jeho
horoucímu vzletu; Ty ses ho dotkl jako mne, ukazuje nám cestu spásy
slávy a štěstí, cestu kříže, která jest světu bláznovstvím a pohoršením.
Kníže Sagarin — nyní jesuita — nikdy se nevzdal víry v křesťanství a
jako všichni nadprůměrní lidé cítil v sobě vždy sklon k pravdě, to jest

k náboženství katolickému“

Dne 15. listopadu 1845, kníže Ivan Gagarin složil řeholní sliby v
v řadě Barnabitů. Vysvěcen byv po studiu filosofie a bohosloví na kněze,
zasvětil se cele vznešenému dílu sjednocení církví. Zříizení díla sv.
Methoděje 1856, slovanské knihovny v Bruselu, založení slavné revue
„Etudes“, založení družstva sv. Olgy ve Francii jest jeho dílem. Až
do své smrti jevil ncumdlévající horlivost pro záchranu, jemu nade vše
drahé vlasti Ruské a pracoval o spojení církve pravoslavné s katolickou.
-— Ejhle dílo milosti Boží!
Dr. v Kr.! P. Maria, od anděla nazvaná, milosti plná, si toho pře
krásného názvu zasloužila, neboť s milostí Boží pracovala a o spásu
duše své isvých bliž'ních se neúnavně starala. A od“ této ušlechtilé
snahy ji nic nemohlo od'trhnouti ani to nejťhroznější utrpení ani křivdy,
jichž v životě svém hojnou měrou zakusila.
] my, po příkladu Pany Neposkvrněné važme si upřímně milóstí
od Boha nám propůj-čených, neboť nás, jak jsme se dnes přesvědčili,
povznášejí k vyššímu, životu. chrání před bídou a prázdnotou duševní.
& zaručují život věčný. Kéž Pán, který byl s Pannou Marií co nejúžeji'
spojen a přijal ji do věčné slávy, provází v našem životě pozemském
inás a jednou přijme nás omilostněné do svého Království věčného
A—men.
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Hoď Boží Vánoční.
O radosti, kterou nám Ježíš svým zrozením přinesl a proč ji někteří
lidé dnes nemají.

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem 'dobré vůle.“
(Luk. 2, 14.)

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“. Tak
zpívali an-dělé nad nivami Betlemskými, když se narodil proroky předpo
vídaný a lidem toužebně očekávaný VykuPitel v těle rozt'omilého dítkí
z panenské Matky Marie. Slova tato ozývají se více než 1900 let po celém
světě křesťanském a naplňují inaše srdce nevýslovným blahem & ra
dostí. l my dnes, v tento posvátný den Hoau Božího Vánočního s pře
svědčením voláme: „Sláva na výsostech Bohu!“, neboť Bůh Otec otevřel
štědrou ruku svou a dal člověčenstvu to, co nejdražšího mlěl, svého
jpdnorozeného Syna. Nebesa vydala rosu životodárnou a oblakové
deštily Spravedlivého, Slovo tělem učiněno jest, aby přebývalo mezi
námi.

.

! my radostně voláme: „pokoj lidem dobré vůle!“ A zajisté toto
božské Dítko Betlémské přineslo lidstvu, pokud jest dobré vůle, pokoj
a mír. Dobre víme, že pouze v _Iežíši Kristu,v jeho sladkém učení.,vj'eh'o
vznešených pravdách nalezneme míšení, občerstvení, posilnění a radost
pro srdce svá. „Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste
& já vás občerstvím.“ (Mat. 11, 28.) volá k nám Božský Spasitel vždycky,
ale zvláště v tuto posvátnou chvíli Vánoční.
Nuže, př. dr., přistupme blíže k těm jeslím betlemským, popatřme
na toto milé Božské Dítko, které ač v největší chudobě a bídlě se zrodilo,
přece nevýslovnou a .čistou radost způsobilo své matce Marii a uvažujme:
za jakých podmínek přinese radosti i nám a proč tuto radost některým
nepřinesl.
]. Štědrým dnem a jeho svatoveč. tichem změkne každé srdce lidské.
] do srdce nejtvnd'šího lčlověka vnikne zvláštní, měkký cit, kterému se nikdo
neubrání. Šedivý stařec cítí se dítětemajest mu “tak volno, jakmile uslyší
slova „Štědrý večer“, „Vánoce“.lčlověk chudobný,ukterého se Vánoce
odbudou skrovným způsobem: jablíčkem a několikahaléřovou svíčkou,
též plesá, neboť jest Štědrý večer, kdy i on zapomene na trampoty, ne
dostatky, chudobu a bídu. Chudoba jest mu dnes jaksi milá, neboť
myslí zalétá do Betléma a vidí před sebou velkou chudobu, chlév, jesle,
plénky a mezi tím vidí Boha-člověka, který k němu volá: „Hle, všichni
mají své příbytky, ptáci mají hnízda, lišky doupata a Syn člověka
nemá, kde by hlavy své sklonil..“ (Luk. ;9, SS.) „A mezi svoje přišel
a svoji ho nepřijali.“ (Jan. 1, II.)
Dnes iučenec, kterýž jest jinak otrokem svých knih, vymaní se
z jich zajetí, postaví se pod Vánoční stromek a volá: „O hlubokbsti
bohatství, moudrosti a umění Božího, jak nepochopitelné jsou soudy
jeho .a nevyzpytatelné cesty jeho.“ (Rím. 11, 31)
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Dnes iten vězeň ve své cele přemýšlí o svém životě, důmá o své
vině zvláštním způsobem a ta komůrka zdá se mu jeskyní, dozorce
pastýřem betlémským, pouta radostnými zvony, on sám dítětem zblou—
dilým, provinilým sice, ale ne ztraceným na vždy. Neboť dnes se na
rodil ten, který o sobě pravil, že nechce smrti hříšníka, nýbrž aby se
polepšil a živ byl.“ (ll. Petr. 3, O.)
Dnes, m. dr., jsme jedna rodina, dítky jednoho Otce, bratři a sestry
narozeného Spasitele. Proto, kým by nezachvěl dnes zvláštní cit radostný.
2. Slavný učenec, kněz cestovatel na východě Dr. Alois Musil, nyní
profesor na pražské universitě filosofické napsal ve svých vzpomínkách
ze své cesty po Arabii takto: „Dvacátého čtvrtého prosince 1008 sám
jsem vstoupil na hroznou poušt' výšiny Al Ham-ad Nikde. Všude rovina
& poušť. Pode mnou bezmezně pustina, nade mnou nekonečné nebe a

uprostřed toho člověk...
Jak slabým a maličkým zdá se tu býti člověk a přece s jakou dů—

věrou hledí na nebesa. Tam nahoře sídlí jeho Tvůrce, Ochránce, jeho
Bůh a nebesa jsou mu tak blízko. Očím mojim se zdá, že nebesa souvisí
s pouští ano jakoby se o ni opírala. Můj zrak jest upjatý do daleké pouště,
kde zanikají zlaté paprsky východního slunce a kde zanikají v hlubo
kém, nekonečném moři. Poušť jakoby byla světlem zalitá a každá suchá
bylinka se třpytí. Vzdálené části obzoru jsou bělavé. Nad sluncem, asi
uprostřed nebe, visí průhledné, jakoby z nezpočetných křídel zrobene'
mračne' hradby. Tyto jsou bílé a nad nimi se klene nebe světlemodrá.
Mezi nimi zdá se, jakoby nebesa na západě byla pokryta ne'lžistším
zlatem. Na východě je nebe temné, na severu a jihu bleděmodré. Poušť
je tmavá. jen na západě zasvitne ještě poslední paprsek Zapadajícího
slunce.
Dnes je Štědrý večer. Této noci vyjde tam na západě, v Betlémě
věčné Slunce. Srdce moje, duše moje volá: „Salve Salvator mundi -—
Zdráv buď Spasitelí světa! Shižebník tvůj přicházející od východu se

ti klaní. Bud pozdravený, Vykupiteli světa!...“ A na straně pravé nad
zapadajícím sluncem se objevuje úzký srpek n-ovéh'o měsíce. Vedlc mne
kráčí můj vůdce Bleháň a spatřiv nový
huje a volá: „Helal, ja saj — jed, ja
ó přinášiteli blaha!“
Potom noc kvapně bez všelikého
závoj nad pustinou. Zahalen do svého

měsíc ruku svou k němu pozdvi—
said! — 0, nový měsíci, ó Pane

přechodu, rozprostře svůj temný
pláště pospíchám mlčky na svém

velbloudu do Betléma“
Tak píše věřící učenec. Co slovo, to kouzlo a půvab. Při čtení těchto

slov p0prvé slzy posvátného dojnlu. a radosti d—ralvse mi do očí, neboť
slova tato vytryskla z hloubi zbožného srdce českého kněze, neohro—
ženého cestovatele, když tam v dáli, vzdálen od své milé Moravěnky,
tam na východě na velbloudu sedě slavil svůj Štědrý večer. A přece i tam
cítil posvátný mír, který andělé zvěstovali lidem chvalozpěvem: „Sláva
na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůl-el“ Ovšem pouze
ti, kteří vzdávají slávu Bohu na Výsosti, mají pokoje na zemi, ti však,
kteří tak nečiní místo míru mají v srdcích “svých bouři, neklid, rozvrat
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3. Změnil člověk slávu neporušitelného Boha v podobenství obrazu
porušitelného člověka iptactva ičtvernohých zvířat“. (Rím. 1, 21.—25.)
Raději člověk slomžň stvoření než Stvořitelovi. _lest pravda, že dnešní
svět se neklaní pohanským bohům Bálovi, Venuši, Slunci, Měsíci, jako
na př. Arab, který vedl Dra. Musila, ale klaní se za to jiným stejně
pošetilým- modlám.
Dnešní člověk, učinil sám“ sebe bohem-, a proto sebe zbožňuje,
sám sobě se klaní, svou pýchu, světské rozkoše nazývá bohem. Dnešní
moderní člověk mimo těchto model nezná a nechce znáti jiného Pána
nad sebou, a proto jest nešťastný v každém utrpení, nehodě, v každém
nezdaru. Dříve rozumní lid'ě znali:.„V jednoho Boha budeš věřiti, cti
otce svého imatku svou, nezabiješ, nepokradeš, nesesmilníš, milovati
budeš Pána Boha svého nade všecko a bližního svého jako sebe samého.“
A dnes? Bůh jest přírodou anebo sám člověk, nebe jest požitek, vůle
úkonem, břicho cílem, mamon rájem. Ctíti a poslouchati svých rodičů
a představených jest slabostí, soukromý majetek jest krádež, všecko
má býti společné, není zákona, který by oprávňoval člověka k získání
majetku.
Kdysi platilo: Boha se boj, neboť počátek moudrosti jest bázeň
_Boží,a proto přikázání Boží zachováte! A dnes? Lidé někteří s lehkostí
přikázání Boží přestupují a .nezastavují se ani před přikázáním pátým:
Nezabiješ.Aproto vidíme, že lidé vraždí jak sebe navzájem, takisebc sa
my. Vraždy jsou dnes na denním pořádku. Vraždění jsou starciistařeny,
muži, ženy i mladé dívky, vraždění jsou kněží,. ministři i strážníci a četníci.
A kdo jsou takovými vrahy? Bohužel, často nedospělí mladíci od' 16
let výše. Dnes není člověk bezpečen před vražednou rukou vražedníkovou
ani v příbytku uzamčeném, v kanceláři, na cestě z továrny, na procházce
ani ve vlaku. Dospěíi jsmektak smutným koncům, že matky zabíjí své dít
ky, a dítky zabíjí ty, kteřů jim život dali, své vlastní rodi-če.Ajak mnohdy
jsou rafinované ty vraždy! jsou případy, že i po smrti je nevinná oběť
hnusně zohavena. lnu, věřte, hrůza na mne často obchází, čtu-Ii ty
zprávy černě kroniky pob—loudilěholidstva.

A podobně se to má ise sebevražd'ami. Bez výčitek svědomí, bez
ohledu na lásku k rodičům a přátefům, bez ohledu na povinnosti vůči
národu, mnozí lidé odhalují od' sebe život. Dnes vraždí se otcově i
matky, vraždí se starci i stařeny nad hrobem stojící, ba vraždí se i školské
děti. Časopisy jsou plny děsnýchr zpráv. V Liberci vrhl se do vody 10.
letý žák tammější střední školy. Na zanechaném lístku napsal, že si
zoufal z omrzelosti života. Hle, devatenáctiletý mladík a již se mu život
omrzel. V jiném městě nedávno skončil sebevraždou žák Vlll. třídy
gymnasia, tedy před ukončením svých studií, prý ?. bídy. Dříve však
tu bídu necítil až před ukončením studií.
Vidíme, kterak oďhazují od sebe život mladíci, teprve na prahu
života. Ještě vlastně v plné síle života neokusiíi a již z něho utíkají.
Neváží si svého nejdražšího daru od Boha. Zivot jim není buď ničím
anebo jest jim nesnesitelným břemenem, který jim nemá co dát. Ne
mají vyšších cílů, nemají zdravých., silných myšlěnek a proto nechtějí
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zápasit se životem. A jak veliký počet jest sebevrahů v našem státě,
v roce 1925 připadli dva samovrazi na tři dny.
Kde je vina? Bylo by nesprávným hledati příčinu sebevražd jen v
_bíd-ěa nevědomosti. Vždyť nedá se upříti, že jdeme v mnohých věcech
ku předu. Počet analfabetů se rok od roku zmenšuje, lidstvo jest
„mnohem vzdělanější a zvláště náš národ se může honositi vysokým
stupněm vzdělání. Cena práce VV!
stoupla, majetek se zvětšuje. Též prostřed
ky k výživě jsou celkem 5113.28!než před lety a přece život nemá ceny.

Ale při tom všem vzdělání a majetku schází křesťanský názor, víra
v Boha a v nesmrtelnost duše. Bůh jest vyháněn ze srdcí lidských anebo
tam ani řádně povolanými činiteli, zvláště rodiči, zakotven nebyl. A
následky tohoto nedostatku se již hlásí. Vždyť bez Boha není blaha,
není ideálův, není spokojenosti, není vůle k snášení protivenství života.
Nezapomínejme, že život není jen poutí, plnou zábav a rozkoší.. nýbrž
život lidský má časem mnohé obtíže a strasti a vždycky vážné povinnosti.
Z té příčiny v rodině musí býti dítkám již od jich nejútlejšího věku
od rodičů vštěpováno, že život lidský jest něco nanejvýš cenného, že
život lidský je velikým kapitálem, velikým majetkem a konečně, že
'.jest příležitostí od Boha nám danou, abychom rozvinuli své vlohy a
nadání tak, abychom pracovali pro blaho své i pro b'aho celého národa.
Bohu ?.elani rodiče nemají :dnes, jak jsem svrchu pravil, již té posvátné
úcty a vážnosti u svých dětí, jakou mívali dříve. Dnes u mnohých lidí
platí nesprávné heslo: Neboj se ni'coho, necti nikoho ani svých rodičů,
\není nejvyššího zákonodárce na nebi, a proto ty jsi neobmezeným
pánem. Čeho se bojíš? Máš-li vůli, dojdeš k moci. Chytrost, podvod-,
lstivost, úskočnost budiž tvojím evangeliem. Blahoslaveni nejsou ti:,
kteří lační po spravedlnosti, nýbrž ti, kteří bez ohledu na prostředky
sebe nešestnější dojdou moc?, k pozemskému blahu, k požitkům a rozkoši.
A ovoce tohoto snažení.? Prchá ze srdcí lidských pravá blaženost
'a spokojenost a. nastává rozvrat v duších, rozvrat v rodinách ve státě
ipři tom pokroku ve vědách a uměních ipři zvýšeném blahobytu. _

Dr. v Kr.! Slyšeli jsme, jak věřící křesťané se dnes na Boží Hod
Vánoční radují, nevěřící však ani dnes ani jindy čisté radosti pociťovati
nemohou. Nuže, chceme-li míti veselé Vánoce, chceme-li se radovati
nejen dnes, ale vždy, nejen zevně, ale i vniterně, musíme-se diáti cestou
k Betlemu, k jesličkám—a tam u těch jesliěek pokleknouti atomu je
žíš'kovi přislíbiti, že se budeme říditi jak v životě soukromém, tak i
veřejném zásadami jeho svatého učení. Pak radosti naší nikdo neodejme
od nás. 5 křesťanskou vírou, s křesťanskými mravy zavítá pokoj nejen
do srdci našich, ale všech lidí dobré vůle. Amen.
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Svátek „Sv. Štěpána.“

Co jest hněv a jak jej právem krotiti?
„Slyšíce to, pukali hněvem ve svém srdci a skřípali zuby na něho.“
(Sk. ap. 7, 54.)

První křesťanský mučedník, sv. Štěpán, nejen kázal neohroženě
sv. evangelium, nýbrž, jak nám dnešní sv. epištola vypravuje, činil
i veliké divy a zázraky v lidu, který takto 0 pravdě Kristově přesvědčen
vstupoval do společnosti svatých, do církve Páně. Tyto úspěchy sv.
jáhna zneklid'nily a pobouřily přívržence synagogy, kteří snažili se nej
dříve zbraní duchovní udolati sv. Štěpána, a proto ho vybídli k veřejné
disputaci o pravosti náboženství Kristova. Slifbovali si od svých klam—
ných vývodů plný úspěch, neboť se domnívali, že křesťanského jáhna
zdolají a lid přivedou na svou stranu. Avšak velice se ve svém výpočtu
zklamali. Sv. Štěpán, osvícen Duchem svatým, zpřetrhal umělé pletivo
klamných vývodů a důkazů židovských zákoníkův a obhájil učení Je
žíšovo tak jasně a přesvědčivě, že nemohli odolati moudrosti a Duchu,
kterým mluvil.
Z malomoci a hanby nad orážkou, kterou přívržencům synagogy
připravil Sv. Štěpán, roznítil hněv jejich zlobná srdce, takže slyšíce
skvělou řeč sv. jáhna, pukali hněvem ve svém srdci a skřípali zuby na
něho. Hle taková zuřivost zachvátila nepřátele pravdy Páně. A ve
svém hněvu a vzteku .obořili se na sv. Štěpána, vyvrhli ho ven z města
a tam jej ukamcnovali. — A tu světec se za své nepřátele modlí s ústy
krví zalitými: „Pane, nepokládej jim toho za hřích.“
Hle, dr. v Kr., jak hrozným způsobem se vybíjí hněv, usmrcením
nevinného sv. jáhna. Pozorujme, jak “hrdinsky umírá první křesťanský
mučedník a jak podle vzoru Kristova potírá hněvivost svých nepřátel
jedinou zbraní: modlitbou.
Porozjímejme tedy dnes ku cti sv. Štěpána, a) co jest hněv a b)
jak máme svoji hněvivost krotiti a potlačovati?

]. ]. Clověk hněvivý, podobá se zamračené obloze, která blesky metá
a hromem burácí. Neboť zkušenost nás přesvědčuje, že _zočí člověka
hněvivého oheň zloby a vášnivého vzteku šlehá a ústa jeho pronášejí
slova hrubá, pomstychtivá, žádající neštěstí, pokoření ano ismrt pro- 
tivníka. Slova ve hněvu pronesená, odhalují hříšnou duši člověka hněvi
vého v celé iejí zlobě jak praví spisovatel (Nietsche): „Hněv vystřebává
duši .a odhaluje ji až na dno.“
2. Avšak hněv hyzdí netoliko duši, ale itělo člověka. Na tváři

obrážíseto,covctuši

člověka hárá.jemný pozorovatel lid. tváří pozná

z obličeje člověka nejen ctnost, kterou se vyznamenává, ale ih'řích &
neřest, kterými jest stižen. V tom smyslu jsme všichni sochaři svého
těla, jak co se týče krásy, tak co se týče ohyzdnosti. Svoji krásu a
ušlechtilost tělesnou můžeme .zvýšiti každou svojí ctností a naopak,
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tvář každého člověka nabývá hříchem výrazu pochmurného, odporného
. odpudivého. Tak ihněv vřezává se takřka lidem v obličej, z něhož
vyzírá bezoh'ledná zloba a divoká pomstychtivost. Dobře popisuje účin
ky hněvu sv. Řehoř Vel. (ln s. Mor. c. 30.): „Srdce ostny hněvu rozpá
lené se třepetá, tělo se chvěje, jazyk tuhne, tvář se rdí, oči zdrsňui-Í
& nepoznávají známých, ústa sice k výkřikům se upravují, ale co proná
šejí, cit si neuvědomuje.“
3. je-li hněvem stižen celý národ, pak se tyto úkazy, jež jsme na
jednotlivcích hněvivých pozorovali, nejen neumenšují, nýbrž spíše v
lidských masách stupňují. Národ hněvem naplněný neuznává žádný jiný
národ za rovnocenný, a proto jej chce zdeptati, pokořiti, anebo úplně
Vyhladiti. A takové nespravedlivé úsilí jednoho národa proti druhému
vede k válkám, jak nás o tom tisícileiá zkušenost, dějepisem zaznamenaná,
poučuje.

,"

_ Proto každý člověk dobré vůle, který to s pokojem a mírem upřímně
myslí, který jest proti jakékoliv válce, musí se přičiniti oto, aby od
straněn byl kořen, z kterého války pramení, to jest nenávist a hněvivá
pomstychtivost, která se snad zahnízdila v jeho vlastním srdci. Neboť
bude-li jí prost každý jednotlivec, pár bude jí ušetřen icelý národ.
A jest to zvláště povinností rodičů, pěstounů ia vychovatelů, aby :
ůtlých srdcí dětských vyplenily všechny pudy a sklony pomstychtivé,
by se tam- jednou nerozrostly. jen tak může býti v dětech vypěstována
síla a pevná vůle, vytvořiti poměry,-které by válku s její přemírou
bídy a protikulturních činů znemožnily.
4. Někteří lidé snaží se svoji pom-stychtivost a hněvivost omluviti
snahou po nápravě bližního a mluví o šlechetném hněvu. Avšak ne—
zapomínejme, že šlechetné jest jenom to, co pochází z říše lásky, hněv
však neprýští z čistého pramene lásky, nýbrž z kalné prohlubně ne
návisti k bližnímu a z nepěkného úmyslu bližnímu uškoditi.
Mimo to člověk hněvivý mluví o šlechetném hněvu jen tenkráte,
když sám se hněvá a zlobí, když však jiní lidé přijdou k němu stak
zvaným hněvem šlechetným, tu hned obrátí a tvrdí, že jsou hrubí,
1nevzdělaní, že podléhají vášni člověka nedůstojné. Soudní síně projedná—
vající všelijaké urážky na cti, různé činy ve hněvu spáchané to bohužel
velmi často potvrzují. Proto pamatujme, že „mstivost a hněvivost pro
zrazuje vžd'y zlé srdce.“ (Dr. Kachník) a z té pří-činy nemůže býti nikd'y
šlechetná, a nám jako opravdovým vyznavačům křesťanství nezbývá jiného
než ji potlačova'i, chceme-Yi se krásným jménem- křesťana honositi.
ll. ]. „jsou dvojí lidé: jedlni, kteří se rádi hněvají a druzíi kteří na
to nic nedbají'í,

praví »čs. přísloví. Auv—ážímie-limá!. tento lid. výrok, po

známe, že skrývá v sobě hlubokou moudrost. jenomže bohužel ti druzí, kteří
na hněvivost prvních nic nedbají a klidnými zůstanou ikdyby se první
sebe více zlobili, zpravidla tuto svoji tichost a věrnost zásadám křes
.fanským, odnášejí ztrátou někdy cti, jindy majetku,. ba dokonce i života.
Sv. Stěpán, jeho'ž památku si dnes připomínáme, jest nám toh'o
jasným příkladem. Hněviví stoupenci židovské synagogy mu ve své
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zuřivosti připravili hroznou smrt ukamenováním, protože hájil stateč—
ně učení Kristovo. A sv. Stěpán hněv svých nepřátel-tlumí pozdvihnutím.
svých očí k nebi, ke svému. vzoru, Kristu Pánu, Beránku nejtiššímu
a ústa jeho šeptají modlitbu za své zaslepené, hněvivé katany:
„Pane, nepokládej jim to za hřích“ (Sk. ap. 54,-60.)
2. Po příkladu sv. Štěpána, zkrotíme nejlépe jak svou hříšnou hněvi'
vost, tak i pomstychtivost bliž'ních, budeme-li míti stále na očích příklad
svého Bo'žského Spasitele. Při jehďzrození, jak jsme sifv-čera připomí
nali, andělé prozp'ěvovali „pokoj lidem dobré vůle“ =(Lu1k. 2, H.) a,
proto jen ten, kdo se nechá vésti tím Bofžským Dítkem Betlémským,
a jeho pokorným příkladem, může vymýtiti ze srdce svého všelikou
pomstychtivost a zlobu.
Anglický důstojník zaslal „Timesům“ angl. .časopisu dopis,- uveřej—
něný v tomto časopise 2. ledna 1915, v němž líčí, jak čarovné Vánoce—
sblížily oba nepřáteťské tábory německý a anglický na bojišti. V dopise
tom se praví: „O Stědrém večeru nebyli jsme ani tak k politování.
Zřídka kdy ztrávil jsem tento

dem tak zajímavě

a radOStně —- přes-.

zvláštní poměry v jakých jsme. Seděli jsme ve střeleckých zákopech,
Tu začali Němci naproti nám slaviti svůj Štědrý večer a volali na nás,
abychom ze svých zákopů vyšli a přátelsky si s nimi _pohovořili. Zpía
vali své písně a naši lidé zpívali pak jako odpověď několik našich
písní vánočních. Němci“ zpívali ještě celou noc... To celé mluvení o.
zášti, všecek ten šílený vztek, jimiž od počátku války zuří jeden proti
druhému, zmírňuje a utišuje se magickým kouzlem Vánoc! A skutečně,
řekl nám je'd'en Němec: „Ale vy máte přece tutéž víru jako my a dnes-.
je den pokoj'e!“
Není to tedy náboženství, které skýtá naději pro příští mír, je-li
možno, že dva velicí národové, kteří se nenávidí, jak to zřídka činili,
nepřátelé, kteří si zášt' a pomstu přisáhali o Božím Hodu Vánočním
k vůli svatému významu, který jest v nich' obsažen, si navzájem přeji
štěstí? Tedy ina rozvaděné nepřátele na frontě působilo Betlémské—
Dítko, které. přineslo pokoj a lásku a nikoli zuřivou pomstychtivost
& vraždění.

3. jest ovšem pravda, že přem'áhání hněvivosti jest člověku poněkud
obtížné, dokud nenabude vrchu plná rozvaha a přesvědčení, že slova,
Kristova: „milujte i nepřátele své“, platí zvláště pro nás, katolické
křesťany. Vždyť, jak praví sv. Tomáš Aquinský: „Hněv zaslepuje člo
věka, že nepřihlíží ani k osobám, ani k věcem, ani ke cti idopouští
se snadno pohany a spílání.“ A to jest právě naší povinností, chceme-li
hrněvivost svoji vůči lidem potlačiti, abychom uvažovali, zda—li to, co
lnás u lidí ke hněm p0puzuje, nebylo u nich zaviněno špatnou výchovou,
nedostatkem dobrých přátel, různými jinými okolnostmi, takže _na svých
špatnostech tolik viny nemají, kolik my jim ve své p0pudlivosti při—
fčítáme.

'

Vypravuje se, že římský vojevůdce Caesar, když jej něco p0puzovalo,
k hněvu počítal do 20, než promluvil aneb něco učinil a tak se vyhnui
nebezpečí pronésti anebo vykonati něco neprozřetelného a ukvapeného._
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wroto staří doporučovali pravidlo: „Festina lente“ t. j., když nejvíce
:spěch-áš, odpočiň si. A podobně můžeme raditi rozhněvanému, když jsi
rozčílen, rnečiň svých rozhodnutí, nýbrž počkej, až se umírníš a uklidníš.
4. Člověk, který by se nenaučil potlačovati svého hněvu, stal by
se všem lidem obtížným, vylučoval by se sám ze společnosti, byl by
znenáhla opouštěn isvými nejbližšími a zůstal by .na konec zcela osa—
mocen. Jednou ze špatných vlastností člověka hněvivého jest, že nechce
uznali svou vinu a vzdorovit-ě zůstává ve své zlobě i tenkráte, když mu
byla pravice ke smíření podána. Člověk hněvivý, až spory a nepřátelství
zaviňuje, zpupně odmítá v „nepochopitelné zatvrzelosti to, co by vedlo
-k pokoji, míru; smíření a přátelskému soužití, uraženého dělá, na všecko
se škaredí, jakoby všecka láska v srdci jeho zamrzla.
_
Cetl jsem kdysi ošvýcarském dvorci, jehož majitel s manželkou
každý večer společně se modlíval Otčenáš — až kdysi se pohněvali pro
;.,jakousi záležitost peněžní. Ve hněvu po celý den na sebe slovo nepro
mluvili a ani ke společné modlitbě večer se nesešl'i. Popoprvé bez
společné modlitby ve hněvu a vzdoru ulehli na lůžko. Večer každý čekal
s tlukoucím srdcem, zdali druhý začne mluvirti a k modlitbě \'ybídne.
Tím by se bylo vše urovnalo, „manželé byli by se udobřili, začarování,
„jež jim ústa zamykalo by bylo prolomeno. Ale žádný z obou nedovedl
svoji hněvivost přemoci, až si každý přál, aby jej druhý ztoho nepři
rozeného stavu vysvobodil. Tak usnuli ponejprv ve svém manželském
životě \beze slova, 5 ústy hněvem uzamknutými. Od toho nešťastného
dne, tr'hliina mezi oběma manželi se rozšiřovala, hněv všelikou lásku
iz jich srdcí vyssál a na komec žili spolu jako dva docela si cizí lidé.
M. dr., snad imy jsme měli ve svém životě již takový nešťastný,
hněvem zkažený den, který třeba neměl tak zhoubné následky, jako u
*oněchlmanželů, přece jen nám v očích bližních uškodil a nám nijak ne
prospěl. Vždyť co by mohlo z hněvu, jednoho z hlavních hříchů, doh
rého postavil? Známo jest, že „pomsta za pomstou "spěje a všem se zle
děje.“ (Dr. Kachník.)
Proto varujme se, následovati hněvivých nepřátel sv. Štěpána, va
Irujme se pomstychtivosti ke svým bližním, ale následujme tichého sv.
jáhna Štěpána, který se modlí ve smrtelném zápasu za své nepřátele.
Jako praví .učeníci tichého Božského Spasitele, milujme své bližní, žijme
\s nimi v pokoji, lásce a svornosti a pak, zasloužíme si, aby jednou po
smrti inám byla nebesa otevřena, “kde nás s radostí přijme Dítko
Betlémské. Amen.

Kázání na konec roku občanského.

'Hřích smrt přináší, víra v Boha život dává.
„A nevejde do království Beránkova nic neposkvrněného,.ani
kdo pa'še ohavnost a lež, leč jen ti, kteří jsou napsání v Berán
i.

kově knize života.“

(Zjev. 21, 27.) .

\
Dvojím a to zcela různým způsobem loučí se dnes na konci IV!
r. lidé
% posledním dnem v roce. Jedni se nemírně veselí, ba přímo h_Vl'la v
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nestřídmých a smyslných požitcích utápějí všelikou vzpomínku na Boha
a nesmrtelnou duši. Druzí však s myslí náleži-tě sebranou vcházejí do.
chrámů, aby tam před svatostánkem vzpoměli na všechna dobrodiní
kterých se jim v celém roce dostalo a aby za ně Dárci všeho dobra,_
Bohu, poděkovali.
První vidí mylně cíl člověka výhradně na této zemi. Proto snaží se
o to, aby co nejvíce na světě „užili, své požitky stupňují, neboť neuzná
vajíce nesmrtelnost duše namlouvají si, že smrtí všecko skončí. Druztj
vznášejí se na perutích modlitby k trůnu Božímu, kde po pravici Božt
bytuje Kristus, který proto na svět přišel, žil, trpěl a z mrtvých vstal,.
aby nás přesvědčil, že imy jednou z mrtvých vstaneme, že smrtí ne
skončí se život člowěka, nýbrž že tato jest branou k životu vyššímu, do-.
konalejšímu, věčnému.
.
O prvních říká svět, že žijí, o druhých, že za živa se pohřbívajíl.,
Avšak jest tomu právě naopak. Neboť vězte, že hřích a hříšné požitky—

usmrcují, křesťanská víra v Boha však opravdový život dává.
A to isemv učí-nil předmětem dnešního našeho rozjímání.

. . .

1. Po všechen

čas, ve kterém lidstvo na zemi žije, možno v něm—_

zříti dva myšlénkové proudy, dva tábory. jeden přihlíží k duchovní strán—
ce člověka a tuto snaží se hlavně vzdělati, pěstovati, povznésti, aniž by
při tom naprosto zanedbával i stránky hmotné, pokud .této jest k udržení;
prvé potřeba. Druhý všímá si výhradně hmotné části člověka, duševní
neuznává, jí pohrdá, ba dokonce se jí usmívá. již nejstarší synové Ada-.
movi jsou zástupci těchto dvou rozdílných názorů. Abel Boha uctívá,
svoji nesmrtelnou duši na mysli má, Kain Boha uráží, duši zanedbává__
a jen o tělo & pozemské věci se stará.
Dvojí myšlénkový směr na život a cíl člověka na zemi líčí iřecká
báje o hrdinovi Herakleoxi. Když tento rek dorostl a měl nastoupiti
dráhu veřejného života, přišel prý na rozcestí, na němž se dvě cesty
rozbíhaly, avšak cesty byly zcela od sebe rozdílné. jedna cesta vedla.
krásnými lučinami, plnými květin azdála se býti velmi rozkošnou,
druhá však vedla krajem “drsným & nevábným. Na jednu z těch cest
měl se vydati Herakles. Než, kterou z nich měl voliti?
Tu prý k němu, jak vypravuje báje, přistoupila žena, která byla u;
kraje cesty rozkošné a krásné. Zena byla v prapodivném- ustrojení a_
vábivla hrdinu slovy: „Pojď sem na tuto cestu, hle, budeš ji míti pří
jemnou a plnou rozkoší, jakých“si jen bude srdce tvé přáti.“ „A kam vede
cesta tato?“, tázal se Herakles. „O tom zatím nemluvme“, odpověděla.
žena. — Na to Herakles se obrátil k cestě druhé. ltam seděla žena,
ale jen jednoduše oděná, která hrdinu zvala: „Pojď, mladíku, touto
cestou mou; při prvním pohledu, zdá se býti nepohodlnou, d'rsnou, ale-
.po překonání prvních těžkostí, stává se bezpečnou a pevnou“ „A kam..
vede cesta tato?“, tázal se opět Herakles. „K nesmrtelnosti a věčně
slávě“, vece žena. „Půjdu po této cestě“, rozhodl se rychle Herakles,
„nebot' toužím po nesmrtelnosti" a věčně slávě a překážek se nelekám.“—
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Z této báje patrno, že ipohané užívajíce správně svého rozumu,
poznávali, že cesta ctnosti je sice drsná, avšak vede k nesmrtelnosti a
věčné slávě, kdežto cesta hříchu, třeba na oko rozkošná a vábná, vede
do záhuby. Tím smutnější jest, že v „nější nábožensky vlažné době,
někteří křesťané nechtějí znáti ani tolik, co pohané. Vždyť patří skoro
!( pravidlům slušnosti, aby se slova hřích buď vůbec neužívalo, anebo
co nejméně. Místo slova hřích mluvívá se o slabostech, vadách, nedoko
nalostech, křehkostech, lidské přirozenosti a p. již z tohoto rozmanitého
pojmenování, které se snaží rozmanitě okrášliti to, co jest vědomým &
dobrovolným přestoupením zákona Božího, jest nejlépe viděti, jak daleko
jsme se uchýlili od pravého křesťanství. Co první církev vyslovovala
jenom s hrůzou a zač vtělený Syn Boží na kříži krvácel, to kleslo v
očích nynějšího člověka na pouhou slabost.
vv) !

_ 2. A přece veric1 člověk má se varovati nejen hříchu, ale ikaždé
dobrovol. příležitosti 'k němu, a proto má býti i v zábavách opatrný. Pro
věřícího katolického křesťana mají býti zábavy jen takové voleny a vy
hledávany, které by vylučovaly možnost dopustitiv se hříchu. Zábava“
má býti osvěžením a lékem a nikoli jedem otravujícím tělo a zvláště
duši. Vždyt', jak praví jistý filosof italský „v každém člověku dříme
šelma s celou smečkou náruživostí, která čeká jen na příležitost, aby
Usmrcovala.“ A kdo tuto šelmu nekrotí sebezáporem, sebepřemaáháním,
vlastní .ukázněností, ten Spěje do jisté záhuby. A proto nejen v zábavě,'
nýbrž iv tak zvaných okamžicích štěstí může nás ovládnouti zlá ná
ruživost, která jest s to nás do hříchu a tím do zkázy svrhnouti.
Mechanik (Karel Procházka z České Třebové) hrál kdysi v karty
.a vyhrál v nich los „Pražských vzorkových veletrhů“ V .poslcdní den
roku 1923 konal se tah a los vyhrál hlavní výhru 150.000 Kč. Tehdy
(Procházka) ise ženou si přijel do Prahy pro peníze. jest .nesčíslně
mnoho možnosti, které si šťastný výherce mohl zvolirti, aby si lulehčil
život a dal základ k dalšímu rozvoji. (Procházka) si bohužel zvolil tuto:
Nechal práce a počal hýřiti. Příživníků se našlo hned celé hejno. Za 2
měsíce rozházel lehkomyslný muž celou výhru a s posledními tisícovkami
odejel do Vídně. Tam mu všechny zbylé peníze ukradly lehké ženštiny.
Když si uvědomil své neočekávané štěstí i pád, 'zastřelil se hned tam ve
Vídni 1. března 1924. V Č. Třebové zbyla po něm žena a 2 malé děti,
které se octly takto v největší bídě.
Příběh tento učí, že člověk nejen si neváží toho, co získal bez práce,
namáhání a strádání, ale jest důkazem itoho, co pravil onen filosof
italský, že v člověku dříme šelma a že často itak zvané štěstí,. může
může býti stripněm k záhubě časné iv'ěčné. (Lid. 4. H. 1924.) Správně
dí Písmo sv.: „Každý bývá lákán a pokou'šen od své vlastní žádosti,
potom žádost počavší rodí hřích, hřích pak byv potom dokonán rodí
smrt.“ (jak. 1, 14. 15.)
_
3. A přece jsou mnozí lidé, kteří proti jasnému znění *slov. Písma

sv. jednají celý rok, ale i dnes, v poslední den v roce. jsou lidé, kteří
ke hříchům celého roku přidávají dnes nový a tak duši svou nesmyslným
břemenem obtěžkávají. Není pak divu, že následuje konec. Ti místo do
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Chrámu, Spěchají dnes do hostinců a tam nestiídmosti a jiným .vášním

h'oldu'í a tak nejen starý špatně končí, ale inový rok špatně nv těž
kých . Ších začínají.
V jásené u joseiova, oslavoval jistý řezník „sylvestra“ 31. prosince
1922 v hostinci nestřídmým' pitím a zpil se do .té míry, že iupadl v
pijácké delirium, to jest šílenství. V tomto hrozném stavu, popadl ostrý.
nůž a než mu mohl někdo zabrániti rozřízl si třemi řezy břicho, takže
musel býti okamžitě dcpraven do nemocnice v jaroměři. (Venkov 192.1)
Hle, tak účtují někteří lidé na konci; roku s Bohem' a se “svou nesmrtel—
nou dluší, která musí jednou počet vydati ze všech' skutků celého svého
života.
4. Právě dnešní den vybízí nás k tomu, abychom se vážně zamyslili
nejen nad celým rokem právě Uplynulým, ale i nad celým minulým svým
žvotem, abychom si uvědomili, že im-y jednou připojíme se ktomu
zástupu lidí všech věků a přerozm-anitých stavů, kteří nás již předešli
na věčnost. Zajímavý náhrobní nápis čte se v Kamenu 11C. Budlěj'ovid
na rakvi rytíře jana Krištofa Malovce z Malovic do cínové desky vy
rytý a — jak se zdá —-od něho samého složený. Nápis zní: „O, čtenáři,
kdo jsem já? Prach a papel. Co jsem byl? Urozený a statečný rvtiř ].
Kr. Malovec z Malovic, pán na Kameně, Zvěstově 'a Li'bani. A hle,
nyní dědictví mé jsou červi. Byl jsem jeho milosti císařský raďa; nyní
vSak proti smrti rady jsem nenašel. Byl jsem soudce zemský; sám
však soudu Božímu jsem neušel. Byl jsem Malostranský hejtman; o
jak malou stránku jsem si získal. Byl jsem nejvyšší země berník; nyní
v berní smrti se nacházím. Co mně dnes, zítra, milý čtenáři, tobě!
Proto vzdechni aspoň a řekni: Odpočinutí věčné, dej mu, 6 Pane! Léta
“Páně 1677 dne 20. měsíce července.“ (Lid. 6. W. 1921.)
i ty, kř. m., at' jsi boháčem nebo chudákem, učencem nebo neučeným,

úředníkem nebo dělníkem, statkářem nebo čeledínem, budeš fjednou
klásti přísné účty z každého okamžiku života, který ti dal Bůh. Na jem
ných vážkách nekonečné spravedlnosti, bude srovnávati Bůh dobro i
210, ctnost i hřích. A běda, kdybychom ukázali, že jsme prohospodařili.
Neposuzujmc věci, důstojenství a své úřady jen dle jich vábivého ze
vnějšku, nýbrž považujme to vše za prostředek své spásy a proto dí
vejme se na vše oči-ma víry a nezapomeňme na tu pravdu, kterou si
dal rytíř Malovec vyrýti na svůj náhrobek, totiž, že jsme prach a v prach
se obrátíme.
5. Takové myšle'nky, které mají základ v naší drahé katolické víře,
jsou s to, aby přivedly na cestu dobrou i člověka zbloudilého a v hříších
tonoucího. Vincenzo Vincenzi, sekretář a předseda nekatolických (soc.
dem.) organisací v Italii, nalezl opět smíření s Matkou církví a 8 Je
žíšem na konci roku 1920. Týž Vincenzi až do roku 1903 byl váženým
knězem, doktorem bohosloví a profesorem semináře. Pojednou ku vše
o'becnému podivu odložil kněžský šat a vydal dílo, v němž líčil kněze,
jenž léta zápasí s pochybností ohledně katolické víry a morálky. jeho
hrdina konečně podléhá a katolickou víru odhazuje. Toto dílo vystouplého
učeného kněze způsobilo tehdy v ltalii veliký rozruch a církvi způsobilo
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mnoho škod. Spolubratr nešťastného Vincenzi'ho obětoval se Bohu za
něho, aby vyprosil zbloudilému navrácení. Koněčně po diouhých 12 letech
byly modlitby vyslyšeny. Dr. Vincenzi přetrhl svazky, jež ho poutaly ke
světu a uchýlil se do passionistického kláštera v Umfbrii. Slovy, až k'
slzám dojímavými odprosil křest. lid za dané pohoršení. jako člen přís
ného kajícího řádu chce smazati ustavičným pokáním svou vinu a od“
činiti dané pohoršení.
Z toho případu patrno, že ani učenost a zběhlost v bohosloví ne—
chrání před poblouzněním a hříchem, nemá—li člověk pevnou víru a
jestliže se nechá ovládnouti pýchou a domýšlivostí. Kdo však vážně uva
žuje o své malomocí, o své křehkosti, o své pomíjejícnosti, o smrti a
soudu, o životě věčném, ale také věčném zatracení, jak vyznáváme v
apoštol. vyznání, ten jistě se vrátí na cestu dobrou a spasitelnou jako
onen italský kněz. Správně napomíná nás před bludným-i: naukami, od
pravé víry odvádějícími, sv. Pavel slovy: „Naukami různými .a cizími
sváděti se nedávejte, neboť dObré jest utvrzovati srdce milosti.“ (Zid.
13, 9.)'

M. dr.! Řekl jsem na počátku své řeči, že dvojím způsobem dnes
oslavují lidé konec r. jed-ni výhradně jen zábavami a požitky, druzí roz
Jírnáním a zpytováním, jak dalece se odchýlili od zákona Božího v mi
nulém roce a co dobrého vykonali. pro svou spásu.
A tu si dovoluji tvrditi, že mezi těmi klečícími postavami v kostele,
z nichž každá vážně přehlíží svůj život, vtom nábožném zahloubání
jest více života, než v té nejživější půlnoční scéně sylvestrovské. V té
jest mnoho smrti, smrti všelijak okrášlené, nalíčené, křečovitě se smějící,
smrti, která snad neuchvacuje člověka hned, ale která se třeba pomalu,
ale neúprosně se svojí kosou přibližuje. — Proto pravdivá slova napsal
veliký učitel církevní sv. Tomáš Aquinský ve svém hymnu, oslavujícím
svátostného Spasitele: „Mors est malis, vita bonis“, „zlým smrt, dobrým.
život.“
Nuže nezapomínejme

nejen
' smrti
Boží
světě

na ta slova výstražná

a připomíncj—me si je—

dnes, ale po všechny dny života našeho. Varuj'me se hříchu a tím
věčné, buďme ctnostnými a dobrými a_budeme živými v milosti
na zemi a až jednou ukončí se poslední den života našeho na
— i na věčnosti. Amen.

Kázání na Nový rok.

Liďské štěstí.
„Ukázala se milost Boha, Spasitele našeho všem lidem.“ (Tit. 2,ll.)

Dr. v Kr.! Stojíme na prahu nového roku, nastupujeme novou ne
známou cestu, o které dnes nevíme, co nám bude na ní zakusiti a jak
se nám na této dlouhé pouti povede. Všichni přátelé a známí k nám
dnes spěchají, aby nám stiskli pravici a přáli nám všeho dobra a blaha
nejen dnes, ale po všecky dny nastávajícího roku.. My tu pozornost
s vážným zamýšlením přijímáme a navzájem též přejeme všem těm dra—
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hým duším všeho dobra. A poněvadž ze zkušenosti víme, jak člověk je
slabý, aby mohl pouhým slovem anebo stisknutím ruky sobě nebo jiným
štěstí a blaho vykouzliti, mysl naše zalétá k Tomu, který jest dárcem
všeho dobra, který svého jediného Syn-a na svět'poslal, aby lidí vskutku
obšt'astnil. Ano „ukázala se milost Boha Spasitele našeho všem lidem“,
jak praví sv. Pavel v dnešní sv. epištole.'_ležíš proto přišel na svět, aby
milosti a dobro rozdával všem lidem;
Proto ještě dnes plesáme v radostném zpěvu: „Clověčenství naše —
veselme se — ráčil- vzíti na se — radujme se!“ Clověkem Syn Boží! se
stal, z Panny přečisté se narodil, dnešního dne byl obřezán, aby nám
přinesl milost opravdového blaha a štěstí. Porozjímej-me tedy dnes o lid
ském štěstí.

. i .

l. V zimě, ve které slavíme právě významnou slaVnost dnešní, není
jistě jediného člověka, ikdyby velebil některé výhody a přednosti zi
my, kdož by netoužil po jaru, kdo by se v duchu netěšil-, že mrazy. po
minou, sníh roztaje, ledy- odpiynou a slunce zahřeje vychlad'loii zemi a
vykouzlí na ní tisíce květů, jak to vídáme na jaře.
A jako všichni toužíme po jaru, tak všichni chováme v srdcích svých
žádost po štěstí. Každý o něm sní a po něm touží. Dítě sotva se mu
rozoumek poněkud otevře, jinoši i panny, muži i ženy, ba i starci a sta
řeny a to všech stavů a věků vztahují své chvějící se ruce po štěstí.
Všichni sní o blahu žádným trudem' nezkaleném, o štěstí bez jediného
mráčku a stínu utrpení, o životě bez starostí a bolu. Tuto touhu mají
všichni lidé vepsánu hluboko do své duše. Tato všeobecná touha po štěs
-tí jest důkazem, že všichni lidé jsou stvořeni ku štěstí a pro štěstí, ale
vězme, že to pravé štěstí není z tohoto světa.
Přemnozí lidé se mýlí, když myslí, že když se na ně usměje něco
blaha na světě, že jest to již to pravé a trvalé štěstí a zapomínají, že
jako to jarní slunce v březnu září a hřeje jen několik hodin a pak jako
trest přivalí se ještě znova sněhy a deště, vichřice a mrazy, tak jest to
i s lidským blahem pozemským. Po smíchu vždy jde pláč, po radosti
žalost, po odpočinku námaha, po zisku ztráta, po klidu boj, po přátelství
váda, po zdraví nemoc, po dlouholetém soužití milujících se srdcí bo
lestné rozloučení smrtí.
Není na světě člověka, který by toho všeho nezažil. Mladému ženichu
když si od oltáře nevěstu odvádí se zdá, že se mu. ráj otevřel-,ale dříve
než se naděje, vystoupí často na obloze jeho blaha manželského mraky,
věštící často hrozivou bouři. — Mladá matka, které právě položili do
náručí její prvorozené dítě, září štěstím a spřádá z vábných představ a
snů obraz nejkrásnější budoucnosti, ale náhle zatíží jako chladný se
verák bolest, nemoc dítěte a starost roztrhá všechno to předivo luzných
snů.
Mladý hOSpodář, který přejal od otce statek a v hrdém sebevědomí
samostatnosti obchází a prohlíží pole, luka id'ům, mladi-čký důstojník,
který s tasenou šavlí po prvé vede svůj oddíl vojenský hlavní třídou
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sídelního města, novokněz, který u swtém zanícení a pln nebeské ra
dosti přináší Bohu první svatou oběť, železniční úředník, který v nové
lesk-lé uniformě s hodinkami v ruce po prvé nechá vyjížděti rychlovlak
z hlavního města republiky, biskup, když po prvé stříbrná herla zvoní
na mramorové dlažbě a lid zbožně padá na kolena před jeho žehnají'eí
rukou, president, když po prvé přijal hol-d úředníků a jásot obyvatelů;
papež, když po slavné korunovaci za hlaholu zvonů, za plesání lidu jest
veden do mého paláce: ti snad se domnívají, že jaro jejich štěstí jest tu.
Ale jak se mohou mýliti. Štěstí se na ně jenom z dálky pousmálo, jako
se usměie to březnové slunce. (';asto neuplyne dlouhý čas a kolem nich
to začne \řít & bouřit, místo tepla lásky zamrazí nepřízeň a zášť, místo
jasu a S\ětla rozloží se temno starosti a opuštěnosti.
A podobně i my sami byli jsme nuceni často si doznati, jaro našeho
štěstí bylo často klamné, to co jsme měli za štěstí byl pouhý záblesk,
pouhý paprsek toho touženého blaha, které ve své plnosti jest v dalekém
neznámu. Tak musí doznati jednotlivci, tak musí d'oznati rodiny, společ
nosti, národové, státy. Takmý byl i život světců a světic Božích. ! matka
Páně se sice ještě dnes při Obřezávání Syna svého radovala z jeho naro
zení, ale zanedlouho se velmi zarmoutila, když při Očišťování v chrámě
Jerusalemském uslyšela prorocká slova Simeonova: „A tvou vlastní duši
pronikne meči“ (Luk. 2, 35.) A ty druhé bolesti svým časem následovaly,
'ba se stupňovaly tak, že umělci zobrazují Rodičku Boží právem se srdcem
'sedmerým mečem bolestí proklaným.
2. Uvážíme-li tuto skutečnost, poznáme, že pošetile si počínají lidé,
když hledají své štěstí výhraďně ve statcích tohoto světa, zvláště v bo
hatství, které se snaží za každou cenu získati a je hromaditi. Vždyť i zla
to, které svým leskem tak mnohé zlákalo, že v jeho záři domnívali se
nalézti své štěstí, má své ostré hrany, kterými pořeže ty, kteří je shro
maižďují. Vždyť víme, že zlato samo k spokojenosti a vnitřnímu štěstí ne
stačí, neboť 'čím více bohatství, tím více starostí, bázně a úzkostí a kde
starost, kde bázeň, tam není klid, blaho, štěstí.

Jiní \'idí štěstí své iveškerého lidstva vtom technickém pokroku
ducha lidského. Přiznávám milerád, že věda v poslední době velmi po
kročila, že technika se může honositi vymoženostmi vskutku nepopíratel
nými a zvláště nyní vidíme, kterak si podmaňuje vzduch svými vzducho
'loďmi a aeroplany. (:lověk v poslední době vykonal divy na poli věd a
umění. Ale ani tyto všechny věci nemohou přinésti trvalého štěstí srdci
lidskému. Pra\da, na ch\íli osmi rozradují, aby pak tím \íce po čase
zranily a zarmoutily.
S jakou pýchou a radostným sebevědomím se vydala na svoji vzduš
nou pouť francouzská vzducholoď Dixmunde předi Vánocemi 1023 a jak
bídně skončili tito letci v moři Středozemním, kamž větrem byli zahnáni
a bezpochyby v bouři bleskem zasažení. Netrvalo tedy štěstí jejich dlou
ho a následovala strašná smrt a bolestný zármutek příbuzných icelého
světa, když tu smutnou zprávu v novinách četli. Dobře praví spisovatel
Bodenstedt: „Po dokonalém štěstí marně se pachtíš zde \' pozemském
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údolí: bol jest jádrem života a štěstí jen jeho skořepinou. Ve štěstí zne—
nadání přikva-čí na tebe blesky bolestné, jakoby ti cosi v duši šeptalo:
'Není zde štěstí trvalé.“
3. Trvalé štěstí může nám' přinésti toliko křesťanská víra. Žalmista
Páně volá: lntroibo ad altarem Dei, ad Deum, qui laetificat iuventutem
'meam.“ „Vejdu k oltáři Božímu, k Bohu, který obveseluje mladost mou.“
Jedině u Bo'ha nalezneme ten pramen, z kterého prýští všeliké lidské

štěstí.

Král franc. Karel lX. tázal se kdysi slavného učence a básníka ital
ského Torquata Tassa, kdo že jest nejšťastnější? "„Bůh“, zněla odpověď.
„O tom není pochyby“, pravil král-, „ale kdo je nejšťastnější po Bohu
a andělíchP“ — „Ten, kdo se snaží Bohu býti podloben, pokud lidské
síly stačí, a to láskou, dobrými skutky a čistotou duše“, odvětil Torquata
Tasso vážně. A jistě, př. dr., pravdu hlubokou pověděl učený básník. S
kým jest Bůh, s tím jest Boží požehnání. A kde jest Boží požehnání,
tam jest opravdové štěstí.
Ovšem nesmíme zapomenou-ti, že plného štěstí není možno žádnému
člověku dosáhnouti, nebot' jest údělem tohoto slzavého údolí rozmanitá
bolest, nedostatek; ale člověk Věrou proniknutý dosáhne jistého stupně
odevzdanosti ai kruté nehody životní přijímá s jistým klidem a dovede
je obraceti ve stránku lepší, snesitel-nější. Proto dobře napsal prof. K.
Klostermann: „Naprostého štěstí není na světě, ale každému člověku lze
dosáhnou'i jistého životního klidu a spojené s tímto spokojenosti, mvá-li
svědomí čisté a zůstane-li zdráv a ku práci schopen, k čemuž ovšem
může dopomoci jen Bůh sám. Třeba jen uskrovniti se, nebažiti po mar
nostech a vystříhati se špatně společnosti.“ (Mlhy na Blatech 73.)
4. St'astným tedy může býti jen člověk, který si zachová čisté svě
domí, jak praví Klostermann, čili kdo se varuje hříchu, šťastným může
býti ten, _kdo koná dobré skutky, jak odpověd-ěl Torquato Tasso králi
Ludvíku IX.
Nedávno sešel jsem se s bohatým“ pánem, který procestoval celý
svět a proto viděl mnoho krásných věcí, zažil a užil takových věcí, o
nichž obyčejný člověk, k svému povolání připoutaný ani sníti se neodváží.
l otázal jsem se ho: „Řekněte mi upřímně, kdy jste se vlastně v životě
cítil nejšt'astnějšímP“ Tu mi odpověděl: „Když jsem dostal v M. h'lav
ničku a ležel jsem v nemocnici.“ Udiven touto odpověd'í, znova jsem se
otázal: „Vy jste prožil své nejkrásnější chvíle v nemocnici, to mi las
kavě vysvětliteP“ — „Ano“, odpověděl-, „ošetřovala mne milosrdná sestra
a nemohu nikdy zapomenouti na její andělskou mírnost a trpělivost. Byl
jsem jí cizincem a měla mimo mne na starosti ještě jiné nemocné a služ—
bu konala dnem i nocí, ale celých 8 týdnů jsem“ víd'ával v obličeji jejím
vždy tutéž zářící dobrotu, nikdy jsem nespatřil ani nejmenší omrzelosti

nebo podrážděnosti. Ano tenkráte jsem byl blažený“
Tedy v nemocnici prožil dotyčný boháč své nejkrásnější, nejšťast
nější chvíle. A teď si představte, jak všichni lidé, kteří jsou chudší, zá
vidí bohaténm jeho bohatství. Tomu je jako v ráji, myslí si o něm- pře
mnozí. Může denně utratiti několik tisíc korun, může vybraně obědvati,
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koupiti si co chce, jeti, kam mu libo. A když jede po železnici, může je—

ti vl. třídě, zatím co jiní musí se tísniti a třeba istáti ve lll. třídě.
A tento muž teskní po M—chovské nemocnici, v níž byl léčen na
hlavni-čku, kde byl ošetřován milosrdnou sestrou jako tisíce jiných ne
mocných. Proč asi na to vzpomíná jako- na dobu blaženou. Proto, př.
dr., že štěstí spočívá v lásce a nikoliv ve zlatě. Vždyť nejkrásnější a nej
dojímavější podívaná na světě jest slitovná láska, která nechce nic pro
sebe nýbrž chce toliko jiným sloužiti, jiné uzdravovati, jiným“ pomáhati.
Všechno to, co můžeme si koupiti penězi jest ničím u porovnání s dobro
tivým obÍi-čejem, jenž k nám se v utrpení sklání a šeptá útěchu.
Ze zkušenosti víme, že čím kdo má více peněz, tím méně mívá sku
tečné lásky. Jako v pohádkách hora magnetová přitahuje prý všechno
'železo lodí, které plují mimo, tak zlato, bohatství vábí k sobě lidi často
vypočítavé, bezcitné, potměšilé, kteří člověka bohatého nemiluji a blíží
se k němu se sladkým úsměvem jen proto, že z něho chtějí těžiti.
»
Proto milosrdná sestra v nemocnici, hotová vždy nezištně pomáhati

trpícím, bohatým ichudým, září jako hvězda v tomto temném údolí
nelásky, sporů, netrpělivosti a podrážděnosti, rozn—ěcujícupřímnou tou
hu, co dobré a krásné, rozsévajíc to pravé štěstí pozemské. Proto dobře

praví filosof Condoucet: „Navyknutí skutkům dobroty jest zdroj nej
čistšího a nevyčerpatelného blaha a štěstí.“ — Chceme-li i my štěstí roz
sévati, chceme-li vlastního štěstí okoušeti, následujme ony trpělivé mi
losrdné sestry v nemocnicích; a konejm-e skutky dobré ve svém okolí
všude tam, kde pracujeme zvláště ve své rodině, když jest jich potřebí.
M. dr.! Jako po všechny dny v roce, tak i v tento den, na Nový
rok kříž ukazuje svým rozpětím ve dvě strany světové, na stranu, kde
'se světlo rodí a na stranu, kdež noc panuje. Tisíciletá zkušenost doka—
zuje, že světlem je Kristus — Bůh a jeho sv. evangelium a temnost jest
popírání Krista-Boha, potírání jeho svatého učení, nevěra. — V kterou
“stranu půjdeme my v nastávajícím roce, bychom dosáhli toho blaha a
štěstí, které nám dnes lidé přejí? Přesv-ědlčiíijsme se v dnešním našem
rozjímání, že pravé, trvalé štěstí nespočíná ve hmotných věcech tohoto
světa, nýbrž v lásce k bližnímu, která pramení z lásky k Bohu, z lásky
ke Kristu, k Bohu a člověku, jak to krásné vyjádřil náš básník jul. Zever
v dopise na Štědrý den 1897. (M. Kalašové): „Můj Kriste, sladký, ve
liký Kriste! Kdyby to, co cítím-, ve mně stále bylo, pak věděl bych, co
je štěstí, to pravé, jediné.“
Proto končím slovy sv. apoštola Petra, pronesenými z vroucí lásky ke
Kristu a plnými upřímné víry v pravdivost učení Pána Ježíše: „Pane,
ke komu půjdeme? Ty máš slova života věčného a my jsme uvěřili, “že
Ty jsi Kristus, Syn Boží.“ (jan 6, 69., 70.) Amen.
Kázání na svátek: Zjevení Páně čili „Svatých tří Králů.“

Kř—xsťanskáhorlivost.

„Neboť viděli' jsme hvězdu jeho na východě a přišli jsme po
kloniti se jemu.“ (Mat. 2, 2.)
Dnešní sv. evangelium staví nám“ před náš duševní zrak tři svaté
a vznešené poutníky : rodu královského, kteří z dálných krajin východ
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ních přišli do svaté země poklonit se očekávanému Messiáši. Znali pro
roctví Balaamovo, které od dob Mojžíšových udržovalo se v jich rodných
zemích arabských: „Vidím- Spasitele, ale ne nyní, patřím naň, ale ne z
blízka. Hvězda vyjde z jakoba, berla t. j. “žezlokrálovské povstane z lsra
ele.“ (Num. 24, 17.) Staletí uplynula od té doby, kdy poprvé tato slova
próroka byla pronesena a přece nezanikla úplně v těchto krajinách po
hanských, ale znova a znova s radostnou tváří byla opakována a pro
nášena.
Hvězda vyjde z Jakoba bylo prorokováno a hvězda oznámila krá
lovským mudrcům zrození Vykupitele veškerého lidstva jak Židů tak
“poh-anů. Proto nedivno, že zbožní tři králové zna'í prorockých slov Ba
laamových, vydali se hned na cestu, jakmiíe hvězdu spatřili. Odložili na
čas své vladařské povinnosti, odtrhli se od svých zamilovaných učených
knih hvězdářských, opustili své drahé i svoji milou otčinu a šli za Spa
sitelem právě narozeným, aby se mu poklonili'a dary mu přinesli. S po
hnutím slyšeli jsme jejich slova s posvátnou nedočkavostí v jerusalemě
promluvená: „Kde jest novorozcný král židovský? Neboť viděli jsme
hvězdu jeho na východě i přišli jsme poklonit se jemu.“
Dr. v Kr.! Vizme tu horlivou snahu sv. tří Králů, aby pozdravili a
uctili svého Pána, svého Spasitele, jemu se poklonili a tak duše svoje
posilnili. Sv. mudrcm'é dokázali skutkem, že srdce jejich jest naplněno
vácnou křest'anskcu ctnos'í, tio—livosíí A poněvadž i my, máme-li býti
'bpravdovými katolíky, muLíme býti touto ctností ozdobení, budlc zajisté
vhodným, abychom dnes, ve sváLek sv. tří Králů o této vznešené ctnosti
porozjímali aji si zamilovali.
_

.

]. Křesťanská horlivost spočívá v tom, že jsme ochotni konati rádi
všecko, co pomáhá k oslavě Boží a k našemu spasení. Veškera příroda
se všemi věcmi neživými, se všemi bytostmi živými má oslavovati Boha
a proto tím spíše král veškeré přírody, člověk. Věci neživé, tvorové ne
rozumní oslavují svého Stvořitele nevědomky buď svojí krásou nebo dob
rými vlastnostmi, člověk však musí se k této oslavě Boží rozhod-nouti
svojí svobodnou vůli a svým rozumem, těmito vzácnými perlami, kte
rými vyniká mad ostatní tvorstvo.
A k tomuto vznešenému úkolu k oslavě Boží jest povolán každý člo
věk i ten nejnepatrnější. V tom spočívá pravá cena každého jednotlivého
člověka, že může Boha oslavovati svobodně a rozumné. Protože však
každý člověk 'má od svého Stvořitele rozum a svobodlnou vůli, nemá ni—
kdo při oslavě Boží scházeti. Mysleme si, že my sami bychom se na tom
to světě unebyliukázali a že by se snad tím, že bychom vůbec nikdy ne
byli, na světě mnoho nezměnilo.
Než, zamyslíme-li se nad věcí hlouběji, tu poznáme, že velmi mnoho
na tom záleží, jsme-li čili nic. Vždyť hodíme-li jenom kámen do jezera,
tu sice tímto kamenem rozvířené vlny nebijí o břehy, ale přece jen se
hladina poněkud rozěeří a roztáhnou se po ní známá kola. Nejen kámen,
ani to zrnko písku nezmizí v hlubině jezerní beze stopy. A tak je to i s
lidmi na svěiě. Jestli vyníkající lidé, o kterých nám dějepis vypravuje,
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rozčeřiťi mocně hladinu udáfostí, nicméně zůstávají ipo nás, kteří jsme
'snad nijak nevynikli, stopy v dějinách třeba malé, ale přece jen takové,
že jich nelze nikdy setřít s tváře světa.
A to je m. dr., myšlenka ku podivu hluboká. Běh světa tak, jak ny—
ní jest, není myslitelný bez žádného z nás jednotlivců. Bez každého jed
notlivce z nás bylo by to jinaké. Mnohá věc vůbec by se nebyla stala,
kdybychom k ní nedali popudu a podnětu. Mnohá událost jinak by vy
padala, kdybychom právě my jí nebyli vtiskli zvláštní pečeť, ráz a směr.
Nejed'no slovo útěchy vůbec by nikdy nebylo bývalo proneseno, kdy
bychom je zrovna my nebyli vyslovili. Leckterý dobrý skutek nikdy by
se byl nestal, kdybychom my jej nebyli vykonali anebo aspoň k němu
'popudu nedali. Na námitku pak, že by to šlo také bez nás, odpovídám:
O, zajisté, ono by to také šlo bez jednoho nebo druhého z nás, ale 0
no by to šlo bez nás jinak, než' to šlo až dosud a ještě půjde s námi v
budoucnosti.
_
Než otázka další: Slo by to lépe bez nás? To je otázka, na které
mnoho, ba všechno záleží. Bylo by lépe, kdyby nás vůbec nebylo?
Odpověď na tuto otázku můžeme dáti jen tehdy, budeme-li se váž
ně a opravdově tázati sebe samých. Podporujeme d'obro anebo bráníme
' jeho rozvoji? Jsme jiným dobrým příkladem anebo pohoršením? Snaží
me se kráčeti ve stopách Toho, jenž o sobě mohl říci: „já jsem svět
lo světa“ (ja—n8, 12.) a ukazujeme bližnímu cestu jako maják plavcům
za bouřlivé noci nebo jsme bludičkou, jež sama tančí nad“ močálem a
dokonce jiné svádí v nešťastná ta místa?
To všechno mimo Pána Boha nikdo nemůže lépe věděti než my sa
mi. Ale jedno je jisté. Sloužíme-li pomíjejícím věcem tohoto světa a je
nom jim, pak by snad bylo lépe, kdyby nás vůbec na tomto světě ne
bylo. Vždyť známe přísná slova Krista Pána, která při poslední večeři
pronesl o svém zrádném apoštolu jidášovi: „Lépe by mu bylo, kdy
by se byl nenarodil člověk ten.“ (Mat. 26, 24.) Sloužíme-Ii však věcem,
"které jsou dobré a ceny věčné, pak nezmizí stopa naši-zh pozemských
skutků na věky a budou zapsány v knize života.
2. Vznešený jest tedy úkol člověka a zvláště.katolického křesťana na
zemi: Pracovati pro věci ceny věčné. A nejdůležitější povinností a cílem
této činnosti pro věčnost jest práce pro slávu Boží. Vždyť Bůh jest ne
jen zdroj a pramen našeho života, ale ináš cíl po smrti. Byla doba,
kdy na svět-ě nás ještě nebylo a přijde doba, kdy nás zase již nebude.
Co je mezitím, to je několik těch let prchavého lidského žití ata doba
patří našemu Pánu Bohu. Ne snad vtom smyslu, jako bychom ji měli
ztáviii ustavičně na klekátku, ale tak, abychom uprostřed práce a i při
“největším ruchu našeho zaměstnání vždy Bohu v dětinné důvěře sloužili
a plniÍi jeho svatou vůli svědomitým vykonáváním prací, spojených s
naším povoláním a stavem, svědomiiým plněním svých povinností ná—
boženských kráčejíce k svému cíli věčnému, k Bohu.
Především pečujme oto, aby kato'ické náboženství znova nabylo
ve veřejném i soukromém životě onoho směrod'atného vlivu, jaký kdy
si mělo. Názor, jakoby katoické přesvědčení s moderní kulturou a vzdě
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laností srovnati se nedalo, jest naprosto lichým, a proto právě jest v
poslední době, která vykazuje zvroucnění a prohloubení náboženského
života 11katolíků všech národů, opuštěn. Spolučinností ve všech obo
rech kulturního života nejlépe tento zastaralý názor a omyl o přežitku
katolické víry vyvrátíme.
Cílem našich snah musí býti sláva Boží a pokřestění veškerého ži
vota dle krásných slov papeže Lva Xlll.: „Křesťanství a církvi zbudo
vati širokou ulici pro všechnu tu požehnanou její působnost v širokých
masách lidových, neboť jen skrze Krista a církev může naše společnost
býti vyléčena —azachráněna.

My katolíci můžeme moderní kultuře nej

lépe prospěti tím, že ochotně poskytneme všeobecnosti k použití spá.
sonosné síly našeho názoru světového“
Jak významná ta slova tohoio veíikého papeže, vybízející nás k prá
ci pro ježíše Krista a jeho nevěstu církev katolickou ve prospěch veške
rého lidstva. K takové práci vybízí nás i Písmo sv.: „V pečování jsouce
neleniví. duchem vroucí, Pánu Bohu sloužící“ (Řím 12, II.)
3. Písmo sv. napomíná nás, bychom svoji horlivost osvěd-čovall
vroucností ducha pro službu Boží, chceme-li náležitě počovati o sebe
a svoji spásu. A věru, kdo pro Boha a jeho slávu pracuje, ten nejlépe
stará se o svůj konečný cíl, spojení své duše jednou s Bohem, svým
Tvůrcem. K tomu jest třeba ustavičného bdění před nepřáteli, kteří pro
nás od' tohoto cíle odvádějí. Prozo varujme se'býti podobní poutníku,
jenž v pusté noci za sněhové vánice spěje cestou k domovu. Běda, když
za hrubého mrazu síly jeho ochabují a on poslechne svůdného hlasu,
jenž zve k odpočinku v hebké závěj-c. jen chvilku zdřím-ne a již se do
mů nevrátí.
! vy, m. dr., kdybyste jen trochu'zdřímli, hříchu se dopusíi'i, zblou
dili byste, ba zahynu'i byste na ces-;tě :) ku svému domovu, věčnému
cili byste nedospěíi. Proto kdo z vás podřimuje ve hříchu, vzchop se,
neprodlévej, mysli na tu perlu vzácnou, kterou ve svém těle chováš a

kterou by ti nepřátelé rádi uloupili. Je to tvoje nesmrtelná duše, která
se má se svým Tvůrcem Bohem po smrti na věky spojiti. —
Vizte missionáře, kterak v dálných krajinách afrických pracují pro
slávu Boží, Spásu duší svých ipohanů. Stařiřký missionář p. Méraud
piše svým příznivcům v Evropě: „Memmi, Pobřeží slonové kosti 29. dub
na 1917. Slíbil jsem vám, že vám sdělím výsledky d'osažené v naší mis
sii, nebot" váš zájem o ní a vaše štědré podpory opravňují vás radovati
se z našich úspěchů. Roku 1916 vyzpovídali jsm-e v naší missii 2240
kajícníků,_2250 křesťanů přijalo sv. přijímání, 91 domorodec pokřtěn,
13 sňatkům požehnáno. Bude nový rok stejně požehnaný? To ví sám
Bůh! Až dosud jsme měli dlosti katechumenů, jen v Memmri jich bylo 150
a tolikéž v pomocných stanicích. Tato čísla jsou potěšitelné a proto milc

rád navštěvuji každý týden naše stanice. Mnohdy sice již broukají sta
ré kosti na tyto cesty, ale nepovoluji jim.“ (Echo z Afriky XVIII. 173;)
Jaká to dr. v Kr. horlivost pro čest a slávu Boží kněze stařičkého
uprostřed národů pohanských. Takovou horlivou práci zajisté Bůh ne
nechá bez odměny a požehnání. O takové apoštolské práci platí slova
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Písma sv.: „[ řekl Hospodin jehuovi: Protože jsi snažně vykonal, co
pravého bylo, a líbilo se před očima mýma a všecky věci, které byly
v srdci mém, učinil jsi domu Achabovu: synové tvoji až do čtvrtého
kolena seděti budou na trůně israelském.“ (IV. Král. 10, 30.)
4. Podobně jako "onen stařičký missionář máme pracovati my ve
svém okolí. Nelitujme námahy a obětí, abychom i my'získali duše Bohu
odcizené pro Krista dobrým slovem, ale zvláště příkladem, jak se na
katolické křesťany sluší. Při-čiňuj se každý z nás,. pokud možno, aby celá
země a zvláště naše vlast se proměnila v pole vlnícího se Božího osení,
v květinovou zahradu Páně, která-by zářila ctnostmi svých obyvatel. At
_ezápasí, nikdo o spravedlnost, jemuž bys, kř. m., nepomáhal k vítězství.
t' nikdo neklesne, jehož bys nepozved-l. At“ nikdo neprosí, jemuž bys
nedal, co ti možno mu dáti.
Každý z nás pomáhej, by oči bližních více jim zářily vnitřní radostí,
by byla srdce čistší, ruce pilnější a nohy by kráčely vždy jen ve sto
pách dobra. Přispívcj k tomu, aby je andělé Boží mohli sbírati, jako
perly převzácné, jako kdysi slzy stařičkéh'o Tobiáše. Zabraňuj, by klet
by zlých činu bez účinku se odrážely od hradJeb požehnání tebou sta
věných. Hleď bys v rány hříchu lil, jako kdysi milosrdný Samaritán,
víno lítosti a soucit-u a duši hříšné pomohl získati“ oleje odpouštějvícíi
mitosti Boží.
A dostane-li se ti za tvoji dobrotu a pomoc jen výsměchu, tu buď
větší a silnější, než vši:hni ti, kdož tě neuznávají, modli se, přemáhej
sebe a_'i.1ým odpouštěj po příkladu Pána a jeho svatých. Budieš-li tak
to _iednati, pak si osvojíš převzácnou ctnost, horlivost, budeš vzorným

katolíkem.
Za dob křižáckých ozývalo se po celé Evropě volání: Bůh to chce!
Načež putoval výkvět rytířů na východ, aby dobyli si zemí z rukou ne
věřících. Koncem šedesátých let minulého století zazněl po .Všem kato

lickém světě hlas: „Do Ríma.“ Mnozí poslechli. Mezi nimi byl též po
sluchač práv ve Vídni Eickh'old. Vstoupil ku papežským dělostřelcům,
u nichž sloužil 3 léta, stav se důstojníkem. Vydal své paměti 2 této clo
by a v těchto pamrě'be-ehna jednom místě píše, že byl také posádkou v
malém městečku Valmontohe, kde se zpřátelil s tamějšími kanovníky,
kteří tam ži'i velmi chudince. jednou z rána uviděl kanovníka Don Gio
vanni, který vypadal jaksi špatně. Eickholt nemaje příčinu špatného
vzezření kanovníkova, pronesl k němu několik nechutných vtipů, kte-ré
Giovanni s úsměvem přešel. Pak se však důstojník k svému ohromnému
úžasu dověděl, že kanovník, osm nocí ztrávil u lůžka ubohého, Opuště
mého poloblbce, který kdesi v boudě bydilil, těžce onemocněl, jehož se
nikdo před tím neujal a jeho si nevšímal.
Hle, př. 'dr., takovým způsobem pracoval onen kanovník k ulevení
bídy bližního v očích světa nejnepatrnější-ho, probděl několik nocí 11
jeho lůžka, aby ukázal, že ičlověk slabého rozumu jest dítkem Božím,
určeným a stvořeným pro království Boží, pro věčnost, pro Boha.- -—
V nebesich radují se a s ostatními nebešt'any pějí oslavné písně Kristu
i sv. tři králové, jichž památku si dnes připomínáme. Tam ustavičně se
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klaní Božskému dítku, Ježíši Kristu, po němž se tak horlivě vyptávali
a jejž po tak dlouhé a namáhavé cestě ke své radosti v Betlémě nalezli.
Kéž i my jednou budeme se moci k nimšpřipojiti, kéž i my v té ne
beské symfonii budeme jednou tónem čistým, oslavujícím Boha s anděly
a svatým chvalozpěvem: Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů. A věru
dostane se nám toho štěstí., budeme-li se snažiti. s čistým srdcem slou
žiti Bohu a pro Boha bližním-u, budeme-li osvuědlčovatikřesťanskou hor
livost. Kéž každý z nás může denně volati se sv. Pavlem: „Proto též sám
se snažím, abych měl vždycky svědomí neposkvrněné před Bohem i před
lidmi.“ (Sk. ap. 24, 26.) Amen.

Svátek: Očišt'ování P. Marie šílí Hromnice.

Křesťanská příznivost.
„Viděly oči mé spásu tvou . . . světlo k osvícení pohanův &k
slávě lidu israelského.“ (Luk. 2, 31., 32.)
Písmo sv. dnešního svátečního dne ved-enás v duchu do chrámu jeru
salemskélao, do kterého se právě odebrala nejvznešenější Matka Maria,

aby svého nejdražšího Prvorozence Hospodinu obětovala a sebe obětí
očistila, jak to předpisoval zákon Mojžíšův. — A v chrámě byl bohabojný
& spravedlivý stařec Simeon, jemuž Duch sv. zjevil, že dříve nezemře,
dokud neuzří Pomazaného Páně. A toho štěstí se mu dostalo. Proto chá
peme jeho radostné poh-nutí, které vyjadřuje vdlěčným chvalozpěvem:

„Nyní propouštíš, Pane, služebníka svého podle slova svého v pokoji,
neboť viděly oči mé spásu tvou, světlo k osvícení pohanův a k slávě
lidu israelského.“
Jistě každý z nás dr. v Kr., představuje si v duchu Simeona jako zjev
velebný, jako člověka, který byl Hospod'inu zvláště milý, když mu 11
činil tak vzácné přislíbení. Zajisté každý z nás oblíbil si v duchu toho
vznešeného starce pro jeho krásná slova, kterými velebí narozeného
Krista, nazvav Jej světlem k osvícení pohanvův a k slávě lidu israelského.
A hle, tato nadšená slova vysvětlují, proč Simeon byl Bohu milý a proč
se stal i nám drahý. Vždyť slova tato osvětlují nitro starcovo, jeho dobré,
šlechetné srdce, které přeje osvícení pravou vírou nejen lidu israelskému,
ale i pohanům. Simeon tímto projevem ukázal vzácnou křesťanskou ctnost
— příznivost.

Poněvadž tato ctnost jest tak potřebná k blaženému a spokojenému
životu lidí ve společnosti žijících, předsevzal jsem si dnes k našemu po
učení o příznivosti porozjímati.
*

“Zradosti nad posvěcením tří slovenských biskupů v Nitře, v Bystřici
& ve Spižšké Nové Vsi, rodem Slováků, dívky a ženy slovenské darovaly
nově posvěceným hodnostářům církevním biskupské mitry. Na těchto
inlulích, ozdobených překrásnými slovenskými výšivkami stkvěl se staro
slovenský nápis: „Budí—žmilost tvá, Hospodine, nám nyní ina věky!“
Při odevzdání infulí pronesla Kateřina Bruderová tato významná slova:
„Na těchto infulích, které se osmělujeme Vašim Biskupským Milostem
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podati, jsou vyšita srdéčka a ta jsou znakem lásky. Jsou tam též ptáčkové.
Ti mají naše prosby Vám přinášeti a připomínati Vám naše vzpomínky
na Vás, které Vás mají těšiti a Vám Spolu připomínati, abyste i Vy ne
zapomínali na nás. Jsou tam též vyšité žaludy a listí dubové na význam,
abychom vzájemně ve víře byli pevni tak, jako dub pevně tkví v zemi
svými kořeny. Jsou tam vyšité růže, znak líbezné vůně, jakou vydávají
křesťanské ctnosti. Vidíme tam i jablka, vinné hrozny a klasy pšeničné.
To proto, abyste nám, Vy slovenští biskupové,'byli solí země a světlem
svítícím- nám svým příkladem na naší pouti životníl Jest tam i úl se vče—
ličkami na znamení, aby lid byl vždy s církvía církev s lidem; A ko
nečně na inlulích vyšit ještě jeden kvítek, který zná celý svět. Je to
pomněnka, ta květinka něžná, která zloby nezná, která ikdyž usycha ::
vadne, volá: „Nezapomeň na mne!“
Krásné a vskutku významu plné jsou ty věci vyšité na infulích bisku—
pů slovenských a my můžeme z nich odvoditi vlastnosti, jež jsou potřeb—
ny každému, kdo chce míti křesťanskou ctnost, příznivost.
]. Zeny slovenské přály svým biskupům, aby byli ve víře pevní, aby
byli solí země a světlem světa učii přály .jim to nej-vyšší dobro pozemské
pro vznešený úřad biskupský. Ten, kdo bližnímu dobro přeje, ten jest
křesťansky příznivý.
Někteří lidé octnou se někdy v takovém postavení, v němž jsou po
koušeni, aby proti této ctnosti jednali. Zkušenost nás poučuje, že na
př. někteří důstojníci povahou dobrotiví ijemně vychovaní stavše se
veliteli vězení, když dostali trestance úplně do své moci, že je mohli
libovolně trestati, tímto svým povoláním zpyšněíiv,k bídě lidské zlhostej
měli, ztvrdli tak, že oni kdysi jem-ní'lídié stati se zcela hrubými. Podobně
nejstarší děti jsou mnohem více v nebezpečí státi se sobeckými, osobi
vými a nevázanými, poněvadž svá přání vůči mladším sourozencům pro
sadí pěstí nebo hrubým okřiknutím.
Tu jest jediným prostředkem proti tomuto nebezpečenství sesurovění
v chování k bližnímu milosrdenství a příznivá láska. Proto jest záhodno,
aby všichni silní a mocní, kterým jsou svěření slabší, tak se chovali,
jakoby byli sami nejslabší, aby v sobě cvičili vlastnosti, kterými se lidé
získávají to'.iž úslužnost, SOlliit, skrommost a povolnost. Jak přímo ob
čerstvující je pohled na silného muže, plného něžných ohledů, k bližní
mu slabšímu. Líbí se nám-'všem takové chování a připomíná nám bezděky
housle, plné „nejjemnějších tonů. K takové diobrotivosti vybízí nás Písmo
sv.: „Budte však k sobě vespolek dobrotiví, milosrdní, odpouštějíce je
den druhému, jakož i Bůh" odpustil vám v Kristu.“ (Efes 4, 32.)
A věru jest krásnou útěchou, že jsou dosud lidé, kteří takovouto do—
brotivosíí vynikají a svým dobrotivým, příznivým jednáním nám příklad
k následování poskytují.
Za války jistá venkovská rodina podporovala zasloužilou českou že
nu v Praze, hlavně ovšem potravinami. Bochníky chleba a mouku přivážel
zdarma průvodčí vlaku, známý, spolehlivý člověk. Jednou před sv.
Václavem měl býti poslán oné úctyhodné staré dámě v Praze, zvláště
tenkráte cenný d'ar. (vykrmená husa, koláče, omastek a nějaké ovoce,
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— krátce zásilka, jejíž cena v tehdejší době nedala se ani dosti odhad—
nouti.)
Domácí dcerka oné vesnické rodiny donesla košík s velikou náma
hou na vzdálené nádraží, jako vždy před tím činila. jak se však ulekla.
Známý konduktér tu nebyl — byl prý nemocen — a zastupoval ho člověk
úplně ji cizí, který svým' zevnějškem nevzbuzoval valnou důvěru. Zvě—
děv, oč jde, nabídl se, že zásilku také převeze a na patřičné místo adre
sátce odevzdá. Vlak se__již již rozjíždlěl. Co dělat? S těžkým srdcem pře—

dalo děvče košík cizímu člověku a šlo s těžkou hlavou domů. Byla téměř
jista, že paní v době všeobecné nepoctimsti se s tímto darem jejich ne—
shledá. Jaký však byl podiv venkovských dárců, když za několik dní
potom obdrželi od paní z Prahy dopis, obsahující výčet obdržených po—
travin a vřelý dík za ně, — ale také dík za peněžitý dar a to na tu dobu
'dosti značný.
Podivili se, pochopii a dojati přímo nejen poctivostí nýbrž i šlechet—
ností dosud neznámého konduktera zaplakaii. Projevilo se vzácné, šle
chetné srdce české. Průvodčí vlaku uzřev chudloby ženy obdarované &
:vetchý její tělesný stav neodolal svému soucitnému srdci a přidal také
svůj peněžní dárek anonymně. Snad byl sám potřebným člověkem, ——
vždyť průvodčí vlaku nejsou a neby.i žádní boháči, snad byl otcem ro—
diny, ale jest jisto, že byl srdce vpravdě křesťanského. (Lid-.L.30.lV.1924.)
Zajisté všichni cí.íme, že tento muž měl srdce soucitné. že strádají—
címu bližnímu dobro přál & jej zvýšil, byl křesťansky příznivý.
Příznivou lásku osvědčovali křižáci ve středověku táhnoucí do sv.
Země, neboť účastník těchto výprav Fulcher Chartresský ve svém díle:
„Historie jerusalemská“ (27.) takto píše: „Ale ač jazyky jsme se různili,
v lásce k Bohu a k bližnímu jako bratři jednomyslni jsme se jevili. Ne—
boť, kdyby někdo ze svých věcí byl býval ztratil, nálezce mnoho d'ní
to bedlivě chova', až by doptáváním dolpátral tohq kdo věc ztratil a na—
vrátil mu ji. Neboť to přísluší těm, kteří řádnrě putují—“
Takovým &podobným způsobem osvědčujme i my svoji příznivost!
2. Slovenské ženy vyšily svým. biskupům na m-itrách srdce, --—znak
lásky a růže — znak líbezné vůně. Tím; si přály, aby srdce biskupů láskou
naplněná okoušela blaha biskupského úřadu, jako těší nás vůně růžová.
A to jest druhá vlastnost křesťanské příznivosti, že se těšíme z blaha
svých. bližních a k němu jim pomáháme.
Ameri-čti hoši, často školáci & někdy istudenti živí se ve velkých
městech roznášením novin, což u nás konají jen'lidé starší, hlavně ženy.
Tito hoši američj jsou nuceni časně ráno vstávati a než se škola otevře,
jsou s roznáškou hotovi, neboť jsou velmi hbití a zruční. Někteří hoši,
kteří školu již vychodii, mimo roznášení novin na určitá již místa, pro
dávají noviny i během celého dne kupcům nahodilým; Stávají na nárožích
živých nic a mají po ruce veliké zásoby čísel, které si obecenstvo ku

puje.
jednoho dne zastavil se pán v uŽici v Chicagu u hocha na nároží
a řekl: „Prodej mi chicagské „Lidové Listy.“ „Což pak nemá „Lidl.
Listů“ tam ten?“, tázal se chlapec a ukázal rukou na druhý roh, kde
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seděl starý prodavač novin, od něhož ;“': ,'.ficházel právě _...epoi'ízcnou.
„Nemá“, řekl pán, „chtc- _sern od něho koupit, ale nemá.“ „Možná že

má“, řekl chlapec, „poaejtc trochu pane.“
A chlapec rychle odběhl na protější roh, zaměnil rychle ve výkladu
starcově jedno číslo časopisu „Lid. Noviny“ za „Lidl. Listy“, vrátil se
okamži.ě a oznámil kupujícímu pánovi: „Jen r_ačtek stařečkovi, má tam
„Lidové Listy“, může vám posloužiti. „Co to znamená?“ divil se pán.
,',lnu to je tak, pane“, vysvětloval chlapec. „Snad jste si povšimnul, že
je to slepý stařec. A my hoši, kteří v okolí prodáváme noviny, všichni,
jsme se smluvili, aby ten roh zůstal vyhražen pouze tomu slepci. Tam
nikdo z nás neprodává, aby on si vícenvydělal. A kdyby někdo jiný tam
prodal, byl by u nás v opovržení“ l otázal se pán. „Slepý ten stařežek
vás oto hoši, požádal?“ — „Nepožádal, pane, my jsme mu sami roh

vybrali, protože s_námi nemůže závodil“
Jak polmutlivý to případ příznivosti, kteroumá

jen ten, kdo se těší
z blaha a štěstí bližního. Proto dobře praví P. L. Daňha: „Nikoliv v1ě
da, nýbrž láska hojí nemocné duše. Láska je balsam, který mírní každou
bolest a zaceluje každou ránu.“ Nuže m. dr., buďme i my přízniví, po
slušni jsouce hlasu Písma sv.: „Radujte se s radujícímil“ (Rím 12, 15)
a těšmc se z blaha bližního.
3. Slovenské ženy vyšily konečně do mitry svých biskupů. ptáky ja
ko posly proseb a úl s včeličkami na znamení, že lid má býti spojen s
biskupy a biskupové s lidem. Na toto duchovní spojení nemá ani lid
věřící, ani biskupové .zapomenouti, což vyznačovaly ony pomněnky na
infulích biskupů. A zajisté jen tam může biskup svůj vznešený úřad s
úspěchem vykonávati, jestliže mu věřící lid k tomu pomáhá.
Z toho plyne zároveň třetí slavnost křcsťanské-příznivosti, kterou se
vyznačuje ten, kdo v různých potřebách a strastech bližního a k jeho
blahu přispívá. Po příkladu Kristově .činí tak díky Bohu idnes četní
katoličtí křesťané. Dne 28. června 1918 vyprovozen byl z Olomoucké ne
mocnice na hřbitov bohoslovec F. Seidler. Se zpěvem žalmu „Miserere
inel Deus — smiiuj se nade mnou Bože“ střídala se tichá modlitba
bohoslovců za milovaného kolegu. A také kdo by nemiloval bohoslovce
takové tiché pokory a čistého srdce? Hluboce dojímal všechny a zvláště
dotýkal se nezapomenutelně srdce zarmoucených' rodičů, pohled na o
hromný šik raněných vojínů z nemocnice „Salesiana.“ Šli dobrovolně
vzdáti čest a poslední dík tomu, jenž z lásky k Bohu a k bližnímu po
dle vzoru Kristova rád obvazoval jejich rány, rádš osušoval slovem! útě
chy a přívětivosti jejich slzy dle přísloví: „Vlídná řeč a tvář přívětivá,
— nejlíp každý oběd kořenívá.“
Vojíni šli uronit slzu vděčnosti pro toho, jenž po 10 měsíců svědo
mitě konal službu lásky, až sám byl nakažen zákeřným tyfem, jemuž
podlehl dne 26. června, přijav dlen před tím svi. svátosti a vroucně se
zasvětiv naposled nebeské Matce. Tot' zajisté hrdinský příklad pomoci
bližnímu, křesťanské příznivosti a vznešené lásky. Neboť to je láska do
konalá, která sebezapomíná pro jiné. K cizímu štěstí se usmívá a k ně
m mu pomáhá. Takovou lásku a příznivost, která 'se řídí slovy apošto
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lovými „plačte s plačícími“ (K Rím. 12, 15) nenechá zajisté Bůh bez od,
měny v Království věčném.
*

.

I—

Dr. v Kr.! Stařeček Simeon přál Spásu věčnou nejen židům, nýbrž i
pohanům a radoval se z toho upřímně, že mu Bůh dopřál té radosti, že

může Spatiii Messiáše, proroky předpověděného, který lidstvu'bolestnou
cestou a smrti na kříži tuto spásu dobude. A pak blaženě zesnul dJlevlast—

ních slov: „Nyní propouštíš, Pane, služebníka svého v pokoji!“
Chceme-li i my v pokoji zemříti, pak dle příkladu 'Simeonova konej
me rádi a ochotně křesťanskou ctnost, příznivost, o které jsme dnes
rozjímali. jen ten, kdo bližnímu dobro přeje, z jeho blaha se _těší & k
němu mu pomáhá, může důvěrně zvolati se žalmirstou: „Vyslyš mne, Pa
ne, neb dobrotivá jest milost tvá, dle množství soucitu svého shlédini
na mne“ (Z. 68, 17.) a přijmi mne do svého věčného Království. Amen.

Zvěstování Panny Marie.
Pannu Marii velebíme ]. pro její ctnosti b) pro pomoc, kterou nám

poskytujes
„Požehn'aná's ty mezi ženamil“ (Luk. ], 29;)
V chudém domečku, při skále vystavěném Vieměstečku od Zidů opo
vrhovaném, Nazaretě, přebývá vzácná Panna, ušlechtilý květ z kořene
]esse. Předkové její přebývali kdysi v nádherných síních královských v
hlavním městě království israelského, v krásném, cizinci vyhledávaném,
váženém _leu_alemě: a Maria, s'avného, mocného rodu Davidova poto
mek při těžké práci tělesné byd.í v chudobné světničce bez ozdob, bez
drahocenného nábytku, bez přepychu světského.
A přece měl tento chud'obný domek nazaretský tu nejvzácnější ozdo
bu na světě, jaké se nemohl a nemůže honositi žádný jiný dům na svě
tě, v jeho zdech bydlela přečistá Panna, nejvznešenější žena, zvláštní
milostí Boží od hříchu neposkvrn—ěná.Královský palác jejích předků byl
lsvědkem i hříchů Královské rodiiy. Vzpomeňme jen hříchu Davida, sy
na jeho Absolona, vzpomeňme hříchů Salamouna, který se i modlářstvím
poskvrnil. Domek nazaretský byl však vždy sídlem a příbytkem ctnost
.ných duší s bohumilým životem jako Panny Marie, jejich rodičů sv. _loa
chima a Anny, jejího snoubence sv. josefa. Nade všecky však vynikla
Panna Maria."

'

Královský pařác v Jerusalemě vítal často ve svých nádherných kom
.natách vzácné hosty z dálné ciziny, což bylo pro královské ,držitele mo
ci velkým vyznamenáním. Vždyť na př. ke králi Šalamounovi přišla sama
královna ze Saby, aby se poklonila moudrostí jeho a vzácnými dary jej
vyznamenala. Ale tak vzácného hosta nevítal ani královský palác jerusa
lemský jako chudiÉý domek Nazaretský. Sám posel Nejvyššího Boha,
archanděl Gabriel vstoupil pod prostý krov dlomku Nazaretského, aby
pozdravil převzácnou jeho obyvatelku pozdravem, kterého se nedostalo.
žádné jiné ženě na zemi: „Požehnaná ty mezi ženami.“
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Jestliže atchanděl Gabriel nazva' P. Marii požehnanou, nejblaženější,
nejštastnější mezi všemi ženami, tím spíše my, dr. v Kr., ubozí poutníci
v tomto slzavém údolí, máme tímto pozdravem velebiti Marii, vždyť si
to zasluhuje a) pro svoje ctnosti b) pro pomoc, kterou nám po celý
život poskytuje.
A to jsem učinil předmětem dnešního našeho rozjímání.

.

.

]. jest učením církve svaté, opírajícím se o Pítsmo sv., které na
četných místech se zmiňuje o andělích, že každý z nás má svého anděla
strážce, který nás chrání ve všech dobách a za všech okolností na všech
cestách života našeho. Pravda tato jest potvrzena podivuhodným často
způsobem, jak skutečné příběhy dosvědčují.
Bodrý Dalmatinec, vojín vypráví tuto příhodu z bojiště: „Každý má
svého anděla strážce“ — lí-čí svým kamarádům. „Až zítra ráno ukážu
vám" na Podgoře pahýl stromu, neboť jest jej s hory Kateřiny zcela dobře
viděti. Tam by byl býval hrob můj i přítele Mateho, kdybychom neměli
svého andělíčka — strážníčka.
jednoho rána leželi jsme v zákOpě pod stromem. Mat spal, já vzpo—
mínal na domov. Najednou přiťétne malý ptáček, mně svým peřím i ve
likostí těfa zcela neznámý, — v našich dalmatských skalách jsem nikdy
podobného ptáčka neviděl — posadil se na pažbu pušky a zazpíval tak
překrásně, že dosud jsem neslyšel ani slavíka tak krásně zpívati. Zdálo
se mi, že ptáček jest ochočen a přilétl snad z klece některého Gorického
.měšt'ana. Vzbudím tedy Mateho, náruživého to v dobách mírových ptáč
níka. Zpěváček stále sedí na pažbě vražedné zbraně. Mate jde za ním.
! já jej stopuji, zdali se ptáček dá chytiti. Ale sotva jsme na čtyři nebo
pět kroků od něho daleko, ptáček povzlétne a usadí se na hromadě ruč
ních granátů. Tak odvedl nás pomalu od našeho stanoviště neustálým
přeletováním asi za pátou traversu od“ stromu.
Najednou zahu-čí vzduchem houpavě těžká rána a silný tlak vzduchu
stiskne nás k zákopové stěně. Mračna kamení a železa vysokými oblouky
letí přes nás za strašlivého vytí. Těžký gra-nát padl přesně na místo, kde
jsme dříve leželi a zle tam řádil. Strom vyletěl do povětří i se zemí- a
kdyby nás ptáček byl neodved, byl by se Mate probudil až na onom svě
tě a já bych tu s vámi také dnes nebyl. Ohlížíme se po ptáčkovi, je
muž jsem později říkal „strážní—ček“,zdali sed'í ještě na pažbě některé
pušky, ale po zpěvákovi nikde ani památky.
2. Takovým podivuhodným ochráncem na cestách tohoto života po
zemského zvláště v nebezpečenství těla i duše jest pro nás všecky Pan
na Maria. Z té příčiny ve všech dobách byla vzývána jako pomocnice
ve všelikých úzkostech a strastech. Důvěra k Panně mocné v takových
okamžicích byla vždy neomezená a pevná. Nebylo proto jediného pří
bytku, který by nezdobil obraz Krista a jeho Božské Matky. Po staletí
byl obraz Královny nebeské i v posledních chaloupkách a v nejzapadlej
ších koutech zárukou první a poslední naděje v ochranu a šťastnou bu

doucnost.
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Prací a životním strádáním unavený lid putoval k obrazu Rodičky
Boží na kopce i do nížin. Na všech cestách, rozcestích i v lese na stro
mech nebo sloupích chtěli lidé míti před očima obraz Marie. Před; ním
plakávali a úpěli, ale také se před ním: usmívali a jemu děkovali. Obraz
Panny a Matky patřil k obrazu radosti islávy, byl zdoben květinami,
dary, písněmi. Proto byl ive všech světnicích, jizbách, komnatách v
chaloupkách ipalácích. Se stěny shlížel do snů dětí i do umírání star
.ců, patřil na lásku, věrnost, radost i žalost. Byl důvěrníkem l—idSkéhoži
vota a světlem ve smrti. Před" ním oči zármutkem zamlžené se jasnily.
Ale to vše nestačilo. To vše se zdálo lidem málo. Bylo třeba pří

buzenstva, spojení vroucněj'šího, těsnějšího. Chudí a s bídou 7ápasící
snažili se připoutati Marii těsněji k sobě a ke svým dětem, svěřovali jí
tedy všecko, co měli a v co doufali a oslavovali ji písněmi i pohádkami
jako matku, pomocnicí a prostředníci. Ale poněvadž si netroufali blížiti
se k ní tak prostě a otevřeně v době její cesty křížové a ostýchali se
ji vyrušovati iz radosti narození, ba izvěstování, obraceli se k Panně
Marii, když se jim zdála bližší kdlyž nebyla ještě tak oslavena totiž v
době jejího dětství. Za tou příčinou volali ji jménem nejdiůvtěrnějším,
má sotva jiná řeč na světě, totiž Panenka. Tímto něžným jménem si ji
zavazovali tak, jakoby jí dávali svůj chléb, příbytek, srdce, lásku, pé
či a starostlivost. Tímto pojmenování-m jakoby Marii prosili, aby vstou
pila do jejich rodin, mezi jejich děti a stala se sestrou jejich dětí, po
něvadž jako Matka Boží zdála se jim: příliš vznešenou, nedbstižitelnou,
přímo úžasnou, ale jako dítě zdála se jim bližší a přístupnější.
3. Rodička Boží si tuto něžnou úctu právem zasluhuje a sice pro
pomoc a ochranu, kterou svým ctitelům vždy a všudy poskytuje. Pan—
na Maria jest opravdu andělem strážným každému, kdo se k ní v jaké
koli potřebě uchyluje a ji o pomoc vzývá.
Jednatel slovinského Orla ze Zdenska Josef Predesnik napsal z vo
jenské nemocnice v době válečné svému příteli tuto zprávu: Dne 21.
ledna zaujal náš myslivecký prapor svou posici'v zákopech na jedné vý
šině karpatské. Sněhu bylo téměř po pás,-takřka jsme se musili pořádně
_sněhem broditi, když jsme šli na stráž. Dne 25. ledna jsme se dověděli,
že nepřítel nás hodlá napadnouti. A skutečně druhého dne začal nás střel
bou pozdravovati.
Téhož dne ráno jsem stál na stráži a vykonal každodenní obvyklou
modlitbu ranní. Zvlášť vroucně jsem se doporučil do ochrany Panny Ma
rie, aby mne Bůh na její přímluvu-chránil a přivedl ještě jednou do do
mova zpět. Kolem 9. hodiny dopolediní nám přinesli čaj. Zrovna 'vedle
mne kule zranila do hlavy jednoho z těch vojín-ů, kteří nám čaj při
nesli. lhned jsme ho na rychlo obvázali & odnesli na beZpečné místo.
Za chvíli potom vrazila mi kule do tomistry. Nedoveďeš si ani pomy
sliti, jak v tornistře všecko roztrhala. Kdybych ji neměl napln-ěnu to
lika věcmi, byla by ji kule prorazila a proletěla mým tělem. Hned na
to přiletěla druhá a zranila mne lehce dorlevé ruky. Odlešel jsem na ob—
vaziště a potom do nemocnice, odkuď ti píšu. Později jsem se dověděl,
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že po mém odchodu na oné posici se rozvinul úporný boj, takže ne
zůstal nezraněn ani jediný muž z mé čety. Tehdy jsem poznal, že jsem
při ranní modlitbě nevzýval nadarmo Pannu Marii, kteráž je ochránkyní
všech, kdo se jí do ochrany odevzdávají. (Květy Xi. 84.)
Jako P. Maria chránila tohoto zbožného ctitele, tak chrání vždy i nás
na pouti tohoto života. Třeba nám nehrozí nepřátelská kule, přece jsme
vysazeni tisícerým nebezpečím těla .i duše. Proto chceme-li uchrániti tě
lo své neporušeným, chceme-li zachovati duši svoji prostou smrtelných
vin a hříchů. pak důvěrně vzývejme Pannu nejmocnější denně ve svých
modlitbách. A jistě nebudeme zklamáni.
'Mnozí básníci krásně velebiíi P. Marii ve svých nesmrtelných dílech
pro pomoc, kterou tato všem zbožným duším skýtá, oslovujíce ji jmény
nejsladšími. Tak Jul. Zeyer nazývá Matku Boží sladkým pokladem všech
milostí, rozmarinou dechů balsamních, pramenem neobsáhlých svatých
tajemství, svatostánkem, tabernákulem lásky Boží.
A básník Adolf Heyduk takto pozdravuje svatou Pannu:
„Ty zjeve čistý, skrytý v sladkou něhu,
já vím, že nejsi prostá hmota jen,.
Spíš 2 barev poupat růžových: a sněhu
a záře nebeské, : níž roste den.“ (Madonna de la Sedia.)
4. Proto tím více nás překvapuje, že se v národě našem vyskytli
jednotlivci, kteří obrazy a sochy P. Marie ničili, trhali, rozbíjeli. Zvláš
tě se nás velmi bolestně dotýká, ža na “počátku naší samostatnosti
socha P. Marie, která byla vždy od našich předků tak vroucně uctívána,
byla stržena na Staroměstském náměstí.
V Anglii Lloyd George po válce přerušuje první schůzi, parlamentu
vyzváním, aby se šlo oficielně a korporativně do chrámu Páně podě
kovati za vítězství. V Americe se mírová konference zahajuje modlitbou.
jen u nás začali někteří bezbožní jednotlivci samostatnost stržením pomní
ku Utěšiielky zarmoucených, uzdravení nemocných, kterou vzývali naši
předkové ve všech úzkostech a zlých časích, kterým ona vyprošovala
pomoc, ochranu, požehnání.
Než ačkoliv vinníci unikli trestu spravedlivému zde na zemi, ne—
uniknou trestu Božímu. Neboť Kristus nenechá bez trestu ty, kteří Matku
jeho zneuctívají a jí pohrdají. Někteří z těch, kdož se přímo zúčastnili
zločinného stržení sloupu Mariánského, vskutku byli již trestem Božím
stíženi. Jeden z nich (Hodan, správce žižkovského dvora) byl postižen
vyšetřováním. Lest' hlavníhoosnovatele stržení sloupu Mariánského (Ha
bána) dotkla se ho tak těžce, že byl raněn mntvicí a zemřel. — jiný
(hasič Zedníček) byl svého místa zbaven. Třetí (Lojza Hykeš) se zbláznil.
Chodí po ulici a okukuje každlý sloup a kde jakou sochu a každého u
ctivě žádá, aby mu pomohl tu „hanbu“ odstraniti. Trpí utkvělou my—
šlenkou, že všechny sochy v Praze jsou na pohoršení a působí národu
jen hanbu. (Lid. Listy 24. XI. 1924.)
'Tak stihl zasloužený trest ty, kteří neměli k Panně nejdobrotivějši
náležitou úctu a rouhavým způsobem dokli se její nebeské svatozáře.
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Dr. —vKr.! Archanděl Gabriel pozdravil Pannu Nazaretskou

tím pi'e—

krás-ným a nám tak drahým pozdravem: Zdrávas milosti plná. Pán s te
bou . . .“ [ my pozdravujme naši nebeskou Matku denně těmito vzác
nými slovy, která poprvé pronesl vznešený posel s neb-e. Budeme-li denně
k ní volati s důvěrou, P. Maria nás neopustí zde na světě po celý náš
_život a v hodině smrti- se nás ujme. Tehdy zvláště vyprosí nám šťastnou
smrt a pak duši naši uvítá s radostí v Království Svého nejdražšího Sy
na. Amen.

Velký Pátek.
Smrt Kristova jest a) vítězstvím nad hříchem a bídou lidskou
b) pramenem milosti a požehnání.
Viv

„A řekl JCZIS: Dokonáno
duši.“

(jan

jest a nakloniv hlavu, vypustil

20, BO.)

'

'

V bolestných slzách stály pod křížem Kristovým na hoře Kalvarii
duše Pánu nejvěrnější a také srd'ci jeho nejmilejší. Mari-a matka jeho,
sestra matky jeho Maria Kleofášova, Maria Magdalena a miláček jeho
jan. S úzkostí pozorovaly, kterak zmučené tělo Božského Pána se zmítá
v prudké hOrečce & života a více a více ubývá. V neskonalčm bolu si
připomínali věrní Páně, kterak jim bude smutno, neskonale smutno, až
odejde od nich nejlíbeznější Mistr. Avšak v těch smutných myšlenkách
byla útěchou slova Pána, že smrtí nekončí život vubec, věděli, že vše—
mohoucím' svým slovem vzkřísil Kristus Lazara, mládence naimske'ho,
dceru jairovu, proto byli přesvědčeni, že Pán sám vstane z mrtvých, že
chrám jeho těla bude opět ve třech dnech postaven.
Tato líbá naděje dodávala svatým, pod křížem Kalvarským stojícím
síly v jich utrpení. Byli přesvědčeni, že po utrpení nastane oslavení, vě
děli, že Pán musí trpěti, aby nejen oni, ale všichni lidé byli spasení.
Byli by rádi utrpení Kristovo zmírnili anebo zkrátili, ale nebylo to v
jejich moci, nebot' jednorozený Syn Boží „ponížil sebe sama, stav se
poslušným až k smrti a to k smrti kříže“ (Fil. 2, 8.) a chtěl dobrovolně
vypíti kalich hořkosti a bolesti až do dna. To když se stalo, ozvalo se
s výšin kříže ono veliké slovo Vykupitele lidstva: „Dokonáno jesti“ A
potom nakloniv hlavu, vypustil duši . . .“
jako svaté ženy se sv. _lanem pod křížem Spasitelovým stojící vě—
říme dr. v Kr., zajisté imy, že Kristovo utrpení a jeho smrt 'otevřela
nám i všem lidem všech věků bránu nebes, hříchem Adamovým zavřenou
a že smrtí Kristovou jest nám získána studnice vod'y živé, neskonalé mi—
losti pro život věěný i časný.
Proto uvažujme dnes, v den Velikého Pátku o tom, že smrt Kristova
jest a) vítězstvím nad hříchem a bídou lidskou a b) že jest pramenem
milosti a požehnání.
i
<l-

I—

]. Dr. v Kr.! Zajisté všichni cítíme dnes v srd'cích svých hluboký
soucit a palčivou bolest při pohledu na Božského Spasitele na kříži, a
—l:$

193

proto dovedeme aspoň částečně pochopiti onu nesmírnou bolest, kterou
b\ lo drceno srdce nej\znešenější matky Marie, dovedeme si učiniti před
amu třebanedokonalou o bo' esti, kterou cítily ostatní ženy se sv. Ja
nem, na jichž hla\y stékala nejdražší krev Syna Božího tam na hoře
Golgotské. Avšak cítíme též se svatými těmi účastníky hrozného utrpení
a smrti Páně na kříži radostnou naději, že smrtí Kristovou bude sprave
dlnosti

učiněno zadost za hřích prarodi—čuv ráji, že tisícům a tisícům

spravedlivých v předpeklí staletí ba tisíciletí vykoupení očekávajících bu
de umožněno patření na Boha. V budoucnosti pak lidé svatí anebo v
očistci tresty své odpykavší budou moci vstoupiti do věčné blaženosti.
Jen tímto způsobem můžeme pochopiti slova, která napsal biskup
Keppler ve své knize „Více radosti“ (67): „Ukří'žovaný, to je krásný
Buh radosti. Ovšem kříž se svými ostrými liniemi, strom holý, bezlistý,
bez větví. se dvěma ut'atými pahýly jakožto rameny, na první pohled je
bez radosti, bez útěchy. A přece je kříž znamením vítězství, tedy i zna
mením radosti. Podobně tomu je i s křížem a křížováním v životě jednot—
livého křesťana.
Dobře praví učený tento biskujp, že kříž Kristův je znamením i ra
dostí nebot" jest znamením vítězství a kde je vítězství, tam je i radost.
A toho si máme býti \ědomi, Z\láště i kdyz nám jest trpěti různá proti
\enst\í,1uzné
kříže. Katolický křestan má snášeti svá životní utrpení
trpěli\'ě,j ako Spasitel na kříži, který neotevřel úst svých, aby si postě
žoval, naopak, ještě se za své nepřátele modlil. A jako Kristus svou d'obro
volnou smrtí na kříži dobyl vítězství nad původcem veškerého zla a bí
dy na světě, ďáblem a spásu věčnou přinesl, tak i my každým utrpením,
které s odevzdaností do vůle Boží a statečně snášíme, připravujeme si
vítězství nad nepřítelem naší spásy, zlým duchem & zajišťujeme si od
měnu věčnou v nebi.
Uvažuje o smrti Kristóvě „na Kalvarii napsal básník Julius Zeyer tato
procítěná slova: „Co do výroku Kristova „Dokonáno jest'f, tu myslím,
,že Kristus nechtěl pouze říci: život, utrpení má konec, ale chtěl říci i
toto: obět' dokonána byla a spása lidí byla dovršena ukončením děje
života. je tedy v těch slovech mnoho jasu, obětovaná láska k lidstvu
prozařuje agonii těla. Ta převládala, když Kristus pravil: .,Bože můj,
Bože můj, proč jsi mne opustil'P“ (Mat. 27, 46.) To byla slabost těla,
přelétla člověka, jako stín mraku a v tom mraku byla celá naše bída
i tu Kristus na sebe vzal — „dokonáno jest.“
TQ velké, kovové, ohromné slovo „dokonáno jest“ je už vítězstvím
duše, vítězstvím božství nad hmotou & nad bídou lidskou. A zároveň je
to velké slovo, zároveň slibem pro nás. Umírám, abych žil, dokonána
jest porážka smrti, dokonáno jest poslání moje, — teď můžete mne ná
sledovati, nebot' já jsem cestal“ Tak já tomu slovu rozumím a proto
myslím, že \ agonii te' náře Kristovy musí prorážeti světlo. Proto na
obraze Krist0\ě nemůže býti zobrazována jen t\ář umírajícího člověka,
nýbrž každý uměleomusí na obraze Ukřižovaného vyznačiti-i stopy toho,
co je více než člověk, to, co nazýváme božstvím“ (V dopise sochaři
Bílkovi.)
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Ano, m. dr., katolický křesťan stoje pod křížem Krista, patří na
něho, ne jako na pouhého člověka, svíjícího se v ukrutných bolestech,
ale patří na Spasitele jako na Boha, který proto s nebe sestoupil
& přehořkou smrt kříže dobrovolně podstoupil, aby nám a veškerému
lidstvu spásu vydobyl. Proto důrazně volá apoštol národů: „Slovo v kříži
jest pošetilostí pro ty, kteří hynou, pro ty však, kteří se zachraňují,
to jest pro nás, jest mocí Boží.“ (|. Kor. ], IS.) Nuže, př. dr., je-li kříž
mocí Boží, pak nemám-e se čeho obávati, kříž bude naší záchrannou
kotvou ve všech bouřích tohoto života pozemského, pomocí něho pře
konáme všecka úskalí, křížem se zachráníme pro život věčný.
2. Na nádvoří Emauzského kláštera v Praze stojí vysoký, kamenný
kříž. Zelené záhonky rozkládají se kolem. V ambitech' lze viděti na zdích
vybledlé. malby a pod nimi) lze čísti různé nápisy žalmů a jiných nábož—
ných rčení. Zadíval jsem se při své jed-ne' návštěvě na kříž. Tak trčel
vzhůru a vznešeně se díval, ozářen mořem letních prudkých paprsků
slunečních. Klid byl na tomto nádvoří klášterním. Ticho bylo vůkol
v tomto čase, ticho, které tolik duši těší. Při tom stále jsem se díval na
kříž. A čím déle jsem se díval, tím lehčeji mi bylo u srdce, všechna
bolest jakoby z něho vymizela. Cítil jsem naopak v srdci mnoho slad
kých pocitú. Pochopil jsem slova sv. apoštola, že kříž jest mocí Boží.
A tak i vy, m. dr., uchylujte se vždy ke kříži Spasitelově v těžkých,

bolestných okamžicích životních, abyste tam načerpali potřebné síly
a statečnosti. jest jistě malý počet z vás a možná, že nikdo, jenž by
mohl o sobě říci, že by žádné protivenství, žádná bolest, žádná starost
neznepokojovala jeho duši. Nuže spěchejte ke kříži, jenž _jest mocí
Boží a to zvláště dnes v den Velikého Pátku. Tam u paty kříže dosta
ne se nám potěchy, tam se naučíme poznati pravý cíl svůj na zemi,
totiz poznání Boha, jemuž mám-e sloužiti a jej milovati.
Krásně píše v te' příčině sv. Angela Toliňská: „Ten člověk, který
chce dospěti pravého poznání Boha a dojíti tohoto světla života, čti
ustavičně v knize života a nakláněj se bez přestání nad Kristovým ži
votem, tak jakoby žil ještě zde na světě. Neboť Bůh Otec všemohoucí
ukazuje nám a učí nás zkrze Syna, po které cestě a jakým způsobem
jest duši možno dojíti poznání Boha a přijíti k Bohu tím, že se jemu
připodobní. Proto nejmilejší synové, chcete-li srdce své vzdáliti od sta
'rostí, chcete-li zlomiti moc škodlivých pokušení, chcete-li se státi a býti
dokonalými na cestě Boží, chcete-li nabýti zdraví duše itěla, pospéšte
,a utečte se ke kříži Kristovu....“ (Lid. Listy 3. 11. 1923.)
Chudobné děvčátko těžce onemocnělo a bylo připoutáno po mnoho
měsíců na chudičké lůžko. jeho maminka byla tak chudičká, že nemohla
;ani pomysliti, aby zavolala lékaře a koupila léky, nemohla též milova
nému svému dítku přilepšiti. Během dne nucena těžkou prací vydělávati
nejnutnější potřeby životní a proto nemohla se ošetření svého miláčka
nemocného věnovati a u nemocné zůstával o nemnoho starší bratr.
Na zelený čtvrtek pravila nemocná bratrovi, jenž se zabýval malo
váním velikonočních vajíček, jež mu bohatší sousedé za nepatrnou od—
měnu svěřili: „Víš, Františku, já se pořád modlím k Pánu Bohu na
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kříži, jenž bude leželi v Božím hrobě, kydy tak udělal zázrak a poslal mi
doktora. Až budeš v Božím hrobě před ním klečet a kříž jeho líbat,
tož mu to pošeptejl“ František se udi-veně zadíval na nemocnou Rozár
ku a řekl: „Ty chceš doktora. Co ti to napadlo?“ „No vždyť doktoři
chodí k nemocnému a já bych tak ráda byla opět zdrav-á“, povzdechla
dívenka. „No chodí, ale k bohatým, ale my jsm-e tak chudí...“, „Však
já se modlím, aby mi to Pán Buh dal“, odvětila znovu nemocná 5 po

divuhodnou důvěrou.
Na Velký Pátek šel František do kostela a když klečel u Božího

hrobu a rozjímal o smrti Páně, vzpoměl si též na nemoc'nou' sestřičku,
připomněl si její prosbu, byl velmi rozlítostněn nad smrtí Božského
Spasie e, ale i nad nemocnou Rozárkou a jak uměl nejlépe se ke Kristu
modfil a též mu sestřinu prosbu svým dětským způsobem. přednesl.
[ slzy vstoupily mu do očí, nebot' dětské jeho srdce bylo velmi dojato
utrpením Pána, svou chudobou, těžkým život-em mami-nky a nemocí
sestřičky. Modlitbou a slzami se mu ulehčilo. Potěšen s nadějí vracel
se do své chaloupky.
Byla Bílá sobota. V dědině bylo ticho. Kdo mohl šel na vzkříšení
i matka Františkova. Ten stál před domkem & poslouchal zvonění,
které až sem z města doléhalo. Otevřel, aby iRozárka slyšela. Chví
lemi iona zaslechla zvuky zvonu a její ústa šeptala vroucí modlitbu.
V tom jel kočár a v něm seděl starší pán. František zaslechl kohosi,
že lékař jede k panu lesnímu. Skokem byl ve světnici. „Víš co Rozárko?
Doktor jel do myslivny. Ach, co bych mu jen dal, aby přišel k tobě?“
„To Bůh h-o poslal, Bůh mne vyslyšel“, šeptala celá udivená Rozárka.
„Popros, Františku, on jistě přijde ke mně, já vím že jistě přijde“. —
„Ale bude-li chtíti peníze, co mu dám?“ V tom oči chlapce zahleděly se
na tři kras'ice, které vyškraboval pro Rozárku „Ty mu d'ám“, zvolal.
Vzal misku s vejci,-šel před chaloupku a čekal. Čekal trpělivě hodinu,
než uviděl kočár jeti zpět. Přistoupil ke kočáru, natáhnul misku a zvolal:
„Pane doktore, prosím jich . . .“ Lékař se na něho podíval a kázal zastaviti.
„Tak pojd blíže. Chceš mně ta vajíčka prodati?“ „Ale ne pane doktore,
já vám je dám; mám sestru nemocnou, už tak dávno, peněz nemáme.
tož tedy za to, abyste jí poradil. Jenom už aby byla zdravá zase, ona

nechce umříti...“

Lékař se podíval překvapeně na chlapce, pak slezl s kočáru a
šel do domku. Prohlédl nemocnou a napsal recept. „A na léky m:.íš
peníze?“, ptal se chlapce. „Nemám p. doktore“, řekl smutně František.
„mám jenom ta tři vajíčka a ta jsem slíbil vám“. Lékař s úsměvem vzal
jedno vajíčko a pravil: „To jedno si. tedy vezmu. Takového honoráře
jsem ještě nikdy nedostal. A ta dvě si nechej!“. „Ne, pane doktore,
ona patří vám, já jsem vám je slíbil.“ „No. tak, ty dvě druhé vezmi,
pojeď se mnou do lékárny, oni ti daií za ně léky.“
Když se František vrátil z města, byla již matka doma z kostela a
udiveně poslouchala, co se mezi: tím sběhlo. Rozárka nyní s rozjasně
nou, blaženou tváří užívala první lžičku léku. Viděla zázrak & věřila,
že bude uzdravena. František věřil, že doktora poslal Pán Bůh sám..
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Bylo už přes týden po svátcích. Rozárka využívala léky, ale byla
též již mnohem zdravější. Seděla v lůžku, byla veselejší a k jídlu jí též
nemuseli pobízeti. Za krátko pak ozdravěla docela. Vymodlila si spolu
se mým bratříčkem doktora izdraví. Když po čase jel doktor kolem,
sám se zastavil, aby se na nemocnou podíval. Byl radostně překvapen
a potěšen. Rozárka už seděla na sluníčku před domkem. Vd'ěčně políbila
lékaři ruku a prostinkýmilslovy mu poděkovala. Když pak odejel, odešla
do světničky a poklekla před křížem Spasi'telovým, vroucně se modlila.
Při tom si uminila, že po celý život bude spěchati do chrámu k Božskému
Pánu, který ji tak podivuhodně uzdravil a modlitbu. její vyslyšel.
Dr. v Kr. Přišli jste dnes, na Velký Pátek, do chrámu našeho, abyste
byli přítomni těm tklivým obřadům církevním, které tak dojemně smrt
Pána ježíše oplakávají a vaše srdce rozněcují k soucitu vlv'
a lásce k Bož
skému Trpiteli, který z lásky k nám, přehořkou smrt na krlZl podstoupil.
Svoji lásku ke Kristu osvědčujte nejen slovy, ale skutky, nejen
dnes, ale po celý život! Modlívejte se denn-ě před křížem a veďte také
své děti do nejútlejšího mládí k modlitbě a lásce k Ukřižovanému. Sly
šeli jste v uvedeném příkladu, jak mnoho zmůže důvěrná modlitba ke
Kristu a jakou sílu skýtá v utrpení a soužení. Proto jestliže různé sta
rosti. protivenství, nehody a vůbec životní těžkosti srdce naše sužují,
tu pohlédněte s důvěrou na Božského Spasitele na kříži, předneste mu
své bolesti a jsem přesvědčen, že nebudete nadarmo prositi. Neboť jistě
vás posilní, potěší Ten, který pravil: „Pojdte ke mně všichni, kteří
pracujete a obtíženi jste a já vás občerstvím.“ (Mat. 11, LZS.)Amen.

Boží Hod Velikonoční.
Kdo věří v život věčný, může se na Boží Hod Velikonoční

opravdu radovati.
„jděte a povězte učeníkům jeho iPetrovi: „Před.ejde vás do
Galilee, tam ho uvidíte, jakož vám byl pověděl.“ (Mar. 16, 7.)
Se srdcem zarm-ouceným, kráčely svaté ženy ke hrobu Kristovu,
časně z rána první den po sobotě, aby si tam v bolestném zármutku
nad smrtí. Pána slzami ulevily. Vždyt' smrtí Pána ježíše zhaslo jim
slunce radosti a jich životního štěstí. Necítily však jen zármutek tyto
"ženy v srdcích svých, nýbrž duše jejich naplněny byly též blahou na
dějí. že to tělo milovaného Pána nezůstane navždy v tomto těsném
hrobě, nýbrž, že ježíš vstane z mrtvých, jak sám předpověděl. A svaté
ženy slovům jeho věřily a víru svou dokazovaly skutkem-. Neboť jak
nám dnešní sv. evangelium vypravuje, nakoupily 'vonných věcí, aby
přijdouce pomazaly ježíše. Proto chtěly pomazati tělo Ježíšovo von
nými mastmi, poněvadž věřily, že v- hrobě na vždy nezůstane, ale že
vstane z mrtvých.
A tato jejich víra byla odměněna tam, u hrobu Kristova radostnou
zvěstí andělovou: „Vstalt' jest.“ Zároveň pak byly- pověřeny. vznešeným
úkolem, aby ony první tu na věky památnou zprávu oznámily učen—
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níkum: ,.Jdětc a povězte učenníkúm jeho iPetrovi: „Předejde vás do
Galilee, tam ho uvidíte, jakož vám byl pověděl“
Tak vyznamenal Bůh tyto nábožné ženy pro jich víru ve z. mrtvých
“vstáni Kristovo, jich víru v život věčný, tak proměnil 'jich zármutek
v nelíčenou radost. Chceme-li i. my od Boha býti vyznamenání, chce
me-li i my od Boha dosáhnouti

vznešené odměny, chceme—li i mv se ra—

dovati, pak po příkladu svatých a nábožných žen musíme věřiti v život
věčný, musíme věřiti, že Kristus zmrtvých vstal a že im_v jednou
vzkříšeni budeme týmž Kristem, který výslovně o sobě pravil: „Já
jsem vzkříšení a život.“ (jan 11, 25.) Bůh nám dá jednou život věčný
.jen zkrze zásluhy Ježíše Krista, jehož památku z mrtvých vstání dnes
slavíme, jak volá sv. evangelista: „A toto je.to svědectví, že Buh nám
dal život věčný a tento život jest v Synu jeho.“ (Jan 5, ll.)! I
A to jsem učinil předmětem dnešního našeho rozjímam.

. . .
]. Vkročme, m. dr., do Egypta, země to starobylé vzdělanosti, kde,
jak známo, vyvolený národ israelský z vůle Hospodina čerpal po sta—
letí své světské vědomosti, k úkolům, pro něž Bůh tento svuj národ
určil, potřebné. Při každém kroku, který tam činíme, se nám zjevuje
představa života posmrtného. Zdá se k nám zvučeti v ohromných s_ve—
nitových balvanech, téměř nerozborně na sebe nakupených. Všecha ta
íobrovitá, massivní architektura, hlásá nám věčnost. Hle, tu; v písku
pouště čtyřicet ohromných pyramid, tam opět v skalnatých pobřežích
podél Nilu pohřebiště s tisíci a statisíci balsamovaných mrtvol: vše zvě—
stuje. že národ, který tu žil, byl živ myšlenkou na život záhrobnní, po
smrtný.

_

Abychom se o této pravdě ještě více přesvědčili, přistupme blíže
jednotlivým památkám a čtěme nápisy, do kamene vrvté, prohlížeime
obrazy v hrobech a chrámech, vynášejme ze sarkofágu knihy, papyru—
sové svitky a na denním světle budeme čísti o víře v budoucí život

posmrtný.
Papyrus turinský, 57 stop dlouhý, líčí záhrobní soud, na kterém se
spravedlivý zapřísáhá, že se nedopustil 42 hříchu tohoto života. ('Itěme
některé z nich: ]. já jsem se cihránil rouhavéřeči mluviti. 2. já jsem
se chránil násilně se mstíti. 3. já jsem se chránil mstu chovati ve svém
srdci. 4. já jsem se chránit výstředností v lásce. 5. já jsem se chránil
někomu se mstíti nenávistnými lžemi. 6. Já jsem se chránil odmítnouti
žebráka. 7. Já jsem se chránil způsob-ití slzy. 8. Já jsem se chránil někoho
k pádu přivésti. 9. já jsem se chránil přisvoj-iti si něco, co bylo jiných.
10. já jsem se“ chránil zarmoutřti otce. 11. já jsem se chránil zanedbati
Stvořitele svého srdce. 12. Já jsem se chrán-il jen jednu hodinu lenivě-jíti
k- smrti.

Ctěme dále jeden nápis na obraze, kde zemřelý stojí před soudem
:: praví: „Zírám na tebe, krále, jenž jsi mne stvořil, zřím tvou moc
a. tvůj život v celé jejich velikosti. Cest budiž velesvate'mu, nebeské-mu
Pánu, Otvírateli bran lesku.“
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Z této ukázky jasně poznáváme, že myšlěnka na 'ěčnost proniká
veškeren život starého Egypta a jest pro Egypťana tak význačná, jako
víra v jediného Boha u lsraele.
2. Jestliže pohanští Egypťané byli přesvědčeni o životě posmrtném,
tím více jsme. povinni my katoličtí křesťané věřiti, že po tomto životě
pozemském nastane život bez konce, život věčný, jak Písmo sv. praví:
„Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jediného poslal, aby nikdo ne—
zahynul, nýbrž měl život věčný.“
Vždyt' této víry žádá:
_
a) Štastný život pozemský. Vizme, jak život věčný a život pozemský
se navzájem doplňují. Onen jako přicházející obr, tento jako dítě, v
cestu se mu batolící. Co se stane, jestliže se oba setkají? Vyhne se
“obr dítěti? ('Zi snad obr dítě zašlápne? Nebo k' úžasu světa sehne se
obr k dítěti, zdvihne je na lokty a v náručí je ponese?
Povrchnímu uvažovateli zdálo by se snad, jakoby život věčný ne
měl s tímto co činiti a když, pak že život věčný vystupuje proti pozem—
skému nepřátelsky, aby jej zničil, pošlapal, pohltil. Když však duklad
něji věc rozebereme, když správně vymezíme obor pusobnosti obou
protilehlých pólu & jejich vzájenmý poměr správně v_vtkneme, pak mrak
nesrovnalosti se velmi lehce sám rozptýlí a vyústí v jase souladu.
Když však pozemský obor se pěstuje beze vztahu k božské věčnosti,
hledá-li časný život svůj cíl jen na zemi, pak vráží do sebe vlastně
dýku sebevraždy. Neboť pak všechno ušlechtilejší pozemské snažení
klesá, zvrhá se ve hmotně, chvilkové požívání a hroutí se v koneč—
ném vyžití sebe.
Jestliže však naopak toto smrtelné a pozemské se rozvíjí v onom
nesmrtelném, jestliže toto časné má svůj cíl poslední a nejvvšší v
onom věčném, toto nízké v ono-m vznešeném, toto pomíjivé
onom
nehynoucím, toto hříšné v onom bezhříšném, pak jest život pozemský
povzbuzen, povznesen i posvěcen v životě věčném. jen ten člověk, který
správně pochopil poměr života pozemského a věčného,_ kdo věří, že
je od Boha stvořen a k Bohu po smrti přijíti- má, kráčí pevně, jistě a
svaté v tomto životě časném.
Slavný filosof francouzský před revolucí Montesquieu správně napsal:
„Podivný zjev! Na první pohled zdá se, jakoby náboženství křesťanské
jediné štěstí příštího, tedy posmrtného života za předmět mělo ——a
přece jest základem ištěstí pozemského.“ (N. Národ ll. 12. -l_.)Proto
dobře Praví Písmo sv.: „Víme, že nikdo, jenž jest zrozen z Boha, ne
hřeší, nýbrž, kdo se'zrodil z Boha, zachovává se a zloboh ho neza
chvacuje. Víme, že jsme z Boha a celý svět leží ve zlobohu. A víme,
že Syn Boží přišel a dal nám mysl, abychom poznali pravého Boha,
a my jsme v pravém Bohu, v jeho Synu ježíši Kristu; to jest pravý Bůh
a život věčnýf' (l. jan. 5, 18—20.)
b) Víra v život věčný posiluje a povzbuzuje člověka ke konání
dobrých skutků, bez nichž by tento svět byl neradostnou pouští a _pře
často hrozným utrpením. „jsou to zvláště skutky tělesného i duchovního
milosrdenství, které jsou konány v naději na odplatu věčnou. A můžeme
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býu hrdi a zároveň šťastni, že to jest církev katolická, která se ujímá
„vsech trpících, strádajících a potřebných, svými řeholníky & řeholnicemi,
kněžími a věřícími. Těchto ctností neznal svět pohanský, za to Opravdoví
vyzmavači a následovníci Kristovi: po všecky doby, až na časy naše,
stkvějí se těmito hrdinskými ctnostmi, konanými z lásky k Bohu a k
bližnímu. A sílu k nim čerpají z víry v život věčný.
Dojemného pohřbu byla svědkem vesnička Řepy 2. července 1922.
již dva dny před tím letěla smutná zvěst krajem široko daleko, že
zemřela přešlechetná řeholniqe, sestra M. Kamilliana Adamcová, členka

kongregace Milosrdných sester svf Karla Borromejského v48.

roce

věku svého. „Umřela nám naše zlatá sestřička“, říkali všichni, kdož
ji znafi a hluboký smutek padl do všech duší-. A není také divu, neboť
zesnulá dovedla si podmanit duše všech, s kterými se stýkala, svým
mi'ým zjevem. svou čistou duší a svým srdcem, jež bylo po vzoru Páně
láskou planoucí výhni.
Piných 27 let působila blahodárně v ženské trestnici v Řepích. A
každému rozdávala ze svého láskyplného srdce. Na prvním místě miloVala
své spolusestry, pak všechny lidi celého širého okolí, avšak její křesťan
ská láska se nezastavovala ani na prahu trestaneckých cel. Jako po
stava její byla obrovská, tak obrovský byl také její duch, jenž krásně
vyzařoval z její oduševnělé tváře, ozdobené vždy milým úsměvem, jenž
nezmizel 7. její tváře ani před nepřítelem, ani když bolest a vážná starost
skličovala duši.
.
A- proto tak veliká byla účast na jejím pohřbu. Celé okolí přišlo
\'zdáti šlechetné sestře poslední čest. Žádné dámě z nejvznešenějších
kruhu se nedostalo pohřbu tak skvělého, jako prosté, tiché řeholnicí.
Ač jsouc skromna, svými dobrýmiv skutky se tajila, přece ony,
čím více si přála, aby se o nich mlčelo, tím více ony samy se světu
ohlašovaly. Nikdo v Řepích a okolí netrpěl, aby sestra Kamilliana spolu
.s ním bolestí nebyla dotknuta, nikdo se neradoval, aby se ztoho ona
nebyla těšila. Nikdo nebyl v nouzi, bídě a nebezpečenství, aby ona
dle sil svých tyto strasti odvrátiti se nesnažila. Když za války nastala
nouze-o skývu chleba, byla to opět milosrdná sestra Kamilliana, ku které
.se hladovící utíkali a ona lačné dle možnosti sytila. Když někdo one
mocněl, sestra Kamiliana jej navštěvovala, těšila a osud jeho svou útrp

ností mírnila.
Když pak kněz při pohřbu u hrobu této milosrdné sestry na tyto
četné dobré skutky její poukázal a zesnulé poděkoval jménem církve
sv. za její živou víru, naději a lásku, jménem kongregace za její svatý,
vzorný život řeholní, jménem celé. osady za její dobrotu a lásku a ko
nečně ijménem trestanek, mezi “kterými plných 27 let prožila, vyhledá
vajíe s Kristem to, co bylo zahynulo, za nesčetná dobrodiní, zesnulou
prokázaná: tu rozlehlo se hřbitovem hlasité l'kání a bolestný—pláč. (Lid.
Listy 8.7. 1922)
Dr. v Kr.! Jaký to krásný květ v zahradě církve, taková milosrdná

sestra, která jen dobro kolem sebe rozsívá. A kde nabyla síly k takovým
vznešeným ctnostem? Ve Š'vířev život věčný, kde Božský Spasitel takové
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ctnosti a dobré skutky bohatě odmění. jmenovaná řeholnice snažila se
plniti napomenutí Písma sv.: „Vy však, miláčkové, vzdělávejte se na
přesvaté víře své, níodletc se v Duchu svatém, zachovejt'e se v lásce Boží,
očekávajíce milosrdenství Pána našeho _ležíše Krista k životu věčnému“
(jud. 1, 21.)
Kdo věří pevně v život věčný, může do vůle Boží jsa odevzdán zvo
lati: „Ať si přijde smrt; co znamená _pro toho, kdo se vynasnažil v ži
votě býti spravedlivým a zbožným? Běh dokonán. Zvony zvoní den
velikonoční. Nastává věčnost. Začíná nový, lepší život. Slunce je tu,
ono slunce, které nikdy více nezapadá“ (Dr. jos. Geyser.)
Tuto pravdu potvrzuje dnešní slavnost, nebot' nauka o z mrtvých
vstání Páně je základ v našem vlastním vzkříšení. jako dva jarní
poslové stojí tato dvě slova: „Věřím v těla vzkříšení“, nad rovy našich
hřbitovů, ukazujícc za hrob do říše blažené dolkonalosti, kde není slz,
ani zármutku rozloučení, poněvadž věříme a doufáme, že se tam se všemi
srdci našemu drahými setká-me.
Dr. v Kr.! Uvažovali jsme o slov-ech dnešního sv. evangelia: „jdě
te a povězte učenvníkůmjeho a Petrovi: „Přeďejde vás do Galilee, tam ho
uvidíte, jakož vám byl pověděl.“ Tak inám volá dnes církev svatá,.
ukazujíc na sochu vzkříšeného Spasitele, na hlavním oltáři, postavenou:
Pán z mrtvých vstalý předešel vás do Oalilee nebeské, tam ho uvidíte,
tam se s ním budete věčně radovati, neboť i vy jednou _budete vzkříšení,
jakož vám Kristus připověděl. Amen.

Kázání na „Pondělí Velikonoční“.
Kristus křížem dosáhl oslavení' i my utrpením zasloužíme
si slavného vzkříšení.

„Zda-li ncmusil to Kristus trpěti a tak vcjíti do slávy své?“
(Luk. 24, 26.)

Dnešní sv. evangelium předvádí našim duchovním zrakům z mrtvých
vstalého Krista, kterak On v podobě pocestnéh'o připojil se ke svým
svěma učenníkuům, kteří v den jeho slavného z mrtvých vstání šli z
Jerusalema do městečka Emaus, vzdáleného od Jerusalema asi 60 honů.
Se smutkem v srdcích, rozbolestněných pro strasti časné, se zrakem
upjatýmv jen k této zemi a životu na ní, vypravovali si malomyslní o těch
hrozných událostech posledních dnů, zvláště o krvavé popravě svého
Mistra na hoře Kalvarské na Veliký Pátek.
Na otázku Pána, k nim se připojlivšího, proč jsou tak smutni, od
pověděl jeden z nich, jménem Kleofáš, řečí, která jasně projevila jich
pozemské smýšlení, neboť toužili. jen po slávě Iti-du israelského z dob
králů Davida a Salamouna. Pravilt': „My však jsme se nadáli, že Pán
a Mistr náš to jest, jenž má vykoupit lid israelský.“
Toto nesprávné chápání úkolu, pro který Syn Boží na zem sestoupil
nemohl 7.mrtvých vstalý Kristus nechati bez vyvrácení a poučení. Proto
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jal se vykládati svým učenníkum, že Vykupitel dle svědectví proroků
proto trpěl a trpěti musil, aby založil na zemi Království Boží, svou
smrtí získal si věčné slávy, lidem otevřel bránu nebeskou, hříchem
Adamovým zavřenou a všem lidem zajistil život věčný. „O hláhoví a
váhaví srdcem k věření všemu tomu, co mluvili proroci! Zdali uemusil
to KristUs trpěti a tak vejíti do slávy své?“
! my, m. dr., často své utrpení si nesprávně vykládáme a příliš po-
zemsky o něm smýšlíme, zapomínáme, že utrpení tohoto života pozem
ského jest klíčem, který otvírá nám bránu nebeskou a zajišt'uje nám
věčnou blaženost.
Z té příčiny předs-evzal jsem si dnes s vámi porozjímati otom, že
Kristus po svém utrpení na kříži z mrtvých vstal a slávy věčné dosáhl
& že proto imy utrpením pozemským si zasloužíme jed-nou slavného
vzkříšení.

. . .

]. Hřejivé slunce jarní políbi'lo opět svými teplými paprsky naši
zemi. A tu se objevily rázem k naší radosti, jakoby je někdo rozhodil
po zelených trávnících, bělostné květy sedmikrás, na stráni modré pod—
léšky a v ústraní skromné fialky. A pohlédneme-li k modravému blan
kytu, spatříme, kterak tam v závratné výši pěje selský Zpěváček, skři—
vánek a svým milým zpě'vem oslavuje svého Stvořitele. který tak krásnou
přírodu pro potěšení a užitek člověka z ničeho učinil. Všichni lidé radují
se, že pominula nevlídná zima a nastalo krásné jaro. lten stařeček
a stařenka usmívají se, sedíce v zahrádce na lavičce a vzpomínajíce
na svoje krásné mladé jaro životní.
A v této době jarní slavíme svátky Velikonoční, památku smrti. a
z, mrtvých vstání Páně. Katolidký, křesťan pozoruje, kterak velkolepá
krása a nový život probouzí se se vzkříšeným Spasitelem. Stromy odí—
vají se znova ve svůj zeleňoučký háv, pěvci-opeřencil otvírají svá hr—
délka k veselému jásotu a nám se zdá, jakoby i oni plesali a zpívali své
radostné allelluja nad z mrtvých vstalým Synem Božím.
2. jako nevlídná, studená a mnohými obávaná zima přemožena byla
jarním sluncem, tak i lidmi od tisíců let obávaná smrt byla přemožena
Vítězem Božským, ježíšem, který svou vlastní mocí ze zavřeného hrobu,
do něhož jej po smrti uložili, vstal slavný a nesmrtelný. V této jediná
stručné větě „z mrtvých vstal“ je obsaženo ovoce našeho vykoupení
od hříchu a od smrti. Vstalt' jest Kristus z mrtvých, to slovo stalo se
základem naší víry, naší naděje a budoucí slávy věčné. Přešly dni smutku,
vzdeehů a nářku, které církev ústy svých kněží nad smrtí Kristovou pro-—
nášela a na místo toho pěje: „Vstalť jest, allelluj'a!“. Kristus svým
z mrtvých vstáním zajistil církvi svobodu a život. Neboť, ikdyž vich'r
zloby a pronásledování proti církvi zuří a burácí, když nepřátelé se všech
stran, vnitřní i levnější úporné napadají a nespravedlivé ji hanobí, církev
klid-ně a důstojně odpovídá: „Vstalt' jest Vykupitel, allelluja! Sám vtělený
Bůh jest mým zakladatelem, který své božství dosvědčil mimo jiné svým
z mrtvých vstáním a Kristus nedá mi zahynouti, a pravdivá zůstávají
dosud slova jeho: brány pekelné mne nepřemohou.“
'
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Než slovo andělovo „vstalť jest“ jest nejen znamením triumfu, Vítělx
ství, ale .i*zárukou nekonečné slávy Jeho. Ve slově vstalť jest, předsta—

vujeme si ježíše jako Josefa Egyptského, slavně ze žaláře vysvobozeného,
nebo joba uvedeného do dřívější slávy, bohatství a zdraví nebo jakq
Davida, vítězoslavně se vracejícího do Jerusalema.
_ Svým z mrtvých vstáním, smyl Kristus potupu s kříže ana věky
jej proslavil. jako Samson uchopil bránu města Gaz a volně !. města
vyšel, tak iKristus přemohl brány smrti a ze zavřeného hrobu vyšel
v neskonale slávě a velebnosti. Sláva velkých mužu a slavných žen.,
končí se na tomto světě hrobem'. Naproti tomu Kristus tenkráte,
když se zdál světu nejslabší, nejvíce ponížený, když nepřátelé jeho se
radovali, že se ho navždy zbavili, kdvž ho na kříži zřeli mrtvého, tu
právě ve smrti a v hrobě ukázal svoji“ sílu, moc a slávu, neboť rozlomil
pouta hrobu a z mrtvých vstal.
Toto slavné z mrtvých vstání Páně jest radostnou a útěchyplnou
zvěstí ipro nás. Vždyť dle slov sv. Písma: „Přijde hodina, ve kte-rou
všichni, kteří v hrobech jsou, uslyší hlas Svna Božího a pujdou na
vzkříšení života a soudu.“ (jan 5, 28. BO.) Tedy všichni lidé vstanou
z mrtvých. Člověk před příchodem Krista se bojí smrti, neboť smrt je
trestem za hřích dědičný a proto po hříchu byla smrt branou, vedoucí
do pekla. ježíš Kristus však ukazuje na vzkříšení a život po smrtia
Kristus přemohl smrt. Od času z mrtvých 'vstání Páně jen ti se boji
smrti, kteří ji! považují za zničení veškerého života, kteří popírají nejen
nesmrtelnost duše, ale iduši vůbec. My však, kteří s vírou patří-me
na Kristazmrtvých vstalého, slyšíme jeho důvěry plná slova:„Nebojte se!“
Ježíš svým z mrtvých vstáním korunoval svoje dílo a vtiskl :nu pečeť
pravdy, dokázal, že je pánem života a smrti a že jeho učení jest božské
a tudíž pravé. Od té doby smrt jest přemožen'a, pozbyla své hrůzy &
pro ty, kteří v Krista věří, stala se branou k věčné blaženosti.
3. Kristus křížem, utrpením dosáhl nejvyššího vítězství a oslavení,
Od té doby, kdy Kristus na kříži zemřel a z mrtvých vstal, není dovoleno.
opravdu věřícímu křesťanu trpěti zoufalstvím, neboť každé utrpení lid—
ské je posvěceno umučením ježíše Krista. Božský Spasitel je naším
vzorem, dle kterého se má říditi. každý člověk. BUh ()tec chtěl, aby "bylL
člověk k jeho obrazu stvořen, Bůh Syn chce, aby pokřtěný člověk by!

jeho věrným obrazem, čili jak\církevní spisovatel praví: „Christianus
alter Christus — křesťan druhý Kristus.“ Čím více se Kristu podobáme,
tím nabýváme větší ceny před Bohem, neboť dokonalost a svatost
křesťana pozůstává vtom, že následuje Krista.
Sv. Pavel volá: „Hlásám Krista a sice Krista ukřižovaného“, jakoby
chtěl říci: Mojí vědou je Kristus a mojí povinností je následovati &
nápodobiti Krista,; jakým byl na zemi, to jest Krista chudobného, po—
níženého, pronásledovaného, zkrátka ukřižovaného. Proto nikdo nemůže
vejíti do radosti věčné, kdo nemá v duši otisk kříže. Darmo se před-.
staví duše na soudu Božím, provázena obdivem světa, oděná pláštěm
slávy lidské, vynikající rozumem a nadání-m, nemá-li na sobě znaky?
Ježíše Krista ukřižovaného, uslyší slovo Páně: „Neznám/tě!“
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jest ovšem pravda, že přijn. t;.í utrpení, žehnati mu, toužitipo ném,
vyhledávati je: v očích nynějšího světa je bláznovstvím. Dle názoru
světa život má jen jeden účel: radovánky a rozkoše, ostatní všecko je
zlé, které třeba je odstranit s povrchu země. Svět usiluje vší silou
odstraniti a \'yhladiti Kalvarii a na místo ní postaviti ráj pozemský..
Svět a jeho synové a příslusluhovači nemohou snésti pohledu na kříž,
neboť kříž naplňuje je strachem, a proto mu zbaběle vypověděli boj,
Proto vidíme, že tito synové světa obraz kříže se stěn strh'urjí, soch-y
kříže lámou, zpřerážejí, hanobí. Když však ina tyto lidi kříž, utrpení
dolehne,
nemajíce víry, hněvem a zlostí zurí a Bohu se rouhají. \jaká
to převrácenost!
Naproti tomu katolický křest'a'n, který je věrným vyznavačem Kri
stovým, ví, že tento svět je jako ohromný tom, 've kterém' se lámou ka
meny, určené do stavby, kterou provádí nebeský Stavitel. Víme, že
.při stavbě nějaké vzácné, umělecké, monumentální budovy, kámen,
dříve než byl uložen na určité misto, dán byl řemeslníkům dovedným,
kteří ho vykřesá\ají, leští azdobí. Ci má tako\ý kámen reptat nad tím,
že ho bude použito ke stavbě vzácné a umělecké“

„Co je ti?“, tázal se jednou umělec ve starých Athénách kamene,
-z kterého tesal krásnou sochu pro Pantheon. „Vzdychám“, odpověděl
kámen, budoucí arcidílo, „neboť jsi mne nemilosrdně vyrval ze země,
kde jsem klidně odpočíval.“ — „O, pošetirlýl“ od\ětil umělec „či nevíš,
-že když tě neztešu, neozdobím, nemůžeš míti místo v chrámě, kde tě
budoucí pokolení budou oslavovati.“ V této starořecké bájce máme
znázorněno, kterak utrpení činí člověka dokonalým, hodným býti při
.jatu do stavby Boží.
Mnozí lidé plesají a Boha velebí a chválí, dokud k nim mluví Kristus
“něžnými slovy lásky a vine je na svou otcovskou hruď. jakmile však.
'dotkl 'se jich Pán křížem, pak se od něho odvracejí. A přece utrpení
a kříž jsou nejjistější známkou, že jsme na blízku Ukřížovaného. _Iilž
bl. Tomáš Kemp. se zmiňuje o této nedůstojnosti, když píše: „Mnozí
„jdou za Kristem- až k poslední večeři, — ale na horu Olivetskou již ho
následovati nechtějí.“ Kdo však nejde za Kristem na Zelený čtvrtek na
horu Olivetskou a na Velký Pátek na horu Kalvarii, ten, nemůže se s
ním opravdu radovati, když vstal z mrtvých na Boží Hodí. Z té příčiny
napomíná nás sv. apoštol Pavel: „Bratři, jestliže jste povstali s Kristem,
“těch věcí hledejte, které jsou svrchu, kde jest Kristus.“ (Kolos. 3, 1.2.)

4. Dobrý katolický křesťan jest povinnen pracovati pro věci, které
svrchu jsou, to jest pro spásu věčnou. K tomu nás povzbuzuje Kristus
jak svou smrtí, tak isvým z mrtvých \'stálním. Vzorem nám mohou
býti študenti francouzští na vysoké škole technické v Paříži. Na této
Škole do nedávna byli přesvědčeni katolíci v mizivé menšině. Ale již
roku 1920 vykonalo 210 štud'entů této školy, společnou pouť na Mont

ane
grartre,
probděli celou noc na modlitbách a ráno přistoupili ke stolu
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A podobným způsobem osvědčuje svoji katolickou víru 200 žáků
na francouzské polytechnice. Jakýsi pozorovatel otom píše: „Co mne
u mých spolužáků na polytechnice zvláště mile překvapuje, jest jejich
úcta k náboženství. Nikde se netají svojí vírou a zúčastňují se veřejně
církevních slavností. Ještě nikdy jsem tu neslyšel posměšné poznámky
0\kněžích svého náboženství. Každých 14 dní mívají v kostele sv.
Štěpána svou mši svatou a bývá četně navštívena, ačkoliv mnozí musí
si proto přivstati. Dříve nepřijímala většina ani o Velikonocích —
nyní chodí mnozí dvakráte za měsíc ke stolu Páně. O velikonocích
mají společné sv. přijímání.“

(Lid. L. 24. 2. 1923.)

A Bohu díkyinaši studenti jak vysokoškolští tak středoškolští proje
vují čím dále tím více svoji katolickou víru ato nejen způsobem
levnějším, ale ivnitřním. K prvnějším patří různé schůze, večírky a
přednášky v duchu katolickém pořádan , jichž se naše studentská mini-.
dež četné zúčastňuje. Důležitější však jest, že inaši studující pečují
o vnitřní duševní posvěcení a náboženské prohloubení. Proto s po
těšením pozorujeme, že inaši studenti návštěvu mše sv. v neděle a
zasvěcené svátky považují za svoji svatou povinnost a'při ní, jsou ná
božně přítomni. lnaši studující častěji přistupují ke stolu Páně a to.
zvláště v době velikonoční. [ naši studující snaží se o vyšší',dokonalost
a proto zúčastní se exercicií na různých místech pro ně pořádaných.
A dobře činí tato mládež katolická, že hledá těch \ěcí, které svrchu
jsou a které k nebi \edou.
Dr. v Kr.! Pán Ježíš svým utrpením na kříži si' zasloužil, že mohl

vejíti do slávy své. lnaši

touhou a cílem našeho života jest vejíti do

slávy věčné za svým Pánem. Proto po příkladu svého Božského Spa—
sitele snášejme utrpení pozemská tak, abychom si jimi získali zásluh pro
život věčný. — Varujme se hříchů a spáchaných“ hříchů upřímně 'litujme
a z nich se vyznejme, aby nás Kristus uznal jednou za hodny radovati

se sním v jeho nebeském království. Vždyt' slyšeli jsme v dnešní
sv. epištole, že Kristus jest ten, jenž byl od Boha ustanoven soudcem
živých imrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že zkrze,
jméno jeho dostanou odpuštění hříchů všichni, kdo vněho věří.“
(Sk. ap. 10, 43.) Amen.

Svátek: Nanebevstoupení Páně.
Jakým způsobem si zajistíme místo připravené nám v nebesích?
„A když Pán Ježíš k nim domluvil, vzat jest do nebe a usedl
po pravici Boží.“ (Mar. 16, 19.)
Dr. v Kr.! Naposled dnes pobývá Božský Spasitel se svými mi
lými učenníky na zemi.. Ač je velmi miluje, proto právě nemůže za
mlčeti, aby jim nevytkl jich nedokonalosti, chyb a malé víry. Právě
proto, že je ustanovil za vykonavatele své božské vůle na zemi, totiž
šířiti jeho učení, zakládati království jeho na zemi v srdcích lidských,
byl nucen pokárati jejich nevěru a tvrdost srdce, že nevěřili těm, kteří
jej byli viděli.
205

_

Když srdce jejich takto

připravil, svěřil jim Pán potom

důležitý

úkol slovy: „jdouce do veškerého světa, kažte evangelium všemu stvo
ření.“ Pomoc svou pak přislíbil jim tím, že lidé, kteří uvěří budou divy
konati na znamení, že učení, které při-jali není snad lidským vynálezem,
není dílem samotných apoštolu. nýbrž že jest to'símě, zaseté samým
Bohem, kterýž jedině zázraky konati mužebud'
bezprostředně sám
nebo prostředně zkrze lidi. 4—A když ježíš k nim domluvil, vzat jest
“do nebe a usedl po pravici Boží, aby vzal jako člověk nejvyšší odměnu
-a aby svým apoštolům a všem věřícím tam připravil místo.
Sv. apoštolové vykonali přesně úkol jim Božským Mistrem uložený
: Pán jim pomáhal, práci jejich žehnal a po smrti do svého království
přijal.
l my, př. dr. jako apoštolové jsme povoláni k tomu, bychom na
zemi šířili králo'vství Kristovo, abychom žili tak, bychom si jednou za
sloužili odměny od svého Pána v nebi, kterýž rovněž nám tam připravil
místo. ——A to jsem učinil předmětem dnešního našeho rozjímání.
!!

Ú

]. _lest pravda, že většina lidstva se snaží pracovati na zemí pro

\své blaho pozemské ato buď rozmnožováním majetku, buď snahou
získání nových a nových pokroků na poli vědy a umění. Ačkoliv si
toho všeho na výsost vážíme, přece přiznati jsme nuceni, že toto
všecko nemůže býti a není jediným cílem člověka na zemi.
Velkolepé věci provedl člověk nové doby. O čem naši otcové sotva
sníti si troufali, to provedl člověk posledního století.. Prozkoumal
vesmír a podrobil si přírodní síly ve svou službu. Na př. přinutil
vodu a oheň v lokomotivě převážeti různá břemena z jedné země do
“druhé. Blesk s nebe si člověk svedl a nutí jej v telegrafu a telefonu
roznášeti jeho slovo a vůli s rychlostí myšlenky přes dálné země i moře.
Dravé proudy vod, jichž síla jest lidem nebezpečná, proměnil v nádržky
síly, z nichž do dálky rozvádí elektrickou sílu a světlo. ! oceány, kdysi
nepřekročitelné hranice mezi díly světa, scvrkly se v moře vnitrozemská,
přes něž jeho salonní parníky s rychlostí vždy větší a větší přeletí..
A pak ten moderní průmysl a jeho stroje. Na poli hospodářského a sociál
ního života je rozdíl kulturního stavu z r. 1800 a z r. 1920 větší nežli
mezi roky 800—1800.

Veliké století přírodovědy vybudovalo lidstvu velkolepý dům a vy
pravilo jej vším možným zařízením, ale při tom zapomělo přivésti
jeho obyvatelstvo, syny a dcery této moderní doby na přiměřenou 'výši
a důstojnost lidskou. A tak tu stojí člověk jako otrok svého rozumu,
nucen až do vysílení udržovati ten obrovský apparát rozmanitých vy
nálezů; člověk neovládá již ony mocné vymoženosti, nýbrž jest ovládán
jimi a tak moderní člověk stal se takřka sám strojem-.
„Volnou cestu pro rozvoj člověka“, — tak se desítiletí hlásalo ——
„pryč se vším nadpřirozenýml“ Příroda je lepá bohyně a ta lidským
'd-uehem ovládaná, všecko skýtá, čeho třeba, by země se stala rájem. Tak
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znělo evangelium novodobé. A proto současně hlásán urputný _boj křes
ťanství, aby prý svět byl zbaven „kletby křesťanského náboženství.“
A nyní se objevuje již výsledek. jest jisto, ž'e snižování posvátného
zákona Božího, odtržení rozumu lidského od nejvyššího rozumu božského,
přirozeně vede k anarchii, rozvratu. A bohužel moderní svět je již na cestě
k anarchii. K čemu mám přirovnati moderní společnost? Přirovnám ji k
zeměkouli, na níž bydlíme. Tenká kůra na ohromném, vulkamcky vrou
cím jádru. Zevně vše v pořádku, klidu a stačí jen nepatrný popud“ & ži
velné obrovské síly uvnitř pod povrchem se srážející mohou všecku tu
nádheru proměniti v rum a popel.
Moderní svět, kulturní, stojí na sopce, jejíž ohnivé zážehy opět a
opět nocí blýskají & lidi děsí. Byly to hrůzy válečné a poválečné, dra
hotní nepokoje, stávky, revoluční puče, které jsou jako výbuchy této
sopky. Veliký romanopisec polský Sienkiewicz napsal:"„Jen tak dále a
uvidíme, zda po dvacíti letech umění, kultura a celá ta civilisace
nebude pochována. Ale nejen u nás, ale všudle. Bude to nekonečný
řetěz hrozných událostí. Lidstvo nastoupilo cestu, ,jež celé jeho přiroze
nosti se protiví. jest na čase, aby Bůh svět řídil a nový důkaz svého

bytí podal.“
A vážně-li se zamyslíme, musíme doznati, že pravdu napsal tento muž,
neboť jsme viděli, jak válka ničila nejvzácnější plody lidského ducha.
Než ani po válce není lépe. Zdivočilost, sprostota, nevázariost, nemrav
nost, pomstychtivost ba „i vraždy rostou den co den. Zijeme v době
horečného ruchu, který nám nedopřává odpočinku. Tisíce komínů, chrlí
denně svoje temné mraky do čistého vzduchu, a přece nemohou \.fv'hověti
.našim tužbám. [ největší rychlík zdá se nám ještě příliš pomalým a dá
váme přednost šíleně uhánějícímu autu. Elektřina roznáší v jediném
okamžiku naše myšlenky do celého světa a nám se to zdá ještě všecko
málo a toužíme vždy po zprávách čerstvějších. A přece u'prostied to
lika vymožeností není na světě štěstí a spokojenosti.
A ptáme-li se. proč, tu musíme upřímně doznati, že člověk vždycky je
mešt'astným, kdykoliv se přidrží výhradně hmoty a dá výhost věcem
lduchovní'm. Čínský vyslanec v Londýně kdysi pravil, že poznal, že
Evropané. svými železnicemi, automobily, aeroplány, nádherně zaříze
nými budovami a továrnami nestali se lidmi lepšími. A dodal, že Evro
pané svými velkolepými vynálezy a objevy mohou nadvělati desetkráte
více škody, než jiní méně vzdělaní národové.
A věru i nejužitečnější vynález může přinésti zkázu a smrt. Na silnici
bílé a hladké jako pás stalo se automobilové neštěstí. jak? Nikdo neví.
Cosi prasklo ve stroji, vůz se prudce smekl stranou, narazil na strom
a převrátil se. Ze čtyř osob vněm sedících jedna se 'zabila, profesor,
nedávno před tím z Ruska se vrátivší. Zúčastnil se strašných bojů,
také byl dlouho nemocen, ale vše přečkal, až tady doma na té r_ovné,
hladké silnici našel sm'rt. A ženy z domu, v němž bydlil si soucitně
sdělovaly: „lnu ztratil smrtí sestru, která jej tak milovala, za lněho se
modlila a po její smrti se za něho nikdo nemodlil. V “tom Rusku jen na
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její přímluvu j-ej Bůh chránil. On sám na modlitbu nedržel. Odvykl na
studiích a ve světě všemu náboženskému. Ale co platno, jak si “má nás
Bůh všimati, když my se k němu nehlásíme?“ (Lid. L. 26. 4. 1924.)
2. Vizte, m. m., ty prosté ženy vystiihly dobře nedostatek toho všeho

dnešního pokroku, který jest buď proti Bohu anebo bez Boha. když
pravily, nikdo se za něho nem'odlil, nikdo se o jeho blaho věčné nestaral.
On sám i při své učenosti zapomněl, že pokus, vybudovati šťastný život na
zemi bez: náboženství ztroskotá a nepomyslil, že ten pokrok, který ve
svých přednáškách tak často velebil, mu přinese smrt.
Vypravuje se, že za starodávna žil mocný král, který táhl s vojsky
svými do cizích zemí, pálil vesnice i města a odváděl obyvatelstvo do
zajetí. Své činy dal vedlabati do skály a když cítil, že blíží se jeho
konec, dal sj z ohromných kamenů vystavěti palácovou hrobku & svou
mrtvolu poručil vložiti do vzácné masti, aby neshnila. Ale jméno jeho
nežije již mezi lidmi, obličeje jejich nezazáří, srdce nezatlukou, když o
něm zaslechnou. A příjde doba, že bude děštěm & bouří 7ničen poslední

kámen jeho mohyly a písek zasype zbylou památku abude

jakoby

:nikdy ani .nežil.

Za dávných dob žil také Král, který však neměl :vojsk, neproléval
krve a nepálil domů. Nevtesal jméno svoje do skály nýbrž do srdcí
lidských. Hříšníkům. podával pomocnou ruku a viny jim odpouštěl,
nemocné po horkém čele hladí\al, světlem svého smilování bídu lidskou
ur0\nal. Svůj největší coucit věnoval těm, kteří jej nejúporněji pronásle—
d0\ali a toužil po tom, aby svým příkladem je osvobodil z divoké ne—

ná\isti.

Nevystavěl si hrobky před smrtí, jako někteří králové a přece fvidíme
všude ve velkých městech jako v nejzapadlejších vesnicích strměti k
nebi dům, posvěcený jeho památce. Ba i vysoko na horách, v sousedství
věčného sněhu, vyzvánějí v kaplích a kapličkách na památku díla jeho
lásky. Jest to náš nejdražší Spasitel, Ježíš Kristus, jehoz slavnost na nebe
vstoupení dnes slavíme, jenž jako vítězný Král posadil se po pravici
s'viého Otce.

A proč jest Kristus po tisíciletí ctěn a milován? Protože bez něho
není pravého blaha, skutečného pokoje a štěstí na svět-ě. Kristus založil
království pokoje, míru a radosti na zemi a jen ve spojení s ním můžeme
dosáhnouti opravdové pozemské blaženosti. A kdo na tuto pravdu za
pomíná, kdo Krista, dárce blaha uznati nechce, ten nemůže být šťasten.
Bohužel za našich dob povrhli přemnozí lidé moudrou radou našich
předků: „S Bohem začni každé dílo, podaří se ti až milo.“ Mnozí ()
požehnání Boží nestojí, jak přestupováním přikázání Božího o svěcení
neděle a zasvěcených svátků ukazují.
Můžeme říci, že dnes ukazuje se známý příběh z bible o stavění
věže babylonské. I dnes bez Boha a proti Bohu chtějí postaviti věž
lidského štěstí a blahobytu. Do úmoru svážejí balvan za balvanem &
samolibé se těší, jak přibývá různého staviva dle světského názoru
potřebného k lidskému blahu. A Bůh? S bolestným úsměvem dívá se:
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na marnou lidskou práci a snahu a čeká... čeká. Dříve nebo později
lidstvo zbloudilé pozná, že zapomnělo na jedině možný základ blaha
a štěstí —- na Boha! „Nestaví-li Hospodin domu, nadarmo pracuje,
kdo 'ho staví.“ (Z. 201, l.)
Dr. v Kr.! Božský Spasitel vstoupil na nebe jak si dnes připomínáme,
založiv před tím své království na zemi, království pokoje, míru, abychom
pomocí tohoto království pozemského, církve svaté, katolické získati si
mohli království věčného, nebeského. 7—Ctyřieet dní po svém z mrtvých
vstání zjevoval se apoštolům, mluvě jim o království Božím, jak praví
sv. evangelista Lukáš v dnešní sv. epištole.
A sv. apoštolové horlivě pracovali pro toto království Kristovo, jak
o tom svědčí'celý jejich horlivý život a smrt pro Krista a jeho sv. cír
kev vytrpěnou. lnaší povinností je, abychom pracovali pro království
Kristovo a to jak ve společnosti lidské, v životě veřejném, tak zvláště
ve svých srdcích. Především srdce svá vyčišt'me od všelijakých poskvrn
hříchu v této posvátné době velikonoční a vštěpujme tam vonné ctnosti,
které nám Kristus ve svých kázáních doporučil. Potom zasloužíme si
jednou, abychom i my mohli po smrti vejíti za Kristem, králem, do jeho
nebeského království věčného pokoje -a míru a přijati od něho místo,
nám od věčnosti připravené. Amen.

Promluva na svátek sv. Jana Nepomuckého.
'
Křesťanská mírnost.
„Ale co jste vyšli vidět? Člověka-li měkkým rouchem oděného?
Aj ti, kteří měkká roucha nosí v domech královských jsou.“
(Mat. ll, S.)
Světec, jehož památku dnes slavíme, vynikal mnohými ctnostmi. Ne
byl třtinou větrem se klátící, nebyl člověkem, který se přizpůsobuje mí
nění a smýšlení doby, nýbrž držel se pravdy, hájil spravedlnost, i když
se to lidem nelíbilo i když si znepřátelil mocného krále, poněvadž žádost
tohoto byla proti zákonu Božímu a-přikázání církevnímu. Zamítl roz
hodně vyzraditi tajemství zpovědní, jak si král přál, a podstoupil raději
mučednickou smrt, než by se zpronevěřil své kněžské přísaze.
Sv. Jan i při své vysoké důstojnosti církevní zachoval prostotu a mír
nost ve způsobu svého života. Netoužil po nemírnýeh požiteích, ale svých
příjmu užíval ke zmírnění bídy svých bližních. Proto zobrazuje se právem,
kterak chudým a zvláště nemocným uděluje hojné almužny. Proto na sv.
mučeníka tohoto vhodně církev svatá obrací slova Písma sv.: „Co jste
vyšli vidět? Člověka-li měkkým rouchem oděného? Aj ti, kteří měkká
roucha nosí, v domech královských jsou.“
Sv. Jan spokojil se s prostým“ rouchem kněze, nestrojil se vybraně
snad podle tehdejší doby, která si v nádherných oděveeh libovala, sv.
_lan netoužil a nevyhledával vzácných pokrmů a lahodných drahých nás
pojů, nýbrž zachovával v jídle ipití střídmost a v oděvu skromnost.
Zkrátka světec náš miloval mírnost, zachoval iv dovolených požitcích
miru.
—'4
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Poněvadž tato ctnost mírnost jest tak potřebná i v naší době, před
sevzal jsem si dnes k uctění našeho sv. patrona o ní porozjímati.
]. Zkušený zahradník na podzim ořezává uschlé růže s keře růžového,
na jaře pak odřezá'vá zelené výhonky, které u kmene z kořenu vyrůstají.
Proč tak asi činí, proč růžový keř SřCZáVá?Obává se, že kdyby keř na
všech stranách mnoho zelených výhonků vyháněl, síla kmene by se roz
mrhala, takže by kmenu nezbylo dosti šťáv a síly, aby vydal kvetoucí
růže. A růže je zajisté nejkrásnějším a nejvzácnějším plodem kmene rů
žového.
A podobně se to má s lidmi. Když se jim dobře daří a mohou povo
lovati všem svým přáním a náklonnostem, tu ze vše-:h'stran vyrážejí vý
honky špatných žádostí jako z keře růžového a jsouce ukojeny odnímají
duši člověka sílu. A tato síla pak odchází-k soustředění a vytvoření plo—
du dobrých skutků. A nač je potom člověk? Zdaž není podoben neplod
nému keři růžovému?
Růžový plod, tot' u člověka velká síla vůle, která vykvétá a uzrává
také jenom tehdy, seřežou-li se důkladně sebeovtládáním též všechny
zelené výhonky marných" žádostí, malicherných náklonností a shánění po
světských, pom-íjejících požitcích. Těmito časnými věcmi a potřebami
nesmí se roztříštiti, nesmí se udusiti hlavní síla člověka, tak že by ne—
rozeznával věci vedlejší od věci hlavní, zevnějšek považoval by za věc
nejdůležitější a pro něj docela by zapomněl na nej'vzácnější květ vnitř
ního člověka, na krásný plod své duše, na dobré skutky, vykonané z lás
ky k Bohu a bližnímu. Každý bujný výhonek své duše, který by nás
od Boha odváděl, a_jejž odstraníme, každý čin, kterým zlou náklonnost
a své sobectví potlačujcme, prospívá růži, t. j. sesiluje vnitřní silu duše.
A té dosáhneme jen sebeovládáním. K tomu vybízí nás Písmo sv.: „Lépe
je býti tmělivým nežli obrem, lc'pe ovládati sebe než dobýti města.“ (Přísl.

m, 32)
Sebeovládáním pak dospějeme k ctnosti mírnosti, která nás pob-ádá,
abychom ivčcí dovolených s mírou užívali. Proto správně praví sv'.
Tomáš Aquinský: „Dokonaleji než sebeovládání odstraňuje závadu hněvu
a jiných hříchů a zlých náklonností mírnost, která nejen vzplanutí vášní
a žádostivostí rozumu podrobuje, ale “navádí člověka nad to, aby zacho
val střednost mezi přílišností a nedostatkem v různých oborech a okol
nostech lidského jednání. Sebeovládání připravuje na mírnost, mírnost
pak charakter vyrovnává“ (Sum. th. 2. 2. 9. ISS.),
2. Proto, kdo chce býti ušlechtilým charakterem, ušlechtilým člově
kem, milým Bohu i lidem, musí pěstovati & ve své moci míti ctnost mír
nost. K tě však nedostpěje nikdo, kdo se nedovede ovládnouti. Tu naskýtá
se vychovavatelům a zvláště rodičům příležitost, aby, chtějí-li míti své
dítky řádně vychovány, by učili sebeovládání, 7. počátku třeba i ve vě
cech zcela nepatmých.
Jestliže rodiče naučí na př. své dítě tomu, aby zavřelo poutavou
knihu na místě nejzajímavějším, naučí je tím nejen tomu, že budou moci
zcela klidně nechati hry a věnovati se práci, ale naučí je také tomu, že
„až dítě dospěje, bude se zcela dobře ovládati tak, že bude plniti i sebe
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obtížnější povinnosti, i kdyby ho zábavy sebe svůdnější lákaly, které by
.se proti povinnostem stavěly. Člověk, který se naučil jako dítě ovládati
v maličkostech, neporuší jako úředník tajemství svého úřadu i kdyby mu
někdo tisíce dával, člověk takový nezradí svou vlast, svoji národnost,
sve' náboženství, ani kdyby měl život ztratiti.
Když Brutus s několika jinými Římany osnoval spiknutí proti Cae
sarovi, manželka jeho Porcia poznala z jeho neklidu, že se Brutus obírá
něčím velice vážným. A bolelo ji to, že manžel se jí nesvěřil. Uvažovala:
poněvadž se bojí, že u ženy není jisto žádné tajemství, že neudrží ja
zyka, ikdyby šlo o život vlastního muže. Proto Porcia, aby dokázala
svému manželi, že má dosti silnou vůli ovlád'ati se a zachovati tajem
ství sebe vážnější, zasadila si nožem bolestnou ránu na noze. Prosíc pak
manžela Bruta o plnou důvěru k sobě, pravila:
„já přísně svóji sílu zkoušela
a o své újmě sebe zranila
tu na noize; rci choti trpělivě
to snesla bych a tajemství tvé nikoliv?“
Tu Brutus již neváhal a své ženě Porcii vše oznámil. Věděl, že jeden čin
silné vůle ji uschopní býti pevnou a silnou také v jiné věci a nepoddati
se.
A co mám říci o našem sv. patronovi? Král nutil jej, by vyzradil
tajemství zpovědní. Nejprve prosil mírně, pak doléhal, ba ihrozil. A
sv. jan s klidem odpovídá vždy: nemohu a nezradím. Tu král odevzdal
světce katanům a sám se trýznění zúčastnil. Ale sv. jan nepovolil, ra
ději snášel mučení, raději podstoupil smrt, než by porušil svoji kněžskou
přísahu. Hle. hrdina v sebeovládání, světec mučenník, jenž k této vzne
šenosti a svatosti dospěl, poněvadž ovládal ctnost mírnost.
3. l my, př. d., |d'Ofvedeme-lise ovlád'ati, pak' snadlno, osvojíme si ctnost

mírnost, snadno dovedeme zachovati střídmost i v nadbytku jídel, skrom
nost i ve štěstí pozemském, jednoduchost v oděvu, i když nám bohatství
dovoli nositi roucha přepychová, zkrátka pozemských věcí budeme tak
užívati, bychom neztratili po příkladu našeho sv. patrona jana život
věčný.
Dne 6. března 1475 narodil se na zámku Caprese v Toskánsku slavný
italský malíř, sochař a stavitel Machael Angelo Buonarotti. Poněvadž by—
la rodina příliš četná, měli se synové věnovati obchodu a průmyslu.
Michel Angelo určen pro průmysl hedvábnický. Avšak jeho dovednost
kreslířská svědčila o jiném povolání. Proto dal jej otec k malíři Chirlan
dajovi. Tenkráte bylo Angelovi 14 let. Při svém vrozeném nadání malý
Angelo brzy svým uměním předčil nejen své Spoluučně, nýbrž i samého

mistra.
Michel Angelo miloval v umění velikost a ohromnost. jeho ohromná
mramorová socha '„Mojžíš“ dosud od nikoho nebyla překonána. "Proto
“též jeho ohromná kopule na velechrám'ě sv. Petra v Římě budí úžas ce
lého světa. jeho „Poslední soud“ v Sixtinské kapli've Vatikáně- fjest
dílem .nedostižitelným. Na obraze tom jest přes 300 osob, seřaděných v
11 různých, malebných skupinách. — Všemi jeho díly & uměleckými vý
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kony, jichž počet ve'iký, byl jsem letos v jubilejním roce v Římě, po—
kud mi byÍo možno je shlédnouti, v pravém slova smyslu uchvácen a
hluboce dojat, neboť jsem viděl, eo dovede umělec Bohem nadaný, ale
také Bohu oddaný a jemu věrně sloužící.
Vždyt' přes všechen svůj věhlas byl Michel Angelo úslužný jako dí—
tě a při tom svém neobyčejném nadávání uměleckém velmi skromný.
Za mlada se Spokojil s kouskem chleba a'tro'ehou vína a i později, když
se stal již velmi slavným žil jako nějaký chud'as, ač byl bohatý. Bo
hatství svého užíval ve prospěch chudých. Michel Angelo byl střídmý
nejen v jídle a pití, ale i ve spánku. Takto ušetřeného času užíval ke
studiu. Byi střídmý i v řeči. Nikdy zbytečně nepronesl slova. Reč jeho
byla vždy velmi rozvážná, rozumná, odpovědi jeho byly duchaplné a
moudré. O něm platila slova Písma sv.: Mnoho mluvení nebývá bez
hříchu, proto, kdo zdržuje rty své, je rozumný“ (Př. 10, IQ.)
Když sluha Angelův onemocněl, obsluhoval jej tento jakoby to byl
nejmilejší jeho rodný bratr. M. Angelo vydechl svoji krásnou duši 17.
února 1564.
Vizte, m. dr!, jaké krásné vzácné ovoce přineslo sebeovládání chlapce
Michel Angela v jídle a pití. Dovedl se nejen po celý život ovládati i v
jiných věcech, ale dovedl svého ducha tak upnouti k věcem vznešeným,
že zanechal lidstvu nejkrásnější památky na světě. Při tom, jak jsme slv—

šeli byl ducha zbožného, šlechetného, vtělená mírnost, kterou po celý
život konal. A při tom se dožil vysokého věku 89 let!
4. jak krásná to ctnost, mírnost, kterou v celém svém životě konal
patron našeho chrámu sv. jan a jehož dnešnílpamátka dala nám podnět,
abychom o této ctnosti dnes rozjímali. Přemnozí Čechové následovali
svého svatého, ve'ikého a Bohem zázraky oslaveného patrona v konání
všech jeho ctností a také mírností.
Nebylo jedné osady v Čechách, která by neměla sochu nebo obraz
sv. jana. Ale také naši předkové se vyznamenávali statečným sebeovlá
dáním a rozvážnou mírností. Tito věrní ctitelé sv. jana dovedli ovšem
také vychovati národu našemu šlechetné syny idcery Boha a vlast ne
zištně a upřímně milující. Takovým zasloužilým mužem () obrození ná
roda českého a o zdokonalení a vytříbení moderní češ in_vbyl josef jung-„
mann. A hle, i jeho rodiče byli nadšenými ctiteli sv. jana Nepomuckého.
V HudÍi-cích, rodišti našeho slavného budifele, založiťi r. 180l rodiče
jungmannoxi Tomáš a Kateřina svým nákladem napro.i kostelu prostin
kou kapličku se sochou sv. jana Nep. Pro její budoucí opravy věnovali
dárci ze svých skrovných prostředků 50 zl.
Otec jungmannův Tomáš zastával plných 52 roku úřad kostelnický.
Před svojí smrtí založil pak fundaci „dobrovolnou úmluvou s knězem
A. Orabem“, svojí to poslední vůlí, kterou přenechává hud'lickému zá
duší svoji stodolu. Za to měl hudlický kněz za duši Tomáše jungmanna
a za duši jeho manželky Kateřiny sloužiti ročně 14 mší svatých.
Dod'nes také se vypravuje o zbožnosti, častých postech a lidumil
ných ča'nech matky jungmannovy v Hudlicích, jež zvláště dětem chudiny
v určité dny darovávala medovou pomazánku. (Lid. L. 4. IV. 1025)
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M. dr.! jen taková matka vzorná, která ctila sv. Jana nejen slovy,
ale následovala i jeho ctnosti, dovedla a mohla vychovati velkého a slav
ného syna, buditele našeho národa, Josefa Jungmanna.
Dr. v Kr.! Uvažovali jsme dnes k uctění památky sv. jana Nep. o
vzácné hlavní křesťanské ctnosti mírnosti, která vedle opatrnosti, spra
vedlnosti a statečnosti všechny mravné ctnosti v sobě obsahuje a pořádá.
Zamilujme si i my tuto překrásnou ctnost! Užívejme po příkladu sv.
patrona našeho, sv. Jana Nep., všech věcí dovolených s mírou, krot'me
všelike' Smyslné a zvláště nečisté náklonnosti, jsouce poslušni hlasu Pís
ma sv., jak nás napomíná sv. Petr: „Prosím vás, abyste se zdržovali od
tělesných žádostí, kteréž bojují proti duši.“ (1. Petr. 2, 11.)_Takovýmto
sebeovládáním a pečováním o spásu duše své zasloužíme si, abychom
se jednou shledali se svým svatým patronem a krajanem, sv. janem Ne
pomuckým v království Božím. Amen.

Kázání na Hod Boží Svatodušní.
Co nám přináší Duch Svatý?

„Utěšitel pak Duch Svatý, kterého pošle Otec ve jménu
mém, tent' Vás naučí všem věcem & připomene Vám všecko,
cožkoli jsem mluvil vám“. (_Ian 14, 26.)

Kristus Pán prodlévaje po svém z mrtvých vstání na zemi utvrzoval
své apoštoly ve vznešených p—ravdách,které jim 3 léta slovem i příkladem
hlásal. Toto své učení svěřil sv. apoštolům se sv. Petrem včele, pak
jich nástupcům biskupům a kněžím, trvajícím ve spojení s biskupem řím
ským, papežem. Avšak apoštolové byli lidé křehcí a někteří z nich do
konce těžce zhřešili, znali svoji slabost, křehkost, svoji nedokonalost a
proto s obavou hleděli do budoucnosti, kterak svůj převznešený úřad
učitelský, na ně Pánem vložený, vykonají. Obávali se, že snad mnohé
zapomenou, neboť si byli vědomi, že jsou lidmi neučenými, omylům po
drobenými, vždyť to byli prostí rybáři. A t_vto svoje obavy a stesky
přednesli svému milovanému Mistru a zároveň ho prosili, aby od nich
neodcházel, jich neopouštčl, ale aby s nimi ješte de'-sí čas, snad nekolik
let na zemi prodlé\al.
Božský Pán však těší S\é učenníky, podpírá jejich malomyslnost,
ukazuje. že svůj úkol na zemi již \ykonal, a proto že odchází, aby při
jal odměnu svou jako člověk v nebesích. Na místo sebe však přislibuje
jim pomoc Ducha svatého: „Utěšitel pak, Duch svatý, kterého pošle
Otec ve jménu mém, tent' vás naučí všem věcem a připomene vám všecko,
cožkoliv jsem mluvil vám.“
Přípověď Kristova se vyplnila desáťého dne po nanebcvstoupení Pá
ně, o slavnosti židovských letnic. A my dnes, na Boží Hod Svatodušní,
sla\íme pamatku seslání Ducha Svatého
Z tí přii1_v jsem si předse\zal dnes o této přeslavné události poroz
jím ati a ukáza i, co přiiáší Utěšitel i nám.
|>
t !
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]. Zalet'me duchem do onoho památného večeřadla Páně v jerusale
mě. Očím našim objeví se malý hlouček opuštěných a ustrašených apo
štolů, bývalých rybářů, výběrčích cel a synů chudých rodin. Uprostřed
nich Matka ježíšova, Maria. jsou smutní, sedí tiše, neboť cítí se sobě
samým ponechanými a nevědí si rady. Mysl a srdce jejich upjata jsou
na horu Olivetskou, kde obírají se osobou milovaného Mistra.
Desátý d-en už to je, co „Pán ježíš k nim domluvil, vzat jest do nebe
& usedl na pravici Boží.“ (Mar. 16, 19.) a apoštolové jsou celí zmatení
a nevědí, co mají počíti, co mají činiti. Živě se jim v duši vybamjí slo
va odcházejícího Pána: „Vy budete kvíleti a plakati, ale svět se bude
radovati; vy se budete rmoutiti, ale svět se bude radovati, ale zármutek
váš se obrátí v radost.“ (jan 16, 20.) „A radosti vaší nikdo neodejme
od Vás.“ (jan 16, 22.) „jest vám uži—tečnoabych já odešel, neboť ne
odejdu-li, Utěšitel nepřijde k Vám, odejdu-li, pošlu ho k vám.“ (j. 16,
7.) „Nenechám vás sirotků, přijdu zase k vám.“ (j. 14, 28.) „Když však
přijde onen Duch pravdy, naučí vás všeliké pravdě, neboť nebude mlu
viti sám od sebe nýbrž co uslyší, bude mluviti a příští věci zvěstuje
vám.“ (j. i(), 13.)
V těchto slovech svého Pána se apoštolové těší, tato slova dodávají
jim zmužilosti a jich zarmouceným srdcím poskytují naděje a diivěry.
Předstoupí před jich duševní zraky korunovaný prorok David a praví
ve jménu Pána: „Zbodli ruce mé inohy mé, zčetli všecky kosti mě.“
(Z. 21, 17. 18.) Sám Božský Spasitel praví o sobě: „Třetího dne vstanu
z mrtvých.“ (Mat. _26, 19.) V slovech těchto je nadpřirozená moudrost,
síla a moc, která vylučuje všeljikou pochybnost. Apoštolové slyší slo
va Pána: „Věříte v Otce i ve mně věřtel“ (jan 14, i.) „já jsem Kristus,
Syn Boha živého.“ (Mat. 26, 64.)
Tak vzpoimínají apoštolové na slova Mistrova a znova Ho vidí u
prostřed svého malého kroužku, rozmlouvají s ním, slyší ho, jedí s ním.
Stále žijí vzpomínkou na jeho prorocká slova. Za těchto jich myšlenek
děje se cosi neobyčejného. Za jasného rána, za klidného počasí, zdvihá
se pojednou prudký vichr, jako hluk neobyčejného větru a naplňuje ce
lý dům, kde byli shromážděni. Zřejmý to zázrak. Venku jind'e hrobové
ticho, na stromech se ani list nepohne a ve večeřadle milosti.vý van.
Nad hlavou každého z apoštolu objevuje se ohnivý jazyk. . . Sestoupil
na mě Duch Svatý. Přišel Kristem předpověděný Utěšitel, apoštolové
jsou naplnění Duchem svatým, počali mluviti různými jazyky.
je svátek židovský. Padesátý den po Velikonoci, po z mrtvých vstá
ní Páně. Lid je shromažděný k obětování p_rvotinúrody zemské a podivné
rozechvění dotýká se srdcí zástupů. Petr, h_l_avaapoštolů mluví !( shro—

mážděným zástupům. Všichni se tomu diví a to právem. Neboť Petr, kte
rý zapřel Krista před slabou dívkou, před pouhými služebníky velekněze,
ujímá se nyní slova před íarisei a učenými, mocnými zákonníky.
Lid považuje Petra a jeho druhy za opilé. Ale Petr povstav pro
mluvil k nim: „Mužové judští a vši-ckni obyvatelé jerusalemští pozorně
poslyšte slova má: Nejsou totiž tito, jak myslíte opilí — vždyť jest te—
prve devátá hodina ranní, — nýbrž to jest to co bylo předpověděno skr—
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ae proroka Joele: Vyleji Ducha svého na všeliké tělo; i budou pro
rokovati synové vaši a' dcery vaše; a mládenci vaši vidění budou vídati
a- starci vaši sny budou míti.“ (Sk. ap. 2,14.——17.)
Viv

A dále hřímá Petr: „Muži israelští: Vy jste Jezrse Nazaretske'ho —
muže osvědčeného u nás od Boha mocnými skutky, divy i zázraky -—-u
křižovali a usmrtili! (Sk. ap. 2, 22.) A výsledek této řeči Petrovy byl,
že se dalo v ten den asi tři tisíce duší pokřtíti a přijalo novou víru
Kristovu.
2. To je m. dr. počátek křesťanství, toho křesťanství, které dnes ne
má počtu ani hranic. A kdo způsobil tuto změnu? Duch sv., třetí božská
osoba, sOtcem a Synem jeden pravý a \ěčný Bůh. Způsobila to milost
Ukřižovaného. je to působení milosti toho tepla a S\ětla požehnaného a
nadpřirozeného. A takového ohromného pře\ ratu neviděl dosud s\ět.
Vidím v duchu slabých a neučených rybářů, jak jdou před zpustlý,
zkažený a nemravný senát židovský, vidím, jak zápasí s pohanskou vě
dou, filosofií a výmluvností a řečnickým uměním učenců a oni bez v_vš
šího vzdělání odborného. A výsledek je ten, že věda a moudrost stoletá
podlehla moudrosti Ukřižovaného, který je židům potupou, pohanům bláz
novstvím, apoštolům však a sboru věřících posilou, útěchou a ochranou.
Apoštolové jdou chudí, ubozí, ode všech pronásledování širým světem.
Nenesou pokladů tohoto světa, nevládnou zlatem, stříbrem, všechen .po
klad jejich je kříž. Nedovolávají se vlády a pomoci světské, naopak od
tehdejší vlády jsou pronásledování a za svou horlivou práci odměňováni
žaláři, pouty a důtkami. jdou bezbranní. Jedinou silou jich je Duch sv.
Utěšitel, který () Letnicích na ně sestoupil a který mluví za ně. Jsou ja
ko beránci mezi vlky.
A hle jméno Ježíš je rozšířeno do vše-ch kouči-n zem-ě. Apoštolové na

svých cestách hlásají Boha ukřižovaného a pod čarovnou mocí tohoto
jména ožívá lidstvo životem a květem dosud neslýchaným. Při slyšení
toho jména padají hradby třídních rozdílů. Dosavadní nepřátelé padají
si do náručí s láskou bratrskou, ?. otroků stávají se svobodní, ha ještě
více: stávají se synové Boží.
A toto všecko působí ten jeden Duch sv., který z Otce a Syna zá
roveň vychází, který včera i dnes a na věky týž nezměnitelný Buh. Dva
náct rybářů s pomocí Ducha svatého přetvořuje svět a zakládá svatou
společnost věřících, církev katolickou.
[ my, dr. v Kr., uprostřed dnešního hmotařského, uevěřícího a po
požitcích smyslných toužícího světa nynějšího hlásáme a veřejně se sv.
Petrem, janem a Pavlem voláme: „My jsme uvěřili, že ty jsi Kristus,
Syn Boha živého.“ (Jan 6, 70.) ! my dnes jdou-ce po cestě, kterou nás
vede milost Ducha svatého, neohroženě voláme zpupněmu světu, že je—
dinou cestou k pokoji a míru zde na zemi je Ježíš Kristus a jeho nauka.
Kristus je cesta, pravda a život. Jeho Duch, dnes na apoštoly seslaný,
způsobil ten neobyčejný převrat v srdcích lidských a pevně věříme, že
On ibudoucně spasí ty, kteří tuto božskou pravdu poznávají a dle ní
také žíti chtějí.
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3. Dnes, v památný den seslání Ducha svatého jsme přesvědčeni více
než kdy jindy, že ďábel dnešní doby se nevyžene hlučnými schůzemi,
ale milosti a pomocí Ducha svatého. Kdo někdy pocítil sílu modlitby,
ten ví, jak tajuplné působí milost Ducha sv.
Avšak naše doba má bohužel příliš málo modliteb a proto je tak
slabá. Vzkřísiti _lásku ku křesťanství, vzkřísiti úctu k požehnaným mi
lostem Ducha svatého musí býti cílem obrozenského hnutí v nyněijším
hmotařském světě. Těchto milostí potřebují naše rodiny a zvláště naše
ženy a matky. Proto v památný den seslání Ducha svatého předstupme
s prosbou k Utěšiteli, aby mocnou svojí milostí vyvedl rodiny naše a s
nimi celý národ náš ?. bludiště falešných hesel k lepšímu poznání'pravdy
křesťanské, bez níž by upadl jednotlivec i celý národ v moderní otroctví.
A to;o otroctví by v první řadě pocítila žena. Ruhsbrook Williams,
ředitel informační služby u vlády v Indii uveřejnil nedávno knihu „ln—
die 1923—1924.“ V této knize uvádí strašnou skutečnost, že v Indii je
dnes přes 303 tisíc vdov pod 15 let mladistvčho věku. Tam každ'e' děvče,
které se neprovdá do 10 let je vypuzeno ze své kasty. Dle jich pohan—
ských názorů je to neodčinitelná hanba. Proto bývají tam děvčata pro
vdána již v nejútlejším věku, kdežto manžel je mnohem starší. Děvčátko
takto provdané zůstane nadále v domě svých rodičů. Umře-li manžel
takového nedospělého děvčete, věří Ind, že smrt jeho zavinila tato man
želka -— pouhé nevinné dítě. Proto ji vyženou rodiče nebo příbuzní 7.
'domu. Škufiny pak takových mladých vdov — dětí v nevýslovně bídě
tělesné i mravní živí se žebráním v nádvořich chrámů a živoří v nečis
tých doupatech stejně nešťastných dětí.
Věřící Ind kráčí lhostejně a bez nejmenšího soucitu vedle těchto
nebohých dětí. ani na ně ve své předpojatč povýšenosti nepohlédne,
neboť dle jeho soudu jsou nečisté. A těchto politování hodných tvorů
do 15 let je nyní v Indii dle úředního pramene 300.000, ve skutečnosti
však mnohem více.
_
jak jinak se zachárí se ženou, kam proniklo křesťanství. Proto jest
třeba, aby naše ženy uvažovaly a přesvědčení nabyly, jak za své posta
vení v rodině a ve společnosti, za svoji rovnoprávnost a svobodu jsou
povinny vroucími díky Duchu svatému, který svou nevěstu, církev ka
tolickou řídí a vede k tomu, aby ženy byly ctěny, váženy, milovány
proto, že jsou to sestry nejvznešenější ženy, Matky Páně, Marie.
To třeba zdarazniii zvláště také 7. tě příčiny, poněvadž u nás mnozí
falešní proroci, iiŽosofové a spisovatelů náboženství lndí'r, budhismus,
nemírně velebí a dokonce troulale prohlašují, že nad křesťanství vyniká,
a proto že by náš národ měl křesťanství nahraditi tímto tvrdým, bez
citným, rozklad-ným náboženstvím budhistickým. Jaké požehnání by bud
hismus přinesl našemu národu, našim rodinám a naším ženám, to patr
no zcela jasně 7;uvedené knihy nestranného Angličana.
Dr. v Kr.! Uvažovali jsme dnes o té památné události, kterak Duch
sv. ve způzobě ohně sestoupil na apoštoly a kterak je úplně proměnil.
! nás Duch sv. proměňuje a svých milostí nám uděluje. Važme si jich
a neodpírejme jim, nýbrž naopak snažme se s milostmi Ducha svatého
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spolupůsobiti, abychom ovoce křesťanské víry přinášeli po příkladu sv.
apoštolu, kteří tak horlivě o spásu duší lidských, Duchem svatým po—_
svěcených, po celém tehdejším světě se starali. Pak budeme hodni,
abychom byli jednou přijati do říše Ducha Svatého, do milosti plného
Království věčného, abychom tam Otce, Syna i Ducha svatého s apoš
toli i svatými na věky oslavovati mohli. Amen.

Promluva na Pondělí Svatodušní.
Kdy se nám dostává milosti Boží?
„l užasli věřící z.obřízky, kteří byli přišli s Petrem, že také na
pohany vylila se milost Ducha Svatého.“ (Sk. ap. 10, 45.)

Dnešní epištola jest slavnostní řeč, kterou pronesl nejvyšší z apoš
tolů, sv. Petr, při křtu prvního pohana setníka Kornelia a celého jeho
domu. Kornelius byl vojenským představeným tak zvané čety italské v
Caesarci. Byl to muž nábožný a bohabojný, dobře vychovával své dítky,
předcházel dobrým příkladem celému svému domu, byl—dobročinný, ne
bot' dával mnoho almužen a modlil se k Bohu povždy. Tento spravedli
vý muž uzřel u vidění anděla, an k němu vešel a mu řekl: „Korneli,
modlitby tvé i almužny tvc' vstoupily na paměť před Bohem. Ale nyní
pošli muže do _Ioppe a povolej k sobě jistého Šimona, kterýž má příjmí
Petr.“
Kornelius tohoto napomenutí uposlechl, poslal spolehlivé služebníky
do joppe, aby přivedli Petra. A Simon Petr napomenut Kristem, ochotně
posly Korneliovy přijal a z Joppe do Caesaree odcestoval. Byv přijat s
náležitou úctou setníkem Korneliem, promluvil sv. Petr ke Korneliovi i
celému jeho domu tato laskavá, povzbuzující slova: „V pravdě shledá
vám, že Buh. nehledí na osobu, ale v každém národu jest mu příjemný,
kdo se ho bojí a činí spravedlnost.“ A když Petr mluvil tato slova,
připadl Duch sv. na všecky, kteří to slovo Boží slyšeli. l užasli věřící
z obří'zrky,kteří s Petrem přišli, toiiž Zidé, že také na pohany vylilasg

milost Ducha svatého.“

' '

Nuže, uvažujme dnes, dr. v Kr., o milosti, které se dostalo pohan
skému isetníku Korneliovi a kdy se jí dostane také nám.

* . i
]. Setník Kornelus b_vl muž bohabojný a nábožný. Svoji nábožnost
projevoval netoliko slovy, nýbrž iskutky. Lidem potřebným, nuzným,
chudým, dával mnoho almužen. Do Caesaree nepřišel, jako to činili
mnozí tehdejší důstojníci římští, aby se tam obohatil, nevydíral vysokých
daní, na kterých lpěly často slzy vdov a chudáků, "aby mohl pak v Římě
Žíti. prostopášně a oddati se tam životu lenivému a rozmařilému.
Toho všeho byl dalek setník Kornelius, protože byl bohabojný.
Vždyť Písmo sv. výslovně o něm praví, že udílel mnoho almužen. Své
podřízené neu iskoval nemírnými dávkami, nýbrž byl živ ?. příjmů, které
mu po zákonu patřily a jež zaplatili lidé bohatí, kteří je platiti mohli.._
Chudým pak obyvatelům, lidem potřebným a nemocným přispíval ze
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svých příjmů a tak jim jejich těžký život ulehčoval. A pro tyto dobré
skutky zasloužil si od Boha milost, aby nejvyšší z apoštolů Petr k němu
přišel, aby jej i s jeho rodinou přijal a do společnosti svatých, do církve
svaté přijal.
2. Dr. v Kr.! Chceme-li i my, aby se nám dostalo milosti posvěcení
a odpuštění hříchů, chceme-li i my býti řádnými syny & dcerami církve
katolické, chceme-li imy býti zbožnými, bohabojnými křesťany, pak
po příkladu Caesarejského setníka Kornelia pomáhejme chudým, nuz—
ným, potřebným, strádajícím, nemocným, udělujme ochotně a rádi hojné
almužny.
Vždyt' sám Božský Spasitel nám poroučí tyto milosrdné skutky slovy:
„Ciňte sobě přátele 2 mamonu

nepravostil“ (_Luk. 16, Q.) Pán nazývá
peníze mamonem nepravosti, protože je lidé často získávají způsobem
hříšným a nespravedlivým, získavše jich, k hříšným účelům jich užívají
& konečně jsou jimi svádění k nepravosti a těžkým smrtelným hříchum,
jako k pýšc, vraždě, lichvě, závisti, nestřídmosti, nevěře, nenávisti ap.
Pravdivost toho dosvědčila světová válka. Vždyť pravdou jest, že
především to bylo zlato a touha po něm, která roznítila světový požár.
Sv. František Xaverský hořce plakal, když se dověděl-, že do japon
ska ho předešli obchodníci a protože láska k pomíjejícím, pozemským
pokladům více rozněcovala jejich horlivost než jeho horlivost o spásu
nesmrtelných duší. Před světovou válkou snažili se světoví obchodníci
pohltili poklady světa a protože jich jeden druhému nepřál, chtěl jeden
každý svého soupeře zahubiti. A jako mamon nepravosti roznítil světo
vý požár, tak jej také udržoval, stále více rozdmychával a do nových a
nových zemí a států zanášel. Za peníze lhaly a štvaly telegrafní kance
láře a časopisy. Jich ředitelé a správce zakoupil si ten, kdo více nabízel.
Všechna krev lidská, v tomto zápolení národů prolitá, všechny v_vroněné
slzy sirotků a vdov lpí na penězích a mamonu nepravosti.
Sv. Otec Benedild XV. vypočítal ve svém oběžníku ze dne l-. listo—

padu 1914. mezi čtyřmi hlavními zlv přítomnosti itoto: „Lidé touží
bez míry po pozemském a pomíjejícím, jakoby neznali ničeho lepšího.“
A dne 22. ledna l915. pronesl tato slova: „Neopustil nás mír bez vůle a
dopuštění Božího, ale aby lidstvo, které se jen o pozemské věci staralo
——v tomto krvavém vraždění našlo trest za svou netečnost a nevšíma
vost k Bohu.“
3. Zavinila-li touha po penězích tolik zla na světě, tu zajisté dobro
volné zřeknutí se peněz nejlépe a nejjistěji usmíří spravedlivého Boha
se hříšníky. Známý jest výrok Kristův: „Blahoslavení milosrdní, nebot“
oni milosrdenství dojdou.“ (Mat. 5, 7.). již Žalmista Starého zákona bla—
hoslavil toho, kdo smilovává se nad bídným a chudým: „V den zlý vy
švobodí jej Hospodin: Hospodin zachovej ho a obživ ho a blahoslave
ného učiň ho na zemi a nevydávej ho v ruce nepřátel jeho.“ (Z. -lO,2. B.)
Takového účinného milosrdenství zasluhují také missic mezi pohany.
.Vždyt' missionář v dálných krajinách zámořských nepřináší pohanům jen
radostného poselství spásy, když poučuje nevědomé, radí zoufalým a
těší zarmoucené, — ale musí také často krmiti lačné, odívati nahé, ošet
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řovati nemocné, hosti.i ubožáky, nemající přístřeší, aneb ty, kteří byli
za to, že se stali křesťany, od svých příbuzných zapuzení. Missionář—
pečuje o ubohé děti a vetché starce, vykupuje chudáky, úpějící v kru-.
tém otroctví. Missionář nestaví jen škol a kostelů, ale zakládá idílny,
osívá zemědělskou půdu, staví hospodářská stavení, buduje nemocnice,
zřizuje lékárny s léčivými prostředky. Zkrátka missionář přináší s sebou
křesťanskou vzdělanost a může klidně říci se svým“ Božským Mistrem:
„Přišel jsem, aby měli život a v plnosti jej měli.“ Letos na výstavě
missionářské v Římě přesvědčil jsem se na vlastní oči 0 blahodárné
činnosti missionářů v krajinách pohanských, když jsem procházel ty—
ohromné pavilony ve Vatikánské zahradě, v nichž sneseno bylo to, co
missionáři konali a konají pro duchovní i hmotné blaho pohanů ve všech
dílech světa.
Kdo však pomáhá missionáři dary a almužnami, má podíl v jeho
práci a má nárok na odměnu. To přislíbil sám Božský Spasitel. Když
rozesílal apoštoly, výslovně pravil: „Kdo vás přijímá, mne přijímá, a
kdo mne přijímá, přijímá toho, kterýž mne poslal. Kdo přijímá proroka
ve jménu proroka, odplatu proroka vezme; a kdožkoliv dá nápoje jed—
nomu z těchto nejmenších, číši vody studené, toliko ve jménu učenníka,
zajisté pravím “vám: neztratí odplaty své.“ (Mat. 25, 40.)
Cokoliv tedy učiníme dobrého nejmenším z nově obrácených křes—
ťanů, to nám věčný Soudce tak odmění, jakobychom to jemu samému
učinili. Kdo podporuje hlasatele evangelia, ten dle výše uvedených slov
Spasitelových také přijme odměnu dle toho hlasatele. To znamená: takový
milosrdný křesťan bude míti podíl v zásluhách, výsledcích a koruně
missionářově. A Božský Pán hlásají-sí a přikazující podati ičíši vody
studené. žíznivému, ujišťuje nás, že Bůh odmění i nejmenší missijní dárek_
Avšak nejen to. Dobrodinec a podporovatel missií může říci. že
jeho darem stává se Bůh jeho dlužníkem, neboť v Písmě sv. stojí psá
no: „Na úrok půjčuje Hospodinu, kdo se smilová'vá nad chudým. “ (Přísl.
9, 17)
4. V Písmě sv. se dočítáme, jak mnozí Židé zatvrdili svá srdce k
slovům Spasitelovým, a k milosti Ducha Svaté-ho, naproti tomu jak zase
mnozí pohané uvěřili v]ežíše. Výše \'zpomenutý setník Kornelius v
Caesarei jest toho dokladem. Sami židokřesťané přišli s Petrem do Cae—
saree, se podivovali tomu, vidouce působení Ducha Svatého i na pohany.
Též věčně památným zůstane vyznání víry pohanského setníka v
Kafarnaum, který pronesl ke Kristu památná slova: „Pane, nejsem hoden,
abys vešel pod střechu mou, ale toliko rci slovem a uzdraven bude slu
žebník můj.“ (Mat. 8, &) Sám Pán Ježíš se podivil této víře a pravil=
k 5\ým prů'vodčím: „Nenalezl jsem tak veliké víry v lsraeli. Pravím
pak vám, že přijdou mnozí od východu iod západu a stoliti budou s
Abrahamem, s Isákem a s jakobem v království nebeském: synové pak
království vyvržení budou do temnosti zevnitřní.“ (Mat. 8, lO.—l'2.)
A dnes, př. dr., vidíme něco “podobného. Na nové obrácených po
hanech pozorujeme jemnou vnímavost pro křesťanství a dojemnou hor-.
livost ve víře Naproti tomu v některých starých katolických zemích—
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bohužel bují vlažnost, náboženská lhostejnost, odpad, ano i hříchy proti
Duchu Svatému se v nich zahnízdily. Úm-ysln-ězavírají oči před katolickým
učením „anechtějí více poslouchati církve svaté. Jistý francouzský farář
pravil v roce 1915 jednomu francouzskému knězi: „Když jsem byl v Číně
missionářem, konali noví křesťané každé neděle 30 km dlouhou cestu,
aby se mohli zúčastniti mše sv., mnou sloužené — a zde? Samotná vál-ka
neobrátí Francouze, nepřidruží-li se k ní ještě mor“.
Jak trpká to slova! Kolika i našich lidí týkající se slova sv. Augus
tina, která kdysi pronesl k Římanům, stěžujícím si do válečných dob:
„Jsouce zkaženi dobrými časy, nechcete se zlými polepšiti“. Přeme se
a hádáme se s Bohem o cesty jeho prozřetelnosti, jako kdysi židé reptali
na poušti při každé příležitosti proti Mojžíšovi. Místo co bychom měli
čerpati útěchu z pramenů Spasitelových, reptáme, jakoby se nám zpro
tivila sta.:í víra, jako kdysi Židům manna, když volali na Mojžíše: „Pro
tiví se nám již manna, toto jalové jídlo, "již se nám hnusí tento ničemný
pokrm.“ (Num. 21, 5.)
Naproti tomu kolik mučedníkův dodali nově obrácení křesťané posled
ních století v Japonsku, Cíně, Koreji, Anamu, Ugandě. Pročtěte si jen
krásnou knihu člena T. J. Kempfa: „Světci devatenáctého století.“ Pře
čtěte si dopis náčelníka Griffitha, krále Basuiů, poslaný papeži, v němž
píše: „Svatý otče, dobře vím, že jsem nejposlednější a nejnehodnější ze
všech synů tvých celého světa, ale jsa pevně přesvědčen, že dobrý otec
miluje i svého nejbídnějšího syna, vrhám se k Tvým nohám . . . Dovol,
svatý otče, abych ti řekl, že v této zemi, v které dle tajných úradků
Božích vládnu, dílo obrácení na víru katolickou znamenitě pokračuje.
Mým nejvřelejším přáním jest, aby již všude stály kostely; bohužel jest
počet dělníků na této úrodné vinici příliš nepatrný. Proto prosím, svatý
otče, pošli nám kněze! Odpust', svatý otče, že tě ještě na konec prosím.
Prosím o modlitbu a požehnání pro sebe a svůj národ, aby nám všem
dobrý Bůh ukázal pravou cestu ku spasení.“
Jak blaze by bylo dr. v Kr. na světě, kdyby všechna knížatakřes
t'anská, všechny hlasy států a jich ministři podobně ctili svatého Otce
a byli ho poslušni.
Nebude divu, odejme-Ii jednou Kristus, král světů své světlo Evropě.
Jestliže jediné zlo, zneužívání manželství bude dále bujeti v Evropě, pak
můžeme směle propuknouti v nářek s prorokem Ezechielem: „Přichází
konec, konec přichází na čtyři strany země.“ (Ezech. 7, 2.)
Požívačností & nemravností zeslabená říše římská zahynula, když
staří germánší národové překročili její hranice. Zachovej nás, Bože, od
podobného soudu. Proto kdo nechce podporovati missii z lásky ke Kri—
stu a k nesmrtelným duším, ten aspoň necht' uváží: Je lépe, budou-Ii
pohanští národové dříve pokřtěni, než se stanou nebezpečnými mč vlasti.
(Dle „Echa“ z Afriky XVIII.)
Dr. v Kr.! Uvažovali jsme dnes o “milosti Ducha Svatého, jíž se do—
stalo setníku Korneliovi, který pro své dobré skutky stal se vyvolenou
nádobou Ducha Svatého, byl pokřtěn a stal se údem pravé církve kato
lické. —-I my konejme skutky dobré, skutky milosrdné. Podporujme pře
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devším trpící bližní ve svém nejblizsim okolí ve své vlasti a nezapomeňme
na své bližní trpící bídu tělesnou iduševní v temnotách pohanských a
přispějme dle své možnosti svým penízem, aby i jim zasvitlo světlo prav
dy Kristovy. Pak budou o nás platiti slova dnešního sv. evangelia: „Kdo
činí pravdu, jde ke světlu, aby skutkové jeho se zjevili, neboť v Boha
jsou vykonáni.“ (jan 3, 21.) Amen.
Boží Tělo.

Nejsvětější Svátost oltářní si zasluhuje božské pocty.

„Toto jest chléb, jenž s nebe sestoupil.“ (jan 6, 59)
Život člověka na zemi se udržuje pokrmem. Avšak ne každý pokrm
prospívá tělu lidskému, neboť ze zkušenosti víme, že jsou pokrmy, které
člověku nejen škodí, nýbrž zdraví jeho přimo ničí. jest však jeden po
krm, který člověku nejen chutná, nýbrž iprospívá a nikdy se mu ne
přejí a to od nejútlejšího mládí až do vysokého stáří. A tím pokrmem
jest chléb. Chléb jest pokrmem tak oblíbeným, že jméno chléb přenáší
se často na pokrm vůbec v jakékoliv úpravě.
Čím je chléb hmotný pro tělo, tím jest chléb duchovní pro naši duši.
A duchovním chlebem a to chlebem nejsvětějším jest Svátost oltářní, ()
níž výslovně Kristus Pán, jak jsme slyšeli v dnešním sv. evangeliu, pra—
ví: „Toto jest chléb, jenž s nebe sestoupil.“
jako tělo bez chleba hmotného by zhynulo, tak duše lidská bez chle
ba duchovního, nebeské-ho by zhynula na věky. — Proto uvažujme dnes
o tom, že nejsv. Svátost olářní pro svou nebeskou, vznešenou sílu za
sluhuje si úcty naší, kterou jí máme vzdávati vždycky, zvláště však dnes
při průvodu nejsv. Svátosti ol.ářní ke čtyřem oltářům.
Ú

.

.

]. jedním z nejvzácnějších kovu je zlato. Lidem jest milé pro své
krásné vlastnosti: lesk, barvu, trvanlivost a p. Proto jest zlato vyhle
dáváno, ceněno, váženo, proto jest v měně jednotkou valutovou, která
neztrácí v mezinárodním styku a obchodu nikdy na ceně. Hotovost vět
šího množství zlata jest dosud nejbezpečnější zárukou hospodářské'zdat
nosti každého státu.
V ohledu duchovním a náboženském jest takovým pokladem nesko
nalé krásy nejsvětější Svátost ol.ářní. Ona jest ze všech 7 svátostí proto
nejsvětější, nebot“ samého Boha, ježíše Krista, jeho pravé živé tělo, jeho.
pravou živou krev v sobě obsahuje. Proto nemůže býti na světě nic podi
vuhodnějšího a dražšího, než ten chléb andělský. Vždyť Svátost Oltář.
udržuje božskou sifou miliony lidských duší při životě. Svátost olt. jest
základem duchovního království Božího na zemi, církve katolické. Ano,
m. "dr., církev katolická nikdy nezahyne, poněvadž ve svých chrámech
přechovává poklad nejvzácnější, zlato nejčistší, samého ježíše Krista pod
bělostnou způsobou chleba ve svatostánku.
Proto my, katolíci, s posvátnou úctou a bázní blížíme se k oltáři,
na kterém sám Bůh, ježíš Kristus, ve svatostánku přebývá. Avšak přes
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to přicházíme ke svatostánku rádi a bázeň naše' není otrockou, nýbrž
synovskou, plnou oddanosti a lásky ke Kristu, který nás k sobě laskavě
-zve: „Pojďtež ke mně všichni, kteříž pracujete a obtížveni jste a já vás
občerstvímf' (Mat. ll, 28.). „Svátost oltářní naplňuje srdce bázní Bo
ží, vzbuzuje však zároveň v něm touhu jen a jen náležeti Bohu. Svátost
foltářní dává světlo a člověk, který se jí živí, neupadne ve tmu.“ (Mar
keta K0rdonská.) Z té příčiny ve světle, které září ze svatostánku, zje
vují se všechna tajemství. pochopitelnými se stávají všechny články
mravoučně, ze Svátosti olt. rozuzlují se všechny těžkosti.
2. Jelikož však život každého člověka přináší s sebou těžkosti, jest
_patrno, že nejsv. Svátost ol ářní jest pro každého člověka nepostrádateb
ným lékem a silou, aby pod tíhou rozmanitých protivenství a těžkostí
neklesl a naopak, aby v ní duševní vzpružení pro potřeby a tísně život
ní načerpal. Veliký konvertita franc. Ad. Retté o nejsv. Svátosti oltářní
napsal: „Svatá Eucharistie, jak politování hodni jsou nevědomci a po
bloudilci, zneuznávající tvou moc! Mám-li se vysloviti já, vím, že Ty jsi
pramenem všeho dobra, zřídlem naděje a síly, z něhož za dne zármutku
-a skleslosti. duše čerpá vzpružení a radost.“
Na tuto pravdu zvláště mají pama'tovati rodiče při výchově svých
“dítek. Všech těžkostí, které se snad jednou jich miláčkům postaví v cestu,
bdstraniLi nemohou, neboť není to v jejich moci, ale mohou dosáhnouti
toho, že své dítky vychovají tak, aby ony těžkosti vítězně překonati
mohly. A toho docílí tím, že budou své děti přiváděti ke svatostánku,
k Božskému Příteli dítek. Proto hlavním úkolem křesťanské výchovy
Lmusí býti častější sv. přijímání. Kristus v Kafarnaum výslovně prohlá
-sil: „jako já živ jsem pro Otce, tak i ten, kdo jí mne, živ bude pro mne.“
(Jan 0, 58.) Proto dává se nám Kristus ve sv. přijímání za pokrm,
abychom již zde na zemi žili životem podobným životu Kristovu, životem
nebeským.
Naučme své děti, aby ráno, v poledne a večer, kdy zasedají ke stolu,
-aby sytily své tělo chlebem hmotným, pozemským, vzbudily touhu po
nasycení chlebem duchovním, nebeským, aby zatoužily po skutečném
spojení s Kristem v nejsv. Svátosti olt. a tak duchovně přijímaly. Není
možno. aby takováto výchova, vedoucí útlé duše dětské před' svatostánek,

děti nezušlechtila aneposvětila.
3. Božský Spasitel doporučuje svým věřícím přijímání svého těla a
»krve volá: „Kdo ji má tělo & pije mou krev, zustává ve mně a já v
něm.“ (jan 6, 57.) jak podivuhodné to síla lásky Kristovy k lidem, kte
rá nerozpakuje se po sv. přijímání prodlévati v srdcích jejich a je svým
ohněm zahřívati a rozněcovati. Proto právem nazývá se Svátost oltářní

svátostí lásky.
Kéž.by všichni tuto lásku Kristovu pochopili, kéž by všichni v té věci
jedno byli a ku stolu Páně poklekali. Pak by tato Svátost láskv naučila
všechny lidi opravdové lásce, smířila, spojila by nejen všechny členy jed
né rodiny, jedné obce, jed-noho národa, ale ivšechny národy, mluvící
sice různými jazyky, ale dýšící stejnou láskou ke Kristu.
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Jak mocně působí všeobecné eucharistické sjezdy v různých zemích
adílech světa, kde církev katolická ješt rozšířena. Na těchto sjezdech
jsou účastni nejen katolíci té země a toho národa, kde se konají, ale
i biskupové, kněží a věřící z celého katolického světa. jsem přesvěd—
čen, že jen častější eucharistická mezinárodní kongressy k úctě Svátost
iného Spasiele jsou s to všechna nedorozumění mezi jednotlivými národy
.urovnati a všelikým budoucím válkám předejití.
Rcete sami, zda jest lepší prostředek lidi smiřující, než myšlenka
sv. Pavla, že jsme „údy těla Kristova“ (l. Kor. 12, 27.) ato nejen jed
notlivci, ale i celí národovč._ Aby nás pak povzbudil ke svornosti a lásce
mezi sebou, vykládá týž apoštol: „A trpí-li úd jeden, trpí spolu S ním
všechny údy, oslavuje-li se jeden úd, radují se spolu s nim všickni údové“
(l. Kor. 12, 2().)

jaká je, m. dr., v těchto slovech apoštolových moudrost božská.
Všichni bez rozdílu jsme údy těla Kristova a proto s láskou v srdci,
v pokoji a míru se všemi lidmi máme se kolem Eucharistickóho Pána
ve svatostánku tuliti. jen tak se zajistí trvalý mír mezi různými národy.
4. To pochopili mnozí zbožní kněží, a proto zavádějí rozmanité po
božnosti k uctění nejsv. Svátosti olt. V Bozenu na př. ustavičně se uctívá
nejsv. Sv. olt. ato ve dne, v noci. Kněží, kteří tu ve dne v noci na
kolenou se koří před vystavenou Svátosti olt., jsou Otcové nejsv. Sváto
sti olt., kteří takto skutkem ukazují, že nejsv. Eucharistie jest nejvzác
nější perlou našeho náboženství, naší katolické víry. V boční kapli koste
la Bozenského jest velmi důmyslné znázornění propleteného stromu,
jenžna mnohých místech místo květu má bílé hostie. Svátost olt. jest
významně znázorněna jako strom života pro nesmrtelné duše lidské.
V Bozenu uctívají kněží i věřící Svátostiolt. ve dne v noci po celý
rok. U nás se Svátost olt. k veřejnému uctívání podává pouze v určité
dny. A jedním takovým dnem jest dnešní slavnost Božího Těla, kd'y
kněz nese nejsv. Pána ve Svátosti olt. skrytého ke 4 oltářům. Oslavme
tedy dnes Eucharistickčho Pána důstojně a pokloňme se mu jako Dobro
dinci a Dárci všeho dobra.
_listý generál těžce onemocněl a proto dal si zavolati kněze, aby se
s Bohem ve svátosti pokání smířil & nejsv. Tělem Páně posilnil. A tu
jakmile kněz do příbytku generálova vstoupil, smekl se tento s postele
a s velikou námahou na hol-é zemi poklekl, aby tak Pána uctil, jako se
sluší rna katolického křesťana.
Nám zdravým, př. dr., pokleknutí nedělá žádných značnějších ob
tíží. Proto by bylo pro nás smutným zjevem, kdybychom snad při prů
vodu, kdy kolem nás nesen bude Pán ve Svátosti olt., zůstali státi-anebo
se snad jen nedbale uklonili & sotva se pokřižovali. Úcta, kterou Svátost
olt. vyžaduje, dává se levnějším způsobem na jevo pouze pokleknutim na
obě kolena. To se jmenuje klanění a neprokazuje se jinému, leč toliko
samému Bohu.
Nuže, př. dr., vyz—nejmednes Pána svého přede všemi lidmi a to jak
věřícími, tak i nevěřícími. Nestydme se za účastenství při dnešním prů
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vodu svátostného Spasitele. Neboť jen tímto osvědčením své virv před-'e
všemi lidmi můžeme doufati, že i Kristus vyzná nás jednou před ()tcem
5\ým, jenž jest v nebesích. Amen.

Svátek: Nejsv. Srdce Ježíšova.
Uctívejme vroucně nejsv. Srdce ježíšovo

„jeden

zvojínu

bodl jej kopím v bok, a hned vyšla krev

' a voda.“ (jan 19, 34.)

Dnešní sv. evangelium líčí nám prostými slovy, která tím mohutněji
působí v citlivých a láskou pro Krista hořících duších křesťanských,
jak vojáci přišedše ke kříži Kristovu a poznavše, že jest již mrtev, ne
zlomili mu nohou, ale jeden z vojínů bodl jej kopím \' bok a hned vyšla
krev a voda ze svatého srdce Pána.
Uvažuje o této události sv. Augus.in, velebí nesmírnou lásku Bož
ského Spasitele k veškerému lidstvu, jenž nechal si i po smrti své srdce
probodnouj, aby se lidem brána milostí, brána života věčného otevřela.
Krev ze srdce Kristova vytrysknuvší naznačuje milost, že zbloudilým
lidem jich hříchy mohou býti odpuštěny, voda pak čistotu duše po od—
puštění hříchů, kterážto čistota jest nevyhnutelnou podmínkou pro kaž—
dého, kdo chce do nebe se dostati, kam nic nečistého vejíti nemůže.
Vhodně tudíž ustanovila církev sv. zvláštní slavnost nejsv. Srdce
ježíšova, chtíc naše srdce roznítiti k větší lásce k Božskčmu Spasiteli a
naplnění touto láskou, bychom svých hříchu litovali a 'kajíc-ími skutky
se snažili Krista usmířiti.
Chci vám dnes vylíčiti, kterak národ francouzský nejsv. Srdce Páně
uctívá, abychom se k podobné úctě a lásce roznítili i my.

. . .

V listopadu r. 1870 po porážce Francie Německem učinilo několik
katolíku ve franc. městě Poitiers- u slib, že vystaví kostel k poctě nejsv.
Srdce Páně na usmíření božske spravedlnosti a zármen 7a \yprošení
pomoci pro pokořenou a zdeptanou Francii. Národní shromáždění usta
novi|o_pro tento kostel místo na Montmartre. Montmartre __ česky tolik
co hora mučedníků, leží na sádrovcovém návrší, 129 m nad mořem,
104 m nad řekou Seinou a byl r. 1861 s jinými osadami přivtěleu k Paříži.
Basilika nejsv. Srdce Páně začala se stavěti r. 1873 a poslední stu
peň schodů vedoucích na věž položen byl v předvečer mobilisace, před
světovou válkou 1914. Slavnostně posvěcena byla kardinálem pařížským
Amettem za přítomnoS'i papežského legáta, kardinála Vica, skorem všech
biskupu tranc. a ohromného množství věřících dne 16. října 1919, tedy asi
za rok po světové válce, která, jak známo, skončila pro Francii vítězně.
DObrovolné příspěvky, které dostoupily výše přes 50 milionů franků,
umožnily stavbu této velkolepé svatyně, která nyní hlásá celému světu
vděčnost národa francouzského za dosažení vítězství.
Hora Montmartre zaujímá v dějinách katol. církve ve Francii důle
žité místo. jest to hora, abych tak řekl, pro Francouze svatá, :) kterou
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zápasila víra s nevěrou, dobří, uvědomělí katolíci s nevěrci, nepřáteli Bo
ha a církve, kterých není p.ost ani národ francouzský, jako každý jiný
ná.od. Spi-ovatel Baronius vypravuje, že na radu sv. jana Evang. přišli
sv. Diviš (Dionysius Areopagita), obrácený na víru křest. sv. Pavlem
a jeho soudmhové na horu Montmartre a usadivše se tam, učinili horu
tu střediskem veškerého svého působení. Práce těchto apoštolských
mužů byla požehnána. Avšak proti této činnosti, proti dílu svatému
pracuje hned od počátku zášť, která se vybijí v pronásledování, které
vzplanulo tak prudce, jak může učinili pouze zloba pekelná. Sv. Diviš,
Rustik, Eleuther jsou umučení a s nimi velmi mnoho křest'anu. LetoPisy
staré vypravují, že takové množství křesťanů bylo povražděno, že ještě
vřelá krev tekla s pahorku do údolí a že svatá těla mučedníka nebyla
ani pohřbena, neboť nebylo nikoho, kdo by tak byl učinil.
Avšak krev mučedníků jest semenem křesťanů. Brzo nové a nové
zástupy tehdejších obyvatel Francie hlásily se ke Kristu a lnuly k Mont
martre, k hoře svaté. Genovefa zbudovala tam později malou kapli ke
cti sv. Diviše. Vzniká kostel sv. Petra, potom klášter Benediktinek. Při
chází sem poutníci a tisíce věřících nachází tu úlevu v bolestech duševé

ních itělesných. Montmartre stává-se tak proslulým, že přichází sem
pap. Eugen III. a slouží tu mši sv. za přísluhy sv. Bernarda. Po něm
přicházejí králové a významné osoby křesťanstva: sv. Tomáš 7. Kantor
bery, sv. Tomáš Aq. a j. V kapli sv. mučeníků_skládají Ignác z Loyoly'
a František Xav. sliby a zakládají tovaryšstvo ježíšovo. Po nich tak činí
většina zakladatelů řeholních domů a kongregací, jako: sv. Vincenc z
P., M. Olivier a j. S radostí a nadšením přicházejí sem, aby poklekli u
nohou prvního apoštola francouzských Gallů, sv. Diviše.
Avšak nové pronásledování připravil démon pokojným služebníkům
a služební-cím na hoře Montmartre. Od 16. st. těžké mraky stahují se
nad pahorkem. Posměšky a uštěpačné řeči nevěrce Woltaira ajiných
nevěřících filosofii francouzských, řešených encyklopaedisté, bouři proti
katolickou rozpoutávají. R. 1793 za revoluce francouzské stává se pro
M. pravou pohromou. Klášterní budovy a kaple sv. mučeníků l'OZbOřCllY,
věci uvnitř nalezené se ničí a pálí se šíleným vztekem. Chrám sv. Petra
byl sice zachován, ale to jedině tím, že přeměněn b_vlnapřed v účtárny,
potom v tančírnu, a potom ve chrám, uctívající místo Boha lidský rozum.
Poslední abatyše Montreney-Labelová byla uvězněna v Saint Lazaru.
Jest slepá a hluchá. Vyšetřující soudce Fougnie Finwille se rozčiluje,
že nic při výslechu neodpovídá a dává do protokolu napsati, že tajně kula
pikle proti revoluci. tuhého dne byla pOpravena, aniž čtení rozsudku
rozuměla. Tak Montmartre slává se znova horou krveprolití Dantonova,
Maratova.
Pak císař Napoleon chce tam postaviti pohanský chrám Míru. Avšak
již r. 1815 táboří na pahorku 8000 Angličanů, přinutí Paříž Napoleonovu
ke kapilulaci a učiní konec slávě císařově. Později Napoleon III. obnovuje
myšlenku předchůdce svého a zamýšlí tam postaviti chrám. Ale kupí se
překážky všeho druhu. Proto r. 1860, nabízí Rotšchild parlamentu, že
srovná návrší se zemi, aby se stavba takto zjednodušila a zlevnila, ale
—L'
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žádá pro sebe vlastnictví takto povstalé pláně. R. 1870 je posledním kře
čovitým záchvatem nepřítele víry katolické. M. je zkropen krví franc.
genezála. $- tol:o'.o návrší sestupuje pověstná hrozná komuna pařížská,
aby ve zděšen-í Paříži pálila a ničila & vraždila

Avšak již se ukazuje jasně účinné zasáhnutí milosti Boží. jest to
předně svrchu zmíněný slib katolíků franc. v Poitiersu. Potom usnesení
národního shromáždění franc., které se rozhodlo přes tuhý odpor „nej
zazší levice pro stavbu basitiky ke cti Božského Srdce Páně. To se stalo
skutkem, basilika posvěcena a tak M. stal se opět horou svatého obco
vání člověka s Bohem. Proto zábavné místuosi, pokud na hoře byly,
ustupují dále k Boulevardum Pařížským a tam na M. dum od domu,
od ulice k ulici kráčí vítězně každý den Kristus. jeho silná ruka spo
čívá nad horou . . . jeho pět prstu zarývá se do ní, aby zadržely všechny
svaté vzpomínky, jimiž je tato posvátná půda přcsycena.
jednoho dne přistupoval Mojžíš na poušti ke kři, k.erý hořel a
neshořel a slyšel hlas: „Zuj obuv 5 nohou svých, neboť země, na které
stojíš, země svatá jest.“ (Est. 3, 5.) Podobně jest sv. zemí hora mu
čeníku, Montmartre. jest to bílý hrad Boží, z kterého šíří se pravé svě'.lo
křesťanské pravdy, křesťanské statečnosti, posvěcené nepřehlednou řa
dou mu'eníkir. Posvěcení chrámu nejsv. Srdce Pána ježíšc je znamením
vítězství spravedlivé věci francouzských katolíku, nad zlobou nepřátel
Kristovy pravdy.
Dr. m., toto ví.ězství franc. bratří katolických i nám dodává naděje,
že i v naší vlasri najdou jednou lepší časy, že i nás čeká jednou slavné
vííčzství. Musíme však hledali posily tam, kde jí hledali katolíci franc.
„_ v nejsv. Srdci Božského Spasitele. To pochopili biskupové a kněží
čeští, proto zavádějí pobožnosti k nejsv. Srdci Páně a zasvěcuji mu měsíc
červen. ! nové chrámy se zákládají k úctě Božského Srdce. | náš biskup
Králové-hradecký pojal krásný úmysl vystavěti chrám a zasvětiti jej nej
sv. Srdci ježíšovu na Pražském předměstí u Hradce Králové jako památ
ník padlých vojínu ve světové válce. Má to býti český Montmartre lásky
k padlým hrdinům. Nuže, př. dr., ukažte svoji úctu k Božské-mu Srdci
Páně nějakou hmotnou obětí ve prospěch postavení tohoto chrámu.

jest jisto, že zklamaly lidstvo zábavy, rozkoše, hmotná sila, peníze,
vědy a umění, poslední slovo má- však Láska Pána ježíše, neboť není
větší moci nad onu. Kristus ukazuje na svůj kopím proklaný bok, volá:
„Popatr_dítč m-é, synu můj, dcero má na toto srdce, kteréž lidi tak velice
milovalo

. . .“

Proto, dr. m., nesmíme zoufati, Kristovo Srdce i nás miluje, a tuto
lásku splácejmc láskou, odevzdejmc se v tomto měsíci červnu vedení
toho nejsv. Srdce Kristova a pak nám neuškodí žádná zloba nepřátel.
Láska Srdce ježíšova povede nás bezpečně po cestě toho života, aby
chom se dostali jedn'ou do říše Lásky Boží, d:) nebe, kde budeme usta
vičně plesati, jásati, pěti chvály Pánu. Amen.
'
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Svátek: sv. Petra a Pavla.
Bez viditelné hlavy nemůže pravá církev trvati.

„Ty jsi Petr, t. j. skála a na té skále vzdělám církev svou,
a brány pekelné jí nepřemohou.“ (Mat. 16, IS.)
V dnešním sv. evangeliu líčí nám sv. Matouš pro nás katolické křes
ťany předůležižou událost ze živo.a Kristova. ježíš táže se svých učeni
ků, za koho jej považují, řka, kým vy mě býti pravíte. Jménem všech
odpovídá Simon Petr: „Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.“ — Krásné
svědectví podal Petr 0 Kristu a ve své odpovědi vyvrací všechny námitky
a pochybnosti všech věků a dokazuje, že Kristus není pouhý člověk, že
nemá pouze přirozenost lidskou, nýbrž že jest v něm i přirozenost bož
ská a obě jsou spojeny jedinou osobou božskou. Proto dobře to vystihl
Petr slovy: „Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.“ —
A Božský Spasitel neopravuje výrok Petrův, naopak velebí jej za ten
to mužný projev víry: „Blahoslavený jsi, Simone, synu jonášův, neboť
tělo a krev nezjevilo toho tobě, nýbrž Otec můj, jenlž jest v nebesích.“
Dokonce Petra za toto vyznání vyznam-enává a k nejvyšší hodnosti
na zemi povyšuje: „Ty jsi Petr, t. j. skála a na té skále vzdělám církev
svou.“ Těmito slovy Kristus dosvědčuje, že svoji církev zřizuje, staví na
viditelném muži, na Petrovi a tím i jeho nástupcích, které nazýváme pa
peži. Slovy těmito Božský Spasi.el spojuje nerozlučně církev až do sko
nání světa se všemi papeži, nástupci sv. Petra, kteří jsou viditelnou hla
vou církve, Kristus pak neviditelnou.
Nuže, porozjímejme dnes otom, že není pravé církve bez viditelné
hlavy, což patrno ztoho, že nejen církev, ale i papežství nerozlučně po
19 set let trvá.
ul
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]. Klistus ustanovuje Petra za nejvyssn hlavu a základ své církve,
jednal jako Bůh a nejvyšší král, jemuž přísluší veškerá moc nad veške
renstvem. Není zajisté bez příčiny, že Kristus prohlašuje Petra za skálu
a základ své církve, když tento vyznává v Kristu, že jest pravým Bohem:
..Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.“ A po tomto vyznání Božský Pán
svůj úřad učitelský, kněžský a pastýřský odevzdává Petrovi a soustře-.
d'uje jej v jedné osobě, Petrovi, a jeho nástupcích, papežích. jako ostat
ní apoštolové z o.;oby Petrovy, tak nyní, biskupové, řádní nástupci apoš
tolu, čerpají jedině své oprávnění, svou moc a právo 2 nejvyšší pravo
mocí papežovy.
Každý papež všecko má z Krista a církev všecko z papeže. Církev
učí, ale papež je nejvyšším učitelem, církev soudí ale papež je nejvyšším
soudcem, církev dává zákony, napomíná, kárá a trestá, ale papež je nej
vyšším zákonodárcem. Z toho vidíme ,že celá budova 'církve spočívá na
papeži. Proto papežství zničiži, znamená zničiti církev. To dobře vycit'ují
nepřátelé církve katolické, proto útočí nejprve a nejúporněji na papeže.
Kdyby se jim podařilo papeže a jeho věčný úřad“ zdolati, pak by snad—no

zdeptali icírkev;

Avšak papežství tak jako církev kořeny svými tkví
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v ]ezrsi Kristu, který svou božskou, všemohoucí pravicí udržuje ilří?
zení papežství ibudovu církve.
Z té příčiny nejen církev, ale ipapežství odolává itomu nejprud
šímu náporu nepřátelskému a nepřetržiě trvá po 19 set let. V nástunci
sv. Petra, římském papeži jest tudíž možno viděti osobnost, která pokra
čuje v tradicích stalezí a stělesňuje živý obsah dějin. Papežství trvá a
se udržuje od dob římského císařství přes spáleniště stěhování národu,
dále přes středověk, a přes všechny změny a převraty doby nejnovější,
úřad papeže nepodléhá časné pomíjejícnosti. První papežové kráčívali po
římském toru, když ještě neleželo v ssulinách tak jako dnes, nýbrž lesk
lo se ještě zlatem a mramorem, obklopeno pyšnými paláci císařů řím
ských z doby pohanské a vroubeno bylo nádherou sloupů pohanských

chrám-ů.
Kde jest, m. dr., na světě zřízení, které by se mohlo rovnati papež—

ství v této trvanlivosti a nepomíjejícnosti? Hle, v době, ve'kterě ještě
pohanskému bohu jupiterovi přinášely se četné oběti zápalné, kdy panny
střežily chrámubohyně Vesty, zřízen byl primát římského papeže a trvá
podnes. Tam, ve věčném měst-ě Římě, dlí naše nejvyšší hlava, sv. Otec,'
k jehož. osobě, vlastně k jeho vznešenému úřadu pne se láska veškerého
katolického lidu ve všech pěti dílech světa, bez rozdílu národnosti. jest
na světě málo úřadů, které by si získalylásky všech členů svého národa
a zde jest papež, jenž jest milován ode všech národů se stejnou láskou
a vroucností. Při své jubilejní pouti v Římě 1925 byl jsem nejvíce dojat,
když při mši sv. ve Vatikáně, již sloužil nynější papež Pius Xl. zpívali
jsme střídavě Češi, Němci, Bulhaři a Skotové v lásce a svornosti se
stejnou zbožnosti. Tato společná láska všech národu všech věku H pa
peži římskému ukazuje, že papežství jest zřízením opravdu božským.
2. V době poválečné zvrátilo se a bylo rozbořeno mnoho trůnů, po—
něvadž jich nosiielům lid válkou vysílený, právem přičítal na válce vinu
a onu bídu milionů nevinných obětí. Avšak nejen v době nejnovější,
nýbrž i v minulosti bořeny trůny staré a na jich místo stavěny nové. -—
Jediný jest však trůn, k němuž boření za 19 set let nemělo přístupu a
tím jest trůn papežský. Pravdivými se osvědčila slova Kristova z dnešního
sv. evangelia: „Ty jsi Petr, t. j. skála, na té skále vzdělám církev svou
a brány pekelné jí nepřemohou.“
Po svém z mrtvých vstání Kristus svůj tvůrčí úmysl, dáti církvi
viditelnou hlavu, která nikým a ničím nezdolána živa bude na věky, do
konává. „Pasiž beránkv mé, pasiž ovce,“ řekl Petrovi na břehu jezera
Ge-nezaretského. Tím, že Kristus ustanovil za nejvyšší hlavu církve
prostého rybáře, Šimona, syna Jonášova, ukázal nám, jak často volil slabé
a nepatrné, ab_vukázal, svou božskou velikost. Pouhého člověka ustanovil
svým zástupcem a náměstkem na zemi, ale nadal jej autoritou, které se
nemůže vyrovnaťi žádná jiná moc na světě.
.
Vůle a ochrana Ježíše Krista, pravého Boha, to jest, že trůn papež
ský po 19 století zůstal ned'otčen. Ubíjel'y církev meče a hranice a divé
šelmy v cirkusech římských, bořen Řím hordami divokých Germánů,
papežové trpěli _aumírali pod rukou katů, ale trůn papežský vše přetrval,
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zůstal“ nezbořen, nedotčen, řada papežů přetržena nebyla. Na trůně pa—'
pežském sídlii hrdinové pravdy, mučeníci Kristovy Spravedlnosti, za niž
své zivoty poloLii a takto božské zřízení, papežství ozdobili nekonečnou

slávou.
3. Avšak dynastie papežů není jen slavnou, ale i svatou. Tuto prav
du, kterou nelze nijak zíalšovati, dlužno vždy a všude veřejně hlásati.
V poslední době zvláště v naší zemi se tvrdí, že dějiny papežství jsou
dějinami zotročení, dějinami krve a mravního úpadku. Avšak nahléd
něme vážně do listů dějin a suďme nepředpojatě. My, katolíci, se ne
musíme v dějinách ničeho obávati, netřeba ničeho skrývati, s ničím se
tajit. Jest pravda, že Kristus ve své nevyzpytatelné moudrosti svěřil otě
že církve několika rukám nehodným, avšak jménem práva a spravedlnosti
musíme se ohraditi proti tomu, aby pro několik nehodných lidí byla ha
nobena nesčetná řada zářivých zjevů, šířitelů vysoké mravní ušlechtilosti
a vzdělanosti.
Když probíráme se v církevních dějinách, seznáme, že to podivuhod
né dílo Kristovo, papežství, jest opravdu dílo Boží a že jest zcela ne
závislo na lidské pomoci. Vždyť z dějin poznáváme, že není na světě
trůnu, který by vykazoval tolik moudrosti, tolik svatosti, tolik účinné lás
ky, jako trůn va.ikánský. Nesmíme ovšem přezírati, že papež vládne nad
dušemi. Věříme-li tudíž, že po tomto strastiplném, životě pozemském
duše naše bude žíti život nový, věčný, pak víme, čím nám sv. Otec jest.

4. Co člověk člověkem jest, toužil po svobodě a samostatnosti. A by—
lo to opět papežství, které bylo pro tu svobodu, pro ten vzácný dar nebe,
bojovníkem nejupřímnějším. Z nejnovější historie víme, že když za války
tvořil se samosta.ný stát československý, a pro náš národ se připravovala
svoboda, papež tehdejší Benedikt Xlll. vřele a vydatně tyto snahy poď
poroval. Celný státník český) prohlásil veřejné a slavnostně, že apoštol
ská stolice k úmyslu utvolij samostatný stát československý chovala se
korektně, blahovolně a snahám po svobodě našeho národa vycházela
vstříc zcela přátelsky.
Proto zajisté jest to požadavek vděčnosti. abychom tuto blahovůli
papežské stolice k našemu národu spláceli důvěrou k sv. Otci a dětinnou
láskou. Ukažme se hodnými syny a dcerami svého pečlivého otce, pa
peže, plňme veřejně, co nám káže & varujme se toho, co nám zapovídá.
Vždyť všechny příkazy sv. Otce _mají za cíl, nás přivésti do života věčně
blaženého, ale-přispívají i k šťastnému životu pozemskému.
5. Naše důvěra k papeži a jeho slovu jest podporována církevním
rčením o neomylnosti papeže ve věcech, týkající—se naší spásy věčné t.j.
ve věcech víry a mravů. Každý papež jest podpírán nadpřirozenou pomocí
Ducha svatého, která ho vystříhá veškerého _poblouzení _a omylů. V
tomto bodě jsou útoky nepřátel papežství a katolického nábolženství
proti papeži nejprudší, ale také bohužel nejnespravedlivější. Tvrdí se,
jakoby se chtěl papež rovnati samému Bohu. jaký to nespravedlivý
útok. Tam ve svých komnatách vatikánských, ve věčném Římě papež

*) Dr. Beneš, zahraniční ministr.

denně volá k Bohu, mea culpa, má vina, denně otvírá duši svou zpověd
níkovi. A proto, kde je tu nějaké bohorovné vyvyšování?

Náš článek věroučný, o neomylnosti papežské, mluví zcela jasně.
Jen tehdy je papež neomylný, když nějakou pravdu náboženskou stanoví,
vykládá a jí celý svět katolický zavazuje. To je přirozený důsledek toho,
že Kristus-Bůh ustanovil papeže římského svým zástupcem na zemi. Papež
jako člověk & věcech světských se mýlí, ale jakmile promluví ve věcech
víry _amravů slavnostním způsobem, mýliti se nemůže, poněvadž ústv
jeho mluví k nám Kristus, který řekl: „Ty jsi Petr, t. j. skála a na té
skále vzdělám církev svou a brány pekelné, brány bludů jí nepřemohoug“
(Mat. 16., IS.) A jindy: „já jsem prosil za tebe, Petře, aby nezhynula
víra tvá, a ty někdy obrát-ě se, potvrzuj bratří svých.“ (Luk. 32, 32)
Proto, ani hříšný papež, nemůže pronésti ničeho, co by bylo proli ryzosti
víry a čistotě mravů. Pravda, k.erá papežství střeží a hlásá, je neochvějná
& pro všechny katolíky závazná, vždyť za ní stojí sám ježíš Kriszus
svým slibem.
Dobře tudíž napsal P. Ehrle: „Muž na stolici Petrově, at' jest třeba
uvězněn zůstává i pro nejmocnější lidi tohoío světa mocí pozoruhodnou
pokud miliony katolíků všech zemí a všech států vzhlíží k němu, jako
zástupci Božímu na zemi, jako ku vznešené hlavě své církve, hledají
u něho vedení v záležitostech náboženských a berou účast na jeho osu
dech. _Címživější věrou znají se miliony katolíků ke své vrchní hlavě,
čím vážněji a zásadněji od svých vlád žádají úplně svobodné vedení ve
svých náboženských záležitostech, tím mocnější a důstojnější bude po
stavení apoštolské síolice.“
Dr. v Kr.! Uvažovali jsme dnes, v památný den mučennické smrti
prvního nástupce ]ežíše Kiista na zemi, sv. Petra () vznešené duchovní
moci, kterou dal Božský Pán jemu a jeho nástupcům, biskupům v Rím-é,
které papeži nazýváme. Važme si jako opravdoví učenníci Pána ježíše
&dobří katolíci té.o duchovní moci a držme se věrně své nejvyšší hlavv.
Nenechme se klamati záludnými hlasy nepřátel papežství, nebot“ tito ne
útočí na zřízení toto, jen, aby nás od římského papeže odvrhli, nýbrž
jejich poslední snahou jest odvrhnouti nás od pravé církve katolické
a vyrva'i křesťanskou víru ze srdcí naších.

Pamatujte si dobře, že kdo vás odtrhuje od papeže římského, od
trhuje vás od církve katolické a kdo vás odvrací od církve, odvrací vás
od _le'žíše Krista a béře vám
srdce rve. béře .vám všecko
Proto, kdo to myslí se svou
víry, poslouchej ochotně své
hlavě, papeži v Římě a tím

Krista, který k
vený jsi, že jsi
své s nejvyšší
budiž ti jednou
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víru v
štěstí
věčnou
církve,
ukážeš,

Boha a kdo vám víru v Boha ze
pozemské a věčnou blaženost.
spásou upřímně, drž se věrně své
vv
přiviň se vroucně ke své nejvvs: [
že jsi věrným učenníkem ežíše
tobě jednou zvolá jako k Simonovi Petrovi: „Blahosla
uvěřil všem věcem, které jsem zjevil a které jsem církvi
viditelnou hlavou svěřil, aby je hlásala: věčná radost
odměnou.“ Amen.

Kázání na svátek: sv. Cyrilla a Methoděje.
5. července. '

Proč máme si kněží vážiti?

„Zeň sice mnohá jest, ale dělníků málo. Proste Pána žní,
aby poslal dělníky na žeň svou.“ (Luk. 10, 2.)

Dnešní sv. evangelium nám oživuje onu památnou událost, kterak
Božský Spasitel vyvoíil si kromě 12 apoštolů ještě 72 učenníků a po
slal je po dvou před sebou do každého města a místa, kam hodlal sám
přijíti. lpravil k nim: „Zeň sice mnohá jest, ale dělníků málo. Proste
tedy Pána žní, aby poslal dělníky na žeň svou; aj já posílám vás jako
ovce mezi vlky... A do kterého domu vejdete, napřed řekněte: „Pokoj
domu _tomuto.“
l do našeho národu, ido našeho domu, do naší drahé vlasti, poslal
Pán dva své apoštolské učenníky, aby našim pohanským předkům zvěsto
vali vznešené učení křesťanské, aby ináš národ pozdravili Kristovým
vzkazem: Pokoj domu tomuto, pokoj vaší vlasti, pokoj vašim rodinám a
všemu lidu.
Na jaře 863 přišli dva slovanští apoštolové sv. C_vrill a Meihoděj na
Moravu, aby zde začali pracovati na spáse nesmrtelných, předrahou krví'
Kristovou vykoupených duší. Rodem ze Soluně, znalí jazyka slovanského,
plni apoštolské horlivosti, kázali slovanským předkům našim v jazyce
jim srozumitelném, a proto setkávali se všude s pochopením a nadšením.
V krátké. době nejen celá Morava byla pokřest—ěna,ale i Čechy získány,
aby se tam křesťanství ší.i.i mohlo. Sv. bratřítsoluňští získali si pokřes—
těním našich předků nehynoucích zásluh o náš národ. Neboť dali mu
bezpečný podklad k živo.u stáotvornému a k rozkvětu sociálnímu, pře—
kladem pak Písma sv. na jazyk slovanský stali se zakladateli literatury
a tím ivzdělanosti, jíž se národ náš nejen v dobách minulých, nýbrž
i v době přítomné vším právem honositi může. A dnes, př. dr. si při—
pomínáme památku těchto našich věrozvěstů a jich požehnané činnosti.
Mám za to, že památku jich uctím-e nejlépe, když si budeme vážiti
toho drahého učení Kristova, jehož počátky k nám donesli a jež jim
bylo tak “drahé. Památku jich uciíme tím, když budeme vděčně vzpomí
nali těch dělníků na vinici Páně, jichž nepřehledná řada na rozšíření a

prohloubení křesťanství unás

pracovala. jsou to všichni biskupové

& kněží, kteří se dědictví sv. Cyrilla a Methoděje ujali a jej opatrovali.
[ dnes, více než kdy jindy, jest potřeba dobrých, horlivých kněží,
by pravdy Kristovy obětavě hlásali. A proto se žádá i od nás, abychom
o nové dělníky na vinici Kristově Pána žní prosili a abychom těch, kte
ří k nám posláni jsou, ctili, je milovali a jich slov poslušni byli.
Proto bude zajisté vhodným, abychom dnes k uctění památkv sv
Cyrilla a Methoděje' p_orozjímali otom, proč sisvých kněží máme vážiti.
.

.

Ú

— ]. Věrni katolíci váží si svých kněží předně proto, že Kristus sám
si je vyvolil svou zvláštní milostí, aby jeho úřad učitelský, kněžský a
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pastýřský na zemi vykonávali. Dále katolíci mají své kněze i proto ctíti,
poněvadž ti;o po mnohých bojích, sebezáporu, důkladném rozvažování
a sebezpytování se k 'přije.í úřadu kněžského rozhodli.
Missionář P. Méchaud z Madagaskaru píše vrchní ředitelce missií
“v Evropě takto: Před 6 lety jsem vám radostně hlásil, že jsem v naší
farnosti Betafo našel domorodce, který se zdá býti povolán ke kněžství
.a Vy jste mně na tento dopis vpravdě křesťansky odpověděla, posílajíc
mně na jeho studium každoročně velkomyslnou podporu. Dnes je naše
štěstí úplně.
Tento první“ domorodý seminarista, Stanislav Rasata, oblékl nyní
duchovní roucho kněžské a posvěcen byl na kněze. Tato proscá a přece
velkolepá slavnost se konala 15. října 1916. Jeden křesťanský účastník
'téLo slavnosti mně vypravoval, že se mu tehdy zdálo, že jest v nebi. Náš
mladý Stanislav, 'terý již tolik zkusil a vytrpěl pro své vznešené povo
lání, byl nyní za vše štědře odměněn tím, že shledán Pánem hodným,
aby se stal novozákonním knězem Kristovým.
Naše štěstí se ještě zvětšilo 14: října v předvečer slavnostního po
svěcení píijelím jiného mladého seminarisiy Rafaela Rakoty, taktéž po
cházejícího z Betafa. jest to mladík asi 16 letý a neobyčejně nadaný.
_Nejvíce se nám zamlouvá jeho upřímnost, otevřenost, jeho hluboká, o—
pravdová zbožnost a jeho pevná vůle a vytrvaťost. jako sirotek zakusil
mnoho od svých příbuzných. kteří, ačkoli jsou křesťané, nesouhlasili s
jeho vstoupením do semináře. Tyto jeho boje, o jejichž urputnosti mohl
bych mnoho vyprávěli, dály se veřejně, ba jChO'dČd pokoušel se ho po
mocí veřejných úřad.“! od jeho předsevzetí odvráti.i. Ale vytrvalost ho—
chova na konec zvíiě'lila. Konečně se ho zřekli jeho příbuzní právě tak,
jako jeho bratra, který se chce státi řeholním bratrem. Tyto boje dvou
domorodých mladíků pro stav duchovní, byly výmluvným kázáním ne
jen pro ka'olíkv, ale pro protestanty a pohany a svědčí () moci a při
tažlivosti panictví na nezkažená srdce mladické a o líbeznosti hlasu vo
lajícího Spasitele. (Dle Echa XVlll. IM.)
Z dopisu toho patrno, kterak Kristus vyhledává si své služebníky i
u národa nedávno pokřLěnýeh, že tito nemohou odolati líbeznosti jeho
hlasu, ke stavu kněžskému je zvou-símu, ač tito jsou nuceni překonávati
přerozmaniró překážky, aby mohli hlasu Pána a své přirozeně touze stá
ti se dělníky, kněžími Páně v_vhověti.
'
A jako tomu jest u těchto národů, tak je tomu i u nás. 1 naše kně—
ze vyvolil si pro svoji službu Kristus sám. [ o naši-eh kněžích platí slo
va Kristova: „Non elegisiis me, sed ego elegi vos -—Nevyvolili jste si
v_v mne, ale já jsem si v_vvolil vás.“ (jan 15, 16.)

Stává se, že do semináře vs'.upují mladí absolventi gymnasia nejen
takoví, kteří již od dětství svým vážným chováním ukazují povolání
ke stavu kněžskému, ale i takoví, kteří se před svým vstoupením do bo—
hosloví svým životem od ostatních spolužáků a lidí nelišili a o nichž by
před tím nikdo neřekl, že se stanou kněžími. Kristus však znaje dobře
jejich smýšlení, vyvo'il si je za s'užebníkv a po pětiletém studiu v bohoť
sloví stávají se z nich hodní kněží.
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l naši kněží podstupují často před svým vstoupením do semináře a
před svým vysvěcením na kněze těžké mnohdy boje. jsou případy, kdy
sami rodi„e brání svým synům vstoupili na bohosloveckou fakultu, domní
vajíce se, že stav kněžský jest pro jich syna příliš těžký, neboť vyžaduje
velkého sebezáporu anebo vidí, že zvláště v době přítomné jest kněz
pronásledován, nespravedlivě tupen ve společnosti nebo v novinách, a'
tudíž to vše snášeti jest velkou statečností, o které u svého syna nejsou
dosti přesvědčeni. Avšak právě to nespravedlivé vystupování proti kně—
žím uchvacuje hrdinskou duši mladého muže, která jest pro všecko vzne
šené a božské nadšená, a proto tento nedá se nikterak od svého úmy
slu odvrátiti jeho pevná vůle ZVÍLČZÍa on stává se s radostnou odhod
laností kn-ězem novozákonním, dělníkem na vinici Páně.
Jiného zase od bohumilého úmyslu státi se knězem odvádí jeho vlast
ní spolužáci, kteří v nynější hmotařské době nemohou snésti, že jich
spolužák si uchoval ideální, čisté, duchovní pojímání živo.ního úkolu
& proto stav kněžský mu líčí barvami nejčernějšími a usilují, aby jej
od cesty, která vede ke kněžství odvrátili. jsou to zpravidla nepřátelé
náboženství katolického, kteří se ve své zaujatosti domnívají, že církev
zanikne, nebude—limí„i dorostu kněžského. Zapomínají na slib Kristův,
daný církvi: „A brány pekelné je nepřemohou.“ (Mat. 16, IS.)
Opět jiný čeka.el stavu kněžského musí bojovati proti svým vlast
nim světským náklonnostem, proti lásce k pohodlnému životu a světu,
snad i prod lásce k žen-č, proti bázlivosti ke světským ohledům a před
sudkům.
Co tu ruzných bojů, než mladý muž může předstoupiti před Pána
a říci: Tu jsem, o Pane, chci se státi tvým služebníkem, tvým- knězem,
neboť vím, že jho tve' jest lehké a břímě tvé sladké. . . Vždyť pravdivá
jsou slova Písma sv., jak je zaznamenal sv.'jan: „Neboť jsi byl, (Pane,)
zabit a vykoupil jsi krví svou pro BOha lidi z každého pokolení a jazyka
a lidu i národu a učinil jsi je Bohu našemu královstvím a kněžími a bu
dou kralovali na zemi.“ (Zjev. 5,9. 10.)
Ano, př. dr., žádná zloba lidská, žádné pronásledování—kněze Kristof
vy se světa neodstraní, vždy budou kralovati v království Kristově,
církvi, založené pro nesmrtelné duše, vždyť Kristus sám si je volí a svou
smltí na kříži jim vydobyl milost, 'aby ku spáse věřící h mohli vykoná
vali jeho trojí úřad na zem-iz'učitels'ký, kněžský a pastýřský.
A pro to.o jejich vznešené povolání si máme kněží jako dobří kato
líci váži.i.

'

2. Avšak kněží si máme vážiti též pro jich skutečné zásluhy o náš'
duchovní život, jakož ipro zásluhy, jichž si získali kněží v ohledu kul
turním a vzdělanostním v přerozmanitých oborech vědeckých iumělec
kých.
'
a) Vzpomeňte si, dr. v Kr., že kněz to byl, který vás jako útlé
dítky- pokřil “atím vám umožnil, abyste jako údové církve svaté mohli
podíl brá.i na milostech, které'církev svým členům uděluje. Stali jste
jako ú-dovč církve katolické účastnými milostí a žehnání, jež církev ve
mši svaté.-a v kněžských hodinkách věřícím vyprošuje.
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Vzpomeňte si, dr. v Kr., kolikráze kněz duši vaši, hříchy poskvmě
nou, ve svátoszi pokání očistil, takže jste se stali opět dítkami Božími
s plnými nároky na věčnou blaženost v nebi. Vzpomeňte, jak často vás
kněz posilnil pokrmem nebeským ve svátosti oltářní, kde jste se spojili
se samým Pánem dle výslovných jeho slov: „Kdo jí mé tělo a pije mou
krev ve mně přebývá a já v něm.“ (jan 0, 57.)
Vzpomeňte si, kterak kněz to byl, který při vašem vstoupení do stavu
manželského váš slib, že chcete se státi manžely a dobré i zlé spolu sná
šeti, jménem církve přijal a vyslechl, Vám žehnal, prsteny Vaše posvětil
a milost Boží na společnou vaši pouť vyprošoval.
Vzpomeňte si, kterak kněz vždy ochotně k vašim nemocným spěchal,
uedbaje nečasu, špatné ces-iy, mrazu, vánic neb i horka, neobávaje se mož
né nákazy, odpíraje si spánek, nelekaje se nebezpečenství smrti. Poslyš—
te krá.kou suchou zprávu z novin minulého roku. 2 Horního Tiefenbachu
na bavorských hranicích se vydal v sylvestrovské noci tamější farář s
kostelníkem na vzdálenou samo.u, aby za0patřil umírající ženu. Sněhová
vánice a krutý mráz vysílily však oba muže tak, že si chtěli odpočinouti
a zmrzli.

'

Hle oběť svého povolání. Dělník umíra při práci, námořník ve vlnách
a — kněz,.nesa umírajícímu člověku poslední útěchu, zahyne při vyko
návání své svaté'povinnosú. Tuto zprávu přejde snad'svět mlčky, nepře
mýšleje o hrdinství a odvaze, s jakou se vydává kněz do strašlivé vánice,
do tmy a třeskutého mrazu, jen aby donesl umírající Nejsvětějšího Pána,
dávaje svůj život v šanc! A přece jsou lidé, kteří nespravedlivě mluví o
aahálčive'm a pohodlném životě kněze
(Lid. Listy lO.,'l. 1924.)
b) Než kněží mají zásluhy o náš duševní život i v ohledu časném.
Uvedu jen nějaké menší poznatky o něk.erých velikánech kněžských,
jichž práce znamená důležilé nové směrnice pro náš národ na poli vě
deckém.
Řeholní kněz, piarista Gelasius Dobner byl již před Palackým otcem
českého, vpravdě vědeckého a kri;ického dějepisu a dějezpytu. -— Kněz
Prokop Diviš je vynálezcem hromosvodu.
Od kněze Vinařického vyšel návrh, aby úřad učitelský na školách
obecných byl svěřen iženskému pohlaví.
Kněz Pavel Kříž'kovský jest zakladatelem české hudby národní. Sklá
dal příslušně: melodie již n-ěko'ik let před Smetanou.
Kněz Dr. Alois Musil ze všech Čechů nejvíce prospěl svojí badatel
skou činností ve vzdá'ených krajinách maloasijských a zvláště arabských.
Kněz Al. Svojsík procestoval důkladně japonsko a podal nám popis
této tajuplné, podivuhodné země.
První kri ické vylíčení Husova učení vyšlo z pera kněze Dra Antoní
na Lenze.
První kritický životopis Husův, hledící přesně a podrobně k původu
a učení Husova, byl sepsán od kněze Dra jana Sedláka.
Pražská universita založena nákladem arcibiskupa Arnošta z Pardubic
a jiných kněží a za přispění Karla IV. proti vůli jiných kruhů českých.
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Biskupové a jiní kněží dali vznik vzdělávacím ústavum pro hluchox
němé a jich nákladem byly zřízeny.
K programu českého rolnictva, odpovídajícímu moderním potřebám
tohoto důležitého stavu dal základy kněz Rudolf Vrba a jiní kněží čeští.
Tu.éž p.áci pro křesťanské dělnictvo vykonal kněz Matěj Procházka
s družinou jiných kněží.
První útulna pro slepé dívky v Praze vynikla činností kněze Sey
valtera.
Dějiny církevního umění v Čechách sepsal nejlépe a nejpodrobněji
kněz Monsignor Lehner.
Kněz Fr. Doucha naučiv se čtrnác;i jazykům představil nám v čes
kých překladech poprvé Puškina, Mickiewicze, Calderona, V.k.ora Huga
& Shakespeara.
Kněz Al. Koudelka (O. S. Vetíi) překládá z jazyků, z nichž před tím
do češtiny nebylo přeloženo nic.
Kněz Vinaři-cký sestavil tak praktickou škol-ní čítánku pro děti, že
se taío stala vzorem pro sestavení čitánek jinojazyčn'ch nejen u Slovanů,

ale iu

Němců.

Tedy i na tomto poli vědeckém jsou zásluhy kněží českých obrov—
ské a bezesporné a pro.o zasluhují našeho vděčného uznání a ocenění a

úcty a vážnosj.
M. dr., uvažovali jsme dnes o nesmírných zásluhách, jichž získali si
o “nášduchovní život sv. Cyrill a Methoděj, dvě hvězdy na církevním nebi
slovanské-m neobyčejné jasnosti, k_eří Prozřetelností Boží byli vyvolení
k tomu, aby naši-.n předkům zvěstovali učení křesťanské a je pro církev
Kristovu získali. () nich platí slova Písma svatého: „Však jste rodem
vyvoleným, Královským kněžstvem, aby zvěsovali vznešené vlastnosti to—
ho Krista, jenž z temnosti vás povolal ku podivnému světlu svému.“
(|. Petr. 2, O.)
Aby pak pravé učení Kristovo, jež slovanšií tito sv. apoštolové na—
šim dávným předkům hlásali, dochovalo se az“na nás čisté a neporušené,
oto mají zásluhu čeští kněží ve spojení s biskupy a s nejvyšší hlavou,
papežem římským. Proto buďme vděčni jak sv. Cyrillu a Me.hodějovi,
tak i všem kněžím a biskupům, hlasatelům to pravého křesťanského učení"
v dobách minulých i v nynější dob-3 příomné. Milujme své kněze, ctěme
je, važme si jich pro jejich zásluhy o naše nesmrtelné duše, neboť oni,
jak praví Písmo sv., „podávají oběti příjemné Bohu skrze Ježíše Krista“
(|. Petr. 2, 5.), abychom dosáhli života věčného. Amen.

Svátek: sv. Anny.
Zbožnost a pracoviiost sv. Anny.

„Klamná jest milost a marná jest krása: žena, která se bojí
Hospodina, ta bude chválena.“ (Přísl. 3, 30.)
Dr. v Kr.! V nynějších těžkých dobách přišli jste na posvátné toto
místo pout-ní, abyste uctili slavnou patronku zdejšího chrámu Páně, cti—
hodnou matku Rodičky Boží, sv. Annu. Přišli jste sem v tak hojném
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počtu, abyste pohledem na vzácné ctnosti 'sv. patronky zdejšího poutního
chrámu Páně roznídli srdce svá k jich následování.
'Sv. Anna, pokud žila na tomto světě, netoužila po věcech klamných,
pozemských a proto pomíjejících, jako jsou boha.ství, krása tělesná, 'slá
va, světské poži.ky, smyslné rozkoše, ale přesvědčena o pravdivosti slov
Písma sv., která jsem v čele dnešního našeho rozjímání uvedl: „Žena,
která se “bojí Hospodina, ta bude chválena't, hleděla především duši svoji
ozdobiti ctnostmi, Bohu milými. Sv. Anna neotvírala úst svých k řečem
světským, zbytečným a hříšným, nýbrž ústa její projevovala vždy moud
rost, byla zvyklá chválij a velebiti Boha ve vroucí modlitbě. Sv. Anna
stkvěla se zobžností vůči svému Bohu. A zbolžnost sv. Anny jest první
ctností, o které dnes budeme rozjímati.
Než sv. Anna nezanedbávala při své oddanosti k Bohu ani svých po
vinností pozemských, k.eré měla jako manželka a matka. Sv. Anna hle
děla na stezky domu svého a chleba zahálčivě nejedla, čili pilně pracovala,
by rodina nedostatkem netrpěla. A zbývalo-li něčeho ze statků pozem
ských, jichž rodina nespo.řebovala, pak i „nuznému ruku svou otevřela.“
(Př. 31, 20.) A to jest druhá ctnost sv. Anny, o které dnes s pomocí
Boží budeme rozjíma.i, pracovi.ost.
Zbožnost a pracoviost jsou ctnosti, které i v naší tak neklidné a těž
ké době jsou nad míru potřebné, proto dnešní naše nábožná rozjímání
má nás povzbudid k tomu, abychom si je nejen zamilovali, ale ve svém
.životě pěstovali a jimi se stkvěli.
1. Dějiny a každodenní naše zkušenost nás dostatečným a jasným
zpusobem poučují, že každý člověk cítí ve své duši jis.ou závislost na by
tosti vyšší, dokonalejší, než je sám, na Bohu. Tuto závislost na bytosti
nejdokonalejší, nejmocnější, nedovede nic na světě utlumiti na delší dobu.
Ani nepravosti a hříchy vlastní, ani nejrozpustilejší společnost, ani zlý
':příklad lidí zkažených nejsou sto, aby vykořenily ?. vědomí lidského
povinnost a to přísnou povinnost sloužiti Bohu.
! to srdce hříšné cí.i svou závislost na Bohu a to často právě to srd
ce, které si toho nejméně přeje, a proto se tomu na čas i vzpírá, přece i
takové srdce je nuceno jednou vyzna.i svoji závislost na svém Stvořiteh',
na Bohu. Lidi takové napomíná Písmo sv.: „Nezoufejte v nepravosti a ,ne—
žádejte si svě.ské kořisti, máte-li bohatství, nepřikládejte jemu srdce.“
(Z. 61. ll.)
Tím spíše a radostněji musí uznati tuto závislost na Bohu člověk
dobré vůle, každý katolický křesťan. A kdo tak činí, kdo v celém svém
jednání, ve všech svých myšlenkách a řečech', ve svých stycích v lidské
společnosti a za všech okolností ukazuje pokorně, že se cítí tvorem Bo
žím, nepatrným práškem, malinkým semenem, z rukou Božích vyšlým',
o tom říkáme, že jest zbožný. K takové zbožnosti vybízí nás Žalmista Pá
ně: „Toliko v Bohu odpočívej duše má, neboť od něho přichází, co če
kám. Ont' je má spása, pevná skála, moje útočiště.“ (61, ().—B.)
Takovou zbožnosti vynikala patronka zdejšího chrámu Páně, sv.
Arma. Celý svůj život, od nejúilejšího mládí až do pozdního stáří byla
věrně oddána svému Bohu. Ústa její'chválila & velebila Boha zvláště od té
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doby, když byla od Boha obdařena roztomilým d-ítkem, podivuhodnou
dceruškou, Marií. Sv. Anně pak bylo nejmilejším zaměstnáním, když
mohla svoji dcerušku učiti Bohu, vštěpovati v útlé její srdéčko slad
kou zbožnost, k„erou srdce její oplývalo. Proto vidíme sv. Annu zpravid—
la vyobrazenou, kterak s vážnou, ale při tom přelíbeznou tváří vyučuje
svého miláčka, pozdvihujíc ruku svou k nebi. abv si pamatoval-a, že jest
na Bohu závislou, že na nebi sídlí náš Pán, u něhož jest náš cíl poslední,
k němuž všichni spějeme.
jak dojemný to vzor ženy a matky křesťanské pro Vás! Buďte také
podobně zbožnými a Bohu oddanými! jest pravda, že naše ženy ve
své valné většině pochopily to, co jim může prospívati, v bolestech a zá—
rmutku útěchy a úlevy přinésti, a proto povznášejí srdce svá k Bohu
v každodenní modlitbě.
Avšak nejen ženám, imužům sluší zbožnost. Jistý vojenský knězf')
vypravuje o zbožnosti vojínů toto: „Když jsemjel na koni vedle vojáků
zdálo se mi, jakoby mne vybízeli, abych se modlil kněžské hodinky. jak—
mile jsem rozevřel svoji modli;ební knihu, brevíř, zraky vojínů se roz
jiskřily zvláštním svě'.lem a mnozí se ipokřižovali, když já křížem za
počal své modii.by. Na pochodech 20—30 kilometrů, když nestačilo offi
cium povinné, přibral jsem si mimořádné. Vojáci velmi si oblíbili můj
brevíř a pozorovali, zdali se modlím. Na jednom pochodu v Bosně jel
jsem podle pluku, rozmlouvaje s plukovníkem. Předstoupil muž z kolony
a volal na mne: „Pane faráři, dnes se za nás nemodlíte?“ Přerušil jsem
hned hovor s představeným, vy.áhl svoji modlitební knihu, brevíř, k ra
dosti svých zbožných vojínů.
Po návratu ze Srbska objednal jsem si nový brevíř, nebot' starý jsem
ztratil se zavazadlem na pochodu. Když došel nový, spatřil jej nadporu—
čík. „Nový brevíř, p. kuráte? Smím se podívaíiP“ „Hezký je,“ pravil,
prohlížeje jej. „Co pak stojí?“ „Padesát tři koruny 70 h“, odpověděl
jsem. „Tak drahý, to je peněz,“ pravil nadporučík a položil mi do
brevíře 53 K 70 h a s hlasem, chvějícím se pohnutím mi řekl: „Velebný
pane, vás jsem viděl v Srbsku vždycky s brevířem, modlil jste se za mě
mužstvo a jistě také za mne; modlete se
prosím ——
i příště za inne,
moji ženu a za mě malé děti.“ (Květy lásky 1916. Hl.)
_

jak pohnutlivý to příklad opravdové zbožnosti, který má nám býti
povzbuzením, abychom i my ve všech okolnostech svého života byli
zbožnými.
jsou však mnozí křesťané, kteří jistý čas projevují velkou zbožnost,
avšak po čase ochabují, zlhostejní, zvlažní, zvláště když nejsou hned od
měněni od Boha nějakým darem pozemským-. o který usilují. Nejsou
zkrátka vytrvalými.
Asi za čtvrt roku po vypuknutí války potkal jsem známou mi ženu,
s níž jsem se dal do řeči. Vypravovala mi, že má velký zármutek, nebot“
má 2 syny ve válce. Politoval jsem ji a řekl, že mám též podobný zármu—
tek, jako téměř všichni lidé, neboť ijá mám ve válce švagra, otce tří
dětí a bratra, který je stále v těch nejkrutějších bojích a dodal jsem:.
*) Ortner.
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„,Nezbývá nám jiného, než abychom se modlili a v Pána Boha doufali“ A
tu jaksi zdrcená bolem pronesl-a žena: „Snad mne a nás všechny Pán
Bůh ani pro hříchy neslyší, že tak válka trvá a přináší nám takové utr
pení.“ Na to jsem řekl: „Sv. Monika se modlila za svého syna Augustina
17 let a nepřestala, dokud ji Bůh nevyslyšel a my bychom měli ztratit
"trpělivost a důvěru'v Boha již po čtvrt roce?“ Uplynulo ještě 15 čtvrtroků
než válka byla ukončena, moje známá však nepřestala se modlit &také
její synové se šťastně domu vráili.
Neustávejme, dr. v Kr., ani my ve svých skutcích pobožnosti po
celý svůj život v dobách zlých i dobrých a šťastných. Ukazujme vždy o
chotně a pokorně svoji závislost na Bohu po příkladu sv. Anny, neztrá
cejme přesvědčení, že jsme tvorové Boží, a jako takoví, že máme zachová
vai všechna přikázání Boží a plnii všechny povinnosti s povoláním na—
ším spojených, což projevím-e zde na světě hlavně pracovitosti, o níž
_pojednáme v části druhé.
2. Pokud člověk na světě žije a má zdravé ruce a zdravou hlavu, má
pracovati, má se namáhai, buď duševně, buď tělesně, ať jsou léta jeho
jakákoli, at“ jest mladý, nebo s.arý. Každá práce jest stejně čestná, pro
společnost lidskou, stejně potřebná a od Boha stejně odměňována. Vždyť
práce jest do jisté míry službou Boží, neboť Bůh ji nařizuje, a proto jest
úkonem zbožnosti. Každý živočich na zemi:, nepatrný mravenec, malá muš
ka, jako kůň nebo velbloud, musí se namáhati a pracovaii. Člověk pak,
jenž jest králem veškerého tvorstva pozemského, má tím spíše, ochot
něji a radostněji pracovati. Vždyť člověk, který pracuje, raduje se ze
života a prací vzdává Bohudíky za to dobrodiní, že jest živ a zd'ráv.
Naproti tomu člověk lenivý jest velkým nevděčníkem vuči Bohu, neboť
neděkuje jemu pra-cí za zdravé ruce, nohy, hlavu.
Proto reptá-li člověk na své pozemské živobytí, na svou práci, na své
povolání, na starosti a obtíže s jeho stavem spojené, ukazuje, že nepo
chopil svuj úkol od Boha mu na zemi uložený. „Sv.apoštolové pracovali
-a se namáhali. Byli pilnými rybáři, byli to muži práce. | v noci praco
vali, jak vyznává sv. Petr Pánu ježíši: „Mistře, po celou noc pracovaiše,
nic jsme nechytilif“ (Luk. 5, 5.) Avšak, ač byli noční prací jistě unaveni,
zvláště když byla bezvýsledná, přece byli ochotni dále ve dne pracovati a
se namáhati, nebot' týž "apoštol dodává: „Ale k slovu tvému rozestru síť.“
(Luk. 5, S.)

Podobně sv. Anna, patronka zdejšího chrámu. Páně, b_vlaženou pilně,
poctivé práce. Pravdivá jsou zajisté slova dnešní sv. epištoly, jež církev
sv. velí o její slavnosti čísti, že sv. Anna „chleba zahálčivě nejedla.“ Tkala
roucha, plátna a umění tomu naučila i svou milou dcerušku Marii, o níž
je známo, že utkala vskuťku uměleckým způsobem n-esešívanou sukní synu
svému, _le'žíšovi. O tuto sukni, o toto roucho vojáci po ukřižování Kris
tově metali los.
Po příkladu sv. apoštolu a sv. Anny pracujme i my, dr. kř. v nyněj
--ší době, která vyžaduje úsilné práce nás všech, aby hodnoty, které byly
v době válečné tak lehkomysln-ě promarněny, bvlv nahrazeny. Jen tím
—
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zabezpečíme si blahobyt a svým dětem lepší budoucnost,
klidné svědomí.

sobě pak

Dr. v Kr.! Dnes poodložili jste svoji denní práci a přišli jste sem na
toto „posvátné místo poutní se pomodlit, vyzpovídat a na své duši sta
rostmi vezdejšiho života skličenč pookřáti. Přeju vám všem, abyste'se vrá
tili 'do svých domovů se srdcem radostnějšim, s myslí klidnější, spo
kojenější. — Nezapomeňte však na ty pravdy, o kterých jsme dnes k
úctě sv. Anny rozjímali. Nezapomeňte na svou závislost na Bohu, svém
Stvořiteli a projevujte mu svoji zbožnost modlitbou, křesťanským živo-\
tem & křesťanskými ctnostmi. Nezapomeňte na povinnosti, které vám u
kládá vaše povolání, na práci a snažení. Budete-li pak konati jak svou
modlitbu, tak svoji práci se srdcem radostným, s myslí vždy k Bohu
upjatou, pak dosáhnete na přímluvu sv. Anny života věčného jako nej
vyšší odměny za své ctnosti. Amen.

Svátek: Na nebevzetí Panny Marie.
Poces'tné do domu přijímati.

„Tehdy mi ukázal Tvůrce vesmíru stánek a můj Průvodce mne
usadil v něm.“ (Sir. 24, 12.)

Dnešní slavnost nám připomíná, kterak Rodička Boží bez poskvrny
hříchu prvotního počatá, po smrti vzata byla i s tělem svým do nebe. P.
Maria plnýmprávem si zasloužila toho_o jedinečného vyznamenání od
Boha. Smrt jest trestem za hřích dědičný. _len proto, že jsme všichni v
Adamovi a Evě zhřešili, jest nám uloženo zemříti, jen_pro hřích dědičný,
naplní se “na nás každém slova Hospodinova: „Pam-ni, že prach jsi a v
prach se obrátíš.“
Avšak P. Maria zvláštní milostí byla uchráněna hříchu dědičného &
proto bylo spravedlivo, aby uchráněna také následků toho hříchu, bolest
né smrti a pozvolného rozpadávání se těla v prach & popel. Po blažené,
bezbolestné smr.i vzata byla Panna neposkvrněné hříchem dědičným do
nebe, aby se tak stala královnou andělů a svatých. Na ní zpravdila se slo
vn Písma sv.: „Tehdy mi ukázal Tvůrce vesmíru stánek & můj Průvodce
mne usadil v něm.“ Sir. 24, 12.) Ano, Tvůrce nebe i země vykázal své
nejmilejší dceři & Matce svého Syna stánek neskónale blažený vedle svého
trůnu v království nebeském.
Tam, m. dr., máme následoQti i my Božskou Matku. l nám je tam
vykázáno místo, které obdržíme, budeme-li Marii podobní v jejích ctno
stech, budeme-li po jejím příkladu považova;i svůj pozemský příbytek za
přípravu pro svůj věčný pobyt v nebi. jen ten, kdo sebe ibližního za
pocestného na tomto světě považuje, kdo jest ochoten do svého domu
pozemského spolubratra přijmouii na znamení, že zde na zemí, ve svém
příbytku, ve svém domě nevidí trvalého cíle, nýbrž touží po věčném domě
otcovském v nebi, jen ten může doufati, že se mu místa v nebi dostane.
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. Z té příčiny Kristus! Pán nám výslovně přikážal, konati tento skutek
tělesného milosrdenství: pocestné do domu přijímati. A tento :nilosrdný
skutek jsem ulini! předmětem dnešního
našeho náboženského rozjímání.
.

]. jest známo, že naši předkové slynuli krásnou pověstí pohostinství,
které vůči každému hoszu vykonávali. At' přišel kdokoliv, byl radostně
uvítán, do domu pozván a nejdříve významným způsobem chlebem a solí
pohostěn. O naši-ch předcích platila slova Písma sv.: „Vně nezůstal host
_a dvéře mé počestnému otevřeny byly.“ (job 31, 32.)
A zajisté můžeme býti hrdí na tuto staroslovanskou pohostinnost,
vždyt _dokazuje krásným způsobem, že naši předkové byli lidé křesťan—
sky hluboce věřící. Pohostinství nebylo odpíráno ani nepříteli, ani člo
věku, který snad krátce před tím hostitele urazil, jemu škodu, zármutek
anebo jakoukoliv bolest zpusobil. jakmile přišel inepřítel s prosbou o
pohostinství, zapomněl hostitel na všeliké příkoří prosí-:ího, dveře ldomu
svého ochotně mu otevřel, jej nasytit a jemu odpustil, plně tak příkaz
Páně: „Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, a modlete “se za ty, kteří
vám protivenství činí a utrhají vám.“ (Mat. 5, 44. Llí)
jest krásnou a hluboce křesťanskou myšlenka, abychom považovali
každého, kdo nás uráží, dráždí, nebo pronásleduje, za člověka, který hle—
dá naši ochrany, abychom ho pokládali za člověka žbloudilého, který po—
třebuje naší pomoci a přispění, bychom jej považovali za cizince, jenž se
dovolává našeho pohostinství. Vždyt' kdo činí bezpráví, rád závidí a se
zlobí a potřebuje daleko více pomoci, než kdo vytrvá v dobrém.
Pamatujme si, že je-li někdo od jiných trýzněn, zloben, pronásledo
ván nebo pomlouván, at“ nemyslí pokaždé pouze na zlo, jehož se mu
dostává, neboť tím by se znenáhla tak roztrpčil, že by pozbyl sám rovno—
váhy, ušlechtilosíi a dobroty srdce. Z té příčiny je jistě křesťanskou my
šlenka, že nepřátelé naši jsou nám vlastně dobrými duchy, donucujíee nás.
k sebeovládání a k trpělivosti.
Při podobných utrpeních vzpomeňme si na Krista, jenž s kříže volal-.
„Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ (Luk. 23, 34.) Nic krásnějšího
člověk nikdy na “světě neslyšel, než tuto modlitbu Kristovu, ale není také
na světě nic obtížnějšího, než říditi se duchem této modlitby v životě.
Neboť jest nutno přiznati, že člověk potřebuje mnoho času, než její
význam v celé její hloubce a ze všech stran promyslí. Kdo dospěje až.
tam, že lidem všechna protivenství, jichž se mu od nich dostalo, od
pouští, vida, že chybují z nevědomosti a že zdánlivá jich zloba jest
jenom smutná slepota, za niž sami plně nemohou, ten bude povznesen
nad všeliký hněv, trpkost a mstivost.
„Nevědí, co činí“, znamená: lidé jsou tolik krátkozrací, že nepozná—
vají svého největšího dobra, kterak si tím sami škodí, když jinému činí
bezpráví. Vidí vždycky pouze to, co je nejblíže a tomu obětují všechno
ostatní. Proto „nevědí“, co činí. Dobrým prostředkem k tomu, abychom
dokázali svoje sebeovládání a cvičili se v trpělivosti proti urážkám svých
bližních'je: dáti si po každé otázku: jak jsem sám vinen na chování
jiných, na jejich zášti a mstivosti. Každý„ kdo 'je urážen, má se tázati:
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Není v mém chování něco pyšného, nebo nelaskavého a neuctivého,
co jiné proti mně popuzuje? Neurážím sám často lidi slovy nebo posuňky
z pouhé bezmys1_enkovi.os.i, nebo proto, že je podceňují? jestliže člověk
bude se v takových smu.ných okolnostech tázati sebe sama, jsem jist,
že bude mírný ike svým nepřátelům, mnohé z nich ze zloby vyléčí,
na pravou cestu přivede a do svého domu přijme.
2. Řekl jsem, že máme se varovati ve svém obcování s lidmi zvláště
sebevědomí a pýchy. lkdyž jsme bohatí, chovejme se skromrně, jako—
bychom ničeho neměli, když jsme učení, nevyvýšujme se nad jiné, nýbrž
spíše ukazujme, že ipři své učenosti v jiných směrech potřebujeme,
když máme dům anebo snad palác, považujme se jako správcové jeho
jako pokorní pocestní, k.eří jdou do stanu Božího, Bohem v nebi vy
kázaného.

——Kéž platí o nás slova _lobova, která v bolesti a u veliké

pokoře pronesl: „Podruhové domu mého a služky mé za cizince mne
mají a jako cizozemec jsem před očima jejich.“ (19, IS.)
Vypravuje se, že jakýsi pocestný vstoupil do krásného paláce av
nouzi pro;il pána zámku, aby mu poskytl odpočinku přes noc, někde v
kou.ku paláce. Pán tvrdě odepřel vyhověti ponížené prosbě řka: „Hrad
můj není žádný hostinec.“ Po těchto slovech chudý poutník řekl: ,.Račte
mi dovoli.i, abych vám dal 3 oázky a po jich zodpovězení od vás rád
půjdu dále.“ Boháč dovoíil a slíbil, že dá odpověď. Tedy pocestný se nej
prve tázal: „“Kdo byl, pane, v tomto zámku před tebou?“ — „Můj otec,“
odpověděl boháč. „A před tvým otcem?“ tázal se dále pocestný. „Můj
děd, otec mého otce.“ „A kdo bude po tobě v něm prřebýv'atiít“
„Bude-li to vůle Boží, tož můj syn.“
„Nuže,“ hovoří dále pocestný, „když každý tak krátký čas přebývá
v tomto zámku a jeden druhému ustupuje, co jsi ty ve svém paláci,
než přicházející host a zámek tento může býti považován za hostinec.
Proto -neobě.uj pane, marnivé okrase tohoto paláce tak mnoho, když ti jen
krátký čas dá pohostinství. Ciň raději dobro trpícímu lidstvu, aby tebe
jednou Bůh přijal do svého paláce věčného. Toto důrazné napomenutí
dotklo se srdce boháíova. přijal pocestného na noční přístřeší a od toho
času prokazoval dobrodiní potřebným, nuzným a chudým.
3. Jest otázkou, jakým způsobem můžeme i nyní přikázání Kristovo:
pocestné do domu přijímati plni.i. Vždyť nemůžeme si zapříti, že by
bylo dnes často nebezpečno přijmouti pod svou střechu a to v noci
člověka neznámého, ikdyby tento se na oko tvářil sebe _mírumilovněji
a pokojněji. Jest známo, že mnohý zločinec přišel do domu s prosbou
o nocleh a v nestřeženém okamžiku dobrodince zabil a oloupil.
Přes to idnes naskytne se příležitost, abychom bližnímu pomohli.
jak četní jsou dnes lidé, kteří nemají příbytku a slušného bytu. A tu
majiťel domu, má-li srdce opravdu učením Kristovým naplněné, byt po
třebným pronajme a sám se itřeba uskrovní, pokud ovšem zdraví jeho
rodiny by nebylo tím ohroženo. Mimo to můžeme dobročinnosti přispěti
oněm spolkům, které si vytkly úkolem dostatečné množství domů pro
chudé vystavěti. — Slavný francouzský zpěvák Levasseur, který náležel
k nejpřednějším umělcům předešlého století, uvolil se nezištně zadarmo
—“5
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Zpívati na akademii v jednom 7. největších sálů pařížských ve prospěch
pohořelých jedné osady u Paříže. Takovým způsobem vyplnil tento šle
chetný umělec příkaz Kristův: pocestné do domu přijímati.
4. Jest ještě jiný způsob, jím'ž- můžeme vykonati skutek tělesného
milosrdenství: pocestné do domu přijímati. Někdo vzdálen domova rád
by se dostal do svého příbytku, ale z nedostatku peněz nemoha si na
jati povoz, nebo koupiti lístek na dráhu, jest nucen konati dalekou ces
tu pěšky. Tu se nám naskýtá krásná příležitost, bychom takovém-u u
bořáku peněžiiým obnbsem přispěli, aby pohodlněji a rychleji do svého
b_vtku se dostal.
Účetní hospodářského sdružení čes. křesťanských zemědělců v Pra
ze, Hervert, který padl ve světové válce r. 1916, vykonal kdysi ještě s
jinými muži pouť do St. Boleslavi. Večer vracel se s ostatními do Prahy.
Na nádraží v Brandýse n. L. bylo velké množství lidí. Pršelo jen se li
lo a každý snažil se nalézti v čas ve voze příhodné místo. V tomto sho
nu nikdo si ne\šímal venkm ské stařenky s objemným košíkem, jež schou
lena v kou"e čekárny tiše nařikala, protože ztratila cestou posledni pe
nize, určené na jízdu \lakem. Všichni mimojdoucí k \laku přešli sta
řenku bez povšimnutí, až teprve 1). Hervert, zasleclmuv nářek stařenčin,
k ní pospišil. S vřelou účastí vyslechl její stesk a potěšiv ji několika
slovy, zamířil k pokladně a koupil jí lístek do stanice, kam chtěla od
jeti. Vrátiv se vložil stařence lístek do ruky a pomohl ji ještě do vla
ku. Chuděra \řele děkovala a radostí, že ve 8\ ém neštěstí nalezla sou
cilného člověka, který jí svým dobrým skutkem pomohl, se rozplakala

zno\u. Celou cestu prmázela mého dobrodčje \děčným pohledem. (Ha
na Cechmá \ Našinci 10. Vl. 1916.)
5. Zvláště smutno je člověku, když přijede v noci do cizího nezní
mého města, nemá tam m'ístečíka, kde by hlavy položil a nezná ani do
statečně jazyka obyvatelů, aby se s nimi dorozuměl. Jak vděčný tu ú.
kol pro soucitnč srdce křesťanské, aby se ujalo bezradnčho' poutníka &
mu k přístřeší počestnému pomohl. Tím spíše jest pomoci třeba, je-li
pocestnou' žena anebo dívka, aby neupadla v ruce zločinné.
Šest italských sester nejsv. Srdce jelo s ostatními uprchlíky za války
z Tridentu do lnšpruku, kamž přibyly o 11. hodině v noci a hledaly
noclehu v klášteře sv. Voršily. Uměly pouze dvě německá slova: „Prosím,
Voršilka.“ Když konečně přišly ke klášteru sv. Voršily, marně v této
pOzdní hodin'ě noční čekaly na .vpuštění, neboť sestry se bály otevříli,
by v nebezpečné době války někdo nepovolaný do kláštera se nedostal.
Již chtěly znavenč sestry italské přenocovati před klášterní'branou, když
byly zpozorovány jistým důstojníkem. Ten znaje italsky, ujal se jich a
slíbil jim opatřiti nOcleh. Sestra, která byla v obavách stran \ýloh pra—
vila k důstojníka: „Stačí pro nás jedna světnice s 2 postelema pro dvě
nemocné sestry, my ostatní se spokojíme židlemi nebo lavici.“ -— „Ni
koliv“, odvětil důstojník, budu hledati 3 světnice o 2 postelích“ Na to
vedl sestry do hotelu, objednal pokoje, kteréž zaplatil a vložil ještě jed'
né z nich do ruky několik korun, rychle se vzdálil nečekaje na zvláštní
dik. (Risveglio Tridentino 1915.)
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Takovým jemným způsobem vyplnil onen neznámý, šlechetný důstoj
ník příkaz Kristův: pocestné do domu přijímati.
Dr. v Kr.! Rozjímali jsme dnes o tom, jak rozmanitým způsobem mů
žeme vyplniti tělesný skutek milosrdenství: pocestné do domu přijímati.
Každý ten způsob jest milý Kristu Pánu a jeho blahoslavené Matce, kte
rá dnes vzata byla Synem svým do domu Otce nebeského, do věč
ného království. Tam k ní pozdvihněme dnes zraku svého a připomeňme
si slova Písma sv.: „Synu, nebudete stavěti, abyste živi byli mnoho dnů
na tváři země, v níž vy pohostinni jste.“ (jer. 35, 7.)
Nezapomínejme proto, dr. m., že jsme pouze na zemi poutníky, že
nebudeme na svět-ě věčně, ale že jednou před tváří Rodičky Boží a je
jího Syna, jenž nás bud' příjm'e do stanu věčného království anebo za—
vrhne podle toho budeme-li plniti vůli jeho na zemi anebo nikoliv. Bu
deme-li však vždycky vykonávati rozkaz Kristův: „pocestné do domu
přijímejte“, uslyšíme jednou s radosti z úst Božského Pána útěchyplná
slova: „Pojďte požehnání Otce mého a vládněte příbytkem připrave
ným vám od věčnosti, neboť Hostem jsem u vás'byl & přijali jste mne.“
(Mat. 25, 35.) Amen.
Svátek: Narození P,. Marie.
C i s t o t a.

„Od věčnosti ustanovena jsem,
od věků, prve nežli země byla.“ (Přísl. 8, 23.)

Tisíce let čekalo lid—stvona zrození té podivuhodné ženy, která mě
la potříti hlavu svůdce prarodičů pokolení lidského Adama a Evy, jak
Hospodin předpověděl při jich vypuzení z ráje. Od věčnosti v úradlku Bo
žím bylo ustanoveno zrození přesvaté Panny & Matky zároveň, která
hříšnému lidstvu m-ělazroditi Vykupitele. Po zrození té podivuhodné Mat
ky volali proroci St. zákona, po ní toužili spravedliví mužové i ženy a za
její zrození úpěnlivě se k Bohu modlili. A konečně nadešla ta dávno že
laná chvíle, konečně zrodila se ta milostná dceruška, jejíž jméno Maria.
Po tisíci letech ozářil paprsek lásky Boží svým- milosrdenstvím, svou
dobrotivostí v hříchu pohřížené lidstvo.
My, “dr. Kř., jsme tak šťastni, že můžeme již památku zrození pře—
svaté Matky Vykupitele Marie, každoročně oslavovati a vůní jejich ctnos
ti se kochati. Vždyť víme, že tato dnes narozená dívenka, Marie, byla
jako vzácná lilie, zářící čistou bělostí jako nádherná hvězda, před níž
zář slunce bledne; svítí jako luzný květ, při jehož pohledu všeliké lid
ské srdce zaplesá, okřívá a celý svět se omlazuje.

Porozjímejme tedy dnes k uctění památky té podivuhodné Panny,
jejíž zrození od věčnosti bylo ustanoveno, o tom! nejlíbeznějším květu
srdce lidského, čistotě, kterým toto dítko, Marie v celém svém životě
'se tak nádherně stkvělo a které nám září jako překrásný. vzor, který
máme násled—ovati.

. . .
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1. V Paříži zavedly některé paní z nejpřednějších rodin velice něžný
způsob při pii,ímání pozvaných hostů. Dříve nežli vstoupí pozvaný muž
do jídelny, obdrží z rukou jisté dámy růži a každý.povinnen jest připev
niái si podanou růži na svůj kabát. Potom podá obdarovaný návštěvník
dámě, od které růi obdržel, rámě a odvede ji ke stolu salonu. ZVykem
tímto má se naznačii nej-en úcta a láska ke květině, ale ipozornost a
úcta k ženě, kterou se má vyznamenávati každý katolický křesťan. .
Člověk-u jest do jisté míry vrozeno, že miluje květiny, je pěstuje,
opatruje, šlechtí. již to útlé dítko svýma nevinnýma očima pozoruje se
zálibou kvě.iny a své jemné, slabě ručky po nich vztahuje. Tato záliba
provází člověka, zvláště nevinného, po celý život a proto při různých
oslavách a radostných událostech zdobí lidé nejen sebe, nýbrž'i své pří
bylky, domy a ulice květinami a neli_ují někdy iznačných obnosů, aby
si k výzdobě ivzácné květiny opatři.i mohli. Když měla svatbu Miss
Stevensonová v New Yorku byly všechny kom'naty jejího otce okrášleny
čerstvými květinami. Byly to nádherné tapety: 60.000 bílých růží, 135.000
červených ruží, 40.000 lilii a stála “ta výzdoba 160.000 dolarů. A čím
jsou krásné květiny v zahradě, tím jsou ctnosti v zahradě srdce lidského.
2. A tu jest nespornou pravdou, že nejkrásnější květinou, zdobící
srdce katolického křesťana, zvláště mladé dívky a mladého muže
ži
VO'Jěmravním jest čistota a nevinnost. To jest ta nejnádhernější čistá,
bílá lilie, která oku lidskému tak lahodí, to jest ta nejskvos.nější červe
ná růže, která svou vůní každého vábí a která symbolicky se objeví
na tváři nevinného jinocha, panenské dívky, nezkaženého manžela, čisté
manželky, kdykoliv snad zvrhlý ólověk usiluje o vzbuzení neslušných
myšlének a zničení čistoty a nevinnosti.
Co jest rosa a slunce květinám, to jest čistota člověku. Bez rosy,
bez vláhy, bez hřejivých paprsků slunečních hyne ta nejkrásnější kvě—
tina, bez čistoty hyne ta nejkrásnější dívka, nejspanilejší, nejzdravější
mladík a to nejen v ohledu duševním, ale i tělesném, jak zkušenost učí.
Proto jen nevinní jinoši, stydlivě dívky jsou opravdovými květy kaž
dého národa a kde těch by nebylo, národ 'by hynul a jednou dříve ne
bo později by zašel docela.
Krásně pravila o sobě jistá mladá vznešená panna, která zvolila si
dořivoiní život panenský v klášteře, aby se mohla věnovati'službě opuš
těných dí ek: „Kdybych byla bývala kvěiinou, byla bych chtěla býti u—
prostřed nejkrásnějších růží, jimiž se zdobí oltáře () Božím Těle. Ovšem
že nejnádhernější růže mají také povinnost vydychovati nejčistší vůni
a takto bý.i užitečný celému keři.“ (Fr. jammes: „Růženec na slunci“
98.)

Ano, oto se mají starati mládenci a panny, aby byli užitečni ce
lému keři, to jest celému svém-u rodu, celému svému drahému národu
a všemu křesťanstvu a to se může státi jenomrftehdy, budou-li srdce na
ší mládeže vydychovati přelíbeznou vůni čistoty a nevinnosti.
3. Litoměřický biskup Jos. Fr. Hurdálek (nar. 1746 v Náchodě, zemř.
27. XII. 1833 v Praze) byl známý svojí příslovečnou čistotou těla, již
do největší možnosti zachovával a rovněž v nižádném požitku ani v
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jídle ani v pi_í nevybočil nikdy z mezí střídmosti. Ze svého domu v Pra
ze, kamž se po resignaci na úřad biskupský na odpočinek odebral, kaž
dodenně časem poledním vyjížděl za město na čerstvě, čisté povětří,
kdež se se zá inou procházíval. [ ten čistý vzduch miloval a to proto, že
nevinná byla jeho duše & čistá jeho mysl. Čistota vnitřní se projevovala
čistotou zevnaější a láskou k věcem čistým.
A tento muž zachoval si zdraví tělesné i vlohy duševní do vysoké
ho stáří. Byl vysoké a táhlé postavy a ani pokročilost věku mu jeho
„vznešené přímosti“ neodňala. Zrak mu zůstal až do posledních let
věku tak bystrý, že nikdy pomocného skla nepotřeboval-a až do posled
ních dnů svého života krásně a ozdobně psal. Pamětníci jeho o něm
vypravovali, že tvář jeho měla zvláštní ušlechtilost &krásu, která si do
vysokého věku mladistvou barvu & svěžest zachovala, takže prozrazovala
čistou panickou duši. Též zdravý chrup mu až do smrti vytrval a dobře
sloužil. Hlas jehto byl mírný, tlumoče tichost povahy a vnitřní vyrov
nanost duše. Na nějakou nemoc, ačkoliv byl postavy útlé mimo na slabé
bolesti v nohou, nikdy si nenaříkal a přece dožil se vysokého věku 87 .let.
Avšak nejen v ohledu tělesném, nýbrž i hlavně v ohledu duševním
zachoval si tento vynikající biskup svoji svěžest a bystrost. Síly jeho
ducha byly mezi sebou v jistém soulad-u a harmonii a jedna síla druhé/'
schOpnosti nepiekáxla. Měl výbornou paměť, živou obratnost a bystrý
rozum—.Nebyl však planým snílkem, nebot“ rozum přísným svým úsud
kem: nep.ipouštěl obraznosti žádnou přemiru, nýbrž jen to, co rozum za
správné uznal, to paměť pěkně a zajímavé dovedla pov-ěděti a předvésti.
Z toho lí ení o vynikajícím“ biskupu Hurdálkovi jest patrno, jaké
jest ovoce ctnosi čistoty. je to zdravé tělo až do vysokého věku, je
to čilá mysl, bystrý rozum až do smr.i. Proto správně nabádá nás prof.
A. Bystrzonowski: „Buď čistý jako křišťál, svě.lý jako paprsek sluneční,
„zbožný jako Otčenáš našeho lidu, pak budeš šťastný“.
4. Poněvadž čistota vyžaduje sebezáporu a ovládání v potlačování
hříšné smyslnosti více než každá jiná ctnost, jest čisto;a nejen známkou
mravního pokroku a mravní výše u každého národa, nýbrž i neklamným
znakem síly a osobní statečnosti jednotlivců toho neb onoho národa.
Proto cti elé přecisté Panny Marie ukazují svoje sta.ečné jednání neto
liko snad ve válce, v boji, nýbrž v těch různých denních protivenstvích,
které přináší s sebou život každého člověka.
P.'edseda generálního štábu Fochova generál Weygand' velice se za
sloužil o ví ězství Poláků proti Rusku. Poláci mu za to projevili velkou
vděčnost. P.ed jeho odjezdem z Varšavy do Paříže 50.001) osob obklo
pilo paťác, ve kterém generál bydil. Předseda ministerstva mu vřele po
děkoval, pak delegace strany pravice mu přinesla veliký obraz ze zla
ta „Černou Pannu't, patronku Polska, obraz Rodičky Boží. Ženy z Var
šavy darovaly generá'ovi nádherný bronzový kříž a výbor katolických
žen mu přinesl jiný obraz Matky Boží.
Generál Weygand odpověděl všem takto: „Promiňte mi drazí, ne
jsem' řečníkem. Pohnuíí mi pak sotva dovoluje promluviti. jsem rád, že
budu míti ve svém domě odlitek nádherného svatého kříže. Připomene
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mi kostel, kam jsem se šel modlit za spásu Polska. Jsem dále šťasten,
že budu míti drahocenný obraz patronky Polska, Marie. Od dávné do
by je uctívána „Černá Panna“ v mé rodině, která má přimísenou pol
skou krev“. (Lid 10. lX. 1920.)
.Vizm—e,ten statečný a bystrý

generál

Weygand

uctíval a s ním i

celá jeho rodina Pannu Marii přečistou a touto něžnou úctou, kterou
před celým "světem veřejně doznal, vysvětlíme si ijeho hrdinské činy
válečné. Uvážíme-li to, pochopíme tím spíše nadšená slova našeho čes
kého básníka, Adolfa Hejduka, jimiž tento pozdravuje takto P. Marii:
„O kouzlo umění, 0 kouzlo krásy!
Co před tebou je člověk? V bouři list,
jen čistý chápe tě; nuž at“ se hlásí,
kdo v zázraky Tvé vnik, kdo rajsky čistl“ (N. Obzor 1013)
Dr. v Kr.! Zamilujme si i my čistotu, chceme-li si zajistiti lásku Pan
ny přečisté a jejího Syna, Ježíše Krista, chceme-li zajistiti sobě sílu,
statečnost a tím sobě i celému našemu národu šťastnou budoucnost. Pa
matujme, že jen „čisté duše čekábudoucnost, nečisté však zmar a zánik.“
Vzor zajisté máme v té tajemné lilii, P. Marii, která po celý život zářila
přestkvoucí čistotou & jejíž podivuhodné zrození dnes si připomínáme.
[ my po svém zrození obdrželi jsme na křtu svatém roucho nevinnosti,
přeči'sté roucho milosti posvěcující, kéž je doneseme neporušené před
soudnou stolici Boží. Amen.
Svátek: sv. Václava.
Po příkladu sv. Václava pracuj-me pro národ" v duchu křesťanském.*)
„Kdo by chtěl život zachovati, ztratí jej, kdo by však
ztratil život svůj pro mne, nalezne jej.“ (Mat. i(), 125)
Dr. v Kr.! Kdykoliv si vzpomenete na smrt sv. Václava, zajisté srdce
vaše zachv—ějese opravdovým soucitem, že tak dobrý a mladistvý kní
'že český tak předčasně zahynul rukou vražednou. A tím- větší zármutek
inaplní srdce naše, když povážíme. že vlastní bratr, podlehnuv ctižtídosti
& pohanským našeptávačům a věštcům, byl původem hrozné smrti kní
žete Václava. Považme dále, že sv. Václav, jako dobrý katolický křesťan
jistě miloval i svého bratra Boleslava, že jistě těžce nesl, když se do
Vlěděl,že bratr jeho staví se v čelo nepřátel Krista ijeho. Proto mám
za to, že sv. Václav ve svém bezelstném, nevinném srdci se zaradoval,
když jej Boleslav pozval na svůj hrad, domnívaje se, že se snad bratr
umouciřil, k lepšímu poznání dospěl a že se s ním chce smířiti. Proto
všeho sv. Václav nechal a spěchal v ústrety Bo'eslavovi, nebot' právem
od smíru bratrského v rodině panovnické očekával dobro v zemi. po—
vznesení rozkvětu a blaha národa, když se bude šířiti v království čes
kém jemu tak drahé evangelium Kristovo. A zatím tam očekávala na sv.
knížete dýka vrahů, pod kterou klesl u dveří chrám-ových.
Sv. Václav ztratil život pozemský proto, že miloval Krista, Jemu
věrně sloužil, Jej dobrými skutky oslavoval. A za to Pán jej odměnil
*) Možno užíti též k přednášce () sv. Václavu.
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korunou věčné slávy, jako to výslovně přislíbil: „Kdo by chtěl život
zachovati, ztratí jej, kdo by však ztratil život pro mne, nalezne jej.“
A proto katolický lid český tolik sv. Václava miluje a jej každý rok
oslavuje, že statečně podstoupil smrt proto, že usiloval, aby národ“čes
ký byl opravdu křesťanský, neboť vtom spatřoval moudře největší bla
'ho jeho časné i věčné.
Sv. Václav jest tedy pro nás jasným vzorem„ jak si máme počínati
i my, chceme-li života věčného dosáhnouti, že máme pro národ a v ná
rodě pracovati v duchu křesťanském, ikd'yž snad nějaká protivenství
jest nám proto trpěti. — A to jsem učinil předmětem dnešního našeho
rozjímání.
]. Obraz sv. Václava jako mladistvého bojovníka na bujněm oři s
praporem kříže v ruce, jak nám jej zpodobňuje českéiumění náboženské
a jak si jej představuje zbožná m-ysl katolickýéh Čechů, jest významným
symbolem a znakem doby mládí pokřtěnélťo národa českého. Dějiny má
lo vypravují () kulturních pomlěrech a událostech z dob sv. Lidmily a
sv. Václava v Čechách, tak jako 7.doby sv. Cyrilla a Methoděje na Mo
ravě a Slovensku. Než dovedeme si jistě přeďstaviti, jak křesťanství do—
nesené iv naše krásné luhy české s jarou silou a nadšeným zápalem
od apoštolských několika kněží a věřících bylo šířeno a kterak od větší
části našeho lidu, jenž byl dobré vůle, bylo přijímáno s ochotou.
Než přes to u jisté čás'i našich předků pohanských narazilo křesťan
ství na prudký odpor náboženské tradice pohanské. Mučednick'í smrt
sv. lidmily, sv. Václava, útěk sv. Vojtěcha z vlasti jsou toho dokladem.
Tak mladistvé křesťanství v našem národě rodí hned mučedníky, je
jichž svatá“ krev stává se netoliko semenem víry, nýbrž i základem naší
národní a státní samostatnosti, stává se jitřenkou života národního tak
mocného, že ho ani nejhroznější bouře, jež za tisíc let náš národ stihly,
nezmaiily, nezdoťaly. Proto první mučedníci našeho národa trpěli nejen
pro Krista a jeho učení, ale i pro národ a jeho blaho. Neboť jich krev
prolitá pro křesťanství půsolila jako blesk na m-ys'i lhostejné, urychlila
pokřestění národa a tím' zajistila samostatné b_vtí našeho kmene mezi
všemi ostatními vzdělanými národy evropskými.
Mezi těmito mučedníky postava sv. Václava, jeho sv. život, jeho
ctnosti “zůstanou vždy národu našemu nejdražšími, neboť se dotýkají
nejjemnějších strun srdce našeho lidu. Třebaže nepřátelé Kristovi sna
žili se strhnouti a pošlapati svatováclavský prapor s křížem a památku
sv. Václava poskvrniti, jest zase potěšitelným' zjevem doby nejnovější,
že právě byl to sv. Václav, který nadchnul právě mladou generaci ka
tolickou, aby pozvedla prapor červenobílý, zdobený křížem křesťanské
vzdělanosti a to tím výše, čím více nepřáteli b_vlsnižován, hanoben, od“

straňován. Katolická mládež česká usijuje, aby svatováclavský prapor s
křížem Kristovým stal se symbofcrn národního obrození v duchu svato
václavskčm to jest katolickém a nezištně vlasteneckém, jež by znova
zachránilo národ před vnitřním úpadkem a zabezpečilo jeho budoucnost
na nové tisíciletí. Proto Orlové iOmladina do svého odznaku dali si
významně a neohroženě vetknouti-kříž Kristův!
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A zajisté dobře činí, že víru křesťanskou vyznávají. Vždyť z dějin
známo, že národ český veden jsa katolickou církví a jejím kněžstvem
již v prvních staletích svého pokřestění dospěl k nejvyšším stupním 0
svvěty& vzdělanosti. Cíťkev ka.olická založ-La první školu na hradě Bud
či, k níž přidružila se záhy slovanská škola na Vyšehradě, církev kat.
dala nám biskupy v Praze a v Olomouci, zřídila tím náboženskou _or
ganisaci, aby nás vybavila ze závislosti a područí cizího, německého.

Církev poslala r. 993 do Cech první řeholníky, benediktiny, průkopníky
to pravé osvěty a vzdělanosá na všech polích lidského dlucha.
V klášteších těchto učila pilná a Obratná ruka mnicha opisovati pa
mátky staré kulLury; zde povstaly drahocenné rukopisy s přečetnými i
niciálkami a obrazy zdějin posvátných isvětských. Heslo „ora et la
bora“, „modlí se a p:acuj“, jež umístěno bylo nad vchodem cely mniš—
ské bylo heslem kultumí práce posvěcené modítbou a křesťanskou vy
trvalostí. P.oto národ pokládal ústavy klášterní za největší vymoženost
za pravé po elmání své doby. A zajisté právem. Vždyť na př. z kláštera
sázavského šíilo se po našich vlastech první světlo osvěty. Škola sá
zavská odchovala pmní české spisovatele, malíře, stavitele, rolníky, ře
meslníky.
Církev katolická vkládá dále r. 1204 na hlavu českého knížete Pře
mysla Otakara [. korunu královskou, čímž církevní organisaci dovršuje
organisací polí.ic'kou a státní. Ve 13. století školství v zemích českých
pokročilo už tak, že farní škola byla již při každém kostele a u chrámů
klášterních vždy škola vyšší. Též mravnost pokročila, v rodině i ve spo
lečnosti zavládla kázeň, takže národ český předcházel dobrým příkladem
svým sou;edům. Co soudiťi o významu klášterních ústavů v oboru \'Zdlě
]anosti a ldovýchovy, dosvědčuje Palacký: „Také i v poslední čtvrti Xll.
stofe í ještě neuhasla neobyčejná horlivost v zakládání a velebení nových
ústavů duchovních; aniž ji kdo tupi.i bude, komuž duchovní prospěch
člověčenství vůbec na srdci leží. Ústavové tito zajisté sloužili s.řed-ově
kosti za semeniště netoliko náboženství, ale i nauky i umy, osvěty a prů
myslu; ba i hospodářství samo i řemesla všeliká jimi se více a více vzdě
lávala. Taťáž ušlechtiá snaha lidská, která za našeho věku libuje sobě
v zakládání a podporování spolků a akademii učených, umělecký-ch atd.
vedla také v život středověké ony ústavy, jenže účely těch.o bývaly ješ
tě vyšší & rozsáhlejší a tudíž veškero postavení a působení jejich ještě
blahodárnější.“ (Kn. lV. sv. 1. str. 239.)
Ve st. 14. nastává vrchol rozkvětu katolického života. Zřizuje se ar
cibiskupství a s ním' universita v Praze, která se stává ohniskem stře
doevropské. kultury a vzdělanosti. A na obou těchto pilířích klene se
stavba české velmoci za Otce vlasti Karla IV. Český stát stává se nej
mocnějším v celé střední Evropě, neboť na sever sahá až k nynějšímu
Berlínu.
Takové bylo ovoce v prvých 5 stoletích svatováclavské doby. Ze
semena, zase'ého sv. Cyrillem a Methodem, jež bylo zalito krví sv. Lid
mily a sv. Václava, vzrostl mohutný strom silného českého státu, který
se vyznačoval křesťanskou mravností, spořádaností a vzdělaností. Chá
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peme proto, že sv. Václav, který dal základ nejpevnější, byl vždy na
šim předkům milý.
Sám spisova.el Jirásek přiznává ve Světozoru 1884 v povídce „Sta
rosvětské Obrázky“, čím byla starým Cechům modlitba k sv. Václavu v
„Obraně jazyka českého“, složená vlasteneckými jesuitou Balbínem „ři
noucí se“ ——
jak praví Jirásek — „ze srdce milujícího a trnoucího oto
nejdražší co mu bylo: o jazyk mateřský“. Dále cituje tuto dojemnou
modlitbu a dodává, že to bylo místo, nad nímž staří Čechové plakali,
že to byla slova velké upřímné lásky k vlasti a jazyku našemu, jež způ
sobila ten veliký div věku našeho: znovuzrození českého národa.“
Ve sv. Václavu právemn spatřujeme stělesnění všech ctností, které
zaručují pokoj a mír, které zajišťují utěšený život státní, zabezpečují
právo, spravedlnost a svobodu jakož i zdárný rozvoj sociální.
Ve spisu J. Safránka „Za českou osvětu“ je vypsána pohnutá historie
původu českého gymnasia v Čes. Budějovicích. Když tehdejší vláda ra
kouská odmítla veškeru pomoc biskupa Jirsí.<a, aby tam pro Čechy zří
dila gymnasium, dal se biskup na jaře r. 1868 do stavby gym-nasijní bu
dovy sám, podporován jsa pouze nadšením českého lidu. Při položení
základního kamene ke stavbě kostela sv. Václava a čes. gymnasia, biskup
Jirsí'k s dojímvavou řečí odevzdal podnik svůj pod? ochranu sv. Václava,
„jsa té naděje, že bude spočívati požehnání na školách ina mládeži,
která se bude v mateřské řeči učiti nejen vědě, ale i dobrým mravům“
Ještě během stavby byv doLazován, zdali by se postaral o místnosti pro
případ, že by nebyla budova včas hotová, odpověděl biskup, že s jisto
tou se oto postará, byt' isvou residenci musil obětovati.
Tak si po;ínal vlastenecký biskup Jirsík, který měl takovou důvěru
v pomoc a ochranu sv. Václava. A důvěra jeho nebyla zklamána. České
gymnasium se nejen udrželo, nýbrž i znamenitě prospívalo. Jím byl dán
základ k postupnému počeštění Budějovic, které se v době nejnovější
dovršilo.
2. Užíváme-li nestranně blahodárné 'výsledky úcty k sv. Václavu v
dobách starých, poznáváme, že katolický lid český i dnes právem oslavuje
sv. Václava a že dobře činíme i my, když tak činíme, zvláště když dnes
slavíme památku jeho mučednické smrti. A na otázku, jaké naučení nám
skýtají oslavy svatováclavské a jaký jest účel těchto oslav?, odpovídám:
Jediným úlelem těchto oslav jest pracovati pro ty vznešené ideály, za
něž pracoval a život svůj obětoval sv. Václav. Ideály ty můžeme vyznačiti
snahou, aby křesťanství proniklo do hlav a do srdcí všeho lidu, aby u
čení Kristovo stalo se bezpečným? vůdcem pro všechny vrstvy a třídy
národa našeho.
_
A oto se musíme přičiňovati všichni, chceme-li býti ctiteli a násle
dovníky našeho sv. knížecího patrona země české. Neboť již papež Lev
Xlll. volal: „Křesťanství, které má odvahu proniknouti také tento nový
svět svým duchem, musí se člověku zd'áti větším, než křesťanství, jež se
zoufale a rozžalostněle od nového světa odvrací.“ (Zivot V. 378)
1 svět nynější potřebuje obrození v ohledu mravním jako svět za
dob sv. Václava. V ústech sice dnes plno “humanity na různých táborech
\
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nesčetně řečí o bratrství, ve skutečnosti však pravý opak hlásaných he—
sel papírových, postavených na bludném podkladě sobeckosti a kruté ne
návisti. Pgikázání Kristovo: „Miluj bližního jalko sebe samého!“ je za
šlapáno v prach, zneuctěna nejvyšší autorita, Bůh, hmotařství rozhlo
dalo v duši člověka poslední prvky soucitu do nedávna ještě tam dří—

majícího.
Tak ve Švýcarsku jistý poslanec (Dr. Haswirth) podal návrh, aby
šílenci a nevyhojitelně nemocní byli usmrcováni (Lid 21. lX. 1921) Z
Ameriky dochází zpráva o novém návrhu harward'ské university. Z ná
vrhu je viděti, že duch lidský je neúnavně činný, bohužel na poli roz
kladu. Vymýšlí a přemýšlí o způsobu, jak nejvíce by bylo možno uško
diti našemu bližním-u a nic se neostýchajc přichází s těmito plány pe
kelné nenávistiuProf. chemie Cannou praví, že místo vypouštění otrav
ných plynů lze použíti daleko intensivnější methody. Nadi nepřátelským
územím rozleje se pomocí letadel spousta bakterií a zárodlků různých o
bilních světí a příživníků, čímž zničí se úroda a obyvatelům nezbude než
kapitulace. Návrh není prý o nic horší než blokáda nepřátelského území.
Tak zacházejí lidé se hřivnou od Boha jim svěřenou. (Lid'. L. 21. lX.
1923.)

A nejen to. Dle zpráv anglických a francouzských listu je ve spo
jených státech amerických továrna, která je řízena 200 chemiky odbor-—
níky. Za jeden den vyrobí 600 plynových bomb, 1403 tun určitého dru
hu vražedného plynu je v zásobě pro případ. války. Proti jeho zhoubným
účinkům neochrání žádný lék, žádná maska. Jsou pouze nalezeny pilul
ky, které zkrátí muka plynem rdouseného člověka. Továrna je úplně
připravena každým dnem zahájiti výrobu ve velkém. jeden angl. gene
rál řekl-. „Technická i chemická válečná kultura docílila velkých pokroků.
Co nevidět vynalezneme smrtelné paprsky, které člověka zemdlí, otráví
nebo úplně vysuší. jeden inženýr vynašel zbraň, kterou možno v okruhu
20 km veškeren život vyhubit“.
Prof. americké university Lewis vynalezl plyn, který se vyrábí v to
várně půl hodiny od Baltimore. ROZpráší—lise stříkačkou, s létadla tento
plyn nazvaný po svém vynálezci levisit, mohou býti Vpravem slova smyslu
udušena celá méěsta; plynem tím mohou býti prý zapáleny šaty, maso,
kůže. Orgány lidské a zvířecí prý spaluje jako slámu, proniká každou
látkou, každou maskou a vnikne-li do plic je smrt člověka neodvratně.
V německých laboratořích, jimž se podařilo složeninu tohoto plynu d'o
pátrati a také ho vyrobili, dělaly se pokusy vynalézti proti tomuto ply
n—uprostředek ochranný absorbční, dosud však marně. Není tedy dosud

ochrany proti této nejstrašnější zbrani budoucí války.
Když tyto zprávy třeba poněkud přehnané čteme, doznati musíme,
že lidstvo potřebuje inyní křesťanství, potřebuje příkladu Spasitelova:
„Milovati budeš bližního svého jako sebe samého“, potřebuje i jeho zá
kazu: „Co nechceš, aby tobě jiní činili, nečiň ty!“, nemá-li se navzájem
ničiti hůře než dravá zvěř. Vždyť jedině křesťanství se svojí pevnou ví—

rou v Boha, spravedlivého odplatilele dobrých izlých činů po smrti,
jest jedině sto, aby lidi chránilo před zločinem. za který ikdyž unikne
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spravedlnosti světské na zemi bude se mu jed'nou zodpovíd'ati před vše
viědoucím Soudcem věčným.
Ve vojenské věznici \; Terezíně bylo v roce 1923 dle úředního vý—
kazu 400 vězňů. Z nich podle náboženské příslušnosti bylo 379 bez vy—
znání, ll židů, 3 evangelíci, 3 orthod'ostní (sjedhoc. Rusíni) a 4 katolícit
Tyto číslice mluví jasně, kteří lidé odporují zlému zdla věřící či nevěrci_
Pam'atujeme se všichni, co odpověd-ěl vrah ministra Rašína Soupal, když-„
po svém zatčení byl tázán na náboženství. Rekl sebevědomě: „Toť se.
ví, že bez vyznání!“
,
Dnes o svátku sv. Václava z tisíců a millionů úst se vznáší k ne—
besům úpěnlivá prosba: „Sv. Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím“,_
prosba, která v národ-ě č-eske'm'neumlkla ani v dobách ztráty svobody
a samostatnosti, kdy právě svátek sv. Václava býval dnem nejmohut—
nějších manifestací národních, kdy vybírán svatováclavdký dar na zá
chranu českých dětí, vychovávaných Ú. Matici Skolskou. Vždyť i r. 191&
sv. Václavu, tedy krátce před převratem, po prvé sjednotily se všechny
strany české na požadavku úplné národní samostatnosti.
A národ nezanikne, dokud v něm bude žíti duch svatováclavský, do—
kud v něm- budou žíti rytíři sv. Václava, kteří budou stavěti a navazovati
na katolické, svatováclavské době českého národa, která vyvrcholila ve
velké a slavné době Karla W. a kteří korouhev svatováclavskou, čer—
venou a bílou, symbolem křesťanství, křížem, zdobenou, znova a znova
budou vysoko zvédat nad hlavy národa. (Našinec 23. lX. 1921.)
„l já jsem tě potkal, Kriste, ubírajícího se a potácejícího se na l(alvá-
rii. Kiíž tííel tvá ramena, rozedraná bičíky Pilátových vojínů. Na Tvém.
obliíeji nekonečná bolest, mírněná důstojnosti, vznešeností opravdu hož-.
skou. Piivali Ti ve tvář, napájeli výčitkami; trnová koruna svými trny bo—
dala Tvé čelo . . . Tvůj pohled byl skloněn, sotva pootevřen, abys viděl
na cestu. A pojednou Tvé oko setkalo se s mými, Tvá bolest pronikla
do mých prsou, rozplakala mne, rvala mé vnitřnosti; Tvé rty jakoby
sladce šeptaly: „Pro ně . . .! Pro ně . ..! Pro tebe . . .! Tehdy jsem.
pochopil, že Tě musím následovati a učinil jsem tak s celou svou duši! .“
(Zivot. V. 335.)

Tak napsal Albert Lopez v knize „La lumiere d'lsrael. Histoire
d'une ám-e Juive.“ (Conard 6. Place de la Madeleine Paris). A tento A._
Lopez narodil se jako franc. Žid, který po mnohých studiích, četných.
bojích s předsudky jak svého náboženství tak i liberální franc. filosofie;
stává se katolíkem a takovým krásným způsobem v knize vzpomenuté;
a před celým svět-em veřejně hlásá, že Kristus jest pravými Bohem, ne—
boť ho viděl duchovním svým zrakem potácejícího se pod' těžkým kří—
žem- na horu Kalvarii a kterak ho Božský Spasitel oslovuje: „Pro Všecha

ny ipro tebe trpíml“
Dr. v Kr.! jsou jistě mezi vámi mnozí,
Lopezem: ljá jsem Tě potkal, Kriste . . .!
a potkali jste Krista ve svém utrpení a stali
posledních letech přemnozí zbloudilí vracejí
Kristu, neboť oči jejich setkaly se s božským

kteří by mohli zvolati s A..
Byli jste vlažní a lhostejní;
jste se vřelými katolíky. V
se v posledních- dnech ke
pohledem! Kristovým. a nex
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mohli odolati, aby ho nenásledovali. Snad nějaký okamžik váhali, obá
vali se s počátku velejně se ke Kristu přiznati, alel konečně odhodlaně se
rozhodli.
'
.
Jest potěšitelno, že všude jest citi-ii šumění svěžího vánku, který
jest zvěstí obrození srdcí lidských křesťanstvím-. A to jest účel oslav
svatováclavských, které na tomto novém rašení křesťanského nábožen
ství v národě našem mají lví podil.
Nuze všichni, ivy, kteří jste se nedávno vroucněji ke Kristu a sv.
Václavu piiklonii, i vy, kteří jste za těžkých pro 'církev dob stáli věrně
&?statečně v prvních .aíách jako osvědčení bojovníci, staňte se apošto
ly katolických, svatováclavských ideálů v národě našem a to jak slo
vem, tak zvláště příkladem. A když budete klesati pod tíhou břemene
dne i ho.ka, pa'k u.í.<e,'te se o pomoc k sv. Václavu a jsem přesvědčen,
že ten, ktexý nedal zahynou.i, nedá zahynouti ani nám ni budoucím!
Amen.

Svátek: Všech svatých.
Tichost.
„Blahoslavení tiší, ndbot' oni zemí vládnouti budou.“ (Mat. 5, (l.)
Dnešní sv. evangelium nám vypravuje, kterak Pán ježíš v druhém
mce svého veřejného působení vystoupil na horu a pronesl tam osm
pamá.ný-h blal:oso.enst'.í. V nich Božský Učitel a nejvyšší Zákonodár
ce udává vlastnosti, k.eré má míti každý člověk, který chce oýti řád—
ným členem kiálovství K.istova na zemi.
Daleko od piíuytku lidských, v tichém ústraní, ve volné přírodě, na
vysoké hoíe otvíá Pán úst svých, aby velebil chudé duchem, čili po—
korné, '.icl.é, lka,í_í, spraved.i'.'é, milosrdné, čisté, pokojné, trpící pro
spravedlnost. S majeným dechem, s okem, láskou ke Kristu plápolají
cím, naslouchali učeníci kázání svého Mistra a roznčcovali srdce svá
ktomu, aby tyto ctnosti v životě svém konali.
Po p íklao'u ,'ich mi.iony světců a světic Božích zamilovali si ctnost
-t.ihorského kácání K istova, uplatňovali je ve svém životě, stali se ozdo
bou kláOVStTÍ Bo í..o na zemi, církve katoliC'é a zasloužili si králóv
ství Eozího na nebesích. A dnes oslavuje církev sv. památku těch ne
spočetných sva.ých, kteří za své ctnosti odměněni byli korunou věčné
“slávy.
l my, dr. v Kr., jsme učeníky svého Božského Mistra, Ježíše Krista,
který nám dcpo u.u,'e ve svém kázání pokoru, tichost, lítost nad hříchy,
spravedlnost, rniosrdnost, čisou, pokoj, trpělivost, chceme-li dojíti tam,
kde nám p.ipra\il místo, do svého domu otcovského, do nebe, kamž nás
předešla nep.ehledná řada věrných svatých Božích.
V pi'í omné době snaží se mnozí ovládnouti zemi rozmanitým zpu
sobem buzl' meinem, nebo aeroplanem a různými jinými vynálezy, či pe
nězi, tizkem a p.. ale Kristus Pán doporučuje svým vyznavačům docela
jiný způob k ovládnutí světa, když volá: „Blahoslavení tiší, neboť oni
zem—ívládnouti budou.“ jaký to Opravdu božský prostředek v nynější
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rušné a hlučné době, která je v ustavičném neklidu, spěchu, hřmotu>
řevnivosti, nesvornosti, zlosti a různých bojů: tichost!
Z té p. Liny předsevzal jsem si dnes o této vzácné ctnosti křesťan
ské, tichosti, porozjí-m-a.i, bychom si ji, jako věrní uceníci Kristovi, zami—
lovaii a do srdcí svých vštípili, bychom si jí, vedle ostatních ctností„
Kristem v kázání horském doporučovaných, nebe zasloužili.
*

.

*

]. Clověk tichý předně sebe tak naprosto ovládá, že může všelikou
mstivost \ůci svému bliznímu potlačili. Nejlepší částí dějin svě.ových
nejsou války akrveprolévání, nýbrž nejkrásnější stránkou dějin jest
vylí-ení dob.ých a šlechetných myšlenek, ktere nám dopomáhají k sebe—
ovládání a nedopcuštějí, aby se člověk poddal každémlu lákad'lu a po
pudu ?. venku. pějny nás ueí, že většina válek vznikla z nedostatečného.
ovládání se bud' jednotlivcu nebo pocelých nároaů, které vedla k vál
ce touha po pomstě.'
_
Známo jest, kterak člověk, nechtějící se ovládati, mstí se za kaž—
dou urážku, docí.áme se o krevní pomstě na Korsice a jinde, ve kterých
člověk, byl-li ura en, nedá si pokoje, dokud se nepomstí za ránu nebo
urážku. To všecko ukazuje nedostatek sebeovládání, a kde toho není,
tam není tichost, tam je boj a neklid.
Nicméně sebeovládání ioivokých a nevzdlělaných národů bylo vždy
a jest dosud obdivované. Vždyť i u nejdivočejších Indiánů je opanování
sebe u vc.iké \áZnosti a tito se v něm cvi;í, snášejíce bolesti a mučení,
kdyz. chtlějí býti obdivovanými hrdiny a ukázai sí.u ducha svým' rodiákům_
] ti divoši dobře vědí, že k sebeovládání je třeba více hrdinnosti, než
k nejhroznějšímu krveprolití mezi nepřáteli.
l kmeny, jež vykonávaly krevní pomstu, měly přece ještě mnohem
vyšší přikázání nez pomstu. Bylo to přikázání pohostinství. Vypravuje
se na př., kterak přišel do domu cizinec, žádaje za přístřeší, jehož se mu
dostalo. Když však hospodář lépe si prohlédl spícího hosta, pozná v něm
vraha svého otce. Pomsta v něm vzkypí, ale udusí ji myšlenka na po
svátnost pohostimtxí. Takové utišující myšlenky jsou největším pokla
dem, jejž lidé, přemýšlející znenáhla nastřádai ze svých trpkých zkuše—
ností & z příkladného

života velkých mužů. Vždyť na konec zvítězí &

převahy nabude pokorne' sebeovládání nad pyšnou rvavostí a pomsty
chtivostí. A jen ten muž se zaznamenává s láskou jako slavný vítěz v
dějinách, kte.ý se uměl ovládati a naplněn byl ctností, kterou nazýváme
tichost. P.oto dobře praví Písmo sv.: „Stolice vůdců pyšných zvrací
Bůh a posazuje tiché a ponížené místo nich.“ (Sir. 10, 17.)
2. Když král David prchal před svým synem Absolonem a vystupo
val na ho.u Oli-.etskou cestou ustavičně pláče, bos a s hlavou zahalenou,
_tu muž z rodu Benjaminova jménem Semej cestou ustavičně Davidovi
zlo."elil a házel na něho kamením, volaj-e: „Klid' se, klid se, muži krve
& pekelníkul“ Tu pravil služebník Davidův Abisaj ke králi: „Proč zlo—
řečí tento nectný muž pánu mému, králi? Půjdu a setnu m-u hlavu.“
Tu řekl David: ,.Nechte ho, at' zlořečí, Hospodin snad popatří na sou-.
žení mé a odplatí mi dobrým za toto zlořečení.“ (ll. Král. 15, H).)
263

Když pak vítězný král David vracel se do jerusalemla, Semej' šel
rychle dolů 5 muži jud'skými, vstříc králi Davidovi. Když pak král pře
Šel jordán, Semlej padl před ním a prosil ho: „Nepočítej mi, pane můj,
.nepravosti a nevzpom'ínej toho, že tě tupil služebník tvůj toho dne, kdy
'jsi vyšel, pane mlůj králi, z jerusalema; a proto dnes přišel jsem první
ze všeho domu josefova, a-bfychvyšel vstříc pánu svému, králi.“ lujal
.se slova Abisaj, věrný služebník Davidův, řka: „Což nebude zabit Semej
za to, že zlořečil pom-azanému Hospodinovu?“ ! řekl David:: „Dnes by
měl býti zabit někdo \; Israeli? Což nevíš, že já dnes stal jsem se krá
lem nad lsraelem?“ A Semejovi k'rríl řekl: „Neumřešl“ Také mu na to
přisáhl. (ll. Král. 19, 16.—23.)
Vizte, m. dr., jak velkým byl David v sebeovládání! Nemstil se za
křivdy a potUpy mu učiněné, odpustil vysokomyslně Semejovi a osvěd
čil tak překrásnou a záslužnou ctnost, tichost.
_
Jako skutky mstivosti jsou neblahé a zlé, tak naopak činy tichosti
jsou krásné, milé a ušlechtilé. Mstivost vede k rozvratu a nepřátelství,
tichost následují pokoj, svornost, smíření. ——Dva rodní bratři se zne
přátelifi na život a na smrt pro otcovský podíl. Nedovedli se dohod
nouti v lásce bratrské, poněvadž oba byli nevěřící. Ve své zlobě a za
slepenosti přísahali si věčné nepřátelství. Sedm roků žili v takovém
zarputilém hněvu, že když se měl jeden potkati s druhým, vyhnuli se sobě
s čelem, hněvem zasmušilým z daleka. Tu vypukla světová válka a oba
bratří povoláni do zbraně. _leden narukoval ze své rodné vesnice, druhý
až z ltalie. Bojovali na rů2ných bojištích, jeden o druhém nevěděl, až
se sešli v Brněnské nemocnici v roce 1915. Oba byli těžce raněni. A
zvláštní shodou oba bratří ranění leželi v jednom sále a vedle sebe.
Tato náhoda byla krutá jejich zlobč, ale dobrá jejich lásce.
Věru dojemný to obraz pro toho, kdo se s nimi dá do řeči a kdo
má srdce na pravém místě a rozumí životu, který vzájemným nepřátel
stvím se stal tak těžkým. A hle, tu v "nemocnici bratří před 7 lety zne
přátelení, slavili smíření. Láska bratrská, tak dlouho balvany zloby a
pomstychtivosti zavalená, musila býti probuzena nepřátelským šrapnelem,
který těžce zranil jejich těla, aby uzdravil jejich hněvem rozryté duše.
Bolest jejich ran obměkčila jejich srdce, vypudila z nich pýchu, aby
tam mohla vniknouti pokora a tichost, z nichž vykvetl přelíbezný květ
obnovené lásky bratrské, jejíž plodem bylo dojemné, slzami obou brat
ří provázené smíření.
Zajisté, m. d-r., všichni cítíme, že takové smíření jest větším pukla
“dem, než bohatství celého světa a že pravdivá jsou slova Písma sv.:
-„Lépe ponižovati se s tichými, než děliti kořisti s pyšnými.“ (Přísl. ló,
IQ.) Rozvadění bratří poznali, že láska jest něčo vyššího, dražšího a vzác
nějšího než veškeren hmotný statek, pro který se tak pošetile před lety
znepřát—elili.

4. Člověk tichý netoliko všelikou mstivost potlačuje, ale též již
pouhá hnutí nespravedlivého hněvu & nevole krotí.
Jest pravda, že někdy jest opravdu dosti nesnadným zůstati klid
ným a tichým ve styku s lidmi rozčilénými. Někdy, kdyby si člověk
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udělal sebelepších předsevzetí, zapomene na všecko, jakmile vidí, že
jeho bližní pro nepatrnou věc se rozčílí a nás svou hněvivostí sužuje.
Jeho nozčilení a z toho pochodící hrubost nakazí okolí rychleji, nežli
nakažlivá nemoc a člověk se snadno dá strhnouti k podobnému hněvi
vému, nepředloženému činu.
jak si máme počínati, abychom v takových těžkých případech za
chovali klid a zůstali tichými? Nejlépe, když sami zůstaneme v klidu
a když budeme považovati prchlivého bližního, s nímž jest nám žíti, za
nemocného, jehož jest třeba vyléčiti. A vskutku lidé prchliví nejsou ni
kdy zcela zdraví, mají alespoň nějakou slabost nervovou a proto, když
se rozzuří, máme s nimi zacházeti jako s chorými. Proto máme: v srdcích
svých vzbuditi upřímnou soustrast s bližními prchlivými a snad tvrdé
jejich nájezdy klidnou řečí odraziti, abychom jejich choré nervy ještě
více nedrásali.
Lidem rozčileným nesmíme odporovati přímo do očí, nýbrž uklid
níme je tím, že na okamžik přijmeme jejich myšlenky a pak nenápadně
je odvracíme od nesmyslných jich názorů a sklonů, nebo vyčkáme jinou
klidnější chvilku a potom jim nesprávné myšlenky vymluvíme. Vždyť
letí-li proti nám splašení koně, nepůjdeme přímo proti nim, ani se ne
pokusíme, abychom je strhli najednou za uzdu, nýbrž poběžíme kousek
.s nimi a budeme znenáhla je zastavovati, až se nám to podaří. Každým
jiným způsobem bychom koní nezastavili, naopak by nás samotné strhli.
Právě tak jest nutno zacházeti s rozčilenými lidmi, kteří pozbyli nad
sebou vlády a dali se ovládnouti strachem nebo hněvem. Také snimi
musíme kousek běžeti, jim se v náhledech přizpůsobiti, sice jinak ještě
více se rozlití a nás dosud klidné, srazí k zemi. Vubec jest nutno lidem
rozčileným projevovati především mnoho lásky a něžnosti, neboť jsou
v klamném domnění, že nejsou nikým milování, ale každým napadáni a
uráženi. A tato klamná domněnka je zneklidňuje, neboť vidí v každém
člověku nepřítele. jeví se to u nich podobně jako u nemocných liďí
——
seslabené tělo, jež na každé vyrušení odpovídá hned horečkou & tlu
kotem srdce.
Než ač doporučuji všemožnou shovívavost a mírnost v jednání s
lidmi hněvivými a rozčilenými, nedoporučuji tím nikterak to, abychom
lidem rozčileným prostě všechno a vždy strpčli a bázlivě před jejich
nesmyslnými názory a nápady ustupovali. Tím bychom jim velmi špat
ně posloužili. Doporučováním mírnosti chci jen zdůrazniti pravidlo:
„Všechno má svůj čas!“ Vždyť víme ze zkušenosti; že vytknouti něco
hněvem rozpáleným lidem, jest tolik, jako přilévati oleje do ohně. jest
ovšem pravda, že i lidé rozčilení si sice uvědomí, že jednají nedůstojně,
ale právě to uvědomnění rozčílí ještě více a oni tím větší silou se zlo
bí na toho, kdo je na to upozornil.
Avšak" chováme-li se hodně dobrotivě, s pravou křesťanskou ticho
stí, kterou v takových případech musíme osvědčovati s velikým sebe
ovládáním, pak zahanbíme ony prchlivce a připravíme je na cestu mír
.nosti. Když pak se utiší, budou námi za naši útrpnost vděčni a my si
tak připravrme půdu, abychom později mohli jim vážně d'om-luviti, by
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zanechali svých smutných, vášnivých výstupů. ltu se d0poručuje,.aby—
chom si ido srdci nepřátel stavěli zlaté mosty svoji tichosti, bychom
je svou ostrosti od sebe nezapuzovali.
Budeme-li si takto počínaii, pak budeme jednati v duchu moudrého
Siraeha, který voÍá: „Laskavými slovy jako lécy utišuje a ulevuje lékař
bolesti, také lékárník činí lahodné léky a skládá masti ke zdraví a ne
maji konce jeho díla.“ (381) jak polehnaná to činnost lékaře duchov
ního, kte.ý nejvzácnějším lékem. křesťansnou tichosti, dovedl nejen vv
lé.—i.icho.ou dusi člověka hněvivého, ale zachrániti ji pro život v duchu

Kristova evangelia a tim ipro život věčný. jeho tiché dilo nemá na
světě konce, nýbrž sahá až do věčnosti, kdež bude tichým Spasitelem
stonásobně odměněno.
2. Vzorem křest'. tichosti jest nám Litoměřický vlastenecký biskup
Hurdáíek, který zemřel jako resignovaný biskup na odpočinku v Praze
27. prosince 1833 (nar. se v Náchodě 6. list. l746.) Vážným svým jed
náním a ušlechtilým chováním získal si biskup Hurdálek náklonnosti
všech, kdo se s nim stýkali, takže u všech vzdělaných a ušlechtilých
lidi byl v té největší úctě, jsa na sklonku svého života jednou z nejvá
ženějšich osobnosti v Praze. Sám- císař František v důvěrné rozmluvě s
ním na hradě Pražském mu jemně vytýkal, proč se svého biskupství
vzdává. K tomu Hurdálek odpověděl, že tak učinil po nejdokonalejší
rozvaze a bez hořkosti, třebas byl při svém úřadě nesnázemli a různými
protivenstvimi zahrnován. Byltě prost každé zlé náruživosti a ani na
své nejhorší odpůrce horšiti se nedovedl.
Biskup Hurdá'ek hledal vždycky pravdu, krásu a dobro, a proto také
srdce jeho bylo plno mravní dobroty, útěch a přirozené radosti, nepři—
pouštějíc, aby mysl jeho se někdy kormoutila. Nikdy nejevil známky
zármutku, což svědčilo otom, že jej svědomí nijak výčitkami nebo.
strachem nesouřilo, nýbrž naopak jeho duši blahým pokojem naplňo
valo. Byl v pravdě mužem tichým a proto milovaným a od každého
dblibeným, nebot'\si dovedl. lidi získati dobrotivosti a tichosti. Na něm
;naplnila se slova Písma sv.: „Slovo sladké rozmnožuje přátele a ukro
cufe nepřátele a laskavý jazyk dobrého člověka působí nmoho dobra.“
(Sir. 6, 5.)

M. dr.! Uvažovali jsme dnes o vzácné ctnosti tichosti a přesvědčili
jsme se, že jest to sice ctnost do jisté míry obtížná, poněvadž odpo
ruje zvláště si'ným způsobem zkažené přirozenosti lidské, ale na druhé
“straně přesvědři'i jsme se, že jest to ctnost vznešená, od každého ctěná
a od Boha zvláště pro obtíž s ní spojenou, milována. Kristus sám nám'
tuto ctnost vře'e doporučil, řka: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a
pokorný srdcem.“ (Mat. 11, 29.)
Proto ony tisíce a miliony svatých a světic Božích, kteří hlasu
Božského Pána poslechli a jichž památku dnes si připomínáme, do—
sáhli neskonalé odměny v nebesích, že byli tichými. lmy, “př. dr., u
poslechn-ěm-e vybidnuti Kristova a následujme svaté v jejich vznešené
ctnosti tichosti & pak buďme jisti, že imy přijdeme tam, kde svatí se
ustavičně ve věčném klidu a tichosti radují, do království nebeského..
Amen.
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Den všech věrných zemřelých.

C0 máme věřiti o smrti?

„Přichází hodina a nyní jest, kd-y mrtví slyší hlas
Syna Božího“ (jan 5, 25.)
Hlas zvonu, který vás, dr. v Kr., dnes zval do chrámu, zajisté se
vám zdál ku podivu vážným. A není divu, vždyť konáme dnes památku
vážnou, den všech věrných zemřelých, kdy se nám vybavují vzpomínky
na ty chvíle, kdy boťem stísněni jsme doprovázeli-své nej-dražší miláčky,
které z našeho kruhu smrt nám vyrvala, na poslední cestu na hřbitov.
A odtud se nám jeví zvuk našich zvonů dnes tak dojemně vážný, tak
nasm-utnělý, odtud ty vážné myšlénky naše, prosté všech světských
ohledů. Ty hroby našich drahých na posvátném poli nám důtklivě při
pomínají, že i my jednou, dříve nebo později, spočineme v chladné zemi
na hibi.ově, že i my jednou zemřeme. Dnes více než kdy jindy chápeme
pravdu slov Písma sv.: „Uloženo jest lidem zemříti a potom bude soud“.
Smrt jest posledním mezníkem našeho pozemského života, ke kte
rému všichni bez rozdílu pu.ujeme, ale smrt je též branou, začátkem
života nového, věčného. Z té příčiny bude zajisté vhodným, abychom
my, d'r. př., dnes, kdy všecko na smrt upomíná, o smrti porozjímali.
ll

*

1. Nedá se upříti, že smrt, třebaže se s ní denně setkáváme, o ní se
denně v nminách různých dočíláme, jest pro nás živé a zvláště zdravé
něco obzvláštního, že ji považujeme za něco od nás příliš vzdáleného.
Slyšíme-li a nebo čteme-li, že někdo známý a zvláště srdci našemu drahý,
zem.“el, nemůžeme v prvním okamžiku ani tomu uvěřiti, že by ten neb
onen člověk, který vynikal zdravím a tělesnou silou, který měl veliké
vědomosti, jehož srdce bylo naplněno ušlechtilými snahami a láskou
k lidstv,u mohl býti na'ednou mrtev Avšak železná skutečnost nás nutí,
abychom té zdánlivé nemožnosti uvěřili a doznali, že jest to neúprosná
prav,da že smrt se nezastavila ani u těchto našich miláčků.
T010 poznání, že smrt jest pro nás něco těžko pochopitelného, že
jest to ukončení bytí jednoho, nám dobře známého, bytí pozemského
a přechodem do by.í jiného, nám zcela neznámého, jest pro lidi nevěřící
tajemstvím těžkým, přímo nerozřešitelným, pro lidi však věřící, jichž
rozum světlem víry jest osvícen, v_vsvětlitelným. Kdežto nevěřící, při
pouhé vzpomínce na smrt, propadají černému zoufalství, my věřící jsme
naplnění blahou naději v pravdivost slov Božského Spasitele: „ji jsem
vzkříšení a život!“
2. Z té pří:iny ani smrt není pro nás čirou náhodou, nýbrž činem
Prozřetelnosti Boží. Mluvil jsem s důstojníkem, který prodělal světovou
válku nejprve na bojišti rakousko—ruském a později jako legionář v
ruských legiích. Prodělal od počátku války všecky kruté boje na bojišti,
byl několikráte v té největší palbě nepřátelských bojů. V žádné z těch
četných biiev, které prodělal a které někdy bez přerušení několik dní
trvaly, nebyl ani jeden-kráte raněn, třebaže jeho plášť, při jednom útoku
byl od nepřátelských kulek provrtaný, jež se však těla nedotkly. Na
"—
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konec pak doložil, že je přesvědčen, že za toto ochránění děkuje Bohu.
Míval totiž ve zvyku, před každou bitvou vzývati v duchu pomoc a
ochranu

Boží.

._

Tímto případem vylíčcným nechci říci, že každý vojín, který před
binou se pomodlil, byl před koulemi bezpečný, ale Písmo sv. nás ujiš
t'uje, že těm, kteří v Boha věří & jej milují, vše prospívá k dobrému..
Sv. jan dí: „My víme, že jsme přešli ze smrti do života, neboť milujeme
bratry; kdo nemiluje, zůstává ve smrti.“ (l. 3, 14.) Proto každý člověk,
který má v srdci mír s Bohem, koho netíží těžký hřích, čili jak praví sv.
Jan přešel ze smrti do života a každý den k Bohu se modlí, na Boha
vzpomíná, muže klidně jíti po své práci. I když se ke svým milým
nevrátí, zemře, přejde do života věčného a ty, které zde na světě
zanechal, věří, že se tak stalo v nevyzpytatelné Prozřetelnosti Boží,
nebo? dříve nebo později všichni odebereme se na věčnost.
3. jelikož tedy Smrt není _dílem náhody, nýbrž úrad'kem nepochopi
telné Prozřetelnosti Boží, nemáme podlehnouti zoufalství při smrti našich
drahých 'a příliš nad smrtí jejich truchliti. Pamatujme spíše slov fran
couzského spisovatele Auguste Chatelaina: „Smrt je nešťastným vítána,
chudobného činí bohatými, osamoceného navrátí svým milým“. Ano
smrt jest navrácením našim milým, kteří nás na věčnost předešli, jest
návratem duše naší k Bohu, který ji stvořil.
'

- Nejvíce nás ovšem dojímá, utrpení zesnulého příbuzného před smrti,
ale považme, že mnozí umírali snad ještě za hro'znějších bolestí a k
tomu zcela opuštěni a bez pomoci a ošetření, jako někteří vojíni ve
válce světové. Vojenský zpravodaj z ruského bojiště F. ]. Bleyer na
psal tuto zprávu: „V hluboké tmě je před námi n'ozsáhlá ves. Jen z—stanu,
kde je obvazištč, kde lékaři mají plné ruce práce, je viděti jasné světlo,
zastřené však směrem k nepříteli a sem tam problesknc na chvilku
elektrická kapesní lampička v několika domech a stodolách. ()(lpočívají
tam ranění, dopravení sem z bojiště a čekají, aby byli dopraveni do
polních lazaretů. jeden vedle druhého. Na trošce slámy leží, torba slouží
za podušku. Šťastný ten, kdo mohl býti odnesen na nosítkách. V' zápachu
slámy, krve a obvazu, slyšíme jediné velké sténání. Ale toto stěn-ání
cítíme spíše než slyšíme. Skoro všichni jsou hrdinové v pravém slova
smyslu, kteří tisknou zuby, aby jejich bolestný nářek nebral kamarádu
vedle poslední trošek síly. . ..
Po několika krocích, jež jsem učinil na tomto místě bolesti, vidím,
že na kraji lesa leží mrtvý Rus. je to mohutná postava, jeho uniforma
barvy zemité, je zcela zablácená, hnědé, křečovitě zat'até ruce, strhaný
obličej, otevřené, ale strašlivě prázdné oči. Mezi černými brvami teče
silný pramen krve. Smrt byla k němu milosrdná. Kdo ví, kde v širé říši
ruské chvěje se lidské srdlce úzkostí o něj, srdce, které ještě doufá
'a bude snad ještě dlouho doufati, neboť válka trfvá a země je veliká.
A když se nevrátí, dovčdií se v sibiřské chatrči ,:nebo kozácké vsi
na Donu, že jest mrtev. Kde je hrob, nedovmědlísenikdy.“
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Srovnáme-li m. m., bolest takových pozůstalých, kteří ani nevědí,
kde jejich milovaný otec, manžel nebo syn odpočívá s bolestí naší,
pak musíme doznati, že mnozí lidé vytrpěli ještě daleko více než my.
-l. Avšak my, katoličtí křesťané nepod'dáváme se nemímému zármutku
při smrti našich drahých zvláště z té příčiny, jelikož věříme, že smrtí
nekončí se život člověka vůbec, nýbrž, že smrt jest oddělení duše od těla.
Vznešenější pak část člověka, jeho duše, žije dále, jak nás učí svatá víra.
„jinde díl z nás ukončí život na hřbitově anebío jinde na světě. Touto
částí je naše tělo. Duše však se svoji touhou popluje dále na věčnost.“
(_l. Klug.) Proto kdo věří v život věčný, nezahání od sebe myšlenku na

smrt.

Vždyť, kdšo dívá se smrtí v tvář, jest mu jakoby pohlížel do zrcadla
neskonalosti. je-li na př. člověk v nebezpečí života, jak všecko lidské
jest v tomto okamžiku nepatrné, nicotné, malicherné. jediná myšlénka
převyšuje _tu v člověku všecko: láska k životu, touha po 'domově a po
drahých, zkrátka po všem, co člověka k životu poutalo a jediná otázka
vzplanc v duši, roste a mohutní a nabývá tolik síly, až úplně převýší
každou jinou otázku. A otázka ta jest: „Co bude po smrti?“ Máš roz
tříštěnč údy, krev tvá vlastní krev, vytéká z rány, stydne, ssedá se,
ale ty nemáš smyslu pro své neštěstí a jen myšlenka: „Co bude “potom,
až nastane můj konec na zemi?“ žhne, pálí a bolí... Bolí zvláště tehdy,
když člověk celý život před“ tím byl lhostejný, netečný a chladný ve
věcech nejvznešenějších, duchovních, náboženských.
V takové chvíli, v nebezpečí smrti není pro člověka jiné útěchy,
blahodárnějšího občerstvení a posily, h'ojnějšího balsamu než naděje:
„Bože-, ty jsi!“ A je-li srdce vc hříchu, probudí se lítost nad vinami.
Tu přál by si člověk, aby měl dosti síly, prostředků a příležitostí, by
mohl nahraditi vše, čím pochybil, napraviti vše zlé, jež se jeho
vinou stalo. Jest to ku podivu. Dříve člověk lnul k věcem světa, požit
kářství a rozkošnictví jakoby mu bylo vším, zapomínalo na Boha a od
mítalo věci vyšší, duchovní, nebeské.
Ale tehdy, kdy smrt se blíží, kdy tělo jest zmítáno v šílených
bolestech, tu není to strach ze smrti, jenž plní naši duši, ale obava,
co bude potom. A jestliže nevěřil dříve člověk, nebo byla-li duše jeho
chladná, vznik-á nyní z něho nutnost probuzení víry, odpoutání ducha
od- světských věcí a srdce žízní po Bohu. Vždyť jen víra může dáti
upokojení, jen víra může zahnati zmatek a smířiti člověka se smrtí.
Teprve tehdy poznává člověk, jak veliká bohatství ztrácel, když dříve
byl snad po celou řadu let v nitru svém k Bohu lhostejný. A když
pak zadívá se zpět do svého nábožensky vlažného a lh'ostcjného života,
tu vidí jen pustinu a \'ycit'uje marnost všeho dosaženého a zažitéhq,
jelikož tam nevidí oasy zeleně míru a radosti ze slaistného oddání se
sladké náruči, jedině pravé těšitelky, víry.
Dojemně napsal před smrtí těžce zraněný italský důstojník Giosué
Borsi své matce: „Nelituji svého života. Okusil jsem jeho Omamaujícíc'h
výparů a s hnusem a nepřekonatelným odporem jsem se od—
něho odvrátil.
Neplač pro mne m—atičko,neplač! Vždyť bys naříkala nad mým štěstím,
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že jsem se odvrátil od světských věcí a nalezl radost a útěchu v Bohu.
Skončím svůj boj a dojdlu pokoje. Dokončí se dienní umírání a já se
probudím v životě věčném-, jenž nehasne.“ (Zivot lV. ISO.)
“Pro.o každý člověk mladý i starý rozumně jedná, jestliže denně po
mýšlí na smrt i když snad je zcela zdráv. Neboť tato vzpomínka na smrt
nemů-že nikoho rozumného znepokojiti, jelikož jest jistou pravdou, že
náš duch jest bytostí nezničitelné podstaty, že jest podoben slunci, jež
zdá se pouze našim pozemským zrakům mizeti, jež však nikdy neza
chází, nýbrž neustále svítí! Člověk dle víry žijící, může zvolati se sv.
Janem apoštolem: „Byl jsem mrtev a hle jsem živ na věky věkův
a mám klíče od smrti a od místa zemřelých.“ (Ap. ], 18.)
5. Avšak víra není jen bezpečným průvodcem k branám věčnosti
po smrti, nýbrž dodává síly ik životu pozemskému, zvláště tenkráte,
když tento život ukládá nám těžké povinnosti. Jen člověk věřící ve spra
vedlivou odplatu po smrti může se rozhodnouti k snášení svých vlast—
ních bolů a se roznítili pro konání skutků ve prospěch trpícího bližního.
Dobře tedy napsal universitní profesor Dr. A. X. Šalda: „Víra v ne
smrtelnost duše a v život posmrtný nezabránila náboženství křesťan
skému, aby se nestaralo o život pozemský, naopak křesťanství stup
ňovalo svoji sílu životní, poněvadž ji nadalo svým nesmírně důležitým

obsahem.“
Hle tak krásně dosvědčuje muž nezaujatý, kterak víra v posmrtný

život dodává lidem zvláštní síly v tomto životě pozemském, když srdce
člověka jest přesvědčeno, že má vyšší cíle nežli se na zemi vyžití.
Vždvť smrti není vše přetrhnuto. ! srdce lidské má své pravdy a toto
srdce touží po věčném žití.
jak víra sílí ke konání dobra, patrno na př. ztoho, že když ve
světové válce vypukla cholera, přihlásilo se jen v Rakousku ihned 69
jesuitu za opatrovníky cholerou stižených. A co je vedlo k tomuto
hrdinskému rozhodnutí? Zajisté přesvědčení, že po smrti jest život věčný
a že ztratí-li při své samaritánské službě život časný, bude jim odplatou
život nesmrtelný, dle slov Božského Spasitele: „Kdo ztratí život svůj
.pro mne, nalezne jej!“ (Mat. 10, BO.)
(>.Lidé, kteří v život věčný nevěří, ovšem neradi na smrt vzpomínají.
A není divu, neboť nejen že ničeho dobréhro pro Boha a jeho větší

slávu nekonali, avšak svoji nevěrou ačiny z ní plynoucími způsobili
mnoho zla dopustili se vůči lidstvu mnoho křivd a bezpráví. lkdyby
je svět sebe více oslavoval a velebil jako velikány, přece život jich,
prostý skutků pro nebe záslužných, je zbaven vší ušlechtilosti a mravní
zodpovědnosti. A proto jak hrozná bude jejich smrt.
Vizme umírajícího železného kancléře říše německé, Bismarka. Pos
lední chvíle tohoto světem' velebeného a oslavovaného muže byla strašná
V té chvíli, vzpomínal s hrůzou na veškeré zlo, jež napáchal svými
válkami. Před shromážděnými, u jeho lůžka přáteli pravil sám. k sobě
ve zlé předtuše: „Těžko mi v duši. Po celý svůj dlouhý život nikoho
jsem neučinil šťastným, ani přátel svých, ani své rodiny, ani sebe sama.
Vykonal jsem mnoho zlého, mnoho... Byl jsem původcem tří velkých
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válek. K vůli mně padlo na bojištích 80.002) lidí, kterényní oplakávají
matky, vdovy, sestry, bratří, sirotci. Vše to stojí mezi mnou- a Bohem.
V celém životě neměl jsem radosti a nyní cítím se nešťastným“
—
Zivotopisec kancléíův Grusch, který byl přítomen tomuto doznání
Bismarkovu dodává: „My všichni sediěli jsme mlčky, slyšíce tato slova
kancléřova a viděli jsme, jak těžké slzy kanou po tváři jeho.“
Dr. v Kr.! Nezachvívá se přímo duše naše hrůzou, slyšíc o této
poslední hodince muže, německým národem tak slaveného a celým svě
tem obdivovaného? Když si přál císař německý mrtvolu kancléřovu
viděti, příbuzní prý ani nechtěli mu jí ukázati. A jak známo z jiných
zpráv, také mu ji neukázali. Bismark si totiž rozdrásal, bezprostředně
před-' smrtí tvář vlastními nehty. Když o takové a podobné smrti uva
žujeme, zda-li nepíisvěd'číme slovům věčné Pravdy: „Potom žádost po
čavší rodí hřích, hřích pak byv dokonán, __plodí smrt.“

(jak.

1, 15.)

a to smrt hroznou, smrt duchovní, věčné zavržení.
Církev katolická vede nás, dr. kř., dnes na hřbitov, abychom se tam
zamyslili u hrobů svých drahých a připomněli si tu pravdu, že imy
jednou zemřem-e. Ale nezapomeňme, že pak nastane soud a po něm
věčnost. Chceme-li však, by naše věčnost byla šťastná, jest se nám va
rovati

hříchu, který plodí smrt duchovní, věčné zavržení. ——Nestačí
však jen h.íchfi se vystříhati, nýbrž nutno jest, abychom konali též
dobro. P.ipomínejme si denně slova Písma sv.: „Drahá jest před očima
_Hospodinovýma smrt svatých jeho“, (2. 115, 6) ale „smrt hříšníků jest
nejhorší“. (2. 33, 21) Amen.

Kázání na slavnost P. Marie nebo některého ze svatých apoštolů.
O zásluhách, kterých si získali o spásu duší: a) apoštolové,
b) jich nastupcové: biskupové a kněží, c) Panna Maria.

„Královno apoštolů oroduj za nás!“

Lit. Lor.
Mnozí z vás, dr. v Kr., vidlěli snad obraz, který nám představuje
památnou událost seslání Ducha Svatého. Dvanáct vážných postav s roz
rozjasněnýma očima, svědčícími o hlubokém převratu v duších, stojí
5 hlavami k nebesům obrácenými. A mezi těmi dvanácti muži u prostřed
na místě poněkud vyvýšeném vyobrazena bývá Panna Maria. Nad hla
vami všech vznáší se ohniví jazykové na znamení že utěšitel, Duch
Svatý, na sv. apoštoly sestoupil. Tento obraz s dvanácti svatými muži
apoštoly s Pannou Marií uprostřed, zdá se mi, že vystihuje podstatu
slov, která jsem uvedl v čelo našeho rozjímání: Královno apoštolů,
oroduj za nás!
'
jako na obraze bývá P. Maria zobrazována uprostřed mezi apoštoly,
na místě vyvýšeném při Seslání Ducha Svatého, tak Panna Maria v díle
spásy lidstva zaujímá místo nejvznešenější po Kristu. jest učením církve,
že P. Maria svými zásluhami o spásu věřících převyšuje i samotné apoš
toly. Za tou příčinou porozjímejme dnes o zásluhách, kterých si získali
o spásu nesmrtelných duší a) apoštolové, b) nástupci apoštolů, biskupové
a kněží, c) () zásluhách královny apoštolů, Panny Marie..
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a) V evangelium na slavný den nanebevstoupení Páně čteme, kterak
P. ježíš přikázal svým apoštolům: „jdiouce po všem světě, kažte evange
lium všemu stvoření.“ (Mar. 16, IS.) A sv. apoštolové uposlechlí.
Jakmile Duch Svatý na ně sestoupil, o prvních Letnicích křesťanských,
počali ihned kázati, počali ihned se svou blahodárnou činností pro
spásu lidstva. Sv. Petr vystupuje před tisícihlavý zástup, který zvláštní
zvuk sem přivedl, a hlásá neohroženě. slovem výmluvným, prohřátým
ohněm Ducha Svatého, ukřižovaného Mistra, ježíšc Krista. jak dojemně
a nadšeně mluvil o Kristu, jest patrno z účinku, kterého docílil svou
řečí, svým kázáním. Sešlo se k domu, v němž apoštolové prodlčvali,
množství lidí toužících po pravdě, ale také lhosteiných a 'víře Kristově
nepřátelských a přece se jich dalo pokřtíti 3.000. Tolika duším otevřeno
bylo nebe, tolika duší dotknula se milost Boží
Od té posvátné chvíle, vstoupá počet věřících každým dnem-.
Nejen sv. Petr iostatní apoštolové pamětlivi slov Kristových, která
jim před svým nanebevstoupením řekl, rozcházejí se nejprve po Judsku
& Samaří, později po celé Malé Asii, Pontu, Kappad'ocii, Bithinii, Řecku,
Egyptě a zkrátka po celém okrsku zemském, aby s horlivostí podivu
hodnou hlásali slova Božské Pravdy, aby kázali evangelium \šemu sho
ření, netoliko židum, nýbrž i pohanům.
Tak sv. Petr odebral se s Janem do Samaří a tam biřmoval první
křesťany této obce a spolu je ve víře svým slovem utvrdil. Potom v_v
konal 2 Jerusalema cestu do Lydd'y a do _Ioppe, kdež uzdravoval a mrtvé
křísil. Odtud odešel do Caesaree a tam vyučil a pokřtil pohanského
setníka s celým domem jeho. Pobyv krátkou dobu v JerUSalemě, ode
šel do Antiochie a řídil tuto slavnou obec křesťanskou, nějaký čas
jako první bislkup. Když pak přišel do Jerusalema, byl od; Herodesa Agrip
py jat a uvězněn. Z tohoto žaláře byl však zázračným způsobem \'v
veden r. 42. po Kr.
Po tomto zázračném vysvobození opustil sv. Petr svou vlast, zemi
Svatou a odebral se do hlavního města tehdejší mocné říše římské do
přeslavného Říma, a získal tam svým kázáním mnoho věřících. ()dtud
po 25 let jako nejvyšší viditelná hlava, samým Božským Spasitelem

ustanovená, řídil celou církev. — ještě jednou odebral se do lerusalema,
aby tam předsedal apoštolskému sněmu. Na tomto sněmu rozhodl,.
že křesťané z pohanu obrácení nemusejí zachovávati obřadných zákonu
Mojžíšových.
Po skončení sněmu apoštolského, prohlédl, jako nejvyšší náměstek
Kristův na zemi, křesťanské osady maloasijské a vrátil se opět do
Říma. Když pak vypuklo v Římě první pronásledování křesťana za
císaře Nerona, byl sv. Petr uvržen do vězení Mamertinského. Po devíti—
měsíčním žalářování byl odsouzen k smrti, dle tehdejšího názoru po—
tupné, k ukřižování. Dne 29. června r. 67. po Kr. b_vl sv. Petr ukřižován
dle svého přání hlavou dolů, nechtěje z úcty ke svému Mistru býti
ukřižován s podzdvižcnou hlavou jako Pán.

[ ostatní apoštolové se vyznamenali
jako nadšení hlasatelé sv. evan
Viv
gelia. Sv. Ondřej pracmal pro jelise Krista u Černého moře a pak v.
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Řecku. Sv. Bartoloměj působil v Arabii, Indii, Armenii. Sv. Matouš
kázal v Arabii, Habeši; sv. Tomáš v Medii a Persii; sv. Filip ve Frygii;
sv. Šim'on Horlitel učil v Egyptě; sv. Matěj u Kaspického moře; sv.
Juda Thad'eáš'v Mezopotámii; sv. jakub ml., syn Alfeův, od křesťanu
i židů nazýván „Spraved'livý“, byl prvním biskupem v jerusalemě a tant
o církev Kristovu uprostřed četných nepřátel, horlivě se staral. Sv.
jan, Miláček Páně, kázal slovo Boží v Malé Asii a zvláště v Efesu,.
kdež byl biskupem. Tam zemřel u vysokém věku jediný z apoštolu
smrtí přirozenou.
Nesmírných zásluh získal si však o rozšíření víry Kristovy sv.
Pavel. Pocházel zTarsu, vzdělával se na školách v jerusalemě. Byl
spolu se sv. Štěpánem posluchačem školy, kterou řídil učený (]amaliel.
Sv. Pavel byl náruživým stoupencem fariseův a tudíž úhlavním nepřítelem
křesťanů. Proto bezohledně pronásledoval křesťany \; jerusalemě, je udá
val a u soud-u na ně svědlčil. Též svého bývalého spolužáka sv. Štěpána
nenáviděl od té doby, kdy tento stal se křesťanem a ve své nenávisti
zapomněl se tak daleko, že svolil, aby tento neohrožený iáhen církve
Páně byl ukamenován. Avšak modlitba prvního mučedníka: „Pane ne—
pokládej jim to za hřích“ (Sk. ap. 7, (II).) nebyla pronesena nadarmo,
Ježíš ji vyslyšel. Nestalo se to sice hned, nýbrž teprve po 2 letech r. 37.
po Kr. Na cestě do Damašku byl Pavel dříve Šável zázračně obrácen.
Po svém křtu zatoužil sv. Pavel po samotě, aby se mohl v pokoji těšiti
ze svého vnitřního štěstí a zároveň se připravovati k velkému svému
apoštolskému úřadu. ()debral se tedy na poušť arabskou a tam '3 léta
v modlitbě, rozjímání a zároveň v kajicné lítosti nad svým dosavadním
životem prodléval. Když ve víře upevněn, poušť opustil, odebral se do
jerusalema, aby se tam představil sv. Petrovi a krátce na to posvěcen
byl v městě Antiochii na apoštola.
Nyní začala jeho slavná činnost, která získala tisíce věřících pro—
oví-inec Kristuv. Sv. Pavel vykonal 3 velké cesty, mezi pohanskými
národy. Na těchto cestách navštívil Malou Asii, Řecko, Italii i španěly
a založil mnoho osad křesťanských jako v Efesu, Miletu, Fi'lipech,
Soluni, Athenách, Korintu a na'Kretě. Sluje tedy právem apoštolem
národů. —- Potom vrátil se do _lerusalema. Tam se proti němu vzbouřili
Židé a chtěli jej ukamenovati. Avšak posádka římská, poněvadž dle
svého lodiště Tarsu byl občanem římským, jej osvobodila, !. ]erusalema
do Cesaree převedla a tam jej 2 léta žalářovala.
Když se odvolal k císaři, byl poslán do Říma. vSotva však se prohlí—
sil za křesťana, byl i v Římě uvězněn, ale tak, že mohl volně kázati evan
gelium. Byv propuštěn z vazby, zašel do Španěl a prošel křest. osadyr
maloasijské. Když přišel znova do Říma, \d-al jej císař Nero uvěznitL
Byl odsouzen

k smrti. Kat-flv meč na cestě (')stijske' v Římě, oddělil hla—

vu apoštolovu, pro pravdu Kristovu taknadšenou, od těla.
Hle, m. dr.! jak nesmírné zásluhy apoštolů o spásu člověčenstva..
To jest ten základ, kdež jest nejhlubší kámen, sám ježíš Kristus. (ll..
Efes. 2, 20.)
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b) Apoštolové však zemřeli. Odešli, aby od Pána přijali odměnu
za své práce, za své oběti, strádání a za :svou mučednickou smrt.
Ustanovili však nástupce, kteří by v díle započatém pokračovali. A
těmi nástupci jsou biskupové a kněží. Po dobu již téměř 2000 let,
tisíce nadšených kněží pečovalo jménem Kristovým, jménem sv. církve
katol. o spásu všech národů na celém širém světě.
Tak tomu bylo též u národa našeho, který zásluhou apoštolů slo
vanských, sv. Cyrilla a Methoděje,'uved'en byl do pravého ovčince
Kristova.
| dnes kněží, jménem církve katol. hlásají učení Kristovo u všech
národů. A poněvadž církev kat. vedena a řízena Utěšitelem, Duchem
pravdy, jest sloupem a základem pravdy, nemůže se mýliti, a proto
máme nauky církve hlásané přijímati jako čistou a ryzí pravdu.
Naproti tomu varujeme se těch, kteří na místě, aby se drželi sv.
víry katolické. sami si ve své pošetilosti vymýšlejí nauky, které by ho
věly jich zlým náklonostem a náruživostem, touze po zbohatnutí izpů
sobem nespravedlivým a žádosti po smyslných požitcích a rozkoších.
Takoví nejsou ovšem nevěřícími z přesvědčení, nýbrž ze zkaženosti
svého srdce, jelikož žijí dle zhoubných-zásad tohoto času, který jest
čisté a vznešené víře katolické tak nepřátelský._
Kněží starají se dále o spásu našich nesmrtelných duší tím, že při
sluhují nám svatými svátostmi. Nedlouho po našem zrození byl kněz,
který duši naši od hříchu dědičného očistil a k životu nadpřirozenému
probudil. A až jednou přiblíží se hodina poslední, opět tu bude u nás
na zavolání kněz, aby nám ten těžký přechod z tohoto slzavého údolí do
života věčného usnadnil posledním pomazáním. V každou hodinu denní
i nožní, za každého počasí, kněz je ochoten přijíti k nemocnému a ne
lituje při tom námahy, ba i vlastní život nasazuje.
(let! jsem nedávno posmrtnou vzpomínku na jednoho faráře na Mo
ravě od jistého kněze. Dvanáct let zemřelý kněz farářoval v horské,
obtížné krajině a třeba sám byl Churavý, ochotně šel k nemocnému do
nejvzdálenější a nejncschůdnější osady ve své farnosti. Nachladil se,
dostal zápal plic a v krátkosti zemřel. A tu onen farář, který do novin
napsal zprávu o svém zemřelém sousedu, zmiňuje se, jak ohromné množ
ství věřících přišlo na pohřeb svého duchovního pastýře ajak ho
dojímal bolestný pláž osadníků. když do hrobu ukládali svého dobrého,
obětavého kněze. Na konec “všakpodotýká trpce, jak nemile se ho dotk
nulo, když se svým velebným pánem šel na pohřeb přes osadu, kam
zesnulý nejdále chodil do školy, kdež ztratil mnoho životní síly, kde
při ';;aopatřování se nachladil & život svůj obětoval, že obyvatelé v den
pohřbu svého faráře na poli pracovali a ani do chrámu ve své lhostejnosti
nešli, podobní zatvrzelému jerusalemu, kterým ani smrt Božského Spa
sitele nepohnula.
Dr. v Kr.! Nebuďte podobní těmto osadníkům, važte si svých kněží,
milujte a buďte jich poslušni. Vždyt' kněží po Bohu vedle vašich rodičů
jsou největšími vašimi dobrodinci a vše, co činí a k čemu vás nabád'ají,
činí 7. lásky k vám. Ani jeden 7. vás, nemůže poctivě ph'svědčiti, že by
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si snad uškodil anebo byl pochybil, že kněze poslouchal. Naopak pře
mnoho je těch, kterí v pozdějším životě litují, že se radami svých kněží
neřídili.
Vždyť my kněží vyšli jsme z vašich řad, v rodinách vašim rodinám
podobných, ve svém útlém mládí jsme byli vychováváni, se svými pří
buznými udržujeme ty nejněžnější a nejpřátelštější styky. Jsme syny
prostého lidu českého, hlavně stredních stavů: malorolníků, řemeslníků,
obchodníků, učitelů, dělníků a proto rozumíme dobře vašim potřebám,
soucítime s vašimi bolestmi, s vaším' strádáním a raďujeme se z vašich
úspěchů, vašeho blahobytu, štěstí a spokojenosti.
To jest právě neobyčejnou předností církve katolické, že vybírá
kněžstvo stále z nových a jiných rodin a žádnému mladíku schopnému
& hodnému nezavírá brány ke vstupu do stavu kněžského. Každého bez
rozdílu stavu volá církev k vznešenému povolání novouákonného kněze
Kristova: „Pojď a vlož na sebe jho Kristovo — cítíš-li dosti síly k pohr
dání světem a jeho rozkošemi — neboť jho Páně jest sladké a břímě
jeho lehké.“ (Mt. 11, 30.)
V neděli dne 10. srpna 1916 slavil v poutním kostele ve Frýdku ve
Slezsku své prvotiny a sloužil první nejsv. oběť, mši svatou novokněz
P. Jos. Krečmer. Byl dělníkem, zámečníkem a soustružníkem železa v-li—
pinských hu.ích až do 20. roku svého věku. Na to vstoupil do kláštera
Salesiánů a odtud přešel k milosrdným bratřím, kde skoro 3 roky sloužil
nemocným. Ale jeho stálou touhou bylo, státi se knězem. Jelikož u mi
losrdných bratří toto jeho přání nemohlo býti splněno, vystoupil z
kláštera ve 24. roce a znova jako dělník našel si zaměstnání. Ve dne
pracoval a večer navštěvoval přípravné kursy s takovou pílí a vy
trvalostí, že za 5 let se odvážil k'maturitní zkoušce na gymnasiu, což
trvá jinému Slet. Po státní maturit-ě se odebral d-o vidnavského semi
náře, kde v 33. roce věku svého byl vysvěcen na kněze.
Jest tedy tento kněz krásným piíkladem pro každého člověka, kterak
iprostičký dělník, neúnavnou pílí a pevnou vůlí, spojenou s vroucí
modlitbou, posilovanou častějším sv. p.ijímáním, může se dopracovati
vyššího cíle. Zároveň tento p."ípad jest poučným příkladem, že církev
katolická nezavírá svých dve.í před nikým, když se jedná o dobré dělníky
na vinici Páně, kteří chtějí pracovati ke spáse nesmrtelných duší lidských.
c) Velkých zásluh o spásu lidstva si získali apoštolové, veliká dobro
diní prokazují lidem na jich pouti do života věčného biskupové a kněží,
ale nade všechny vyniká svými zásluhami o Spásu člověčenstva P. Maria.
Vždyť ta čistá, skromná Panna Nazaretská byla od Boha Otce vyznamená—
na nesmírnou důstojnosti, aby porodila 'Ježíše Krista, Boha člověka, jak
o ní již ve St. Zákoně předpovídá prorok Eliáš: „Aj panna počne &_po—

rodí syna a nvazvánobude jeho_jméno Emmanuel“ (ls. 7, 14.)
Bez Krista a P. Marie nebylo by apoštolů, bez Krista a P. Marie
nebylo by apoštolských biskupů a kněží, bez Krista a P. Marie nebylo
by křesťanství vůbec. Kdyby nebylo Panny Marie a Ježíše Krista jejího
Syna, nebyli b_vchom zaslechli jedinkého slova spásy, nemohli bvchom
získati pokoje a klidu a nemohli bychom dosáhnouti odpuštění hříchů
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ve svátosti pokání a tápali bychom ve tmách nevěry, tonuli bychom
v bahnu mod—lářstvía jiných nepravostech pohanských. Hle, jak veliké
zásluhy získala si Rodič'ka Boží tím, že svolila ke vtělení Syna Božího,
že pronesla to velké slovo: „Staniž mi se podle 'slova tvéhol“ (Luk. ], 38.)
Avšak P. Maria získala si velkých zásluh nejenom o spásu lidstva
vůbec, nýbrž ikaždý jednotlivec musí d'oznati, že Rodička Boží mu
pomohla přečasto v různých potřebách časných, iduchovních, když ji
důvěrně a upřímně vzýval. Každý zajisté z vás, př. dr., poznal sám na
sobě, že pravdivá jsou 'slova známé vám modlitby sv. Bernarda, že
0 P. Marii nebylo slýcháno, kdo ji o pomoc vzýval, aby nebyl vyslyšeli.
jistý záložní důstojník, který zraněn se dostal do ruského zajetí,
sdělil, že za svůj život má co děkovati P. Marii. Nebyl právě ani horli
vým křesťanem a více jen k vůli své matce nechal si při odchodu do
války od ní zav-ěsiti na hrd'lo obrázek P. Marie. V Haliči těžce poranén,
zůstal na místě ležet a upadl do rukou ruské hlídky, která jej o všechny
cenné věci obrala. Raněný domníval se, že bude opuštěn a svému osudu
ponechán. Než v tom uskočil Rus jako ranou ohromen zpět. Spatřil
na prsou nepřítele obrázek Matky Boží. lostatní zahanbeni, ustali od
,svého počínání, ano jeden z nich uctivě políbil obrázek P. Marie. lhned
jsou mu vráceny jeho věci. A co více! Rusové dovlekli těžce zraněného
s námahou do ochranných zákopů, kde byl ukryt před střelami a konečně
dopravili jej do svého lazaretu, kde byl co nejlaskavěji přijat a ošetřen.
O jak si dnes jinak váží a cení mariánský obrázek, jak děkuje za zá
chranu svého života, ale zvláště své nesmrtelné duše P. Marii! (Květy.
lásky).
Takových ajim podobných příkladů jste zajisté m. dr., slyšeli
anebo četli mnoho. Svědčí všechny o velké lásce P. Marie ke každému
jednotlivci, svědčí () zásluhách Rodičky Boží o spásu duše každého jed
notlivce. Kdyby byl onen důstojník zemřel ve své hříšné lhostejnosti,
ztratil by snad i život věčný. Maria zachránivši jej pro tento život pozem—
ský, zachránila jej tím zvláště pro život věčný. Právem proto obrací na
ni církev sv. slova: „Kdo by mne nalezl, najde život a obdrží spasení
od" Hospodina“ (Přísl. 8, 35.)
Nuže, dr. v Kr.! Ctěte sv. apoštoly, horlivé šiřitele vznešené nauky
Kristovy, važte si svých kněží, milujte je pro dobro, kterého vám dosud
poskytli a skýtají, ;:astaňte se jich, jsou-li nespravedlivě tupeni a napa—
dáni, ale nade všechny, ctěte vroucně a ve všech potřebách důvěrně
vzývejte královnu apoštolů P. Marii. A jsem přesvědčen, že tato dobro
tivá královna nenechá úctu vaši bez odměny, ale vyprosí vám spokojený
život na zemi a jednou věčnou spásu vašich duší v nebi. Amen.

C) Kázání a řeči příležitostné.
Promluva na počátku školního roku.
„Počátek moudrosti jest bázeň Hospodinova a umění
svatých jest opatrnost.“ (Přísl. 9, 10.)
Dnes po prvé v novém školním roce, jste 'se m'. m., shromáždili v
chrámu P.„ abyste se zbožným srdcem obcovali nedělním službám
Božím. V době prázdnin osvěžili jste na duši i na těle a ve svém tělesném
zdraví upevnění vstoupili jste s radostí do síní školních, abyste se dále
vzdělávali. jsem přesvědčen, že opravdově toužíte po tom, abyste obo-.
hatili ducha svého dalšími nutnými vědomostmi, že rozum“ svůj chcete
bystřiti vznešenými pravdami, že duše vaše touží po moudrosti, která
by vám byla bezpečnou a jistou průvodkyní po všechny .dny života vaše
ho. A věru, není "nasvětě nic krásnějšího, nežli býti moudrým a opatmým„
neboť v tom projevuje se pravé vzdělání. Proto Písmo sv. vroucně nás
povzbuzuje, abychom si osvojili moudrost a opatrnost, slovy: ..Nabud'
moudrosti a za všechno jmění své zjednej sobě opatrnostl“ (Přísl. 4,
"l.) Poslušni Písma sv. nelitujte času, nelitujte námahy a práce, abyste si.
osvojli jak moudrost tak opatrnost. Vžd'yt' ivaši rodiče nelitují statku
pozemských, nelitují peněz, ba mnozí poslední peníz vynakládají, abyste
vy „_ jich naděje a radost -— získali si nejdražších statků duchovních:
moudrosti a opatrnosti.
Na otázku, co jest moudrost, odpovídá Šalamoun slovv, která jsem.
uvedl v čelo dnešního našeho rozjímání: „Počátek moudrosti jest bázeň
boží“. Tedy kdo se Boha bojí a jej ctí, jest moudrým. A co jest opa
trnost? „Umění svatých“, odpovídá opět Šalamoun. Umění různých
vědomostí nezískáme jinak, než pilnou prací, a proto ten jest opatrný,
kdo jest pilným, pracovitým.
A tyto dvě ctnosti: bázeň Boží, která se jeví úctou k Bohu a pil
nost, kterou se projevuje opatrnost, jsem učinil předmětem dnešního.
našeho rozjímání.
*

*

*

a) Staiečná žena israel. Judith, zachránivši své rodné město Bethulii
od obležení Assyrských, děkovala Bohu vroucně, že jí chránil
jejím
těžkém úkolu. S pohnutým srdcem zvolala: „Píseň zpívejme Pánu,
píseň novou zpívejme Bohu svému. Hospodine, veliký jsi a nepřemoži
telný. Rekl jsi a stalo se. Hory těžké kolísají před tebou ispousty
vod, skály tvrdé se rozplývají před obličejem tvým jako vosk.“ (jud._
ló, IS.—IS.) Hle, úcta a věrná bázeň před Hospodinem, důvěra v moc
jeho sílila tuto ženu, že s nasazením vlastního života se odvážila zachrá
niti své milované město usmrcením ukrutného assyr. vůdce Holot'er-na_
Bázeň Boží naplnila srdce této ženy moudrostí, že zahanbila muže
svou od-hod'laností nevyďati město nepříteli.
A jako tehdy bázeň Boží sílila judith'ut, tak je tomu idnes. jistý
vojín za světové války napsal ze zákopů: „Ti, kteří na Boha ve svém
minulém životě nic nedbali, ti se ted' nejvíce smrti bojí! Ti však, kteří
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se Boha bojí, snášejí odhodlaně vše drsné a jsou silni a věrni ve svých
povinnostech za každé okolnosti. “ R. 1906 francouzský major Driant,
jako attaché zúčastnil se s generálním štábem francouzských manévrů
\: Pruském Slezsku a svůj dojem, jaký nabyl o německém vojsku shrnul
v tato slova: „Co činí německé vojsko strašným nepřítelem, jest jeho
mravný duch a nadpis praporu: „Bůh s námi.“ Ano důvěra v Boha,
odevzdanost do jeho vůle dodává člověku nejvyšší povznesení, pevnou
hlavu a ocelovou vůli. („Našinec“ 1915.)
Co vypozoroval na německém vojsku francouzský důstojník, to
vystihl i kancléř Bismarck za války francouzsko-německé. Když ve svém
kyrysnickém stejnokroji projel německo-francouzským bojištěm napsal
toto do jednoho ze svých listů: „Naši lidé jsou k zulíbání, každý je
tak statečný, klidný, poslušný, umravněný s prázdným žaludkem, vlh
kým lužkem, při nedostatečném spánku, s odpa-ďávajícími podešvy, kaž
dý ke dluhu svému laskavý. Je to zajisté hluboký fond bázně Boží,
jenž je v duši každého prostého vojína, který to působí; jinak by to
nikdo nevydržel“. (Vychovatel 1917 č. 15.) Tím mám-e opět doloženo,
že bázeň Boží, kterou jest naplněno srdce člověka, dodává mu takové
'síly'.v útrapách, že bez ní by to člověk naprosto nevydržel.
S útrapami různými shledáváme se však nejen ve válce, nýbrž i v
(lenním životě. ltu objevuje se nemoc, bída, ztráta časných statků,
smrt našeho miláčka, která nám způsobila bolestný zármutek, dále celá
řada duševních útrap jako potupy, křivdy, pošpinění našeho dobrého
jména, poskvrnění naší cti pomluvou, na cti utrháním, nebo nezaslou
žené znehodnocování, odstrkávání a p. lv těchto různých protiven
»stvích zachovají statečnost, klid a duševní rovnováhu pouze ti, kteří
se Boha bojí v něho věří, v něho doufají, jej v srdci svém nosí a jej
milují. Jedině Bůh jest mocným štítem \“ těchto útrapách pro člověka,
aby neklesl a nezahynul. „V Bohu nalezl jsem ukojení všech svých
touh, rozsvětlilo se mi, co se musí věděti. Poznal jsem: Kotvě v Bohu,
stává se člověk opět člověkem, celým člověkem, se všemi jeho ušlech
tilými dary“, praví o sobě Bahr ve své knize „Vernunft und Wissen
scha.'t“. SlovuLný tento spisovatel opět potvrzuje, že pouze víra v Boha,
bázeň Boží, rozsvětlila mu vše, co má věděti, dodala mu pravé mou
drosti. „Koruna moudrosti, jest bázeň Páně, která přináší úplný pokoj
& užilek zdraví,“ (Sir. 1, 2.) dobře praví Písmo svaté.
lmy, m. m., buďme proniknutí něžnou bázní před Bohem, jako
svým dobrotivým otcem, bojte se ho uraziti hříchem a sklánějte se
pokorně pied jeho velebností. Německá zeměbrana složila_si desatero,
jehož poslední piikázání zní: „Boj se Boha a skloň se před nejvyšším“
lvy sklánnějte se před Bohem, před nejvyšším v denní modlitbě ivv
umiňte si, že budete Bohu sloužiti a jemu se klaněti při nejdražší
oběti mše sv. každou neděli a svátek, neboť uvažte, že mše sv. jest
vznešené tajemství, ve „kterémž skrytí jsou všickni pokladové moudrosti
a umění“. (Kolos. 2, 3.)
b) Rozumný stavitel, chtěje si vystavěti dům, nechá půdu, na které
má státi, dobře vyschnouti, aby byla pevná a vydržela příslušnou stav
268

bu. Když pak si byl vše ke stavbě potřebné připravil a svezl, přistoupí
k svému dílu ke stavbě. Trvá to delší dobu, dá to mnoho přemýšlení,
starosti a pilně práce, ale výsledek je radostný. Krásný příbytek, útul—
né bydlení jest odměnou za tu všechnu námahu.
[ vy všichni, m. m., chcete si vystavěti pěkný dům, kdlež by se vám
líbilo a pohodlně bydlilo, vy všichni zajisté toužíte po tom, abyste si.
zjednali postavení, které by vám zpříjemnilo tento časný život. Vězte
však, že k tomu nevede jiná cesta, než poctivá, tísilovná práce. Vlast
ním svým piLiněním, dobrými návyky, svou prací má si člověk budovati
své budoucí postavení. A kdo tímto způsobem připravuje se ke svém-u
budoucímu povoláni, o tom můžeme říci, že jest rozumný. „Choďtež;
v moud.osti (a rozumnosti) před těmi, kteří jsou vně. vykupujíce čas.“
(Kolos. 4, S.) Napominá vás Písmo svaté. Dávejte příklad dobrý i těm,
kte.í jsou vně, to jest mimo církev, dokazujte nevěřícím, že jste mou-.
drými, ukažte všem, kteří neměli příležitost navštěvovati vyšší školy,
že jste rozumnými, vykupujice čas. Neztrácejte lehkomyslně času l_eností,
nemařte jej netečnosti, nepozorností, nýbrž využitkujte každé chvíle,
abyste obohatili svého ducha potřebnými vědomostmi. Pracujte pilně
a svědomitě, neboť v mládí čas je vzácný a drahý a proto važte si ho,
tak, jako byste je za drahé peníze kupovali!
O.ec provencalského básníka Fréderica Mistrala, byl mužem podle
Písma sva.ého, mužem pilně práce a pravé křesťanské moudrosti. Celý
svůj život neúnavně pracoval a rozumněspolil, tak že rodina jeho
netrpěla nikdy nedostatkem, nýbrž slušný blahobyt byl v rodině Mistra
lově domovem. Nehromadil však otec Fréderica majetek k vůli sobě
samotnému, z lakoty, nýbrž z křesťanské opatrnosti. Vždyť stůl Mistra
lův nabízel se pohostinsky bližnímu a peněženka otevřena chudém-u,
který s prosbou přišel. Mluvilo-li se před otcem Mistralem o někom,
koho dosud neznal, ptal se vždy, je-li pracovitý a když mu přisvědčili,
říkal: „Pak jest to hodný člověk a chci mu býti přítelem.“
Kéž o vás, m. m., může se říci, že jste hodní lide', poněvadž jste
pracovití — Vžidryt' mládí, které nyní prožíváte, jest nejvhodnější
dobou, ve které můžete prací nesmírně mnoho získati a jestliže to
nyní promeškáe, nikdy již se vám ztracený čas nevrátí a nikdy nebudete
moci dohonij, co jste lehkomyslně nyní promeškali a jen vám zůstane
bolestná lí;ost, že jste vhod-né příležitosti ke svému vzdělání se neu
chopili. Sir Walter Scott, dává svému synu toto naučení: „Pracuj milý
hochu, užívej času. Za mládí krok jest lehký, mysl povolná a vědomosti.
se snadno ukládají, ale zanedbali-li jsme jara svého, bude léto naše
neužitečnč a hodně opovržení, jeseň přinese jen plevy a zima, stáří,
bude bez vážnosti a přátel.“
Zapamalujte si m. m., tato slova moudrého otce a pilně pracujte
za jara nynějšího svého života a pak bude život váš v létě a jeseni pří
jemný, neboť budete okoušeti ovoce své práce. jen to postaveni má
cenu pro člověka, jen to povolání může ho těšiti, které si-vydobyl svým
vlastním přičiněním.
Po práci pilně a užitečné milý. jest odpočinek,
'
kterýžto mi.ý pocit neznají ti, kteří ve svém mlád-í zahálčivě žili.

Práce dává člověku též pravou, čistou radost, kterou nepoznají nikdy
lidé lenošní. „Bene agere et laetari,“ „řádně pracovati a býti veselé
mysli“, bylo rozumnou zásadou školy scholastické a jistě ivy, m. m.,
sami můžete zkusiti pravdivost této zásady. Bene agite et laetamini,
(iobře pracujte a buďte veselé mysli! Tím ukážete, že jste si oblíbili
Umění svatých a že jste opravdu moudrými a rozumnými, jak nás po
“vzbuzuje moudrý král Šalamoun. Amen.

Promluva na konci školního roku.
„Dík a čest... Bohu našemu na věky věkův, amen.“ (Zjev.7,l2.)
Francouzský nadporučík Armagne dostal se těžce zraněný do za
jetí německého a převezen byl do Mnichova, kdež po delší době a bo
ilestném utrpení zraněním svým podlehl, zemřel, ač se mu dostalo laska
'vého ošetřování. Ve své závěti odkázal veškeré svoje jmění bavorským
rodinám, jejichž synové padli ve válce a to z vděčnosti za pečlivé
ošetřování, jehož se mu v nemocnici dostalo v Německu. Srdce onoho
důstojníka při loučení se s tímto světem po hrozných 'bolestech, jichž
zakusil, naplněno bylo krásnou, vzácnou ctností, vděčností ke svým
=ošetíovatclům, kteří mu prokazovali různá dobrodiní a věnovali mu -—
zajatému,

ale nešťastnému nepříteli ——
laskavost v nemoci a opuštěnosti.
Důstojník ubohý, nemocný, své.-milé otíiny a svých drahých vzdálený,
"uznal tuto dobrotivost svých nepřátel a šlechetným způsobem dal na
_jevo svoji vděčnost, od'porušiv svoje jmění trpícím rodinám svých ná
rodních nepřátel.
l my, m. 'm., se loučíme dnes s uplynulým školním rokem, ve kterém
se nám dostalo nesmírných dobrodiní od nejmilejšího našeho Otce,
dobroivého Boha a to buď bezprostředně anebo prostřednictvím našich
7milých rodičů a ob—ětavýchučitelu. uvážíme-li všecka ta dobrodiní,

pak

naše srdce musí býti naplněna na konci tohoto školního roku vroucí,
upřímnou vděčností na prvém místě vůči a) Bohu; na druhém místě
vuči b) rodičům a c) učitelům. A to jsem učinil předmětem našeho roz
,jímání při poslední naší promluvě, při loučení se s minulým rokem.
*

.

D

Vděčnost jest ctnost, kterou ochotně uznáváme dobrodiní, jichž
se nám dostalo a snažímese pokud síly stačí, bychom dobrodiní nám
prokázané oplatili dobrodiním a službou jinou. K vděčnosti vybízí
nás sv. apoštol Pavel slovy: „Budte vděčni.“ (Kolos. 3, 15.) Poněvadž
pak největších dobrodiní dostává se nám od Boha, máme svoji vděčnost
především projevovati Bohu.
a) Bůh jest náš nejvyšší a nejštědřejší dárce a dobrodiní, která nám
prokázal at' přirozená, at' nad-přirozená jsou nesmírná. Nevyčerpatelný
pramen dobrodiní, milostí a různých darů jest ta Boží štědrost a do
brotivost. Když jsme byli hladloví, Bůh _nás sytil, když jsme byli nemocní,
Bůh nás sílil v utrpení a potom uzdravil, když jsme byli v nebezpečí
izranění, nemoci a snad“ ismrtri, Bůh nás zachránil, když jsme hřešili,
Bůh nám odpustil, když jsme byli zarmouceni, Bůh! nás potěšil, když
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jsme byli v pochybnostech Buh nás osvítil, když jsme na mysli poklesli,
Bůh nás vzpružil a povzbudil. A toto dobrodiní neudělil nám Bůh snad
jednou nebo dvakrát, nýbrž tolikrát, kolikrát nám jeho dobrotivosti bylo
potřebí. A dobrodiní toto nám prokázal Bůh nejen v roce právěiuplynu
lem,. nýbrž po všechna léta dřívějšího našeho života. Pohnutkou pak
všeho toho. co nám Bůh ušetřil, čím nás obšt'astnil, jest neskonalá jeho
smilovnost a nejčistší láska.
Chceme-li my ukázati se vůči Bohu vděčnými, jest nám spláceti
lásku Boží, láskou svojí, dýšící pro Boha, jest nám své srdce Bohu
zasvčcovati, tužby a city srdce svého Bohu občtovati. Takovou vděčnosti
naplněno bylo srd'ce sv. Pavla, když ve svém listě k Timoteovi napsal:
„Díky vzdávám tomu, kterýž mne posilnil, Kristu Ježíši Pánu našemu,
že mne uznal za věrného, ustanoviv mě ke službě. (|. Tim. 1, 12.)
Svatý apoštol vděčně uznává dobrodiní, kterého se mu dostalo od
])žíše Krista, že byl povolán za apoštola a tím k význačné službě Boží,
k šíření víry křesťanské, děkuje za to, že ho Kristus uznal za hodného
tak vvsokého dustoienství ve svém království. ač byl dříve „rouhačem,
pronásledovatelem a násilní'kem“ (l, 13.) vyznavačů Kristových.
Též. sv. Bonaventura mluví krásně () dobrodiních Božích a k vděč
nosti za ně vybízí, když praví: .,B'Jh jest stále při mně, vždy připraven
se mi nabízí, kamkoliv se obrátím, jest se mnou a mě neopouští, at'.
jsem kdekoliv ode mne neodstupuje, cokoliv konám itu stejně mi po
máhá.“ („Deus semper praesentem se exhibet, semper paratum se
offert: quocunque vertero, me non deserit; ubicunque iuero, non re
cedit; (.uidquid egero, pariter assistit'í. Amatorium Tom.- ll. 254.)
Při tom nesmíme zapomínati, že jsme stvořeni pro život nadpřirozený,
nesmíme pustiti .se- zřetele svůj cíl posmrtný, kdv se nám má d'ostati;
největšího dobrodiní: věčné spásy v království Božím. Abychom toho
cíle jistěji dosáhli, dává nám Buh různé výstrahy v podobě rozmanitých
nehod a neštěstí, které stíhají naše bližní a dokonce i na nás dOpouští
bezprostředně ruzné rány a nehody, abychom se zcela nepřiklonili k této
zemi ana svou trvalou vlast nebeskou., po smrti nám připravenou.,
nezapomněli.
l t_vto nehody a různé strasti,.které vás, m. m., v minulém roce
potkalv, byly pro vás d'ob-rod-iním od“ Boha, poněvadž vás měly očistiti
a zkusiti, jste-li hodni svého cíle nadpřirozeného, nebe. A proto dobrý
katolický křesťan vzdává Bohu díky iza ty různé křížky, za ta různá
trápení po příkladu starozákonného Tobiáše. Kdlyž tento bohabojný
muž oslepl na obě oči, „nezarmoutil se na Boha, (nezatvrdil se proti
Bohu), ale nepohnutelný v bázni Boží setrval, d'íky vzdávaje Boh-u po
všecky dny života svého.“ (2, 14.) a Bohu za ty rány děkoval slovy:
„Velebím tě, Hospodine, Bože lsraelův, že jsi mne potrestal“ (11, 17.)
Podobně bl. Klement Hofbauer za všecky věci: dobré i špatné, příjemné
i nepříjemné, za všecky oslavy jako posměšky, křivdy a potupy stejně
Bohu vděčně říkával: „Deo gratiastf, „Bohu díky!“ atvrd'il zajisté
správně, že jest to „aureum compendiium permultorum' virtutis exerci
tiorum't, „zlatý doplněk ke cvičení mnohých ctností“
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M. m., nermuťte se_ani vy po příkladu řečených vzorů na Boha,
bylo-li vám v minulém roce něco vytrpěti; vězte, že ito jest pro vás
dobrodiním, neboť toto utrpení m'á býti zlatým klíčem, který má vám
otevříti bránu nebeskou a poděkujte i vy vděčně za to a zvoleite dnes
upřímně, jak to činil bl. Klement Hofbauer: „Deo gratiasl“ „Bohu díky!“
b) Nejen Bůh prokázal nám v minulém roce dobrodiní, ale ilidé,
z nichž na prvním místě jsou vaši rodiče. Vaši rodiče, m. m'., pečovali
nejen otčlesná dobra vaše, ale io duchovní. Bez rodičů, bez jich
lásky, bez jich neumdlévající ochrany snad mnohý zvás v minulém
roce byl zašel na cestu špatnou a na ní zahynul. jiný snad už byl
na této cestě a včas moudrým zasáhnutím, napomenutím, výstrahou
otce nebo matky byl na této cestě zadržen, od ní odvrácen a tím za—
chráněn. jak šťastni jste, že jste moh-li býti účastni těch dobrodiní.
A dnes na konci školního roku vzpomeňte si na všechna ta dobrodiní,
ty dalry vám od rodičů věnované. seřaďte si je v mysli a pak teprve
poznáte, jaká jest jich velká řada. A čím více je těch dobrotivých
darů jež jste od rodičů obdrželi, tím vděčnější má “býti srdce vaše
vůči rodičům! jen taková rodina jest klidná, spokojená a šťastná, ve
ve které děti projevují rodičům svým uctivou vděčnost, neboť vězte,
že vděčnost jest krásným tmelem pospolitosti a vzájemné lásky rodinné.
,A jestliže v některé rodině zavlád-nou sváry, různice, hádky, jestliže
soulad rodinný počne se rozvraceti, když pojítka lásky počnou
se uvolňovati, pak příčinou toho jest nedostatek vděčnosti, té jemné
něžné ctnosti, která má býti ozdobou nejkrásnější každého hodného
syna, každé "dobré dcery.
.
Archanděl Rafael, který provázel mladého Tobiáše na zpáteční
cestě k domovu pravil mu: „jakmile vejdeš do domu- svého, hned
pokloň se Hospodinu, svému Bohu, a poděkuj mu; pak přistup k otci
svému a polib ho.“ (Tob. 11, 7.) .Hle, archanděl vybízí mladého To
biáše neťo'iko k vděčnosti k Bohu. kte'ému se má poklonit a jemu po—
děkovat, nýbrž i k vděčnosti k otci, kterému má dáti na jevo svoji lásku
& vroucí vděčnost za všecka dobrodiní, která kdy od něho obdržel.
-'políbením.

Poslechněte ivy, m. m., rady archanděla Rafaela a ukazujte svoji
vděčnost k rodičům políbením. Líbejte tu upracovanou, mozolovitou
ruku otcovu, která tolik se přičiňovala, aby nám zaopatření a pokrm
_ vydělala, polibte tu drahou hlavu otcovu, která se již tolik napřemyšleta
a napřemýšlí, aby vám zajistila lepší budoucnost, polibte ty dobré ruce
matčiny, které vám už tolik pokrmů navařily, našily a popraly, líbejte
ty ruce matčiny, prací sice ztvrdlé, ale přece zase pro vás tak něžné,
neboť vás malé nosily, vás hýčkaly, vás s láskou jak nemocné tak zdravé
h-ladily; líbejte laskavá ústa matčina, která vás po prvé o Bohu učila.
a za vás tolik vroucích modliteb k Bohu iv roce minulém šeptala.
Važte si těch nejdražších dvou bytosti na světě, rodičů, dokud je máte,
splácejte _jich dobrotivou lásku vroucí láskou se své strany a pak se
bude moci o vás říci, že jste vděčnými a že podporujete blaho a krásný.
soulad v rodině.
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c) Ve druhé knize Makabejské čteme, kterak úředník královský,
Heliodorus těžce onemocněl a kterak ho Bůh na přímluvu kněze Oniáše
uzdravil. Tu řekli mládenci Heliodorovi: „Poděkuj Oniášovi, knězi,
nebo pro něho daroval tobě Pán život.“ Heliodor pak obětoval oběť
Bohu & Oniášovi poděkoval. (ll. Mak. 3, 33. 35.) Oniáš kněz zachránil
Heliodorovi život tělesný a tento mu za to poděkoval, ukázal se k němu
upřímně vděčný. Vzácnější tělesného jest život duchovní a o ten pe
čovali v minulém roce vaši učitelé & kněží, kteří s podivuhodnou oběta
vostí vzdělávali, pěstovali, zušlechťovali, rozmanitými vědomostmi obo
hacovali vašeho ducha. To jsou všechno dary a dobrodiní pro vás ceny,
které nikdy v plné míře ani odhadnouti nedovedete.
Národ náš, národ český, jest nyní nejvzdlělanějším národem jak
to dosvědčují iNěmci. Tak Dr. Michael Hainisch napsal: „Nikoliv my,
ale Češi mají nejmenší procento analfabetu. Proto vzdělání lidové české
obce dovedou přinášeti zcela jiné oběti nežli obce německé. Před těmi
úkazy nemůžeme se „zbaviti zahanbujícího poznání, že význam, jaký
má lidové vzdělání v boji o život mezi národy, mají Němci mnohem
menší pochopení nežli jejich slovanští sousedé.“ ')
A táži se, kdo přispěl k největšímu vzdělání našeho národa, kdo
vzdělával ivás po celý minulý rok s krajní trpělivostí s nasazením
svého zdraví? Byli to vaši obětaví učitelé. A proto projevujte jim po celý
život lásku a vděčnost, neboť vězte, že „vděčnost jest nejvyšším vzděláním
a čím je kdo vděčnějším, tím lépe dovede oceňovati tělesné i duševní
statky.“ (Dr. Forster.) lvy, m. m., můžete též přispěti, aby se mohlo
o národu našem“ říci, že jest netoliko nejvzdělanější, nýbrž inejmrav
nější, nejsvornější, nejvděčnější. A když to bude pravdou, pak nemusíme
se báti o jeho budoucnost!
Nuže budme za prokázaná dobrodiní a milosti vdlěčnými Bohu,
rodičům & učitelům, řídíce se napomenutím velikého apoštola národů:
„Ve všem díky čiňte, neboť to jest vůle Boží v Kristu Ježíši o vás
všech.“ (l. Thes. 5, &) Amen.

Prom'luva k prvnímu sv. přijímání |.

Sv. přijímání spojuje nás co nejúžeji s Kristem.
„Kdo jí tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm.“
(jan 6, 57.)
Dr. děti! Den prvního vašeho přijímání vám nadešel; za několik
okamžiků okusíte ten neskonale sladký pokrm, který Božský Pán připravuje
všem hodným lidem a zvláště dlětem ve své nebeské hostině. Dnes po
prvé přijmete do svého srdce nejsvětější tělo a krev Ježíše Krista, jako
přijímali sv. apoštolové při poslední večeři v památném, onom večeřadle
jerusalemském na Zelený čtvrtek. Vím dobře, že jste se na ten okamžik
svého prvního sv. přijímání již dlouho těšili, a proto jste se dobrou
sv.VJVzpovědí na ně připravili a s láskou a radostí přijmete dnes Pána
Jezise.
') Zeit 1914.

A dobře činíte, že s radostným a čistým srdcem chcete ke stolu
Pán-ě přistoupiti, neboť sv. přijímání působí v nás mnohé 'snilosti,
o kterých jsme se Ve škole v poslední době učili. Na prvním místě
pak sv. přijímání spojuje nás co nejúžeji s Kristem. A o tomto spojení
s Pánem, porozjímejme v této slavnostní pro nás chvíli, abyste poznali,
jakého blaha a duchovního štěstí se vám v krátké době dostane.
*
.

*
*

]. Veliký učitel církevní sv. Augustin, vyznal upřímně o sobě:
,.Nepoko_'né jest, ó Bože, srdce, dokud nespořine v tobě.“ Sv. Augustin

tímto \ýrokem doznává,.že srdce jeho ikažd'ěho jiného člověka, jest
nepokojné bez Boha, že touží po spojení s Bohem, že nic nemůže
člověka oblažiši, šťastným učiniti, když nemá svého Boha a nespočívá v
něm. A veliký tento církevní učitel zakusil na sobě lépe než kdo jiný
pravdivost toho, že není na světě pro člověka pravé radosti a blaženosti
bez Boha. Vždyť on v mládí svém hledal radost v zábavách, ba i hříš
ných. později pak v učených knihách mudrců pohanských, ale ne
našel tam pravé blaženosti a oko jeho zůstalo zasmušile' a srdce ne
tlouklo žádnou čistou radostí. Teprve když čítáním Písma sv. a naslou
cháním kázání sv. Ambrože se k Bohu obrátil, když duši svoji od hří
chu očistil, když s Kristem Pánem ve sv. přijímání se spojil, poznal, že
srdce jeho dosáhlo pravého pokoje, radosti a štěstí.
[)r. d.! l vy byste byly nešťastné, i vy byste nenalezly nikde pokoje,
kdybyste se od Boha vz-iilovaly, kdybyste hřešily. Hřích jest největší
překážkou, aby člověk mohl býti šťasten. Hřích jest urážkou dobroti
vého Pána Boha, který nás tak nesmírně miluje a o dobro naše pečuje.
Proto hříšník jest též velikým nevděčníkem vůči Bohu, kterému za
všechno dobrodiní se odplácí nevšímavostí a potupou.
(Zítily jste to samy, kdykoliv jste se hříchu dopustily, jak neklid
nými jste byly a že toužily jste po tom, abyste se toho hříchu zbaviti
mohly. Toho štěstí a té milosti dostalo se vám -všem včerejšího dne,
když jste se ze hříchu S\ých vyznaly, lítost nad nimi vzbudily a po
kání knězem uložené vykonaly. Zajisté všechny jste pocítily včera po
svaté zpovědi klid a mír ve svých útlých dětských duších a usínaly jste
s libým vědomím, že duše vaše je čistá a nevinná.
2. Než ještě větší blaho jest vám, dr. d., připraveno dnes ve svatém
vašem prvním přijímání. _lako sv. Augustin plné štěstí pocítil, když
hříchu se zbavil, ve sv. přijímání s Kristem Pánem se spojil, tak se
bude ďíti dmes ivám. Pravého Boha, ježíše Krista, jeho živé tělo,
jeho živou krev pod bělostnou způsobou chleba dnes po prvé přijmete
do svého nevinného, čistého srdce.
O tom pak, kdo přijímá tuto svátost praví výslovně Kristus: „Kdo
jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm.“ (jan 6, 57.)
Jaké to nesmírné štěstí, jaká blaženost jest pro vás, dr. d'., dnes při
pravena při té nebeské hostině, kterou nazýváme sv. přijímáním. Hle,
vy budete v Kristu Pánu, on pak ve vás a naplní srdce vaše milostmi
a požehnáním. Dnes po prvé zahrne vás Božský Spasitel svými dary,
srdce vaše zahřeje žárem své veliké lásky. Kristus miluje ovšem všecxy
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lidi, celý svět, ale s obzvláštní náklonností lne k dobrým, nevinným
dětem. — „Nechte maličkých p.ijíti ke mně a nebraňte jim.“ Tato slova
která pronesl Božský Spasitel vyčítavě k apoštolům, že nechtěli ma
iých dítek k němu pustiti, „platí na věky pro všechny děti všech věků,
tato slova, svědčící o nesmírné lásce Božského Pána k dětem, platí,
m. d., i vám!
Vizte! Když se jednalo o děti, neznal P. Ježíš únavy, kterou pociťo—
val jako člověk, pro děti byla božská jeho náruč stále otevřena v každou
hodinu, ve dne iv noci, pro děti byla ta dobrotivá pravice vždy po
zdvižena, aby jim žehnala, pro děti 'byla božská jeho ústa vždy' otev
řena, aby děti poučovala a své nebeské požehnání nad jich hlavami
šeptala.
Proto ustanovil Kristus Pán svátost oltářní, abyste vy, mrd., oo
nejplnější jeho lásku a dobrotivost okusili, proto ustanovil své tělo
a svou krev za duchovní pokrm pro vaše duše, abyste je přijímajíce
s ním se spojili. Nechte maličkých přijíti ke mně, volá Kristus Pán
k vašim rodičům, pěstounúm, vychovatelům, učitelům a kněžím. S vrouc
ností svého božského srdce zve vás každého k sobě., aby se mohl státi
pokrmem pro vaši duši: „Pojď ke mně, dítě moje milé a já tě ob
čerstvím, cítíš-li zármutek, já jej s čela tvého zaplaším, máš-li ve svém
dětském srdci bolest, já ji vyléčím, bojíš-li se nebezpečenství já tě
posilním a svým požehnáním na cestu tvého života tě oblažím.“
3. Svátost oltářní jest tedy pramenem nevystihlé lásky fBoží. Z toho
nevyčerpatelněho pramene vážili křesťanští bojovníci a trpitelé všech
století, zvláště pak mučenníci, prvních tří století, odvahu \a sílu. K to
muto nikdy nevysýchajícímu prameni piivedl papež Pius X., 'všechny
katolíky XX. století, aby častěji, ba možno-li, denně “posilňovali se
se v utrpeních našich dnů. A proto bylo vroucím 'vpřánímtohoto papeže,
aby dítky od nejútlejšího mfládlí,jakmile rozum jejich'dOSpěl tak daleko,
že dovedou rozeznávati dobré od zlého, byli k sv.'přijímlání nejen
připuštěni, ale ik němu vybízeni a povzbuzováni, jak jsem vám ne
dávno zvláštníjeho list a dekret (Quam singulari) otom předčítal.
Jest dojemným a pro nás povzbuzujícím čísti, kterak i mnozí vojíni
ve světové válce na bojišti imimo ně toužili po spojení s Božským
Spasitelem ve svátosti oltářní. Tak jistý vojín francouzský přišel z bo
jiště na krátkou dovolenou do Siaint-Quentinu, část cesty vykonal pěšky
a přes to zůstal až do 3 hodin od'polednc lačným, aby' mohl opě't
přijmouti Ježíše Krista ve svátosti oltářní.
Jeden bavorský dobrovolník, který byl zaměstnán v pisárně zů
stával denně až do 2 hodin odpoledne lačným. Nemohl totiž dříve
: úřadu od'ejíti a chtěl denně přijímati. Jiný nešťastný avojín, pozbyl
granátovou koulí obou očí, když jej kněz chtěl těšiti prohodil zcela
klidně: „Tu ve vnitř, v duši mě není žádné tmy, tu je vše jasné & světlé.
Vždyť dnes jsem přijal milého Pána Boha.“
Vizte, m. d., jaké to pěkně příklady pro vás. l vy jste musely dnes
zůstati lačnými déle než jindy, abyste mohly přistoupiti ke stolu Páně.
Je to pro vás jistý sebeúpor, jistá újma, ale přineste rády tuto malou
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oběť 5\ému l-"ánu vždyť jest nepatrnou proti těm darům a nilostem,
které vám dnes v pr\ním s'v. přijimání poskytne.
Až pak Kristus Pán sestoupí do srdce vašeho, až budete s ním
těsně spojeny, m. d., poděkujte mu za to štěstí, že jste se mohly ve
zdraví dočkati dnešního slavného pro vás dne, prvního sv. přijímání,
neboť mnohé děti, které se s vámi stejně narodily, předčasně že
m-řely.

Ponroste dále Pána ježíše za své rodiče a učitele, aby jim' odplatil
tu lásku a péči, se kterou vás vychovávají, by jim; nahradil milostmi
tu lásku, kterou vám nezištně projevují. Na konec pak proste vroucně
Pána, by vám dal milost setrvati v dobrém a ctnostném životě, byste
se od něho nikdy těžkým hříchem neodloučili. Proto důvěrně zvolejte:
„V ranách S\ých, Božský Spasiteli, ukryj mne a nedej mi odloučena
býti od tebe.“ Amen

Promluva k prvnímu sv. přijímání ll.

Jen srdce čisté a zbožné může přijmouti

svátost oltářní.

„Srdce (isté stvoř ve mně o Bože a ducha přímého obnov
v útrobách mých'.“ (Z. 50, 12.)
M. děti! Svatá chvíle, na kterou jste se ve svých dětských srdcích
tolik natěšily, na kterou jste náboženským vyučováním _se připravovaly,
den sv. přijímáni vám dnes nadešel. Z našeho náboženského vyučování
jste dostatečně poznaly, jaká blaženost jest vám připravena dnes v té
hostině nebeské, kterou nazýváme krátce sv. přijímáním.
Proč nazval jsem sv. přijímání hostinou nebeskou? Zajisté všechny
mi správně odpovíte, proto, že Ježíš Kristus sám, jeho živé nejsvětější
tělo, jeho ži\á nej5\ětější kre\ bude předmětem. této hostiny, které se
\šechny za několik okamžiků Zúčastníte, neboť toho Božského Pána
přijmete dnes po prve do svých čistých a nebo kajících srdcí svých.
A věru jen se srdcem čistým a zbožnými modlitbami připraveným
můžeme přistoupiti ke stolu Páně. Jestliže královský pěvec, David volal:
„Srdce čisté stvoř ve mně, o Bože, a ducha tvého obnov v útrobách
mých“, chtěl-li vstoupiti do starozákonného svatostánku Mojžíšova.
tím spíše musíme míti srdce čisté a zbožné my, když sám Bůh má dnes
sestoupiti

d'o d'uší našich.

——Nuže, porozjímejme

prvním sv. přijímáním otom,
čistého a 2. zbožného.

dnes,

před vaším

že Kristus vstupuje jen do srdce ].
*

i

*

]. Vzpomeňte, m. d'., na poslední večeři na Zelený čtvrtek, vzpo
meňte si, kterak Pán Ježíš připravil své apoštoly k prvnímu svatému
přijímání idle těla, čím příprava podle d'uše měla býti naznačena.
Písmo sv. otom praví: Po jedení pak beránka velikonočního vstal Pán
ježíš, složil vrchní roucho své a vzal bílý šat, i přepásal se. Potom: nalil
vody do mědiěnice, aby umýval nohy apoštolů a utíral je šatem. Když 1:
Petra počátek učiniti chtěl, zvolal Petr: „Pane, ty mi chceš nohy mýti?“
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Ježíš odpověděl jemu: „Co já činím, ty nevíš nyní, ale zvíš potom.“
lřekl Petr: „Na věky mi nebudeš nohou mýti!“ Ježíš pak odpověděl
jemu: „Neumyji-li tebe, nebudeš míti dílu se mnou.“ Tu zvolal Petr:
„Pane, je-li' tomu tak, umyj mi netoliko nohy, ale iruce ihlavt1.“
(jan- 13, 2—10.)

Všimněte si, tu. dr., že tímto Písmo sv. praví, že Pán Ježíš vzal
„bílý šat“, kterým se přepásal, že nalil čisté vody do nádoby rovněž
čisté čili do měděnice, že umyl nohy apoštolů čistě a ještě pak nohy
umyté pečlivě utíral, aby ani poskvrnky nečistoty, ani prášku na nich
nezůstalo. Tím čistým, bílým šatem, čistou vodou, čistou nádobou,
čistým mytím nohou, pečlivým jich utřením Kristus Pán naznačil, že si
pro všecky časy budoucí přeje, aby jen ti k sv. přijímání přistupovali,
aby jen ti jeho nejsvětější tělo a krev přijímali, kdo nemají na své
duši ani poskvrnky hříchu, ani prášku zlých náklonností a vášní.
Slova Kristova k Petrovi: „Neumyji—li tebe, nebudeš míti dílu se
mnou“ platí každému zvás! lvám praví Kristus Pán: .,Neumyji-li
tebe, neočistím-li tebe, tvou duši ve svátosti pokání od *všelikých
hříchu ústy svého kněze, kterému jsem dal moc hříchy odpouštěti,
nebudeš míti pO-Jílu se mnou, nebudeš moci přisednouti k hostině ne
beské, nebudeš moci hodně přijmouti tělo a krev mou. A kdyby jsi
se přece k tomu odvážil, pak bys sobě jedl & pil odsouzení čili nemohl
by ses dostati do mého království, do nebe a bráti pak podíl na mých
radostech a slávě věčné.
P. l)r. Marijan, vojenský kněz, Z i;alského bojiště sdělil o vojínech
z Dalmacie následující vzpomínku: „jeden za druhým se tázali, zdali
by se zde mohli vyzpovídati chorvatsky. A když jsem jim ochotně při
svědčil, přicházeli k sv. zpovědi denně již od pěti hodin ráno do 7 až do
8 a pak od 5 hodin odpoledne do 7 hodin i později večer. Na žádné misii
& vůbec nikde dosud jsem nezažil takové duševní radosti jako právě mezi
vojíny dalmatskými při slyšení sv. zpovědi. O kolik „pevných povah,
krásných, zlatých duší, jsem nalezl mezi mladíky a muži dalmatskými.
Po 20leié činnosti jako duchovní pastýř, ztratil jsem téměř víru v člo
věka, v Dalmatincích jsem ji opět nalezl, aby ve mně navždy žila. Ne,
lidstvo ještě. tak nckleslo, abychom musili zoufati nad lepšími, šťast
nějšími časy.“
Jak krásné to svědectví pro vojíny dalmatské! Tak krásně, tak (lob
ře vykonávejte i vy vždycky sv. zpověď před každým sv. přijímáním a
budete vždycky hodnými přistoupiti s očištěným srdcem ke stolu Páně.
2. Avšak netoliko čisté, ale izbožné srďce musíte míti před sv.
přijímáním. Písmo sv. nám líčí, jak neskonale zbožně si počínal Božský
Spasitel při poslední večeři. Praví se tam: „Pán Ježíš vzal chléb před
ním ležící ve svaté a velebné ruce své, pozd'vihl očí k'nebesům, k Bohu
Otci všemohoucímu a díky číně jemu, žehnal chléb a dával učeníkfun
svým.“ (Mar. l4,).
Hle, Kristus Pán pozd-vihl očí k nebesům a díky vzdával Otci své
mu, čili se modlil. Tak ivy v posvátné této chvíli pozdvihujte mysl
svoji nábožně k nebesům, modlete se nábožně a pokorně. Vzorem vám
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buďtež opět ti vojíni dalmatinští, o nichž se P. Marijan zmiňuje dále
takto: „Vkročil jsem do kostela a podiv můj byl nevylíčitelný. Téměř
všecky lavice na pravo i na levo byly obsazeny vojáky. Rozhlédl jsem se
po nich a pocí.il jsem teplo u srdce. Klečeli nakloněni ku předu, ruce
složené a“vztažené daleko před lavice, jakoby chtěli Pannu Marii ucho
piti za ruku. Levé koleno měli poněkud pozdvižené, jakoby chtěli po
vstati, aby učinili, co jim Matka Boží rozkáže. Modlili se pokorně chví
lemi společně a tak vrousn-ě jako sbor novosvěcencu. Pak zapčli vážně
a slavnostně nábožnou píseň a mně zdálo se, jakobych "slyšel cnoral
svatých mnichů z dávných časů. Pak vstávají. jeden po druhém jde
k missionářskému kříži a každý dává dárek do pokladničky, pokloní se
Ukiižovanému, dotkne se svatých ran, zbožně se požehná a tiše odchází
s okem zaníceným, se srdcem potěšenýmf“
3. Není ovšem divu, že vojíni tak zbožní a kající byli hodni, aby
přistoupili ke stolu Páně a že přijímali s radostí a plni víry a lásky k
Božskému Spasiteli. Zmíněný vojenský kněz v_vpravuje o tom takto: .,jed
no srdečné slovo stačilo a znavení vojáci téměř si urvali z volného času
tolik chvil, aby mohli jíti ku sv. přijímání. jejich „chvála Bohu“ se
ozývalo po kostele, před oltářem, před každým zastavením křížové cesty.
Oltář byl v pravém slova smyslu obležen a bylo nutno dávati pozor,
aby nikdo v tomto velikém zástupu nebyl opominut. Při sv. přijímání"
mne velmi dojímala ona živá víra, bez tarisejské strojcnosti každého
Dalmatince, kteráse jevila v očích na sv. hostii tak upřených, jakoby
viděli Pána Ježíše.
Po sv. přijímání hluboká, úctyhodná poklona a při tom tak prostá,
beze vší ostýchavosti, jakoby se to rozumělo samo sebou. To byly
obrazy nezapomenutelné! Jaké je bohatství víry v [)almacii! Víra Dal
matincii je tak životod'árná, že stále tvoří společenskou soustavu prvot—
ního křest'anství. V Dalmácii žijí dva, tři a ještě více bratrů se svými
rodinami na jednom statku vkrásné shodě, jednotě a pokoji. Starý
otec je patriarchou rodiny od're všech ctěn. Říkají, že Dalmácie jest
chudá. Nikoli. Dalmácie je bohatá na křesťanskou lásku bratrskou. která
je základem krásného života rodinného ispolečenského.“ (Květy lásky
1916.

ISS.)

'

M. dr.! Nemám vroucnějšího jiného přání, než abyste ivy při—
stoupili k prvnímu svému sv. přijímání s takovou čistotou, s takovou
zbožnosti, s takovou vroucí vírou a pokorou jako oni vojíni ze slovan
ské Dalmácie. Dr. Marijan mezi jiným napsal, že Dalmácie jest chudá
na statky pozemské čili že je neúrod'ná, ale za to že jest bohatá na
křesťanský život, zvláště lásku.
Naproti tomu musím říci o naší drahé české vlasti, že na statky
pozemské není nikterak chudou, naopak naše vlast jest velmi úrodnou,.
bohatou na všechny přírodniny a při tom krásnou, takže básník ji na—
zývá zemským rájem na pohleď. () kéž by naše milá vlast byla též bo—
hatou na lásku křesťanskou, na křesťanský život jako pokrevně ; námi
spřízněná, slovanská Dalmácie.
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Dr. d., umiňte si dnes, v slavnostní a pro vás památný den prvního
sv. přijímání, že se oto přičiníte, že budete dobrými křesťany, že
budete d'ětmi nevinnými, zbožnými, svých rodičů a učitelu poslušnými,
že Boha budete milovati nade všecko a bližního jako sebe samého.
“Pa-kpřispějete k tomu, že naše vlast bude bohatou nejen na statky po
zemské, nýbrž i na křesťanskou víru, naději a lásku, že u nás bude ne
jen ráj na pohled, nýbrž rajský pokoj a mír v srdcích našich. Amen.

Reč při pohřbu

Marie Munzarové zLipnice, žákyně V. třídy

obecné školy ll. obvodiu ve Dvoře Králové n. L.

M. m.! Není tomu dávno, ani ne plných H dni, kdy stáli jsme u
hrobu hodného & milého žáka naší školy V. Brdičky — a hle, neúprosné
smrt nespokojila se s tou jedinou obětí, ona si vyhled-ala novou oběť
neméně Čistou a nevinnou! Oh, zajisté, pravdivá jsou slova sv. apoštola
Pavla: „Uloženo jest lidem' zemříti a pak bude soud.“ (Zid. <), '.."7.)A
veliký a hrdinský trpitel Starého zákona Job praví: „Clověk narozený
: ženy, krátkého jest věku a naplněn bývá mnohými bídami. Krátká léta
jeho míjí a toliko mu jen smrt pozůstává.“ (14, l.)
Dr. m.! Jak hluboce pravdivá jsou tato slova trpělivého Joba, a jak
zkušenost denní je potvrzuje, vždyť vskutku ten život lidský jest tak
krátký, někdy až příliš krátký. Přijdeme, rozkveteme, odejdeme. Na
tomto světě se objevíme a sotva jsme se poohlédli, již zase odcházíme.
Sotva člověk spatří světlo světa, již volá jej ze Í: v luno své, odchází,
odkuď vzat byl, aby se proměnil v prach' země, z které vzat byl.
Neklamným dukazem této nezvratné pravdy jest dnešní pohřeb,
jehož jsme se zúčastnili, abychom na posvátné místo toto s truchlí-:ím
otcem doprovooili naši v Pánu zesnulou žákyni Marii.
Vizte, zde v těsné rakvi odpočívá něžná, bílá růže, teprve polo
mzvitá, zkosena hyvši předčasně mrazem smrti. Zemřela útlá dívka,
kte;á S\ým vzorným chmánízn, “vou příkladnou píli, bezúhonným živo—
tem ukazovala, že bude jednou užitečným členem společnosti lidské ::
živým, čistým údem církve Kristovy. Zemřela svým spolužačkám milá
družka, již ony pro její dobré vlastnosti ctily a milovaly. Zemřela svému
truchlícímu otci hodná jeciná dcera, jemuž byla naději a jedinou radost
nou útěchou v tomto životě. Zemřela konečně nám učitelům pracovitá
žačka, chlouba naší školy.
A proto—kdo z vás, dr. kř., se bude diviti té naší bolesti, kterou po
ciťujeme při pohřbu té drahé zesnulé Marie, kterou jsm-e všichni upřím—
ně milovati. Kdo z vás by nesoucítil zvláště žal & smutek otcův, jemuž
zemřelo jediné hoďné dítě? Vždyť Písmo sv. vyprawjíc o vzkříšení mla
dence Naimského, aby naznačilo veliký žal matky nad smrti svého syna,
dodává: „Hle, vynášeli mrtvého, jediného to syna matky jeho, a ta byla
vdova.“ (Luk. 7, 12.)
Než náš zármutek nesmí býti nemírný. jest dobře vzpomenouti
slov trpělivého joba, kterýž, když přišel o veškeren majetek i o své syny
a dcery, pln víry zvolal: „Nahý jsem vyšel z lůna své matky, a zas nahý
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se tam vrátím. Hospodin dal a Hospodin vzal, jak se mu líbilo; tak se
stalo, buď jménu Hospodinovu žehnáno.“ (]ob' ], 21.) Slova tato uvažte
zvláště vy, zarmoucený otče, pomněte, že Bůh dcpouští zármutek, ale
člověka vněm neopouští. Bůh dopustil veliký bol na vás, ale On vás
také potěší a vám pomůže ho nésti.
Vždyť pohleďme na smrt okem víry. Co jest smrt? „je to dovrše
ní stavby, smrt je kamenem posledním, je to poslední tah štětce, jímž
umělec dává dílu svému tak zvanou signaturu, to jest zpečetění. Nelze
ani mysliti, že by smrt zlem býti mohla. Vždyť je to cíl, k němuž pluje
celé lidstvo. První zakvílení novorozence, je začátkem loučení s tímto
slzavým údolím. Smrt je shledání se přátel, setkání se dušíf)
A proto smrt byla zajisté i pro naši v Pánu zesnulou vysvobozením
z útrap pozemských a radostným shledáním s dušemi jí drahými, zvláště
s její zesnulou matkou, která ji na věčnost předešla. — Pán života i
smrti ve svém nevyzpytatelném úradku povolal zesnulou Marii k sobě _do
svých stanu nadhvězdných, dokud byla čistá a nevinná, aby jí dechem
hřích-;: neporušené, vykázal, příbytek, připravený jí od věčnosti. Božský
Spasitel v této chvíli jakoby k nám volal: „Neumřela dívka, ale spí,“
(Mat. 0, ZM neumřela na věky, tělo její ukládáte k dočasnému odpo
činku. ke spánku, ale já je vzkřísím v den nejposlednější.
Ze duše v Pánu zesnulé vzata byla od' Boha na milost, o tom mne
uher.-pečuje příkladný, křesťanský život zesnulé. Bylat' velice zbožnou a
ušlechtilou duší, které jsem si opravdově vážil. Vzpomínám s radostí
oněch chvil, kdy zemřelá Marie s největším zájmem a posvátným nad
šením naslouchala mým slovům () Bohu, Spasiteli, smrti Jeho na kříži,
o věíno=ti. Vitiízn v audiu ty její smutné, ale čišté oči, 5 čelem bílým,
plným rajských snu a předtuch. Celé moře míru utěšeného a radost
ného se zračilo v těch „čistých zracíc'h, které tušily asi blízkou smrt i
když ještě do školy chodila, takže mně utkvěly navždy v mé duši.
V Pánu zesnulá přijala před smrtí zbožně svátosti umírajících a
svou duši posilnila na cestu do věčnosti nebeským pokrmem Božského
Spasiieře. Mohu říci že zesnu'á vyznamenávala se obzvláštní trpělivostí
a odevzdaností do vule Boží, že ač tak mladičká, mohla býti vzorem i
nám všem dospělým. jestli pak nějakými vinami bylo srdce zemřelé ob
tíženo. smyla je ve svátosti pokání a dlouhé utrpení před smrti je o
čistilo a duši zemřelé pro království Boží zcela připravilo.
Dr. v Kr.! Snažme se, abychom si též připravovali zde “svým milým
životem na zemi příbytek věčný v nebi. Zijme zbožně a čistěfjako v Pá
nu zesnulá. Vy pak, spolužačky, zemřelé Marie, kterou jste měly tak
rády, pomněte, že láska oprav- .ová trvá iza hrob, a proto tuto lásku
osvěd-Lujte jí skutkem, t. j. modlitbou, za spásu její duše, kdyby jí
snad v očistci bylo trpěti časné tresty, ne dosti odpykané zde na světě.
Ve svém budoucím pozemském životě následujte v Pánu zesnulou v je
jích ctnostech, zvláště ve víře v Boha, pracovitosti, nevinnosti a trpěli
vosti!
' _ *) Kněz Skácelík.

Nuže s Bohem, dr. Marie, spi sladce tento časný spánek, odpo
čívej v pokoji, po krátkém, ale tuhém boji a jednou tam -na věčnosti na
Shledanou. Amen.

Promluva při pohřbu Marie Fojtíková, myně III. třídy obec. &on
ll. obvodu ve Dvoře Králové n. L.
M. př.! Skola naše letošního roku jest velice častým účastníkem
smutné události v životě lidském, pohřbu. Od března jest to již čtvrté
Hítko, které nám smrt urvala. A jest to s podivením, že smrt vybírá si
své oběti v řadách našich ':lítek nejhodnějších a nám nejmilejších.
A tu mohu veřejně prohlásiti, že zde v Pánu zesnulá dívenka Marie,
u jejíhož hrobu dnes bolem dojati stojíme, byla také pilnou, svědomi
tou, tichou a bezúhonnou žákyní, kterou jsme my učitelé měli opravdu
rádi a kterou jste i vy, spolužáci, pro její dobré vlastnosti milovali.
Není tomu tak dávno, m. žáci, kdy vaše spolužačka, nyní zemřelá
Marie, seděla s vámi ve škole, jsouc s vámi účastna dobrodiní v_vučo
vání školního. A jak ráda vždy do školy Spěchala. Sotva před týdnem
ulehla však na lůžko, z něhož více nepovstala, neboť překvapila ji smrt,
třeba byla věku tak útlého. Duše opustila tělo, vznesla se tam v blan
kyt nadhvězdný, do ráje nebeského, k svému Stvořiteli, kterýž ji zajisté
s radostí vykázal příbytek ve svém království, aby tam okoušela ra
dostí, které ani oko její nevidělo, ani ucho její neslýchalo, ani na srd
ce jí nevstoupilo, pokud žila na tomto světě, v tomto slzavém údolí.
Tělesnou pak schránku zemřelé Marie doprovodili jsme dnes na cestě
poslední na toto posvátné pole k dočasnému odpočinku.
Z toho, m. žáci, vidíte, že smrt nešetří ani tak útlého věku, “tak
časného mládí, ve kterém právě žijete. Budiž vám to výstrahou, abyste
se nedopouštěli hříchů, byste snad se srdcem poskvrn-ěným neopouš
těli tento svět a abyste se bez milosti Boží neobjevili před svým Bo
hem. Proto snažte se, abyste žili ctnostně, svatě, plňte řádně své povin
nosti, buďte poslušni jak doma svých rodičů, tak ve ško're svých učitelů.
Važte si svého zdraví, svého života, tohoto vzácného daru od Pána
Boha, abyste si snad svou vlastní vinou předčasnou smrt nepřivodili.
"V té příčině poslouchejte svých rodičů, važte si rad vašeho svědomi
tého a o vaše blaho otcovsky pečujícího třídního p. učitele.
Vám, m. rodiče, kteří jste nad ztrátou dcerušky tak velice zarmou
ceni, vyslovují nejsrdečnější soustrast a zároveň dík, že jste svoji dceru
tak dobře vychovávali, že byla milá nejen učitelům a spolužákům, ale
zvláště Pánu Bohu. Pomněte, že Bůh si vzal vaše d'ítko do své nebeské
zahrady jako nevinnou květinku, aby ji snad“ ušetřil mnohého zklamání
a strádání, které by ji snad bylo potkalo.
Vám všem, nábožní křesťané, kteří jste v tak hojném počtu v Pánu
zesnulou dívku na poslední cestě sem doprovodili, vyslovují jménem
zarmoucených rodičů srdečný dík za tuto křesťanskou službu a vřelé
„Zaplaf Pán Bůh!“
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Promluva

při pohřbu.. Zofie Pauerové, žákyně.. III. třídy obecné
školy ve "III. obvodu ve Dvoře Králové n. L.

M. žáci! Opět jste doprovodili ku hrobu jednu svoji spolužačku,
opět stojíme s bolestně zarmoucenými rodiči u otevřeného hrobu vaší
dobré spolužačky a naší “milé žákyně. 'jest'to již třetí případ smrti,
kterým stižena byla letošního školního roku naše škola ve III. obvodu.
Na začátku roku školního nám zemřel jeden, potom v polovici školního
roku 1. února druhý žák a nyní krátce před ukončením škol. roku 9._
července tato vaše spolužačka Zofie, u jejíhož hrobu dnes na tomto po
svátném poli stojíme, abychom se s ní naposled rozloučili.
Z toho, m. děti, poznáváte, že smrt přichází_na lidi nejen různého
věku, ale. i v rozmanitém ročním počasí. Proto pravdivá jsou slova Písma
sv., že „nevíme dne ani hodiny“, kdy k nám. smrt muže zavítati, kdy
můžeme státi se obětí této neuprositelné, bledé paní, jíž nikdo z lidí, ani
nejmocnějších odporovati nemůže a nedovede.
Zde přítomná zesnulá spolužačka naše, Zofie, jest nám toho ne—
klamným důkazem. Pokud se pamatuji, zemřelá byla vždy zdravá a.
právě jí dotkla se smrt svojí ledovou pravicí a naše milá Zofie klesla
bezduchá v její náruč a dnes její tělesnou schránku uložíme v tmavý
hrob.
Sněhem byla pokryta krajina, když naposled jsme tu stáli u hrobu
zemřelého žáka naší školy, dnes krásná “krajina našeho města jest vy
zdobena rozkošnou zelení, nádhernými květy. Lulka i lesy svými pestrými
koberci nás zvou takřka k odpočinutí, a hle, naše spolužačka spočine
za- chvíli v těsném hrobě. Vy všichni těšíte se na prázdniny, že si od
počinete po pilné práci celého roku. [ v Pánu zesnulá zajisté se ještě
před týdnem' zdravá těšila s vámi, než prázdnin školních již se nedoč
kala. Bůh ve svém nevyzpytatelném úrad'ku pokynul a připravil jí prázd
niny jiné, prázdniny ve svém království, které potrvají věčně.
jsem přesvědčen, že Pán povolal duši naší drahé Zofie ve svůj věčný
stan, vždyť víte, že byla dítkem zbožným, svým dětským srde'čkem Pána
Boha upřímně milujícím, byla hodnou a pilnou žačkou, takže p. učitelé
byli s ní vždy Spokojení, byla poslušnou a milující dceruškou svých ro
dičů, kterým vždy radost působila, jež nikdy nezarmucovala, až nvní
truchlí nad její předčasnou smrtí.
Než nesmíme truchliti příliš a musíme se vůli Boží i v této .bolestné
zkoušce podrobiti. Zvláště vy, zarmoucení rodiče, čerpejte ve svém
velikém bolu útěchu z toho přesvědčení a vědomí, že Vaše drahá Zo—
líčka okouší nyní po těžké nemoci, zápalu mozkových blan, neskcmalýdi
radostí v nebi. A zajisté musí býti pro vás v této bolestné chvíli blahým
pocitem, že jste své dítko tak dobře a zbožně vedli a vychovávali, že
bylo shledáno hodným odplaty věčné v nebi.
Vy pak, m. žáci, nezapomínejte, že smrt může si ikteréhokoliv
: vás a v kterékoliv době vybrati. Proto žijte ctnostné, abyste se Bohu
a všem hodným lidem líbili a abyste byli. hodnými jednou se svou spo—
lužačkou Zofií v nebi se shledati.
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Nuže, milé dítě, přijmi'poslední pozdrav od'sve'ho-učitele nábožen—
ství, buď s Bohem, odpočinutí věčné dej ti, ó Pane, a světlo věčné ať
ti svítí. Amen.
Reč při pohřbu starosty „Orla“ p. Emanuela Erberta
ve Dvoře Králové n. L., Zl. ledna 1925.

Smrt jesttajemstvím rozřešitelným jen pro lidi věř'ícíx
„Ve všech skutcích svých pamětliv buď na poslední věci své"
a na \ěky nezhřešíš. “ (Sir. 7, 40.).

Dr. př..' S pohnutým srdcem, s duší bolestí dojatou, ujímám se dnes
na pOS\átném tomto místě slona abych se naposled rozloučil se zemřelým
přítelem, dobrým člověkem, bratrem Orlem, p. Emanuelem Erbeitem..
Nedá se upříti, že smrt, třebaže o ní denně slyšíme anebo v různých,
novinách se dočítáme, jest pro nás, zvláště pokud jsme zdravými, něco.
vehni obtížného k pochopení, že i přes tu každodenní zkušenost, že je-.
den člověk po druhém odchází tam, odkud není návratu, máme smrt
takřka za nemožnou.
Slyšíme-li, nebo čteme-li, že někdo známý a srdci našemu milý ze—
mřel, nemužeme ani v prvním okamžiku tomu uvěřiti, že „by ten nám
drahý člověk mohl býti mrtev. Avšak tvrdá, nesmlouvavá pravda nás._
nutí, abychom té zdánlivé nemožnosti uvěřili a doznali, že smrt se nezaa
stavila ani u našich známých.
Toto poznání, že smrt je pro nás něčím tak těžce pochopitelným',

že jest ukončením bytí jednoho, nám dobře známéhobytí pozemského &
přechodem do bytí jiného, námi dosud nepoznaného, jest pro lidi nevě-.
řící tajemstvím nejen těžkým, ale i nerozřešitelným, pro lidi však věřící,
jichž rozum jest osvícen světlem víry, smrt jest tajemstvím lehce vy—.
světlitelným.
Kdežto člověk ne\ěřící při pouhé \zpomínce na smrt propadá čer—
nému zoufalsu 1, člověk \ěřící naplněn jest blahou nadějí, že po smrti,
dojde odměny za své dobre skutky dle slov Písma sv.: „Ve všech skut-.
cích svých pamětliv buď na poslední věci své a na věky nězhřešíšl“
A takovým věřícím křesťanem byl v Pánu zesnulý náš přítel a
bratr, v rodině manžel, otec, tchán, p. E. Erbert. Veškeren jeho život
byl proniknut věrou, že jest pravda všecko, co církev katolická učí. Jeho
víra byla pevnou a stálou, nikdy v P. zesnulý ve své víře nezakolísa.I,_
ani v těch pro katolíky nejtěžších dobách, nestal se malomyslným, ani;
——kdy bylo třeba pro víru trpěti a oběti přinášeti.
Bylo to krátce po převratu, kdy přišel ke mně v P. z. a s „tváří váž—
nou, ale přece jasnou svým milým zpusobem zaprosil: „Vl. pane, potře—

bovali bychom přednášku, abychom to katolické uvědomění trochu p0-.
sílili.“ A když jsem se otázal na předmět, okterém! by bylo vhodno.
promluviti, odpověděl: „Nejlépe něco o křesťanské ženě.“ Souhlasil jsem
a dle přání v P. zesnulého jsem měl první přednášku tuto na svátek
Neposkvrn. Početí P. Marie odpoledne.

Než v P. 2. měl též víru živou, která přinášela krásné ovoce. Plnil
věrně povinnosti katolického křesťana. Každou neděli byl na mši sv.
zbožně přítomen, poklekl ve zpovědnici a přistupoval ke stolu Páně.
— Byl hodným, věrným manželem a starostlivým otcem, který své dvě
dcery pečlivě vychoval. Se svojí manželkou pilně pracoval po celý
život, takže se domohl — ač záhy osiřelý a chudobný —'slušného

majetku.
V P. 2. neomezil se však jen na práci v rodině, nýbrž jeho víra ho
povzbuzovala, aby pracoval imimo okruh své rodiny pro čest a slávu
Boží, pro rozkvět církve katolické a pro blaho spolubližních. Proto
vidíme v P. zesnulého, kterak ochotně béřc na bedra svá funkci před
sedy křest'. soc. spolku ato právě v době nejvážnější a později funkci
předsedy i Čsl. strany Lidové. A když mohl být-i vystřídán pracovníkem
novým, ujímá se vůdcovství v „Orlu“ jako jeho starosta. V této hodnosti
pečuje, aby mladí členové tohoto spolku cvičili nejen své tělo, nýbrž,
aby zušlechot'vali i svoji duši, aby měli nejen nadšení počáteční, nýbrž
aby si je udrželi trvale. Proto stará se o přednášky vzdělávací pro Orla
a to nejen vzdělavatele, nýbrž vybízí i ostatní členy ku přednáškám & sám
poučuje a k dobrému povzbuzuje. Na Boží Tělo s jinými členy staví
oltáře na náměstí a stará se, aby členové v kroji zúčastnili se s ním cír
kevních průvodů a v době velikonoční přistoupili korporativně ke sv.
přijímání. jeho zásluhou a za jeho vůdcovství bylo uspořádáno v měs
tě našem první veřejné cvičení „O:la“, které naše katol. hnutí tak ne
tobyčejnč posílilo.
V l--'.z. byl též předsedou na čas „Všeodborového sdružení katol.
dělnictva“, dále prvním předsedou naší „Reiifeisenky“ a tím svým či
nem její založení umožnil. Konečně v P. 2. byl ičlenem městského za
stupitelstva a v tom období jediným zástupcem strany Lidové, kde se
uplatňoval svými bohatými zkušenostmi životními a kdež zájmy katolíků
hájil, seč jeho síly stačily.
"Int, př. dr., stručný výpočet činů a práce a života v P. zesnulého.
„Nemo est laudibilior, qui ab omnibus Iaudari potest“ (Sv. Ambrož).
Nikdo není větší chvály hoden, než kdo může býti ode všech chválen.
Tato slova platí o v P. zesnulém, který pro své dobré skutky a milou
povahu, pro ovoce své živé, stálé víry katolické ode všech musí býti
chválen.
V listopadových dmech 1915 Skácel se k zemi mladý důstojník a
nadějný básník italský v Livomč 10. června 1888 narozený, tedy ten
kráte 27letý, byv zasažen rakouskou kulkou. jest to Giosue Borsi.
Těžce zraněný mladý vojín sahá po tužce a posledními tahy zaznamená
vá na papír: „0 sladká, dobrá, krásná smrti, milostná sestřičko nás
všech. Jak jsi drahá a milá všem, kteří po tobě touží a k tobě hledí v
lásce Boží.“ — A třesoucí se (rukou píše té, kterou po Bohu na zemi
nejvíce miloval, své matce: „Nelituji svého života, že ho ztratím . . .“
(Zivot lV. 189.)
V P. zesnulý nebyl zasažen nepřátelskou kulí, ale těžkou, bolestnou
nemocí, pod níž kleslo jeho tělo v hrob. Mám za to, že ion k nám
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mluví v této posvátné chvíli, kdy dojati s bolem v srdci u jeho hrobu
stojíme: Nelituji svého života, který byl zasvěcen Bohu, církvi, rodině,
svému rodnému městu a bližnímu. Neplač pro mne, dr. manželko, nc
plačte mé dr. dcery a milí zeťové, neplačte vy Orlové, lidovci, katolíci
i ostatní spoluobčané! Vždyť byste naříkali nad' mým štěstím. Přijal jsem
zbožně sv. svátosti, abych byl hoden přijíti k Tomu, jenž řekl: ,.já jsem
vzkříšení a život.“ Dokončil jsem své denní umírání, svůj pozemský boj
a probudil jsem se v životě, jenž nikdy nehasne.“
Nuže s Bohem, dr. př., a na shledanou!
Reč při pohřbu kněze Josefa Šťastného, profesora reálného gymnasia
v. v. ve Dvoře Králové n. L. nine 12. února 1922.

Činnost kněze pro lidstvo požehnáním.
„Drahát' jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho.“
(Zalm

Dr. v Kr.! Profesorský

sbor gymnasia

115, G.)

pověřil mne čestným (iko—

lem, abych jménem jeho se rozloučil se zesnulým svým dlouholetým
kolegou veled. p. profesorem josefem St'astným-, u jchož hrobu dnes
stojíme. P. profesor Šťastný stál u kolébky gymnasia královédťvorského,
neboť vyučoval na něm od; jeho začátku 1890 až do onemocnění r. 1917.
Profesorský sbor uznává plně zásluhy v Pánu zesnulého svého kolegy
o rozkvět ústavu, o zdárnou výchovu veliké řady studentů, kteří nyní
zaujímají jako ženy a mužové vzdělaní, vynikající postavení v různých
vědeckých oborech po širé naší vlasti. Prof. Šťastný byl přesvědčen, že
jen národ vskutku ušlechtilý a vzdělaný může dosáhnouti blahobytu a
svobody, a že jen národ mravně zachovalý dovede si tyto vzácné stat
ky duševní i hmotné udržeti.
Profesorský sbor rád dosvědčuje, že v P. zesnulý byl mužem u
čeným, povahy přímé, srdce dobrého, ušlechtilého, který pro své vědo
mosti a pro svou milou povahu byl ode všech členů ctěn a milován, tak
že neměl mezi svými kolegy žádných osobních nepřátel. Stojíce dnes
aarmouceni u hrobu svého kolegy voláme upřímně naposled: „Buď s
Bohem druhu milý, kolego a příteli dobrý, odpočívej klidně po těžké,
„vysilující práci duševní.“
Dále žáci 3 nejvyšších tříd gymnasia, které p. prof. Šťastný ještě
vyučoval, mne poprosili, abych jménem jich vyslovil zde u hrobu jich
profesora náboženství nejsrd'ečnější dik za všecku lásku a dobrotivost,
kterou jim v hojné míře osvědičoval, když se snažil jako jich učitel vésti
je k vyšším metám na zásadách Kristových. Slibují, že svou vděčnost
osvědčí zesnulému svému profesoru svojí častou vzpomínkou a jednou
jako inteligenti prací pro blaho našeho národa.
Konečně byl jsem pověřen, abych se s veledůst. p. profesorem
Stastným rozloučil jménem spolubratří kněží a veškerého lidu katolic
kého v městě našem.
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jest “tomu právě 3 neděle, kdy zemřel v Římě hlava nás katolíků
pap. Benedikt XV. lodle starobylého obyčeje obřadník zat'ukal kladív
kem na čelo zesnulého \olaje ho jménem a zjišťuje jeho smrt. Zvon z
chrámu sv. Petra 100 údery \ přestšnkách oznámil celému katol. mětu,
-že.\'elikěho, dobrého papeže Benedikta XV. není více na žim. — A
dnes koná se korunovace nově zvolené-ho papeže Pia Xl. A před touto
korunovací kněz zapaloval po třikráte trochu koudele volaje při tom:
-„Sancte Pater, sic transit gloria mundi“, Sv. Otče, takto zajde sláva
světská. Vždyť je jisto, že dříve nebo později vstoupí opět obřadník i
do komnaty nového papeže Pia Xl., opět zat'uká na jeho čelo, abv zjistil
-jeho smrt a dosvědčil pravdhost slo\: Sie tlansit gloria mundi. Tak
r_vchle zachází sláva světa, jak r_\chle shoří hrstka koudele.
Pia\da tato netýká se jen papeže, nýbrž každeho človčKa. Osvčdčila
se i na p. pro.eso.'u Sfastne'm, u jehož hroau dnes zarmouceni stojíme.
Byl silný. zdravý, těla vysokého, krásně urostlého, avšak to mohutné
"tělo bylo znenáhla nemocí podlamováno, až skleslo bezvládně v hrob.
Velké množství učených věcí, moudrých nauk, velkých vědomostí cho
Vala ta učená hlava p. profesora Šťastného a hle, dotkla se smrt svojí
Lrukou čela jeho a veškerá činnost duševní zastavena a čelo stalo se chlad—
“ným jako led. ——Muž silný, zdravý,

učený zemřel zrovna tak jako člo—

věk jiný, snad od narození churavý, těla slabého a ducha nevzdělanc'ho.
Transiit gloria mundi,.přešla sláva světa. Smrt jest spravedlivé, jak už
římský básník Horác napsal: „Palliďa mors aequo pulsat pede pauperum
tabernas regumque turres.“ Smrt bledá stejnou nohou stoupá na stat—
ky chudasu jako na zámky kTálu.
.
V Pánu zesnulý byl knězem a to knězem dobrým. „Jak krásná je
práce dobrého kněze. Vždvt' kněz znaje lépe než laik \ýznam náboženství,
zno\u a zno\u se stýká se svým Bohem, ať \e mši sv., či modlitbě ne
'bo v kázání a udílení svátostí. (_)n přivádí duše k Bohu, ty nesmrtelné
duše, za něž Kristus trpěl, ať jsou to duše nevinných dítek nebo duše
hříšníků. A při tom má často za swu práci nevděk, pohrdání, pronásle
dování. A kněz trpí, mlčí . . . než co d'ím . .. on ve svém brevířia
"ve mši sv. se modlí za všechny ty, kteří mu protivenství činí. V prav-dě
-„sacerdos alter „Christusl“
Takovým knězem byl v P'. zesnulý. Miloval lidi, jim pomáhal, seč
'síly jeho stačily. Zvláštní "láskou lnul ke své rodině. Když studoval ještě
v semináři, zemřela mu matka. A p. profesor od té doby snažil se na.—
'hraditi svým sourozencům lásku mateřskou. Sám jsa dobře svojí zbož
nou matkou vychován staral se o to, aby jeho sourozenci byli též ná'
ležitě vychováni, pečoval oto, aby jim zajistil slušně p'ostavení. A ja
ko matka dává vše pro své děti a nepřeje si žádné odměny, tak i prof.
Šf. radoval se ztoho, když se mu úsilí jeho podařilo a jeho drazí ú
spěchu dosáhli. Tomu bylo odměnou nejsladší. Na profesoru Št'. se
vyplnila plnou měrou slova franc. konvertity Francisca jammesa: „ja
kou to nenasytnou lásku čteme v obličeji svatého kněze, jehož ústy bez
ustání pohrává úsměv dobróty. jaký to zástup on zplodil svým srdcem
právě tak otcovským jako mateřskými“
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Francouzi mají pro bolest loučení s drahou bytostí, “od které jest
odejíti na delší dobu úsloví: „Partir c'est un peu mourir.“ Loučiti se
odchodem jest trochu umírati. je-li pro člověka loučení s lidmi, kteří
.se mohou ještě v životě shledati tak trpké a bolestné jako bychom po
cítili bolest smrti, tím větší jest bolest naše, když se máme zde na svě
tě rozloučiii na vždy s mužem tak dobrým, vzácným a šlechetným, ja—
kým byl náš drahý v Pánu zesnulý.
Než bol náš mírní útěcha, kterou nám skýtá naše víra, která nám
praví: „Co je smrt pro toho, kdo se vynasnažil v životě býti spravedli;
vým? Běh je dokonán. Zvony zvoní den velikonoční. Nastává věčnost.
Začíná nový lepší život. Slunce je tu, ono slunce, které nikdy více nes
napadá.“
.
Básník jul. Zeyer v básni „Kostel Chorazuv“ praví: „jest více než
poesie a umění, co' ježíš Kristus praw'l“: „já jsem vzkříšení a život.“
Tuto pravdu křesťanské víry v život věčný vyjadřuje též jar. Vrchlický-,
který na náhrobní kříž své zemřelé sestry, učitelky Emilie Frídové na
hřbitově v Nmých Dvorech u Kutné Hory dal vyrýti tento nápis:
„Duch žije dál, smrt zkosí pouze hmotu,
Ty's láskou život celý objímala,
tož zasloužíš, bys vedle toho spala,
jenž pravil: ,„já jsem cestou ku životu.“
Proto my znajíce dobře spravedlivý život a zbožnou přípravu na
smrt p. prof. Šťastného, smíme douiati, že smrt jeho byla šťastným shle
dáním se jeho duše s dušemi jemu drahými a loučíce se s truchlivým
srdcem zde u hrobu s tělesnou schránkou v P. zesnulého doufáme ve
šťastné shledání na věčnosti.
Nuže, s Bohem, milý náš profesore, neúnavný pracovníku, laskavý
Otče studentu, drahý miláčku Svých příbuzných, odpočívej v pokoji!
Hvězdy nebeské ať pokojem a mírem ozařují tvůj hrob a tvá práce, kte
rou jsi na duševním poli při výchově nastávající inteligence konal, nechť
přispěje ku blahu a štěstí tobě tak drahého národa a nechť v odměnu
zavolá Tě Pán: „Pojď, služebníče věrný, vejdi v radost Pána svého.“
Amen.

Reč u hrob-u 1“ kolegy Josefa Vaváčka, profesora státního reálného
gymnasia ve Dvoře Králové n. L. 1. června 1927.
jak krátké slovo značí dlouhý žal!
„ . . . Libuša zemřela!

(jul. Zeyer: Vyšehrad 172.)
Tato slova napsal náš český básník jul. Zeyer, když chtěl vystihnouti
bolest, jakou pociťoval český lid, když mu zemřela drahá kněžna Libuše.
Než slova ta vytryskla z toho něžného, životem těžce, zkoušeného, srdce
našeho pěvce, který pociťoval více než kdo jiný bolest při smrti svých
drahých miláčků a přátel.
Dr. př.! Stojíme dnes 11hrobu, do něhož chystáme se uložiti tělo
p. profesora josefa Vaváčka a já jménem sboru mám na rozloučenou s
drahým kolegou naším pronésti několik upřímných slov.
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Náš dobrý p. kolega Vaváček zemřel! jak krátké slovo značí pro
všedry nás profesory — dlouhý žal! Zesnulý byl milým, mírným kolegou,
který s vrozeným taktem- s každým obcoval a v rozmluvě volil vždy
slova jemná, laskavá. I při různosti názorů byl ke každému pln ohledu
a respektu.
'\Zemřel našim žákům dobrý učitel. Na vždy vypadla z ruky jeho
tužka, kterou jako profesor kreslení a modelování své žáky v umění tom
vzdělával, vypadl z ruky jeho štětec, kterým krásu přírodní nebo umě
lou na papír neb plátno přenášel. Na vždy jeho pravice vypustila křídu
a kružítko, jimiž na tabuli svým žákům počítal a rýsoval, aby do mysli
jich vkládal základy vědy matematické a geometrické. A proto naši stu
denti truchlí opravdu upřímně nad mrtvým svým obětavým profesorem.
Zemřel choti a dcerušce dobrý muž a milující otec. Zesnulý byl jistě
něžným manželem a přelaskavým tatíčkem. Potkal jsem jej před jedněmi
Vánoci, když vyhlížel dárky pro svoji dcerušku. A tu v hovoru jsem mu
řekl, když si posteskl, že těžko něco vhodného vybrati, že mu ta starost
přece jen činí radost. A tu mi řekl: Ach nevíte, jak rád to činím, jest
to pro mne nevylíčitelná slast, když jej dítě jeho obejme svýma něžnýma,
drobnýma ručkama. Přál jsem si vtom okamžiku býti umělcem, jenž
by dovedl zachytit tu zář těch radostně zjasněných očí otcových-, hoří
cích láskou k svému milovanému jedinému dítěti. Bylo v těch očích něco
opravdu nebeského.
_
Znaje tu velikou lásku v Pánu zesnulého soudím, že bylo jistě
bolestným jeho loučení s bytostmi jeho srdci tak drahými. Zpravdila se
jistěi na něm slova Lorda Byrona:
„Však ten, kdo srdcem blouznivým kdy lpěl
na málu milených, ten ví a zná,
žet' trýzeň“loučení ne těcha líbezná . . . ((
Proto inám, profesorům, žákům, choti, dcerušce, příbuzným, přá
telům a známým jest loučení v této bolestné chvíli, kdy stojíme u jeho
hrobu zesnulého, trýzní a nikoli těchou, je žalem, bolestí. .,Multis ille
bonis flebiťis occidit.“ ——
Mnohým onen dobrým Oplakávání hoden zemřel.
Avšak nesmíme podlehnouti v tomto svém žalu, který jest přirozený,
zoufalství, neboť jsme křesťany a zesnulý byl dobrým katolickým křesťa

nem. Smrt jest údělem člověka, jak již starozákonní job napsal: Člověk
2 ženy narozený krátký čas živ jsa naplněn bývá mnohými bídam-i —
a na konec přijde smrt. A opravdu běd, bývá málokdo na světě ušetřen
a smrti nikdo.
Již starořecký dramatický básník Sofokles ve své básni Antigoně na
psal: „Clověk proniká přes moře, zorává zemi, podmaňuje si zvířata, staví
si příbytky, sdružuje se v obce, umí mysliti a mluviti, umí léčit nemoci —
jedině smrti, Hádu nedovede uniknouti . . . Člověk ví, že se jeho vyna
lézavost musí zastaviti před branami smrti.“
Avšak někdy jest smrt ivysvoboditelkou pro člověka, jak jistý
francouzský spisovatel napsal: „La mort est secourable, la mort est
tranquille“ — Smrt je pomocnicí, smrt je pokojem'. A nemů-žeme upříti,
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že smrt jest v přečastých případech vysvobozením z útrap tělesných
i duševních.
jen v tomto smyslu uvažujice o smrti pochopíme slova, která „„napsal
v listopadu 1915. mladý italský důstojník, Giosué Borsi, když byl smr
telně raněn rakouskou kulkou a to několik okamžit-ů před smrtí: „O,
sladká & krásná smrti — milostná sestřičko nás všech. jak jsi drahá &
milá všem, kteří po tobě touží a k tobě hledí v lásce Boží.“
Slova ta jsou jakoby ozvěnou na hymnus smrti velikého světce církev
ního a zároveň velikého trpítele sv. Františka z Assissi: Si laudata mia
sorělla, morte corporale. Buď pochválena moje sestřičko, smrti tělesná!
Tato slova vytryskla z přesvědčení, že smrtí nekončí život vůbec,
nýbrž že smrt je pouze ukončením života pozemského a začátkem života
jiného, věčně blaženého, jak krásně to napsal Jar. Vrchlický:
„Smrt je pouze okno otevřené
v ten pravý, nekonečný den.“ (Cas. čes. Mus. 1902. 191)
Proto naše palčivá bolest našich slz, které nyní 11hrobu zesnulého p.
kolegy proléváme, jest mírněna přesvědčením, že duše jeho po smrti
došla nejen klidu, ale iodměny od milosrdného Pána za všechnu tu
hojnou práci, kterou v Pánu zesnulý po celý život poctivě konal. A prá
ce prolesorů je velmi namahavá, vysilující, jak otom svědčí ta častá
parte z různých ústavů, oznamující smrt nejen starců, ale mužů ve „věku
40—50 let. Doufáme, že Bůh Odměnil zesnulého iza ty strasti, jichž v
životě více než hojnou měrou zakusil. _lsme přesvědčeni tudíž, že smrt
pro něho byla oknem otevřeným v ten pravý, nekonečný den života ne
skonale blaženého.
V této víře pochopíme slova, která napsal univers. profesor práv
nické fakulty italské Ferrini: „Můžeme opravdu závidětl zemřelým klidu
v hrobě, na jehož kameni jsou vyrvta slova: „já jsem vzkříšení a život!“
(ll. 352)
.
Začal jsem Zeyerem a také Zeyerem končím a sice jeho slovy, která
napsal svému zemřelému příteli básníku Otakaru Mokrému a která já
pronáším jako poslední „s Bohem“ našemu zesnulému příteli a kolegovi,
profesoru ]os. Vaváčkovi: „Bůh dej ubohému lehké odpočinutí. Byl dob
rý a mnoho, ——
velmi mnoho trpěl.“

Promluva při sňatku mého bratra Josefa Komárka, odborného učitele
občanské školy v Něm. Brodě se sl. Pavlou Kuklťšovou : Hranic
dne 9. května 1922 v chrámu P. sv. Vavřinze ve Zbraslavicích.
Manželství jest nerozlučné, jako ta věrnost a láska snoubenců.
„Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“ (Mat. 19, 6.)
Jednou z nejkrásnějších zpěvoher českých jest Smetanova Opera „Da
libor“. A nejdojemnějším místem v této opeře jest výjev, kde Dalibor
rozpřáhá náruč po své vyvolené nevěstě, Miladě a volá: „Sem" na srdce
k věčnému svazku dušíl“ A Milada klesá mu v náruč s výkřikem: „Věčně
tvá.“ „Věčně tvůj, tvým chci býti stůj co stůj!“, pěje Dalibor navzájem

'Miladě.
19..

'
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Milovaní snoubenci! Stojíte zde před Božím oltářem, abyste za malý
okamžik také podali si ruce k „věčnému svazku duši“, abyste si přísahali
vzájemně „věčně tvůj“, „věčně tvá“, na znamení, že chcete společně
kráčeti cestou tohoto budoucího vašeho života pozemského, dokud vás
smrt nerozdvojí, že chcete si vzájemně pomáhati, se těšiti, jeden druhého
d'oplňovati tak, aby život váš byl krásný soulad, krásná harmonie, čili
krátce
aby byl šťastný.
Známa jest vám směska z ovsa a vikve na poli. Tato směsice má
dobré. vlastnosti. Vikev nelehne, ana se svými, úponky váže na stébla“
ovsa, který ji tak drží ve výši. aby nehnila, začež se vikev ovsu odměňuje
tím, že spodek jeho udržuje v ustavičném vlhku, proto tak záhy neuschne,
stále jest od kořene zelený a tak tato směsice poskytuje i v parném, su
chém létč št'avnatou píci.
Tyto dvě plodiny a vzájemný jich poměr dobře naznačují poměr muže
a ženy ve svorném manželství. Oves jest muž. Proto má býti samostatný,
silný, proti bouřím tohoto světa otužilý, v jednání pevný, neustupující
před prací a různými překážkami. Zena pak jest podobná vikvi; jest měk
ká, slabá, nerada vystupuje samotna před světem, na veřejnost, potřebuje
opory. Proto se ráda vine k manželi, u vědomí své křehkosti a tento ji
má chrániti a o ni se starati.
_ Kde. však poměr tento se zvrátí tak, že žena stane se mužatkou, ne
poddajným ovsem misto p0pínavé, hebké vikve, tu sotvaže zapražl slun
ce a horký vítr života vane, oba usých'ají. Manželé stojí tu vedle sebe,
nemohouce jeden druhého potěšiti a manželství podobá se brzy uschlému
poli po žních.
Opačně je tomu tam, kde muž je ženou, vikví. V samé sladkosti a
přepjaté něžnosti Splynou takoví manželé spolu, mají jedno srdce, ale
jsouce obě strany slabé, nemůže jedna druhou ve víru života udržeti,
chrániti a síliti a když přijde životní příval, obě zatluče k zemi. Cizímu
oku se zdá, že se 7elenají —-jako taková samotná vikev, která se stále
zmlazuje, stále kvete, ale lusků žádných nemá & vezpod hnije. Ve snění
a planém milkování ztráví celý život, aniž by co užitečného vykonali, jak

pro sebe, tak pro bližního.
Proto jest první podmínkou šťastného manželství, aby muž byl oprav
dovým mužem-, žena skutečnou ženou; síla s něhou, rozum s citem,
srdcem, má se spojiti v manželství, iná-li býti šťastné. — je to stará,
osvědčená moudrost, která praví: „Člověče, přičiň se a Bůh ti požehná.“
Bůh dá vám, milí snoubenci, to, po čem touží duše vaše, co přejí vám
všichni vaši upřímní přátelé, zač všichni Boha a zvláště já při nejdražší
oběti mše svaté prositi budeme, dá vám štěstí života, ale pouze pod jed
nou podmínkou, jestliže zachováte přirozený vztah a pořádek manželů,
když základem svého společného žití vždy budete míti onen svatý cit,
pro který chudá lidská řeč má jméno — láska.
Nežádám toho já, ale velí vám to, m. s., sám Bůh. Dvě největší při—
kázání, která lidstvu dal, jsou přikázání lásky: „Miluj Boha, miluj bliž
níhol“ Do srdcí lidských viožil Bůh lásku, protože chce, aby život pospo
litý v rodinách, v obcích i národech se řídil zákonem lásky. Co je při
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činou všech sváru, ruznic, bojů, v ůvotě soukromém iveřejnémz? Nic
jiného, než nedostatek lásky. Kdy bude na světě lépe? Kdy snese se k
nám, v toto slzavé údolí království Boží? Tehdy, až všecky propasti, jež
nás dělí, překlenou se mostem lásky.
A co platí o životě vůbec, to m. m. platí dvojnásobně o životě man
želském. Ze sv. evangelia je známou událost, jak Kristus jedno malé pa
chole postavil do prostřed apoštolů a k nim obrácen, pravil: „Nebudete-Ii
jako maličcí tito, nevejdete dk)Íkrálovství nebeského“ (Mat. 18, 2.) Z ono
ho pacholete vyrostl slavný muž, veliký světec & mučedník sv; Ignác
Antiochijský. Legenda vypravuje, že jako stařec ve vysokém věku byl
zajat, odsouzen „ad leones“ a v areně předhozen lačným lvům na pospas.
Dravci rozsápali celé jeho stařičké tělo, ale nedotekli se srdče jeho. Na
žlutém, lidskou krví skropeném písku areny leželo rudé, vřelé srdce svět
covo. A když k němu přistoupili diváci, tu v úžasu viděli, proč se ho ne
dotkly krvelačné šelmy. Ze spleti žilek na srdci tom totiž utkáno bylo
slovo Ježíš. Tak horoucně miloval sv. biskup Antiochijský, Ignác, svého
Mistra, že jméno jeho vrylo se v srdce biskupovof)
Vizte m. m. příklad veliké a silné lásky. Tak miluj ity, m. bratře,
svoji nastávající choť. Žádná práce, žádná oběť a námaha nebudiž tí
příliš obtížnou pro její spokojenost. Než láska jedné strany v manželství
nestačí. Vždyť přísloví praví, že jen láska uschopňuje chápati lásku a
jen láska lásku plodí. Proto prosím vás, m. nevěsto, byste i vy milovala
svého nastávajícího chotě, mého drahého bratra Josefa. „Láska se rodí
z jedné věci, ale skládá se ze všech. Podobá se .vlasum tak jemným,
které berou-li se vlas po vlasu, jsou nečitelné a bezbarvé, které, spojí-li
se však, tvoři zářnou, hustou a tak pevnou kadeř, že za ni druhdy při
vazovalizajaté k vozu vítězů.“") Svými drobnými pracemi pečlivé ženy,
které se neprávem přehlížejí, poněvadž jsou tak všední, jednotvárné jako
uuavující, které však pro blaho rodiny jsou tak důležité, tím úsměvem,
se kterým přivítáte svého manžela, až přijde domů ze školy unaven a vy
čerpán, dokážete svoji opravdovou lásku ku svému manželu a to budou
ty na pohled neviditelné bezbarvé vlasy, ale z nich uvinete si mocnou
kadeř, kterou jako vítěz, si lásku bratrovu, již jste si získala, trvale udržíte.
Vzájemná vaše láska budiž taková, že, kdyby bylo možno, jednou
po letech až sestárnete, prohlédnouti si srdce vaše, aby v srdci vašem,
m. nevěsto, bylo vyryto jméno „josef“ vašeho manžela a ve tvém srdci,
m. bratře, jméno „Pavla“, jméno to tvojí choti. Bůh to chce a žádá
od vás, kd'yž praví: „Opustí otce imatku a přidrží se muž ženy a
žena muže svého a budou dVa v jednom těle.“ (Mat. 19, 58). Jenom ve
výhni vzájemné lásky, může se dojíti k věčnému svazku duší; jenom v
lásce lze najíti ten poklad,-po kterém ob'aí v přítomné době toužíte: tr
valé štěstí manželské.
Dá se předpokládati, že ryzost této vzájemné lásky bude u vás, m.
m., jako téměř u všech manželů podrobena zkouškám. jako růže není
') ]. S. Baar.
") Barbey ď Aurevilly.

.
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bez trní, taki ve vašem žití objeví se trní. Ale ať již jméno tohoto trní
jest nezdar, nemoc, neštěstí v různé podobě, přece nesmí tím trpěti
růže — vaše láska manželská. jako zlato ryzí v ohni se teprve pozná,
tak teprve v utrpení a kříži se pozná vzájemná láska manželů. Pakli
však i v utrpení vaše láska pokvete & se udrží, pak se na vás splní slova
Písma sv.: „jest jako smrt mocné milování.“ (Pís. písní 8, 7.)
V této posvátné chvíli však jest zajisté vroucím přáním nás všech,
aby těch trnů, toho utrpení ve vašem životě bylo co nejméně & když
vám bude nutno trpěti, aby ty kříže byly snesitelné. Všichni přejeme vám
ze srdce, aby váš budoucí život poset byl růžemi štěstí a blaha. Proto
vám požehnali zde přítomní rodiče nevěsty, žehná várm v duchu náš sta
řičký otec, který pro stáří a nemoc nemůže býti přítomen v této pro vás
důležité době při posvátném obřadu. Avšak jsem přesvědčen, že v
tomto okamžiku obrací mysl svou k Dárci všeho štěstí, Bohu a jeho
dobrá ústa šeptají modlitbu za vaše blaho. Vždyť ten náš stařičký otec
nás všechny a zvláště tebe, m. bratře, jako svého syna nejmladšího, mi
luje a doufá a přeje ti, abys byl se svojí chotí šťasten a ona s tebou.
vlv

Zehná vám inaše před'rahá, v Pánu zesnulá maminka z rise nad
hvězdné. Nebylo jí dopřáno té radosti, aby se dočkala tohoto vašeho sňat
ku, ale jistě Boha za vaše dobro prosí. Vždyť víš, m. bratře, jak Tě
milovala a na Tvůj příchod se vždy těšila. Zehná vám pro tu lásku, kterou
jsi ty, bratře, ji vždy skutky osvěďčoval, jak pečlivě jsi ji v nemoci
ošetřoval, pokud jsi o prázdninách u ní býval, žehná ti za tu radost,
kterou jsi jí svým vzorným chováním způsoboval. „Budte šťastné, moje
milé děti a mějte se rády!“, tak volá k vání v tomto posvátném okamžiku.
Na konec prosím vás jménem vašich rodičů, jménem na.-šízesnulé ma
minky, byste budoucí svůj život si zařídili na základě našeho nábožen
ství. Vaši rodiče vás vzorně vychovali na zásadách sv. víry katolické,
které právě na vás dosud ukazují, že jsou dobré. Víš, zvláště ty, m. brat
ře, že tyto náboženské zásady nás uschopnily, abychom se domohli
slušného a váženého společenského postavení. Ty zásady nám vštěpo
vala naše sice prostá, venkovská matka, srdce však velikého, zlatého,
které bylo zjemněno mravoukou Kristovou. Ty zásady vedly naše drahé
rodiče k tomu, že nelitovali žádných obětí, aby nás na studiích vv
držovati mohli.

A proto jsem přesvědčen, že i vám budou jednou žehnat, vaše děti,
kterými snad Bůh jako ovocem vaší vzájemné lásky vás'obšt'astní. A pak
mír a pokoj bude nejen ve vašem srdci, ale i ve vaší rodině a pravé štěs
tí vaší odměnou. Bůh vás žehnej. Amen.

. Promluva při sňatku mého bratra .lUDra. Jaroslava Komárka,
podplukovníka soud; služby u divls. soudu v Praze se sl. Annou Ja—
úkovou
: Opočna dne 18. srpna 1923 v chrámu Páně sv. Liďmily
na Královských Vinohradech.

Manželství podivuhodné tajemství dvou lidských srdcí.
„Tajemství toto velike' jest, ale já pravím v Kristu a církvi.“
(Efes. 5, 32.)
!. Milovaní! Zivot lidský jest ve svých rozmanitých jevech tak mno
hotvárný, že jej různí lidé různě chápou, nazývají, pozorují a prožívají.
Jedni shodují se starými Římany, kteří tvrdili, že militia est vita hominis
super terram
že bojem jest život člověka na zemi. A nedá se upříti,
že \ tomto pojmenov:íní a chápání ži\ota lidského jest mnoho pravdy.
Nebot pozorj-uemeli zkoumáme-li ži\ot sníj, na našich bližních, po—
skchneme- li nějakého starce nebo stařenu, když nám líčí běh S\ého ži
vota, můžeme se přesiědl iii, že ten jejich ži\ot byl ustavičný boj, zápas
s rozmaniLými těžkostmi, různými nehodlami, nemocemi, živly přírodními,
zvláště špatnými lidmi a zlem vůbec. V tom smyslu dobře napsal Arnošt
Hello: „Zivot-, to? boj Cobra se zlem, nesmiřitelný boj na život a na smrt
a každého čeka buď vítězství, nebo pád. Není žádné zlatě střední cesty.
Ve středu je zbabělost a zlo.“
jiným lidem jest opět život lidský hádankou. A opravdu lidské srdce,
pramen života tělesného i duchovního, tot' tajemství těžko pochopitelné.
Je-li však jedině lidské srdce tajemství, pak dvoje srdce lidské jest větší
tajemství a dvě srdce lidská k společnému životu __ který, jak jsme svrchu
slyšeli, jest boj,
spojiti, toť znamená zdvojnásobiti, těžší učiniti tu há
danku života lidského.
Takovéto spojení dvou srdcí lidských děje se při křesťanském sňatku.
A manželství nazval sv. apoštol Pavel tajemstvím slovy, která jsem uvedl
v čelo sve řeči: „Tajemství toto veliké jest, ale já pravím', v Kristu a
crťkvif' Jako tajemné jest spojení Krista s nevěstou, církví, tak v man
želství vznik'í podivuhodné tajemství dvou srdcí lidských-,'dvou osob růz
ného pohlaví. A šťastné rozluštění tohoto tajemství umožňuje jediný pro
středek a tím jest věrná láska manželů. A to nikolivláska nízká, smysl
ná, nýbrž láska vznešená a čistá, jak nás ji vyučil Božský Spasitel, jakou
láskou miluje On svou duchovní nevěstu, církev.
„jsou slova, za nimiž se hloubí propast pojmu a významu a slovo
samo osvětluje to b_ezdno slabě jen jako slabá bludeička. jedno z těch slov
je láska. K pochopení toho slova je velké'vědy třeba, té vědy, kterou
nám Kristus dal, a již zářili ti, co po něm vínem byli zpiti,“ praví krásně
o lásce Kristově _lul. Zeyer. Ano, veliká, nepochopitelná jest a byla láska
Kristova k lidstvu,-k církvi -— a láskou mají býti naplněna srdce, která
se chtí v křesťanském manželství, na Společnou pouť pozemskou spojitiá
2.1 vy, m. m. jste poklekli nyní k oltáři, abyste si v nejbližším oka
mžiku podali 5\oje ruce na znamení., že chcete uzavříti ten podivuhod
ný S\a;:ek dvou lidských srdcí, manželshí, že chcete ode dneška vésti
ž'not společný.
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Nezapomínejte však, že militia est vita hominis super-terrain, že bo- '
jem jest život lidský na zemi. Proto bude vaší povinností, všeliké nesná—
ze, jež život lidský s sebou přináší, statečně přcmáhati. Doufám pevně,
že Ty, milý bratře, který jsi byl v krutých bojích u Krasniku, na Sánu,
u Krakova, u Vyškovského průsmyku, na Zlaté Lípě, který jsi později
vstoupením svým do ruských legií ukázal nejen svoji lásku k vlasti své,
ale ipodiwhodnou
statečnost, kterou jsi osvědčoval jako velitel legio—
nářského pluku na té širé slovanské Rusi, od Kijeva až po Vladivostok,
kdež všude jsi přečasto hleděl smrti vstříc: nezalekneš se ani těch mož
ných nesnází a strasti v životě manželském a budeš své choti statečným
ochráncem a podporou.
Podobně znaje Vaše vážné, : náboženského přesvědčení, čerpané zá
sady, m. sl. nevěsto, znaje Vaše dobré vychování v domě otcovském,
jsem o Vás přesvědčen, žei Vy svůj úkol v manžeství pojímátc vážně,
nebot“ znáte dobře, že „život lidský bolestí i radostí jest. Jsou v něm chví
le, kdy člověk kráčí tiše a spokojeně ve stínu Božím a chvíle, kdy jiná
drsná ruka vyrve ho odtud z klidného stínu a vrhne ve střed Zápasů a
bojů a ran,“ (Zivot IV. 40.), že tedy budete svému manželi statečnou
družkou, jasnou a milou těšitelkou, kdykoli těžší práce na jeho bedra do
lehnou a vážnější starosti jeho hlavu skloní.
Kristus, jak jsem výšeřekl, miloval a miluje.svoji nevěstu duchovní,
církev, a tuto svoji lásku osvědčil skutkem, obětí.
Tak i vy, dr. m., milujte se vřele _alásku si osvědčujte skutkem, a
bude-li třeba i obětí. „Milovati jest již dobře, ale ještě něco lepšího jest
býti milovánu. Nad to již není ničeho,“ tak napsal veliký romanopiSec
polský Sienkiewicz. „Láska je vzácný kořen velikosti a síly. Proto bla
hoslavené srdce, v němž kvete a voní a zraje láska slunnými, požehna
nými květy. je láska milostí, skýtaná srdcím pevným. r_rzím a bezelst
ným.“ (_l. Smrček)
Tedy pravá láska a to zvláště manželská muže vykvésti pouze \“ srd
cích bezelstných, to jest upřímných, v “srdcích r_vzích,vzájemně obětavýoh.
Proto jest nutno, abyste, m. dr., dnešním dnem počínaje, odstranili ze
srdcí svých všeliké kořeny nezřízené sebelásky, aby v nich mohl vy
trysknouti pramen čisté, ()bětaVé lásky vzájemné. P'ak budete moci zvolati
s jaroslavem Vrch'lickým: „Krásný je tvůj svět, muj Bože, veliký, neko
nečný, ale nade vše je v _něm láska. Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra,
mnoho naděje, ale všechno může láska.“ (Kříž Božetěchův.)
Co by vám, m. m., bylo platné význačné postavení společenské, bo
hatství, vaše tělesná knása, kdyby Vám scházela ta nejdůležitější pod
mínka všeho blaha manželského: láska. „Zivot zbaven toho, co jej šlech
tí —-totiž lásky ———
znatelně klesá, sesvchá a na konec hyne.“ praví učený

A. Sertillanges.
Nestačí však manželům láska chvilková, nýbrž láska jejich má trvat!
celý život. „L' art .de vaincre est perdu sans l'art de .subsistcr.“ Umění
dosáhnouti vítězství by bylo ztraceno, bez umění vytrvati. Láska man
želská má vydržeti po celý život. "Poněvadž však"člověk jest tvor křehký,
nestálý, potřebuje stále posily, potřebuje zvláštní studnice, : níž b_v-čer
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pal vždy nove a nové prostředky pro to nejpotřebnější v manželství —
lásku.
A tím pramenem nikdy nevysychajícím, jest nejvyšší a nejdokona—
lejší láska, Bůh. K Bohu tedy, m'. m., se denně uchylujte, aby Vaše
vzájemná láska se nezmenšovala, nevysychala, nechladla, nýbrž aby
kvetla, voněla, ve Vašich dětech, jestli Bůh Vaše manželství jimi požehná,
uzrávala, aby Vaše vzájemná láska zůstala vždy tak vřelou, jakou je dnes,
v den Vašeho sňatku. „Magna res est amor, si ad suum recurret princi
pium,“ veliká věc jest láska, vracíli se k svému původci ——Bohu. Bůh,
budete—Iiho dobře prositi, bude Vaši lásku živiti, zalévati, zušlecht'ovati,
povznášeti, všech dober udělovati, čili Vám udělovat'i své požehnání a

zajistí Vaše blaho, štěstí.
A toto štěstí od Boha ve Vašem manželství přeji Vám, dr. snoubenci,
všichni přátelé a příbuzní zde přítomní. Štěstí Vám přejí zvláště Vaši
rodiče, tu přítomní, kteří Vás, m. nevěsto, tak pečlivě a vzorně v_veho
vali, celý život šetřili, aby Vám vedle výchovy i věno dáti mohli a Vaše

pozemské blaho bude jistě jejich největší odměnou za všechnu starost
livou péči o Vás od zrození až po dnešní den.
Štěstí Vám přeje náš stařičký otec, který pro vysoké stáří a chura
vost, nemohl se k tomuto Vašemu sňatku díostaviti, ale který jistě v tuto
hodinu vzpomíná na svého syna a za Tvoji nevěstu a za tebe, m. bratře,
se tiše modlí. Vždyť tebe, obzvláště miluje pro tve' těžké utrpení a strá
dání ve válce a pro tvoji téměř 5letou nepřítomnost a vzdálenost od nás.
Vím dobře, kterak za války s dychtivostí denně sahal po novinách, kte
rak později po převratu v novinách hledal zprávu o legionářích ruských,
aby jeho dobré oči 7. novinářských zpráv čerpaly naději, že se jeho nej
dražší syn Jaroslav brzy a šťastně ze Sibiře vrátí.
Naše drahá, v Pánu zesnulá matka dočkala se sice toho, že se s Te
bou, m. bratře, po tvém návratu z Ruska uviděla, avšak nebylo jí do
přáno, by se mohla viditelně zde na zemí z tvého sňatku radovati a Vám
oběma požehnati, nebot' d'říme již tam na hřbitově Nebovidském svůj sen.
Doufám však pevně, že z té říše naďhvězdné, z říše Boží žehná ta naše
dobrá a o nás starostlivá matka Tvé nevěstě i Tobě, br. m., svému (l'ra
hému s_vnu, na kterého dlouhých 5 let ve dne, v noci myslila a za shle
dání se s Tebou Boha prosila. A nebylo to malé utrpení pro srdce mateř
ské, když téměř 2 roky 0 Tobě. svém synu, nejmenší zprávičky neměla.
Mám za to, že v tuto posvátnou chvíli Vašeho sňatku volá k Bohu o
štěstí a blaho pro Vás.
A Bůh, který již první lidi Adama a Evu svazkem manželským spo
jil, kterýžto sňatek jeho Synem, Božským Spasitelem na svátost byl po
výšen, jistě prosby naší drahé matky neoslyší.
Milosrdný a dobrotivý Bůh jest svou milostí snoubencúm obzvláště
nakloněn, vždyť na manželství jest závislé časné i věčné blaho celé řada;
lidí. Proto jest pravdou věta: „Les mariages sont écrits en ciel“, sňatky
jsou zapsány v nebesích. Avšak jen takové sňatky mohou býti zapsány
v nebesích, které jsou uzavřeny podle předpisů církevních před Bohem.
Proto při mši sv. nyní budu prositi Pána Boha, aby iVáš sňatek byl
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zapsán v nebesích, aby byl Boh-u milý, bv Vám dobrotivý “Pán po celý
Váš společný život žehnal. Amen.

Promluva při svěcení orelského praporu Jednoty čsl. Orla ve Dvoře
Králové n. L., dne 13. zčí 1925. (na XV. neděli po sv. Duchu).
V čem záleží láska k Bohu, k vlasti a k sobě?

Motto: „V mysli Boha, v srdci vlast, v paži sílu.“

Dnešní sv. evangelium nám líčí, kterak bázeň pojala zástupy, když
Kristus vzkřísil mládence Naimského a dal jej máteři jeho, takže velebily
Boha řkouce: „Prorok veliký povstal mezi námi a Bůh navštívil lid svůj.“
(Luk. 7, 16.) A zajisté Kristus Pán jest velikým Prorokem, nedostižným
Učitelem, který nás naučil tomu, čemu nenaučili všichni učitelé světa, totiž
pravé lásce k Bohu.
V kázání na hoře, kde rozvinul Kristus jádro svého učení, praví vý
slovně: .,Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákona nebo proroků;
nepřišel jsem zrušit, ale naplnit. V pravdě zajisté pravím vám-: d'okavad
nepomine nebe a země, nepomine jediné písn—ěnebo jediná čárka ze zá
kona, až se všechno stane. Kdo by tedy rušil jedno z přikázání těchto
nejmenších a vyučil tak lidi, nejmenším slouti bude v království nebes
kém, kdo by však činil a učil, ten bude velikým slouti v království ne-,
beském.“ (Mat. 5, 17.) —-A ke konci kázání svého pravil: „Ne každý,
kdo mi říká „Pane, Pane“, vejde do království nebeského, nýbrž kdo činí
vuli ()tce mého, jenž jest v nebesích.“ (Mat. 7, 21.) Když pak se ho
tázal mladík jeden, co má činiti, aby měl život věčný, odpověděl mu
Kristus: „Chceš-li do života 'vejíti, zaehovávej přikázání.“ (Mat. 19,
n.m.—w.)

Z toho, m. dr., patrno, že láska k Bohu, láska ke Kristu záleží v
zachovávání jeho přikázání, nebot' výslovně dí Pán: „Kdo má přikázání
moje a zachovává, ten mě miluje. Kdo mne nemiluje, slov mých neza
chovává“

(jan

14, 21 ——24.)

.

.

*

Dr. přátelé! Slavíte dnes významnou slavnost pro sebe i pro celou
naši tarnost, posvěcení svého praporu, jejž jste si obětavě opatřili. Na
svůj prapor dali jste si zobraziti obraz svatého knížete českého, sv. Vác
lava a na druhou jeho stranu dali jste vyšíti krásná slova: „V mysli Boha,
v srdci vlast. v paži sílul“ A rád doznávám, že vhodně jste spojili obraz
sv. Václava se mým heslem: V mysli Boha, v srdci vlast, v paži sílu!
Sv. Václav miloval Boha, na něho myslil při všech svých pracích a
podnikáních. Sv. Václav iv noci vstával a do svatostánku se ubíral,
aby tam vroucí modlitbou Boha oslavoval a tak, dokazoval, že Bohu
patří všechny jeho myšlenky a že myslí na Boha dnem i noci.
Sv. Václav miloval svou vlast, miloval svůj drahý národ český a
jeho blaho vždy na mysli měl. Vždiyt' staral se upřímně o pokřesfění
svého lidu a jeho duchovní vzdělání a zdokonalení. Proto zakládal- _koste
ly, zvláště dal základ k chrámu sv. Víta v Praze a stavěl školy. A když
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byla vlast v nebezpečí před nepřáteli, bránil jí mečem a dovedl její samo
statnost uhájiti výhodnou přátelskou smlouvou s císařem německým.
S\. Václav byl pečlivý io své tělo. Byl ctnostný, a proto zdravý
& silný. Hravě přemohl v souboji Radsla\a a vražedný útok svého bratra
Boleslava z prvu odrazil a podlehl teprve přesile najatých vrahů. —
Avšak sv. Václav byl i silný duchem, dovedl _své náklonnosti potlačovati
& i s nepřáteli se smířiti, jak to Kristus káže. S přemoženým odpůrcem
se smířil, když k Radslavovi prohlásil: „Měj na svém dosti, já tvého ne
žádám.“ jako opravdový následovník Kristův, odpustil isvému bratru
jeho bratrovražedný čin, neboť poslední slova, která před smrtí pronesl,
zněla: „Bratře, to ti odpusť Bůhl“
2. Dr. př.! Po příkladu sv. Václava napsali jste si na svůj prapor:
V mysli Boha! Tímto heslem hlásíte se hrdě ke křesťanskému nábožen
ství, ke vznešené nauce toho Krista, který nás správně naučil Boha znáti
a jenž nám přikázal za první a nejdůležitější povinnost, abychom Boha
vždy v mysli měli a jej milovali, když slavnostně prohlásil: „Milovati
budeš Boha svého z celého srdce svého, z celé duše své a ze vší mysli
svél“ (Mat. 22, 37.)
Lásku však k Bohu, lásku ke Kristu ukazujeme právě tím způsobem;,
když zachováváme přikázání. Proto jen tenkráte, d'r. Orlové, budeme
míti opravdu v mysli Boha, budete-li řádně plniti svoje povinnosti k _Bo
hu, k sobě .a bližnímu, “jak“jsou v přikázáních Božích i církevních obsa
ženy. Z té příčiny nezapomínejte na zbožnou modlitbu, kterou denně bu—
dete osvěd=čovati, že na Boha myslíte, když k němu mysl nábožně po
zdvihujete. Navštěvujte každou neděli a svátek mši svatou, abyste se k
Bohu přibližovali a požehnání pro své práce a pro svůj život vypro
šovali. Přijímejte svátost pokání, kdykoliv duše vaše nějakým hříchem se
poskvrní, abyste se opět s Bohem smířili, přistupujte často ke _stolu
Páně. abyste se ve sv. přijímání s Bohem spojili a nebeským pokrmem
se ,posilnili.
Vždyť bez Boha, bez Krista, smutný a neradostný jest život na světě.
Boha nemůže nám na světě nikdo a nic nahraditi a kdo by své štěstí
na něčem jiném než na Bohu zakládal, ten by se zklamal a dříve nebo
později s hořkým pláčem a bolesti by svůj omyl a blud poznal.
Učitelka Wantollová, katolička, z lásky 1: muži, Dru Herboldovi, mla
dému lékaři, přestoupila k protestantismu, d'oufajíc v lásce k muži na
lézti celé své štěstí. Brzo však poznala, jak klamné si představovala celé
své štěstí bez cirkve katolické a bez Krista, vtěleného Boha. Muž k ní

brzo ochladl, stával se jí nevěrným a na konec na smrt nemocnou, on,
lékař, ji bez pomoci zanechal. Předstíraje vyřízení nutných záležitostí,
za jinou ženou do Berlína odejel, prohlásiv, že nemoc její jest nepatrnou,
vzniklou pouze z rozčilení. Než se však vrátil, mladá jeho paní zemřela.
Dotyčná žena 2 dny před smrtí ukončila svůj deník těmito bolestnými
větami: „Ráda bych se modlila, ale nemohu. Opustila jsem Boha a nyní
Bůh opustil mne. Vše ve mně volá: „je přece Bůhl“ —-Vzpomínám často
na svoje mládí a'na den prvniho svatého přijímání — ne s útěchou,
nýbrž s hrůzou. Vše, co jsem měla, i svého Boha opustila jsem z lásky
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k člověku. Nyní mne opouští tento jediný člověk, který mi měl býti
vším. Nemám nikoho. jsem jako žebrák. Smrt v duši, smrt v těle a stále
mi zní v uších slova Písma svatého, která jsem kdysi slyšela na missii:
„Poznáš a okusíš, jak je to zlé a trpké, že jsi opustila Hospodina, Boha
svého." (Zivot Vll. 328.).
Jak hrozná to zpověď duše, která opustila Boha a nahradila jej člo
věkem! Této nešťastné ženě dostalo se v posledním okamžiku vskutku
zázračné milosti, že mohla se vyzpovíd-ati, hříchů mých litqvati a s Bo
hem se smířiti.
Proto vy, m. m., držte se ve svém životě hesla, které jste si dali
vetknouti na svůj prapor. Držte se své katolické pravé víry, v mysli své
mějte Boha a jeho jednorozeného Syna ježíše Krista, který dle básníka
Zeyera jest „jediný zjev, kterému neubývá záře v onom pekle lží, muk
a frašek, které se u nás nazývají životem. Kristus je ten, který neoklame
a neopouští.“ A zajisté pravdu napsal Zeyer, jejíž potvrzení nalézáme ve
slovech sv. Pavla ke Kristu: „Pane, ke komu půjdeme? 'l'y máš slo
va života věčného a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, Syn
Boží." (jan (), 69. 70.)
3. Kdo miluje Boha a na něho myslí, ten miluje pro Boha i sebe i
bližního a snaží se všem lidem dobro prokazovati a k němu jim pomá
hati. Proto usiluje o blaho a povznesení především těch, kteří jsou mu
nejbližší, to jest svých krajanů, pracuje o rozkvět nejprve své rodné
obce a potom, pokud síly stačí, přispívá ku blahu všech občanů spo
lečně zem a stát s ním obývajících, zkrátka miluje svou vlast, svou rod
nou zem a všechny lidi tuto zem s ním obývající.
A tuto lásku k vlasti chcete i vy ve svých srdcích živiti. ji zušlech—
ťovati, a proto jste si dali na svůj prapor vepsati druhé heslo: „V srdci
vlastl“ A dobře jste tak učinili!
Láska k vlasti, m. dr., není blouznčním, za jaké ji prohlašuje hmo
tařský názor některých lidí, láska k vlasti není mámením smyslů, nýbrž
láska k vlasti je mocnou, bohatou, duchovní silou, která člověka může
nad'clmouti k velikým činům. Doby vroucí lásky k domovině byly v kaž
dém národě i dobou nejvyššího hrdinství. Z lásky k drahé domovině
čerpal mnohý skrušený národ sílu, aby přestál i dloby nejtrudnější.
Když Jerusalem padl v prach, pěl prorok nad jeho zříceninami po
hřební píseň, z pravé lásky kdomovině takto: „Kterak sedí samotné
město, druhdy plné lidu; Paní národů vdlovou učiněna jest; kněžna kra
jin poplatnou učiněna jest. Pláče v noci a slzy její tekou po lících je
jich. Není, kdo by ji potěšillze všech milých jejích. Všichni přátelé jí
pohrdli a učiněni jsou jí nepřáteli.“ (Pláč jerem. l.)
Odvedení zajatci jerusalemští seděli však daleko na březích řek ba—
bylonských a plakali po ztracené vlasti judské. Na vrby zavěsili své hu
dební nástroje a jejich smuteční písně takto zněly: „Zapomenu-li na
tebe, jerusaleme, at' mi uschne má pravice! Nechat přilne jazyk můj
podnebí svému, nebudu-li tě pamětliv, nebudu-li m—ítijerusalem— za vr
chol radosti' Své! Babelská lupičko, 'blažen,'kdb oplatí tobě, co jsi spá
chala na nás!“ (Z. 136.)
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Tak vroucně milovali svou vlast lidé a teprve tenkráte poznali, co
ztratili, když byli Babyloňany ze své domoviny násilně odvedeni a jako
zajatci od své vlasti tisíce mil vzdáleni.
Příklad skvělé lásky k vlasti podali též Numant'ane, obyvatelé se—
verni Afriky za časů římských v ll. st. př. Kr.! Po 10 let (143—433)

odporovali obyvatelé Numantie se svým nepatrným množstvím 8.000
proti vojensky vyškoleným plukům římským. Tisíce Římanů kleslo v
hrob, mnohý vůdce římský utrpěl hanebnou porážku od statečného
hloučku Numant'anů. Až konečně slavný vojevůdce římský Scipio s voj—
skem ()O.000 bojovníků čítajícím, zmohl město vyhladovělé a umořenč.
Mnozí z Numant'anů před vydáním svého rodného města volili _dobro
volnou smrt. Nechtěli \id'ěti záhuby domova. Zajatí Numantané, římskými
\'ojíny od\áděni, uhlí se na zem, když dospěli na hranice \lasti a libali
zem, v níž se zrodili a jako poslední vzpomínku vzali si sebou hrsť
země do vyhnanství.
Tak milujte i vy, m. dr., svou vlast jako Židé a Numant'ane. Vv ne—
jste z vlasti násilně odváděni, naopak vy můžete klidně žiti ve svem rod—
ném městě, ve své rodné krásné naší vlasti. Proto pracujte radostně kaž—
d'ý ve svém oboru, vzdělávejte se ve svém oboru, prohlubujte se i ná—
božensky, prokazujte dobro svému bližnímu a pomáhejte tam, kde je po
'moci třeba. Zkrátka milujte svou vlast, svůj národ a to především ty nej—
bllžší v rodině, továrně, dílně, obci skutkem a nikoliv snad jen slovem.
K takové vážne, opravdové lásce vybízí nás dějepisec Palacký slovy:
„Máme mnoho vlastenců, kteří rádi se honosí vlastenectvím, ale nečiní
nic ve prospěch vlasti a národa svého. Nechť nemyslí naši mladi, když
budou (ústy) vlastenčit, že to dostačí, vzdělávat se musí, sebe i celý ná—
rod“ — Budete-li se m. m., říditi tím-to upřímným napomenutím naše—
ho velikého dějepisec, budete-li se vzdělávati, se zušlecht'ovati, budete—li
každý na svém místě poctivě pracovati, pak můžete o sobě říci, že jste
naplnili to krásné orelské heslo: „V srdci vlasti“
4. Láska k vlasti vyžaduje \šak, ab\chom nejen pro \last usilovně
prac0\ali, ale vlast potřebuje někdy iobrany, potřebuje silných paží
ale také silných duší, které by byly ochotny iž'ivot položiti za svoji
vlast. vyžaduje-li toho její bezpečnost a svoboda. Dobře praví v té
věci spisovatel Korner: „V oběť položiti život za svobodu a čest svého
národa jest povinností každšého syna, každé dcery vlasti.“
V-přesvědčení, že síly potřebuje každý národ a všechny jeho čle—
nové .a to jak jednotlivci, tak irúzná sdružení a spolky, které národ
tvoří, dali jste si napsatJ' na svůj prapor ďalší heslo: „V paži sílul“
Sílu tělesnou pěstujeme a zvyšujeme 'prací tělesnou a tělocvikenr.
Proto tělocvik jest povinným pro každého Orla, zvláště mladého, který
jej bez ohrožení svého zdraví tělesného pěstovati může. Avšak iten
Orel, který necvičí, může a má se o své zdravé tělo starati. A tuto péči
o své tělo ukazuje, když se varuje všeho, co tělu lidskému jest škodlivé
a jeho zdraví ohrožuje. Proto dlobrý Orel bude _se varovati nemírného
kouření, zvláště 've"věku mladénu'ďobrý Orel bude ,se varovati nestříd
mosti v jídle a pití, dobrý Orel bude se varovati hříchů proti čistotě.
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bude se stříci smiistva, neboť všechny tyto hříchy zdraví lidské podko
pávají a sílu paži odnímají.
K tomuto boji proti zlým náklonostem, které duši člověka po
skvrňují &tělo jeho hubi, jest potřebí síly v duši, silné vůle a v_té
_se musil každý Orel cvi.iti. Rečník athenský Demosthenes byl ve svém
mládí těla slabého, prsou vpadlých a hlasu koktavého. A přece při
těchto nedostatcích tělesných, které jistě řádnému řečníkovi jsou na
závadu, Demosthenes si umínil, že se stane řečníkem.. A poněvadž měl
silnou vůli, také toho dokázal. Svá prsa zesílil stoupáním do kopců
a svou koktavost vyléčil, když s kaménkem pod jazykem snažil se na
břehu mořském přehlušiti vlnobití mořských vln. — A svého cíle Demost
henes dosáhl, stal se známým řečníkem a to proto, poněvadž měl

anou vůh.

Tak ivy, m. m., cvičte se nejen v síle paží, ale iv síle vůle.
Buďte silnými a vyškolenými tělocvikáři, ale buďte také silnými, vy
tříbenými katolickými křesťany, kteří se nebojí bojovati proti pokušením
a zlým náklonostem ke hříchům', které život lidský podlamují. Každý
Orel má býti silný též v utrpení a v bolestech, které život lidský při
náší Tělocvik nemá býti u Orla jen pěstováním síly tělesné, ale také
pěstěním síly duševní, síly mravní.
Řiďte se tudíž, m. m., napomenutím dnešní sv. epištoly: „Kdo totiž
rozsévá na svém těle, z těla také bude sklízeti záhubu; kdo však roz
sévá na duchu, z ducha bude sklízet život věčný. Dobré čiňme bez
ustání, nebot časem svým budeme sklízeti, neochabneme-li.“ (Gal. 6, &)
Nuže sv. Pavel varuje nás, abychom neosévali pole těla svého zlými
žádostivostmi, které vedou k záhubě, ale abychom spolupůsobili s mi
lostí Ducha sv. v boji proti hříchu a abychom v tomto boji nikdy
neochabovali. Tak bude odměnou naší život věčný. Rid'te se tedy, m.
m., tímto napomenutím velikého apoštola národů a pak vyplníte heslo
na svém praporu vetkané: „V paži sílu, ale tím i v duši sílu.“
.-

»

Dr. přátelé! Poznali jste z dnešní řeči mě, že jste si dali vetknouti
krásné heslo: „V mysli Boha, v srdci vlast, v paži sílu“ s obrazem
sv. Václava, který se těmi pravdami v hesle vašem obsaženými řídil.
——
Nuže za světlým vzorem svého knížete, sv. Václava, ve svém životě

kráčejte a kdykoliv pohléd'nete na svůj prapor, nezapomeňte na dnešní
den jeho posvěcení, nezapomeňte, že máte míti v mysli Boha, v srdci
vlast, v paži sílu, jako váš vzor sv. Václav. Budete-li své heslo věrně
plniti, pak budete silným, zdravým, spořádaným, moderním vojskem
slvatováclavským a sv. Václav nedá zahynouti mám,. nám všem _ani
našim budoucím. Amen.
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Kázání při cvičení čsl. Orla v Nové Pace dne 4. července 1926
na Vl. neděli po Sv. Duchu.

jak máme po příkladu sv. Františka 2 As. sytiti své duše, aby nezem
dlely na pouti k věčnému cíli?
.!
„Lítost mám nad zástupem, neboť hle, již tři d'ni trvají
se mnou a nemají, co by jedli, a propustím-li je lačné do
jich 'domú, zemdlí na cestě, neboť někteří z nich 2 daleka
přišli.“ (Mar. 8, 2.)

Velký zástup 4000 lidí poslouchal Božského Spasitele na poušti.
Daleko od hlučných měst, v samotě naslouchali s utajenýn dechem a se
zvláštní sebraností mysli, slovům Krista, který jim překrásným, dojíma
vým způsobem vykládal o pravdách svého učení. Tak byli zaujati po
sloucháním nebeské nauky o Bohu, o víře, naději, lásce, o království
Božím na zemi, že zapomněli, že jsou dosud- na zemi a že jest třeba
pomýšleti na pokrm pozemský. Všechny zásoby pokrmů, jež s sebou
měli, spotřebovali a nyní dostavil se hlad. To neušlo vševědoucímu
oku Božského Pána, který svolav k sobě učenníky své pln dojemného
soucitu řekl jim; „Lítost mám nad zástupem, neboť hle, již tři dni trvají
se mnou a nemají co by jedli a rozpustím-li je lačné do jejich domů,
zemdlí na cestě, neboť někteří z nich 2 daleka přišli.“
Na to Pán zázračným způsobem, rozmnoživ sedm chlebů a několik
rybiček, čtyřtisícový zástup nasytil. A zajisté zasloužili si tito zbožní
a vytrvali posluchači Pána ježíše tohoto dobrodiní, neboť dali přednost
nasycení svých duší před' nasycením tělesným, více cenili věci duchovní
než věci hmotné.
Poněvadž dnes však u přemnohých lidí jest tomu právě naopak,
poskytuje nám dnešní sv. evangelium příležitost, abychom porozjímali
o tom, čím se mají sytiti duše lidské, aby nezemdlely na pouti k cíli
věčnému po smrti. A to jsem učinil předmětem dnešního našeho roz
jímání.
M. m.! Slavíme letos památku 703. výročí smrti sv. Františka z Assis
si. Na večer v sobotu dne 4. října 1226 odiešel světec do slávy milo

'vaného Spasitele svého, jemuž tak oddaně sloužil, dosáhnuv 45 let po
zemské pouti své. — Jeho svatý život nám ukazuje, kterak máme o svou
duši pečovaíi, abychom dosáhli věčné spásy. Připomeňme si některé
ctnosti S\. Františka, které mu svatost a dosažení věčného života zajistily
a povzbudme se k jich následování.
1. Sv. František především miloval vroucně Boha. jedinou jeho sna
hou bylo Bohu sloužiti, Boha oslavovati, což činil modlitbou, kázáním,
svatým životem, Když krátce před-'svou smrtí mu na jeho prosbu bylo
přečteno umučení Páně z evangelia sv. jana, jal se, pokud mu ještě
bylo možno, říkati žalm 141.: „Hlasem svým k Hospodinu volam “
Tak světec v posledním okamžiku, jako celý život před tím, volal k Hos
podinu k Bohu svému.
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Tak i my, dr. m. br. a 5., po příkladu sv. Františka milujme Boha
svého nade všecko. Tuto svoji lásku k Bohu osvědčujme skutkem-.
Zúčastněme se všichni bez výjimky a rádi průvodu církevních, navště
vujme každou neděli a zasvěcený svátek chrám Páně a posilujme se
tam nejen zbožnou přítomností při mši sv., ale inasloucháním slovu
Božímu

() lace ku svému

Bohu.

—r—
Poklekejvme dlenně doma

obrazem Ukřižovaného k modlitbě.

též před

Tak ukážeme v této vlažné době

svoji křesťanskou \\spělost a neohroženost, s\é náboženské přesvěd
čení a S\( pmznešení nad tímto hříšným S\ětem. Vždyť láska k Bohu
pmznáší srdce lidská \ýše, nežli topol svuj listnatý \ršek. Proto heslem
vaším budiž: „Vše s Bohem a pro Bohal“
2. Sv. František miloval vroucně-církev. Prožil, zažil a využil vše
ho, co církev d'ává svým d'ítkám ze _svých bohatých pokladů. Tak vážil
si odpustku, často přijímal sv. svátosti, přísně se podle příkazů církve
postil. Hlavním rysem Františkovy lásky k církvi byla jeho úcta ke
kněžím. Nevěra \'ždj usilm ala o to, ab\ \\hloubila propast mezi církví
učící a \ěřící a porušila a přetrhala ten S\atý S\azek mezi kněžími a vě
řícími. Proto sv František pra\il jednou S\ým řeholním bratřím: „Kdy
bych potkal kněze itřeba prostinkého a hříšného a anděla nebeského,
šel bych-napřed ke knězi & ruce jeho b_vch zulíbal a andělovi bych řekl:
„Počkej, sv anděli, napřed u\ítám kněze, poně\adž ty nemáš té moci,

pouhým
slmem s\olati denně s nebe na zemi Pána d'o nejaětější
Svátosti oltářní.“
A jak se chováme my, katolíci 20. století, ke S\ým kněžím, ke kně
žím dnes tak pronásledovaným, nevinně tupenývm, přepracovaným, jichž
řady tak úžasně prořidly a stále se zmenšují. Vždyť není téměř jediného
dne. abychom v novinách nečetli o smrti kněze. předčasně zemřelého.
(20 bude v blízké budoucnosti? To nám katolíkům nesmí býti lhostejno.
Povinností naší jest v první řadě prositi Pána žní, aby hodné děl
níky poslati ráčil na \inici 5\ou. Vždyť není hroznějšího trestu Božího,
než aby některý národ zbaven byl kn'ží anebo, aby trpěl jich nedostat
kem. Dále milujme ctěme S\( kněze jako s\. František a jc--li nám to
možno pečujme také o kněžský dorost tím, že nějakým penízem kaž
doročně přispějeme k tomu, aby hodní, ale chudí studovati a potom
vznešenému povolání kněžskému se věnovati mohli.
3. Sv. František se vyznamenával též láskou k bližnímu, zvláště_
trpícímu. Jednoho dne-vyjel si koňmo za město. Pojednou spatřil malo
mocného chuďasa, an se mu blíží. Až dosud byl mu člověk ošklivou
nemocí stižený zjevem nesnesitelným. ltentokráte pojala jej hrůza při
spatření chuďasa. Náhle však vzpomněl si na vidění proroka lsajáše,
jemuž se zjevil Spasitel, jako člověk bez podoby a krásy, pohrdaný
a nejposlednější z mužů, jako malomocný a od Boha ubitý a ponížený.
(ls. 59, 2.—4.) [ pocítil s malomocným ubožákem takovou lítost, že
sestoupil rychle s koně, políbil nemocnému ruku vředy zjizvenou, při—
kryl ho svým pláštěm a dal mu všecky peníze, jež právě měl při sobě.
Dr. m. br. a s.! Od nás nežádá Bůh snad vždy takové hrdinské
lásky k bližnímu, jakou se vyznačoval sv. František, ale přes to vyža
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duje od každého z nás, aby měl pochopení pro potřeby bližního, nt' jest
jakéhokoliv stavu a povolání. Proto každý z nás má bližnímu, pokud
síly stačí, v jeho potřebách“ pomáh-ati a proti zlepšení pozemského bla
lbobytu se nestavěti.
'
Ve starém římském státě na jedné straně stála hrstka nesmírných bo
háčů, asi 6 milionů, na druhé straně ohromné množství 120 milionů
zbědovaných chudáků. A tu Kristův kal'várský kříž spojil tyto dvě až
posud sobě nepřátelské třídy lidské společnosti starořímské. Oheň lásky
Kristovy z Oolgoty plápolající prolomil ledy sobectví a pýchy, naučiv
ceniti poměry lidské ze zorného úhlu věčnosti. A výsledek byl velmi krás
ný, odstranění nepřátelství mezi různými stavy a štípení ušlechtilého bra
trství. A toto bratrství, jak je hlásal Kristus, kamkoli zasáhlo, změnilo
veškeré řády lidské společnosti a sice tak, aby nesloužily jen ku pro
spěchu jednotlivce, nýbrž lidí všech.
Sířití toto pravé bratrství křesťanské také v našem národě jest úko
lem našich Orelských jednot. Aby tomuto vznešenému úkolu dostály,
jest ovšem třeba, aby v nich samých duc'h pravého bratrství byl domo
vem. Každá orelská jednota má býti teplým, milým krbem, kam všichni
rádi spěchají si odpočinouti, vzájemně se povzbudjti, se potěšiti a každý,
když ze schůze at“ \ýborové, či členské odchází, se upřímně těší na
příští shledanou. V jednotě, kde vládne pravé bratrství Kristovo, není
pánovité ctižádosti, není žalob, není stesku. Tam starosta s láskou, vlíd
ností a shovívavostí pracuje ruku v ruce s bratrem vzdělavatelem k ra
dosti a spokojenosti všech členů. Kříž v čele orelské tělocvičny visící,
jest stálým, důtklivým upozorňovatelcm cesty pravého bratrství a té
ušlechtile, z něho plynoucí radosti.
4. Sv. František byl dále mužem sebezáporu a trpělivosti. Dlouho a
mnoho se postíval, tělo svoje mrtvil akajicné skutky konal. Dovedl
snášeti t_v nejhorší potupy, bezdůvodná podezřívání, veřejný posměch,
když on, kdysi bohatý a vznešený mladík, oděný v nejkrásnější šat po
dle tehdejší mody, vyměnil jej s radostí za šat žebráka a v něm dům
od domu vyprošoval dárky pro chudé a nemocné. ——V nemoci sv.
František snášel bolesti trpělivě jako Job a ještě při tom dával bratřím
spasitelná naučení a odpovídal klidně a moudře na otázky v příčině za—

chovávání řehole.
l.my, Orlové, musíme se vyznačovati sebezáporem. jen v sebezá

_poru je síla. Byli bychom národem slabochů, určených k zahynutí, kdy—
bychom se nedovedli sebezapírati, ve věcech nedovolených, hříšných.
Každý vítězný boj se vším nízkým a nešlechetným, každá oběť přinesené
_pro víru a dobro, jest nejen znamením síly, ale naplňuje též srd'ce lidské

zvláštní vyšší radostí.
Jak šťastná jest na př. milosrdné sestra, jež u lůžka nemocného prob
.děla celou noc. Jako bytost jakás nadzemská, s vyšších světů sem spad
lá, vznáší se velebně, aby si oddechla a nabrala nových sil ke konání
dalších skutků milosrdenství. Rcete sami, dr. př., kdo jest šťastnější: ta
';ková ideální duše, která ztrávila noc u lůžka nemocného, či nějaký zhý
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ralec, jenž celou noc prohýřil a ráno pod obraz Boží, duševně rozerván,
s těžkou hlavou potácí se domů. Odpověď jest patrná.
A přece ta milosrdná sestra dle úsudku nynějšího hmotařského _svě
ta vyvolila si horší stránku, než onen požitkář a hýřil. Vždyť sestra se
sebezapírala a to svět prohlašuje za zbytečné, slabošské a požitkář hýřil,
svým vášnim plnou uzdu popouštěl, všemožným rozkošem se oddával,
což prohlašuje nynější svět za vrchol blaha. A přece jaký rozdílný ná
sledek. Tam po sebezápoxu čistá, přímo nebeská rad'ost, zde po bezmez
ném oddání se smyslnýn politkům rozervanost, nespokojenost a opovr
hování sebou samým.
Ano, pravá, čistá radost jen ze sebezapírání se rodí. Vždyť'„Králov
ství Boží násilí trpí, a jen ti, kdož si násilí činí, uchvacují je.“ (Mat. 11,
12.)

——

l každému Orlu jest sebezáporu třeba. jako sv. František sklízel po
směch od svých bývalých druhů, tak vede se i mnohému bratru i sest
ře, že jsou od svých dřívějších druhů a družek sesměšňováni, zleh'čo
váni, z přátelství vylučování. Zkušenost nám dosvědčuje, jak za ta léta
minulá hřměla často vstříc Oriům, 'kráčejícím ulicemi měst ivesnic:
Hanba jim! Pryč s nimi! Ukřižovat je! Kolikráte ti Orlové byli zesměš
ňování, kamenováni, jak často inepřátelskou slinou zhanoben byl čistý
jejich štít.
'
Než, díky Bohu, Orlové zlobě nepřátelské neustoupili & také ani mv
ustoupiti nesmíme. Neboť my víme, komu jsme uvěřili a proč jsme
na světě, proto nelekneme se protivenství, pronásledování, tím méně po
směchu. My nejsme vyhýčkáni přízn'í a podporou žádných mocných,
vlivných pánů, my si musíme pomoci vlastní silou a také si s pomocí
Boží pomůžeme. V našich duších je uloženo přesvědčení, že dříve
nebo později musí dokonale zvítěziti a to dokonale a slavně duch nad
hmotou. Kristus musí prozářiti rozum pravdou a prohřátí skrz naskrze
srdce lidská svou láskou, svou milostí tak, aby o každém a každé z nás
platilo slovo apoštolovo: „Ziv jsem já, ale ne již já, ale živ jest ve mně
Kristus.“ (Gal. 2, 20.)
Dr. př.! Uvažovali jsme dnes o vaší slavnosti orelské, o ctnostech sv.
Františka z Assissi, o ctnostech hrdinských, které byly tak potřebné a
prospěšné tehdejšímu rozbouřenému lidstvu a nalévaly ho'ivého balsamu
na rány, které si lidé zasazovali bratrovražednými boji. 'Byla to láska k
Bohu, církvi, ke katolickým kněžím, láska k bližnímu a křesťanský sebe
zápor.
.
i naše doba jest velmi neklidlná, ba plná vzájemných bojů zvláště v
národě našem, podobná době před 700 lety. Nuže, budete-li vy, dr. br.
a sestry, pěstovati a šířiti ctnosti, kterými se vyznačoval sv. František
a o kterých jsme rozjímali, stanete se i vy lékaři nynějšího nemocného
lidstva, stanete se dobrodinci zvláště našeho drahého národa. Tím splníte
úkol, který vám vytýčili zakladatelé našeho milého Orla a dosáhnete:
cíle, ke kterému jste Bohem stvořeni, totiž věčné blaženosti. Amen.
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Fronrluva při sletu ll. okrsku čsl. Orla v Turnově, dne 1. srpna 1926

na X. neůli po Sv. Duchu.

Kdo může doufati ve své ospravedlnění?

„Tento odešel do domu “svého ospravedlněn“
(Luk. 18, M.).
Nejlepší Učitel, ježíš Kristus, poučuje nás podobenstvím dnešního
sv. evangelia názorně, proč někteří lidé nemohou býti ospravedlněni,
zatím co druzí od Boha jsou vzati na milost.
Fariseus přišel do chrámu s vědomím člověka naprosto dokonalého,
jemuž ničeho na svatosti neschází. Avšak slova, která v chrámě pronáší,
ukazují duši chlubivou, vypínavou, bližním pohrdající, duši prostou něž
ně a upřímné lásky k Bohu a bližním-u. Nezpytoval svého svědomí a
byl by tam jistě našel mnoho vad, skvrn a hříchů, neboť víme, že dokona
lost takového fariseía byla “jen levnější, d'omnělá, byl to-obílený hroh, na
povrchu krásný, líbivý, s duší uvnitř hnilobou páchnoucí. Vldíme, kterak
fariseus místo bedlivého sebezpytu pyšně se vychloubal. Proto odešel
z chrámu nejen neospravedlněn, nýbrž novým těžkým hříchem obtížen.
A příčinou toho nedostatek poznání sebe sama, přeceňování dobrých
činů, povyšování sebe, zkrátka pýcha.
Naproti tomu celník důkladným zpytováním svého nitra poznal své
hříchy, uznal, že jimi proti Bohu svému hřešil, jemu je bez přetvářky a
upřímně vyznal, anť volal z hloubi srdce svého, bije se do prsou: „Bože,
bud' milostív mně hříšnému.“ A hle Bůh nezavrhl kajícího hříšníka a ví
ny mu odpustil, neboť praví sv. evangelium dnešní, že odešel do domu
svého ospravedlněn. Zajisté s veselou myslí, s radostí v duši vrátil se do
domu svého tento celník, vždyť povýšen byl opět k důstojnosti dítka
Božího, nabyl ztracené milosti, získal čistoty a nevinnosti duše. Před
Bohem se ponížil a své hříchy uznal a vyznal — vyznačil se křesťan
skými ctnostmi, zvláště pokorou.
Dr. m. br. a s.! Není jistě cennějšího statku na světě pro člověka,
než aby byl ospravedlněn. Ani bohatství, ani sláva, ani rozkoše tělesně
nemohou vyvážiti toho štěstí člověka: býti ospravedlněn. A mám _zato,
že vy všichni bratři a sestry, nechováte v srdcích svých vroucnějšího
přání, než aby o vás Božský Spasitel dnes mohl říci: „Vešel do domu
svého ospravedlněn, vešla do domu svého ospravedlněnal“
Nuže, rozjímejme dnes, v d'en vašeho sletu otom, kdo může dou—
fati ve své ospravedlnění.
. i .
]. Celník z dnešního sv. evangelia vešel do domu svého osprave—
dlněn předně proto, že se před Bohem pokořil. A pokora, m. dr., jest
ctnost, která jest základem křesťanské víry, křest. ctností, křesťanského
života vůbec. Bez pokory nevěřili bychom v Boha, nevěřili bychom
církvi učící, biskUpům a kněžím ve spojení s papežem římským. Již na
počátku křesťanství shledáváme se s pokorou. Když archanděl Gabriel
z rozkazu Božího přišel k P. Marii v Nazaretě, aby jí oznámil, že se
_2||
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má státi matkou Spasitele světa, tenkrát uslyšel svět po prvé překrásná
a podivuhodná slova: „Ecce ancilla l)(ímini, fiat mihi secundum verbum
mnm,“ „Aj, já dívka Páně, staniž mi se podle slova tvého“ (Luk. !, 38.)
P. Maria vyjádřila v tomto slavném a pro nás na věky památném
okamžiku, když svolila státi se matkou Vykupitele světa, základ a pod
statu pokory. Fauna Nazaretská nechlubíla se mým krajanum, svým
příbuzným vysokým vyznamenáním, ba ani svému snoubenci nesvěřila
hned svého sladkého tajemství, nýbrž na Boha vše přenášela, Bohu sebe
doporučila a vůli Boha se ochotně podrobila. „Aj, já dívka Páně staniž.
mí se podle slova tvého.“
Pokoru popříkladč P. Marie osvojili si všichni svatí a swětíee Boží,
pro pokoru byli ospravedlnění a svatosti dosáhli. Sv. František z Assis
si byl tak pokorného ducha, že při svých schopnostech a ctnostech,
pri svých velikých zásluhách () církev považoval se za nehod'na přijati
hodnost kněžskou a nedal se pohnouti ani prosbami nadřízených k tomu,
aby se oal vysvětiti na kněze a zustal pouze při svěcení jáhna. Taková
byla pokora tohoto světce. A proto byl ospravedlněn a korunou věčné
slávy odměněn.
Proto ivy, m. m., chcete-li býti podobní Panně Marii, chcete—li
býti následovníky svatých, chcete-li býti ospravedlnění jako celník z
dnešního sv. evangelia, hledte si osvojití tu vzácnou, jemnou křesťan
skou etnost, pokoru. Vy, jako ()rlové a zvláště cvičící ()rlové, máte k
tomu častou a zvláštní příležitost. Mnohý z vás vyniká zvláštním zdra
vím tělesným, má vypěstované tělo, že svými výkony budí obdiv a po
chvalu nejen soudruhu a spoludružek, ale išíršího obecenstva, pak
nesmí zapomínati, že ten dar má od Boha a že Bohu má za to děko—
vatí. Bohu vděčným býti, chce-li býti ospravedlněn.
Vždyt' považte, kolik je lidí nedužívýeh, ruzně zmrzačených a to
bez své viny. A proto když my jsme zdravými, silnými bez naší zásluhy,
nepohrdejme tím méně šťastným anebo dokonce nešťastným bližním
svým, laskavě s tím nemocným, znetvořeným zacházejme a svojí silou
se před ním nechlubme. Neboť vězte, že všechna slova, ukazující s
chloubou na výkony a sílu našeho zdravého těla, zpravidla zraňují a
steskem naplňují citlivá srd'ce takových chudáku. Nezapomínejte na
slova Pána Ježíše: „Bůh pyšným se protíví, ale pokorným dává milost
svou.“ (i. Petr. 5, 5.) jsem přesvědčen, že bude více pokoje a klidu v na
šich jednotách orelských, budou-li všichni jich členové pokorní.
2. (jelník z dnešního sv. evangelia, když pokorně vyznal své viny
a když mu je Bůh odpustil, byl ozdoben rouch'em milosti posvěcující,
stal se nevinný, čistý. Nevinnost a čistota duše jest opravdu něco krás
ného a vznešeného. lčlověk hříšný a poskvrněný má k čistotě duše
zvláštní úctu a vážnost a mám za to, že není na světě člověka tak su
rového a zpustlého, který by aspoň někdy nepocit'oval touhy býti čistým
jako to nevinné dítě, které s andělsky čistýma očima hledí na tento
Boží svět a lidí na něm:. Známe, že král David, když srdce jeho bylo
poskvrněno hříchem nečistoty, zatoužil po nevinnosti mládí svého a
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kapcnč se slzou v oku volal: „Cor mundum crea in me, Deus et spiri
tum tuum innova in visceribus meisl“ „Srdce čisté stvoř ve mně, o Bože,
a “ducha pravého obnov v útrobách mýchl“ (Z. 50, 12.)
Dr. m., nynější rok je rokem, ve kterém církev vzpomíná kanoni
sace čili svatořečení dvou jinochů a na ně upoutává slovem Velekněze,
římského papeže, pohled veškeré naší katolické mládeže. jest to sv.
Alois a sv. Stanislav Kostka. Oba dva představují život, který byl ozdo
ben ctností čistoty. Byl bílý, čistý, a proto radostný.
Ano, m. m., kde nevinnost, tam i opravdová radost jako u toho ne
vinného diítěte. _Nezaráží vás, — tázal se před 60 lety veliký myslitel
otrancouzský, Arnošt Hello, — že potkáváte tolik 20letých starcíi? Otázku
Hellovu lze i dnes opakovati, ovšem jest ještě pravdivější a bolestnější,
než byla ve druhé polovici minulého století. Tehdy těm mladým starcům
zůstávala aspoň chuť k životu, dnes již i ta u mnohých mizí, jak otom
svědčí to ohromné číslo mladých sebevrahů. Naděje u těchto mladých
lidlí pojímaná .ve smyslu čistě přirozeném, naděje- po statcích a dobrech
tohoto světa, opadá a před: nadějí, která jest božskou ctností se prchá.
A přece naděje vykouzluje-úsm'ěv i v bolu a neštěstí. Ale nesmíme za
pomenouti na jedno: naděje jest ovocem viry a lásky, stoupá a klesá,
jak ony stoupají nebo klesají. S klesáním jich se zmenšuje náklonnost
ke hřích-u a proto následuje brzo zpravidla pád; se stoupáním jich zvy
šuje se chuť a láska k životu a radost ze života s vítězným bojem proti
zlu a hříchu. Tedy kde čistota a nevinnost, tam radost; kde radost,
tam naděje; kde naděje, tam víra a láska.
Cistota a nevinnost musí býti tudíž základní ctností všech katolic
kých spolku a orelských jednot zvláště. Bez čistoty b_v veškera práce
spolková vyšla na prázdno, neboť by všechno požehnání Boží unikalo.
Ve spolcích našich, mají-Ii si udržeti dobrou pověst, nemuže a nesmí
býti nic trpěno, co by uráželo stydlivost a nevinnost. Zvláště opatrnými
musí býti Spolky, potažmo jejich funkcionáři při výběru divadelních ku
su a zábavních programů vůbec, aby se ničím, ani vtipem, ani nevhod
ným, dvojsmyslným slovem, nedala příležitost k pohoršení přátelům i
nepřátelům.- Víte ze zkušenosti anebo aspoň ze zpráv časopiseckých,
kterak nepřátelé dávají bedlivý pozor na každý chybný krok katolických
spolku, zvláště ()rla, a jak dovedou každý přestupek jednotlivého člena
nebo členky a to 7ejména proti čistotě využitkovati proti Orlu a jeho
zásadám vůbec.
První křesťané vyznamenávali se takovou počestností, že ipohané,
ač sami smyslným vášním nečistoty se oddávali, čistotu a mravnost
křesťanskou obdivovali. Sv. justin ve svém listu k císaři M. Aureliovi
obhajoval tuto andělskou ctnost slovy: „M_v, křesťané, prve než jsme
víru přijali, byli jsme všelikým rozpustilostem oddáni, nyní pak mi—
lujeme toliko čistotu a mohl bych ukázati tobě osoby obojího pohlaví
ve všech stavech, které více. než 60 let mají a ještě čistoty své neporušili“
Hle, tak zdrželivými a čistými byli první křesťané. je následovali v této
ctnosti četní svatí a světice Boží, kteří se vyznamenávali takovou křišťá
lovou mravností a neporušenosti, že se o nich může říci, že to byli andělé
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v lidském těle, jako s vrch-u .vzpomenutí sv. Alois a Sv. Stanislav Kostka.
Také blahoslavená Anežka Přemyslovna takovou čistotou se vyznamenala,
že dala přednost živo.u řeholnímu před korunou císařskou, když se do
věděla, že císař Bedřich ll., její nápadník, není bezúhonnýeh mrav-(i.
Byl jí milej'ší název „starší sestry“, jak si výslovně přála býti od svých
spoludružek jmenována, v čistotě, než titul císařovnyza cenuztrátv me
vinnosti.

„

.

Buďte, dr. př., těmto světcum podobní, neboť vězte, že. bez čistoty
není a nebude orelského charakteru a ideálu. „Blahoslavení čistého srd
ce, nebot' Boha viděti budou.“ (Mat. 5, 7.)
'
3. Než člověk zvláště mladý, jest křehký tvor a vule jeho je více
podrobena zlému než dobrému, a proto potřebuje posily, aby dobrým
předsevzetím zůstal věrný a's cesty správné nesešel na cestu nepravosti.
A takové posily dostává se člověku ve sv. svátostech, zvláště v nejisv.
svátosti oltářní. Eucharistický ježíš Kristus, pramen veškeré milosti, nám
dá milost, abychom všeliká pokušení statečně přemohli a nevinnost duše
_si šťastně zachovali.

Minulý čas konal se eucharistický kongres v americkém městě (.hí—
cagu. Na půl druhého milionu věřících přiklekalo k oltáři a přijímalo je
žíše svátostného. Nikdy ještě a na nižádném místě nebyl vzdán tak
veliký hold Spasileli v nejsv. Svátosti. Nikdy ještě a na nižádném mís
tě neshromáždily se tak husté zástupy věrných katolíků ku “oslavě Pána
nebe i země.

\

Jaké to vzácné osvědčení víry a vzájemné lásky. ježíš Bohočiovék,
Ježíš Spasitel, kte.ého to'ik blaží úsměv lásky, ježíš Vykupitel, jenž z
lásky se dal v oběť milou na kříži, se podával v městě Chicagu pul
druha milionu lidí, očištěných od vin ve svátosti pokání, lidí Kristem
ospravedlněných, jako celník z dnešního sv. evangelia, a proto nevin
ných a čistých. Půl druhého milionu věřících sytilo se chlebem nej
výživnějším. jaký to nebeský hymnus, když z úst půl druhého milionu
lidí ospravedlněných a čistých, neslo se tam na břehu jezera Michigan
ského vstříc svátostnému Spasiteli: „Ave, jesu, panis vere, tu nos pasce,
nos tuere! tu nos bona fac videre in terra viventium.“ „Buď zd'ráv, je
žíši, chlebe pravý, syt' nás a chraň. Učiň nás hodnými, abychom nej
vyššího dobra okoušeli v království věčně žijících“
(":lověk si ani nedovede představiti to nevystihlé plesání v tom slav
ném městě americkém, nedovede si představiti radost Pána a těžko si mu
že piedstavii radost lidí. Ano, m. dr., eucharistický kongres v Chicagu
naplnil radostí nejen srdce přítomných plesajících věřících, ale inás
všech, kteří jsme jen ve zbožných myšlenkách svátostne'ho ježíše tam
následovali. Vždyť jsme poznali, že svět, který je rozvrácenhludem.
může býti zachráněn. jen tehdy, obrátí-li se k prameni pravdy, Eucha—
risticke'mu Pánu. My jsme poznali, že lidstvo, které se nenávidí, může
býti vzájemnou láskou naplněno jedině tím, když bude zasedati k hodim
bohatého Krále nebeského, které jsou vystrojeny pro člověka ve svá
tosti oltářní. Přesvědlíiťijsme se, že národové mezi sebou nesvorní a řev
niví naleznou svornost a vzájemného porozumění, budou-li se svtiti
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zázračným chlebem eucharistickým, který přetvořuje člověka. Eucha
ristický kongres v Chicagu nás poučil, že jedině v Kristu svátostném je

spása, spása jednotlivcova ispása veškerého lidstva.
Nuže, m. m., radujte se, že jste v pravé církvi katolické, která vám
tak nebeské hody svými kněžími připraviti muže a připravuje. Přistu
puj'te často, rádi a hodně ke stolu Páně, přijímejte do svých srdcí
Ježíše Eucharistického, který vás laskavě k sobě zve: „Pojďte ke mně
všichni, kteří pracujete a obtíženi jste a já vás občerstvím.“ (Mat. 11,
28.) Tím zajisté zachováte si čistotu a nevinnost, vytrváte na cestě dob
ré & budete“ ospravedlnění.
Dr. př.! jste často nazýváni naději a radOsti církve a vlasti. Přál
bych si vroucně, abyste opravdu byli nadějí lepši budoucnosti. Takovou
nadějí však budete jedině tenkráte, budete-li se vyznamenávati ctnostmi,
o kteiých jsme dnes rozjímali, pokorou a nevinnosti, budete-li katolíky
nejen slovem, ale i činem, což osvědčíte přijímáním sv. svátostí, zvláště
nejsv. Svátosti oltářní, která duše naše k životu věčnému živí, připravuje
a také život věčný nám mručuje dle slov samého Spasitele: „Kdo jí mé
tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísíml v den nejposled
“nější“

(_l. 7, 55.)

Budete—lisi takto ve svém životě počínati, budete netoliko dobrý
mi, opravdovými Orly, chloubou a naději církve a vlasti, ale stanete se
hodnými, abyste jednou ospravedlnění vešli do domu svého, do domu
věčného království Eucharistického Krále, Ježíše Krista. Amen.
Kázání při okrskovém sletu ll. okrsku župy Brynychovy v _lileml—
nici 10. července 1929 (na V. neděli po Sv. Duchu.)

Nebude-li hojnější spravedlnost vaše nežli zákoníkuv a tari
seu, nevejdete do království nebeské-ho.“ (Mt. 5, 20.)
Při vykonávání svého učitelského úřadu Kristus Pán často a často
vytýkal zákoníkům a fariseiim, že velmi nedbale a nedokonale plní zákon
Mojžíšův, že dávají duraz pouze na zevnějši zachovávání příkazův, jád
ro, duch však. že jim uniká a nad; to, že ukládají, v touže, aby byli
lidmi chválení. věřícím břemena nesnesitelná. Vinne, kterak mluvil ježíš
k zástupům a učeníkumz, ,Na stolici Mojžíšoni zasedli 7akoníci a fari
seové. Všecko tedy, co \ám řeknou, mchmávejte a čiňte, ale podle
skutku jejich nečiňte; neboť mluví a nečiní. Navažují totiž břemena těžká
& nesnesitelná a vkládají je na ramena lidská, sami však ani prstem svým
nechtějí hnouti jimi. A všed-gy své skutkv činí, aby je lidé viděli: noz
tahují modlitební řeménky své a prodlužují třepení, rádi sedí na před
ních místech při hostinách a v prvních stolicích v synagogách a libují
si, když je por-:i'ravují na trhu a kdvž je lidé nazývají rabbi (t. j.
mistr.)“ (Mt 23, l. -„7_)
l v dnešním sv. evangeliu pionáší Kristus duražně k učeníkům svým:
Nebude- li hoďnější spravedlnost \aše nežli zákoníkův a fariseů, nevej
dete do království nebeského. l my jsme učeníci Kristovi, jsme katolí
ky, jsme Orly. lk nám Kristus dnes vážně praví: Nebude-li *hojnčjší
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spravedlnost \'rís katolíků, než příslušníků jiných církví a sekt,- nebude-=
te-li, vy Orlové, lépe plniti své povinnosti vůči Bohu a bližnímu, než
příslušníci jiných spolků a sdružení tělocvičných, .nevejdete do kr'ilov

ství nebeského.

__Iestotázkou, kterých lidí jest hojnější spravedlností" než starých i
nynějších moderních zákoníkův a fariseu? A na to odpovídám: -To
jsou ti věřící, kteří mají v srdci svém pravé náboženství .čisli znají svůj
sprámý poměr k Bohu a kdo se zásadami toho sprámého poměru v'
životě S\ém řídí.
A to jsem učinil předmětem dnešní promluvy své.

*

'

A) Náboženshí určuje poměr člo\ěka k Bohu nejen jako Pánu'a
Stvořiteli, ale i laskavému Otci s nímž je člověk spojen poutem nejněž
nějším anejušlechtilejším, poutem lásky. Proto náboženství jest pro“
člověka bohatým pokladem čisté radosti životní, jest stálým svetle \\ ()4
zařujícím a prozařujícím slabý rozum lidský.
Avšak timto jasným S\ětlem jest čl0\ěku jen pravě náboženství,
jak je Bůh zjevil, ežíš Kristus oznámil a jak nyní je církev katolická
hlásá. Pravé náboženství učí, že Bůh jest bytostí nej—dokonalejší,která
je sama od sebe, že Bůh jest bytostí, která má nejdokonalejší rozum a'
nejdokonalejší svobodnou vůli, čili že je pouhý duch a že tudíž. není“
pouhou silou anebo živým zákonem, jak by tomu chtěla moderní nv
n—ější nevěra.

'

_

_

Nevěrci a bludaři říkají: „Věřím, že nějaký hospodář tohoto hospo
clářství světa býti musí, ale kdo se bude starat, o něj, když ho nikdo
nikde nevidí, ani neslyší “
jak pošetilá to řeč, jejíž plytkost a pouchnost \"'_\\rátí každe kato
llcké dítě, učící se katechismu. Zadíwjme se na ch\íli do lnězdnatčho
nebe a uvidíme slávu díla rukou Pána Boha. Uvažme s naším českým
básníkem (Nerudou), že těch zářících těles nebeských nikde není konce:
l.kdybys se povznesl oo nejvýše, kam jen myšlenka tvá se dopne. zase
tam je těch těles nebeských bez počtu a konce a budeš je míti nad
sebou, pod sebou, všady & nespočteš jich, ikdybys byl tisíce let stár.
Utrhni tré kvítků kterýchkoli na kvetoucí lučině, pozoruj jejich pu
vab, souměrnost i rozmanitost tvarů, barev, vůně a musíš pomyslíti na
tu krásu, ze které tato přírodní krása pramení, na krásu zastřenou tajem
st\ím, ale všem lid'em dobré vůle zřejmou, patrnou a jistou, na Krasu
věčnou, na svého Boha, který tu. krásu pozemskou stvořil. A jako krás
ný obraz dokazuje svého původce, malíře i když ho nevidíme, tak i krá—
sa celé přírody dokazuje svého neviditelného, nejvýš mocného a dokona—
lého Původce, Boha.
A obrat“ se k sobě samému a přilož ruku svou na srdce své a po—

slouchej jeho tepot a uslyšíš, ba uslyšeti musíš \nitřní hlas a svěde—
c:\í o moudrosti a lásce přemocného Tvůrce Boha k tobě. t\oru tak ne
pat němu a slabému.
. ,
_Proto krásně praví sv. Pavel: „Pohané nebudou míti výmluvy, že
v Boha nevěřili, nebot' neviditelné vlastnosti jeho ze stvoření světa skrze
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ty věci, kteréž jsou učiněny, rozumem pochopené, spatřeny bývají,
totiž jeho věčná moc a božství.“ (Rím. l, 20.)
jestliže pohané, jimž zjevené náboženství nikdy nebylo hlásáno, ne
budou míti výmluvy, že v Boha nevěřili, neboť jej neviditelného z vi
ditelných _v-ěcístvořených poznati mohli, tím méně se mohou \'ymlouvati
ti, jimž dostalo se nejen poučení o Bohu, ale i milosti, aby mohli po
znati Boha pravého a získati pravého a ryzího náboženství.
B) Avšak př. dr., nestačí jen pravé náboženshí znáti, nýbrž je nutno
také dle náboženshí pra\ého -——
a tím je jedině naše náboženství kato
tické — řádně žíti.

]. V první řadě jest třeba svoje náboženské přesvědčení, svoji víru
katolickou, vždy a všude přede všemi lidmi ukazovati a projevovati.
„Kdo mne vyzná před lidmi, toho i já vyznám před Otcem svým, jenž je
v nebesích, kdož by pak zapřel mne před lidmi, zapřímt' ijá ho před
Otcem svým, kterýž je v nebesích.“ (Mat. 10 32. 33.)
Jsou však někteří katolíci, kteří jsou katolíky takřka jen pro sebe,
doma v pokoji. nikoli však ve \eřejnosti. Vidíme často, jak mnozí katolíci
se bojí jednat, se bránit a odváží-Ii se nějakých protestů, jak vedou si
ostýchavě. A přece vědí, že pravda má právo pusobit mocně na svět a
lidi vněm žijící a proto tím více pravé náboženství katolické. A jest
nevysvětlitelnou záhadou, že mnozí z těch bázlivých katolíků jsou plni
obav o své děti a stěžují si po straně, že zlo se množí, a dobro se od
strkuje, ustupuje. čímž uvalují se pohromy na společnost.
Takové bázlivě a ostýchavě katolíky odsuzuje sám Božský Spasitel,
proto jich následovati nesmíme. Ať si takoví bázlivci nazývají své cho
váni skromnosti; snášenlivostí, my to nazveme pravým jménem. Jejich
počínání jest proto tak zbabělé, poněvadž nemají odvahy a křesťanské sta
tečnosti znáti se veřejně ke Kristu a tudíž pravd'ě. Taková ustrašcnost a
zbabělost kato'íků působí našemu náboženství za dnů našich větší po
hromy než zuřivost lidí zkažených, jimž slabost katolíků dodává odvahy.
Proto nepřátelé spoléhají na tuto ustrašeno;t katolíků a ve svém boji se
posilují slovy: ,.Jen se odvažte útoku i lži\ých pomluv proti katolíkům,
vždyť proti katolíkům lze se všeho odvážit“
Podobným bofácným katolíkům uvádím slova sv. _Pavla, která řekl
hrdě svým nepřďátelům „Civis romanus sum -_ jsem občan římský.“
Tisícník. důstojník římský, rozkázal totiž u\ésti Pa\la do hrobu a po
ručil ho zbičovati. Kdyz \šak ho natahli k mrskání, Pavel řekl ku pří
tomnému setníkovi: ]e- Ii \ :í'n dmoleno bičo\ati člměka Římana a to
neodsouieného? Uslyše\ to setník, šel k v_\ššímu důstojníkmi a ohlásil
mu řka: „C (; to chceš učiniti? Vždvt' tento jest občan římský.“ l přistou
pil tisícník a řekl jemu: Pověz mi, jsi--li ty Říman? A on řekl: Ano. [
od\ ětil tisícník: Já jsem dosáhl občanství toho za velkou cenu. A Pavel
řekl: ,.já však jsem občan římský od narození.“ (Sk. ap. 22, 2-1.-—'28.)
'Buďtež vy všichni, př. dr., po příkladu sv. Pavla katolíky uvědomě
lými, kteří se se svým přesvědčením neskrývají a kteří ve veřejnosti
hájí neohroženě svých práv občanských. Nedejte se zmásti a zastrašití
odporem nepřátel. Buďte d'ohrými bojovníky. jste občany, jste katolíky!
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Domáhejte se dustojně a slušně svobody, která se dopřává všem. ()d
nepřátel nesnášenlivých žádejte důkazy jich protikatolickýeh názoru a
přesvědčíte se sami, že nejsou tak silni a že není nesnadno obhájiti své
přesvědčení, své náboženství a církev katolidskou. A přiznávám se, že
proto mám Orly tak rád, že se za svoje náboženské přesvědčení a svoji
víru nestydí a že již obléknutím svého kroje každému hlásají nebojácně:
(Iatholicus sum, jsem katolíkern. A vězte, že protikatolický svět nenávidí
Orly ne proto. že dobře nebo špatně cvičí, ale že se hrdě hlásí ke Kristu
a jdou za jeho křížem. A poněvadž jste se na zemi nestyděli za Krista,
nebude se ani On styděti za vás v nebesíeh a “vyzná vás před svým
Otcem nebeským.
2. V Písmě sv. čteme slova ml. Tobiáše, která pronáší ke své ne
věstě: „Sáro. vstaň a modleme se k Bohu dnes, zítra a pozítřku. jsme
děti svatých a proto nesmíme se spojovati jako pohané, kt ří Boha ne
znají.“ (Tob. 3, 4. 5.)
l nám, př. dr., platí tato slova: Modli se dnes, zítra, pozítřku, mod
li se po celý život, neboť bez modlitby byl bys poďoben pohanům,
kteří Boha neznají. A věru „modlitba jest věc nejen důstojná, krásná a
vznešená, potěšující a posilující, ale inutná, jíž_ není možno duši čest
né, od Boha odvislé si nevážiti, nebo dokonce ji zanedbávati bez \last

ního zahanbení.“ (j. F. Hruška)

3. Další způsob, kterým projevujeme svuj náboženský život je ta'—i)
šení mše sv. každou neděli a zasvěcený svátek a přijímání sv. svát )s',t
zvláště pokání a nejsvětější Svátosti bi'tářní.
V Zacatecas, městě mexickém, nesl kněz Correa tělo Páně k ne
mocnému. Chycen byv vojáky, kteří chtěli nejsv. Svátost zneuctíti, zvo
lal: „Zabijte mne, chcete-li — ale nikdy nesvolím, abyste se dopustili
svatokrádeže“ __ a sv. Hostii požil. Vojáci ho zbili a vedli před soudce,
.žalujíee naň, že je spolčen se vzbouřenci. Soudce napřed projevil přání,
aby kněz Correa vyzpovíd'al řadu katolíkfn na něž čekala poprava.
Když je ochotně (Iorrca \'vzpovídal a vrátil se k soudci, žádal tento zpup
ně, aby prozradil, 7.čeho se odsouzenci zpovídali. Correa odmítl. Byl
“tedy hned zastřelen.
Vizte dr. v Kr., ioto hrdinství mexických katolíka a kněží při udě
lování a přijímání sv. svátostí. Nám dosud nehrozí kulka, ani šibenice
při vykonávání náboženských povinností, proto čiňme tak rádi :! ochot
ně a přistupujme častěji k sv. zpovědi a ke stolu Páně, abychem své
duše nebeským chlebem posilnili.
l-""roi.jan Fr. Hruška napsal: „Mnč Buh dal prožíti mnoho čistých
radostí životních: 7. lásky bližního, ze zdaru práce, 7. Jvědomí vykonané
povinnosti i jiných příčin. ale nejkrásnější chvíle mého života byly do
sud t_vto, kdy jsem se dovedl celou duší povznésti k Bohu. A z těch
chvíle nejkrásnějších nade všecko krásné, kdy s pravým pochopením a
připraven, přijímati tělo Páně.“ (Archa 1921. 131.)
A takové krásné chvíle muže zažíti každý katolík a Orel každou ne
děli, ba každý den. Proto připravte sobě častěji tuto nebeskou slast v
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každodenním povznášení duše své k Bohu ve vroucí modlitbě a častěj
ším sv. přijímáním.
4. Budeme-li častěji sv. svátosti přijím-ati, pak můžeme si zachovati
srdce čisté, nevinné. A takovéto srdce má míti .každý katol. křesťan a.
Orel. V letošním Xll. ročníku našeho časopisu „Orel“ na str. 26 četli
jsme tato pravdivá slova: „Křesťanské a orelské ideály musí nositi lidé
čistých srdcí, čistých duší a upřímných myslí, mají-li se tyto ideály
státi životními a průbojnými na ostatní českou společnost. Chceme-li
obnoviti tvářnost země, jak toto přání vyjadřují slova orelské hymny,
musíme napřed obnoviti sebe.“
Zajisté zlatá to slova, která by si měl hluboko vštípiti do mysli
každý katolík a Orel. Při té příležitosti, když mluvíme o čistotě srdce,
upozorňují na výstřelky v ženské moďě v době přítomné a prosím vás,
tu. sestry, abyste vy neustupovaly modě tak, aby to odporovalo studu
a cudnosti, neboť mi jistě přiznáte, že se mnohé ženy a dívky strojí nyní
tak, že se to nemůže nikterak nazvati slušným. Proto prosím vás, abyste
v této \ěci byly svými a neohlížely se na to, zdali snad \áš ústroj v
životě občanském nebude úplně podle přehnané, ztřestěné mody, kteiá
dovede urážeti to nejkrásnější u ženy ——
stud.
Vratislavský biskup, kardinál Bertram-, nařídil toto: Bez podání sv.
přijímání se budoucně u stolu Páně mlčky vynechají ty ženské osoby,
jejichž oblek neodpovídá patřičné úctě a slušnosti, domu Božímu při?
slušné. Horní část těla musí býti oděna až ke krku, odlěv má s'ahati až
přes kolena, na rukou přes lokty. Průsvitná látka se nepokládá 7a do
statečný oblek. Věk, ani postavení nepůsobí žádného rozdílu. (Lid.
Listy 5. VII. 1927).
_ To jsou zajisté vážná a rozumná slova pastýře, majícího na zřeteli

vážnost domu Božího a slušnost v obleku žen, jež by si všechny ženy
a dívky zapamatovati měly.
Potěšila mne a přímo srdce mé zahřála zpráva čes. malíře Ludvíka
Kuby, kterou jsem četl v (:esko-lužickém Věstníku letoš. roku v čísle
z 20. Vl.: „Ale ze všech tří skupin je kroj katolický, t. j. kroj, který nosí
katolíci Lužičtí na rozdíl od Lužických evangelíků — je tak říci nejcud
nější, řekli bychom skoro kostelní. Leč při tom všem je velmi něžný,
ušlechtilý, přímo dámský“
Nechť i o vás, m. s., se může .říci, že máte kroj ve svém občanském
životě nejcudnější a při tom něžný a ušlechtilý a budete opravdovou
ozdobou nejen našeho Orla. ale i církve, budete zářným příkladem mrav
nosti pro ženy ostatní.
Dr. v Kr.! Mluví se často \' poslední době 0 žlutém nebezpečí pro
bílé plémě v Evropě, t. j. o výboji mongolského plemene naimě (:i
ňanu a japonci: proti plemeni kavkazskémtř v Evr0pě, k němuž patříme
imy. -— Avšak nebylo by třeba se obávati žlutého nebezpečí vnějšího,
kdybychom neměli le\ropě
žluté nebezpečí vnitřní, t. j. odklon od
křesťanství, který pokročil bohužel \e \ysokém stupni i \ národě českém.
Rus Merežkmský, který vidí \elké duchovní nebezpečí \ kulturním
směšování Asie s Evropou, vhodně napsal: „Křesťanství jest kvasem v
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evropské krvi, -—jest právě tím, co jí nedá úplně se ustáti, co překáží
poslední „krystalisaci“ počinštění Evropy. Tady je hlavní žluté nebez
pečí, ne zevně, nýbrž uvnitř, nejen v tom, že žlutý člověk jde do Evro
py, nýbrž vtom, že Evropa jde do Číny. Tváře máme bíle, ale pod
bílou koží neteče již dřívější rudá, hustá krev, nýbrž vždy řidší „žlutá“
krev, podobná mongolskému hnisu. Oči máme rozříznuté rovně. ale po
hled začíná šikmčt, zúžovat se. A přímé bílé světlo evropského d'ne --—
t. j. pravda evangelia Kristova, stává se kosým, žlutým světlem čínského
zapadajícího nebo japonského vycházejícího slunce.“ (Dr. A. Fuchs
v Lid. Listech 20. Vl. 1921)
Nuže, dr. br. a s., bojujte upřímně proti žlutému nebezpečí mon
golskému vnitřnímu, což ukážete, zachováte-li si nejen bílou Kuži, ale ii
bílou, čistou druši, mějte nejen rudou krev, ale i rudou, ohnivou duši,
planoucí láskou ke Kristu a jeho svaté církvi katolické. Zijte životem
Opravdu křesťanským, o kterém jsme dnes rozjímali. Držte se zásady.
jesuitského novice Eckerta, který padl u Arrasu 26. 9. 1017, v 19. roce
věku svého a již na konec vám uvádím: „Není krásnějšího povolání,
vznešenějšího ideálu: jako sebe posvětiti a zachraňovati duše.“

Řiďte se ivy touto svatou, krásnou zásadou! A když budete po
svěcovati sebe a tím zachraňovati nesmrtelnou duši svou iduše svých
bližních, pak bude možno o vás říci, že jste zůstali věrni 'pravd'ám
křesťanským, orelským zásadám, orelským stěžejním ideálům, pak bude
spravedlnost vaše hojnější, než modernich fariseů a zákoníků a od
Krista se vám za to d'ostane jed-"noupo smrti neskonale odměny v krá
lovství Božím. Amen.
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SVATÝ VÁCLAV

ve skole Ukřižovaného Spasitele.
Nihil obstal.
Kostelec ad Aquil. 4. Junii 1928.

Msgre Antonius Haška decanus,
censor.
L. 9.

Imprimatur.
Reginae-Gradecii 18. Junii 192%

T Carolus
Bonus.

|. postní.
Sv. Václav, apoštol víry Ukřižovaného Boha-člověka.
„l řekl mu nejvyšší kněz: Zapřisahám tě skrze Boha živého,
abys nám pověděl, jsi-li Kristus, Syn Boží? Dí mu ježíš:
„Ty jsi řekll“ (Mat. 26, ()3.)

Božský Spasitel po 3 léta procházel svoji otčinu a neúnavně v_vučo
val své krajany, hlásal jim božské pravdy, napomínal je, káral a k vyšší
mravnosti a dokonalosti povzbuzoval. l fariseové d'osvědčovali, že Kri
stus jako učitel vžd'y pravdu hlásal: „Mistře, víme, že pravdomluvný jsi
a cestě Boží vpravdě učíš a nedbáš na nikoho, neboť nepatříš na osobu
lidskou“ (Mat. 22, 16.) A přece jak jej nenáviděli! Právě ta pravda,
která nevyhledávala přízně mocných tohoto světa, byla příčinou, že
ti mocní, vlivní, bohatí fariseové jej osočovali, jej buď sami nebo svými
náhončími s10povali a všechny jeho řeči a skutky zavistive pozorovali.
Avšak ikdyby mu byli odpustili všechny jeho řeči a skutky, i
kdyby mu byli odpustili ony výtky, kterými pyšné, pokrytecké íarisee
stíhal, nemohli mu nikdy prominouti, že Kristus se nebojácně prohlásil
za pravého Boha, který má moc netoliko lidi uzdravovati způsobem zá—
zračným, ale ihříchy odpouštěti. Když uzdravil šlakem poraženého a
zástupcové, uzřevše tento zázrak, báli se a velebili Boha, který dal tako—
vou moc Kristu (Mat. 9, S.), pyšní lariseové a zákonníci nemohli toho
snésti a proto jejich nenávist se stupňovala přímo v zuřivost. A v této
zuřivosti stále na Pána sočili, na něho žalovali, že se rouhá Bohu, když
prohlásil, že má moc hříchy odpouštčti, lid přesvědčovati, že jest to záj
mem vlasti, aby byl usmrcen.
Konečně se jim podařilo, že byl Pán Ježíš jat a před nejvyšší soud
postaven. A právě při tomto soudu, když falešní svědkové nepravdivě
svědčili a proto svědectví jejich k odsouzení Krista
nestačila, povstal
V/V
nejvyšší kněz a pod přísahou otázal se Pána Jense: „Zapřísahám- tě
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skrze Boha živého, abys nám pověděl, jsi-li Kristus, Syn Boží?“ \ Kri
stus nemohl jinak, než říci pravdu: „Ty jsi řekl, já jsem!“
! vy, dr. v Kr., zajisté tuto pravdu uznáváte a jste přesvědčeni, že
Ježíš jest pravý Syn Boží, neboť jinak byste nepřišli poslechnouti post—
ní kázání, která budou pojednávati o Kristu jako ukřižovaném Bohu-člo
věku. Za tuto svojí víru vděčíme svým drahým “odičům, vycliovatelum,
kněžím, učitelům, kteří nás v té pravé víře křesťanské vyučili & sezná
mili nás s tímto drahocenným pokladem, jejž nám naši předkové zane
chali. pro nějž nelitovali žádné oběti, ba za nějž i smrt podstoupili.
A jedním z těch, kteří pro vim křesťanskou, pro víru v božství
Ježíše Krista iživot podstoulpili, byl jasný kníže náš, sv. Václav. Ve
škole ježíše Ukřižovaného byl sv. Václav svou svatou bábou a kněžími
vychován, aby v zásadách Kristových vycvičen. na základě jich potom
vychovával a vedl svůj drahý lid český. Tato škola Ukřižovaného, jež
sv. Václava \'zdělala, bude předmětem letošních našich kázání postních.
Dnes pak prvním naším rozjímáním postním bude apoštolská čin
nost sv. Václava.
a:

.

*

]. Letošního roku 1929, slavíme svatováclavské millenium, t.j. 1000
letí od toho roku, kdy byl umučen mladý, ale svatý kníže český Vác
lav, horlivý šiřitel vznešené nauky Kristovy mezi našim-i pohanskými
předky. Vlastním bratrem Boleslavem a najatými jím vraiiv bvl ubit
sv. Václav u dveří hradního chrámu ve Staré Boleslavi r. 029. Český
lid však odsoudil tento černý čin, spáchaný na nexinném mladém knížeti,
jeho smrti trpce želel a záhy jej uctíval jako mučedníka a světce. A tato
úcta přecházela s pokolení na pokolení a dochovala se i nám.
V dějinách českých není druhé osobnosti, kteráž by v paměti i srdci
našeho národa byla tou měrou utkvěla, jako sv. Václav. Deset plných
stoleti již uplynulo od té doby, kdy vlast naše posvěcena byla krví to—
hoto. apoštolského knížete & podnes pouhá myšlénka na něho hýbe moc
ně srdcem každého věrného Čecha a budí v něm city nejněžnčjší a nej
v-roucnější. Až mysl naše trne posvátným úžasem, když povážíme, že
národ náš letošního “roku bude prožívati svátek sv. Václava již tisíckrát.
První výročí jeho smrti nebylo ještě'svátkem. Teh-d'áž čerstvý ještě
dojem hrozné bratrovraždy rozrušoval mysli všech křesťanských Čechii.
Tehdáž přátelé zawažděného knížete v hlubokém smutku lkali nad jeho
předčasnou smrtí, nenahraditelnou ztrátou. Děs a žal obestíral ještě
první toto výročí. A smutek a tesknota obestírala výročí smrti sv. kní
žete ještě i po dvě další léta.
Když však třetího roku převezeno bylo tělo sv. Václava do Prahy
a uloženo ív kostele sv. Víta, kterýž kníže sám byl stavčti počal, roz
ptylovala se znenáhla teskná nálada výročního dne jeho smrti. Smutné
líce se rozjasňovaly a kleslé mysli přátel světcových se _pozvedaly, kdy-ž
přátelé viděli, kterak původce smrti, Boleslav, činu svého lituje a veške
ren lid český bez rozdílu stavu a sociálních námrů se u hrobu svět
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cova v posvátné úctě sklání.*) A tak jest tomu i dnes a zvláště bude lec
tošního roku.
.
2. Jest otázkou, proč národ náš ve všech svých složkách se povždý
od nejstarších dob k sv. Václavu zná a jej oslavuje, kdyžtě jiné slavné,
muže buď neoslavuje anebo jen krátkou dobu a některé dokonce po sta—.
letích pohanou stíhá. 'Li'dičeský záhy poznal a národ náš poznává i dnes,
_žesv. Václav jest jediným mužem, který může všechny lidi dobré vůle
sjednotiti v našem národě. K postavě zavražděného knížete se při—
poutávají hned po jeho smrti nejen mysle všech Cechů uvnitř našeho kní—
žectví, ale sv. Václav stává se představitelem našeho národa i za hrani—.
cemi.
Svatořečení sv. Václava, kterým byl tento kníže tehdejším biskupem
pražským za svatého prohlášen a od! apoštolské stolice v Římě uznán,
znamenalo ve středověku pro celý český národ více, než největší úspěchy
na. mezinárodních konferencích evropských dnes. To bylo uznání národa
českého jako rovnocenného se všemi ostatními národy. Pod ochranou
sv. Václava rozvíjí se český národ., pod jeho korouhví cítí se Čechové
jediným národem. Před velkými a těžkými bitvami vidí postavu jeho v—
oblacích, modlí se k němu, čekají ho jako osvoboditele ve chvíli nej
horší. Bystrý a rozvážný státník Karel IV. postihl již ve 14. století, co
znamená kult svatováclavský po stránce státní a sociální a proto staví sv.
Václavu nádhernou kapli a sv. Václavu zasvěcuje symbol, odznak čes-,
kého státu, královskou korunu, nazvav ji svatováclavskou.
3. A vskutku jedině sv. Václav mohl se státi symbolem jednoty ná—
rodní, poněvadž celý život jeho byl vyplněn jednotící snahou spojiti
všechen národ u paty Ukřižovaného, který svýma rozepjatýma rukama
všechny lidi objímá a za spásu jejich umírá. Ježíš byl sv. Václavu vůd—
cem a duchovním učitelem, kterak sjednotiti různé lidi k společnému
cíli a k šfastn-ému soužití. Proto, chceme—li imy, dr. v Kr., dnes jed—
noty v národě docílili, můžeme jí získati jedině u svého Božského Spa-.
sitele, jenž i nám s kříže žehná, nás objímá a k sobě všechny připoutává.
Vizte, od smrti sv. Václava uplynulo již 1000 let a dosud se nenašel

jiný prostředek sjednocující, než křesťanská pravda Krista ukřižovaného
a jsem přesvědčen, že „ta díoba nikdy nenadejde, v níž by Ježíš přestal
býti na nebi velkých duchů hvězdou první velikosti a v níž by přestal
býti počílán mezi největší náboženské vůdce lidstva a mezi nejšt'ast-.
nější učitele, jež kdy svět vůbec viděl.“ ")
To dobře poch0pil sv. Václav a proto na štípení křesťanské víry ve
svém knížectví po celý život neúnavně pracoval. Činil tak nejen- z lásky
k českému lidu, ale iz potřeby vlastního srdce. Odtud si vysvětlíme tu
vroucí příLulnost sv. knížete ke Kristu a jeho učení, již mučednickou
smrtí zpečeíil a posvětil. Co český kníže Bořivoj a jehoL manželka, sv.
Lidmila začali. v čem je jejich synové Spytihněv a Vratislav věrně ná
sledovali, to 'hodlal dobudovati sv. Václav. Slyšme, co napsal Palacký
*) Dr. A. Podlaha Zl./IX. 1924 na Slov. ostrově v Praze.
“') Moses Montefiore, angl. spisovatel židovský.
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o činnosti S\. Václa\a: „O'náboženství dbal sv. Václav netoliko za pří—
ěinou pra\é & zdravé poli'iky, ale i za puzením srdce a celé duše své.
Da\ ve všech městech stavěti kostely, ozdobil i nadial je hojně a povo—
lal k nim kněží ze \šech křesťanských zemí. Na hradě pražském položil
pak základ k chrámu sv. Víta, kde bez přítrže služba šla Bohu po všecky
dni jako ve velkých miro-dech.“ ")
4. Sv. Václav panoval v době, ve které se rozhodoval zápas dvou

myšlenkových světu unás: světa pohanského a křesťanského.- Chtěl-li
sv. Václav, aby zvítězilo křesťanství, musil protivenství trpěti pro věc
spravedlivou a tou spravedlivou věcí jest zákon a pravda Pána ježíše.
Neboť jako vždy již tenkráte b_vl namířen boj proti pravdě křesťanské.
Sv. Václav byl jejím vnějším představitelem, podporovatelem a ochrán
cem, proto veškera zášť a zloba padla na-vněho.
l my, dr. \' Kr., žijeme v době, která se vyznačuje urputným bojem
o Krista a pravdy jím hlásané, věčnost, nesmrtelnost duše, odplatu po
smrti. I my, věrní katolíci jsme pro pravdu l—zínětrpěli. jsem přesvěd
čen, „že to utrpení, ty oběti, které jste pro Krista přinesli a dosud při
nášíme, nebudou marnými a že národu našemu dostane se jednou na pří
mluvu sv. Václava od Boha milostí a požehnání. Kéž by jednou celý
národ náš prohlédl a uznal, že ku pravému štěstí a pokoji vede__jejjedině
Kristus. Blažená doba nastane, až národ náš pozná & se přesvědčí,
Kristus jediný jest cesta, pravda a život nejen pro život věčný, nýbrž
také pro život pozemský a dočasný. Potom se povznese na svýši svého,
Bohem samým sobě \'ytknutého úkolu a zaujme v čeledi světových ná—
rodu ono místo které mu Buh od \ěčnosti ve s\ých nevyzpytatelných
úradcích určil a \ymezil. “ ")
Každý z nás po příkladu sv. Václava přiviň se ke Kristu Pánu &
vyznej, že jest pravým Synem Božím, který k naší,_spáse smrt na hoře
Kalvarii podstoupil, který má moc hříchy odpustiti nebo zadržeti, moc
zázraky činiti. Ať neplatí o nás slova Kristova k Filipovi, který řekl:
„Pane, ukaž nám otce a dostačí nám.“ Ježíš však řekl jemu: „Tak dlou
hý čas jsem s vámi a nepoznali jste mne, Filipe? Kdo vid-í mne, vidí
iotcef (jan 14, 8. ().) lmy tak dlouho s Kristem jsme, tak často a
tak mnoho od útlého mládí o životě a zázracích Kristových ve škole
iv kostele. jsme slyšeli a “nepoznali bychom, že jest pravý Bah?
Sv. Václav, podobně jako jeho babička, sv. Lidmila, rozjímal o vtě
lení Syna Božího a utvrzoval se ve víře v Boha člověka a odtud čerpal
sílu pro své dobré skutky a ctnostný život. „Věřícímu člověku nepřed
stavuje d'ogma o Bohu člověku odtažitý jinotaj spojení světa nadpřiroze
ného s přirozeným, nýbrž přincip živého života. Kristus mu znamená
kmen obrovského stromu Církve, vyrůstající do nebe a rozkládající
svémohutné větve po celé zeměkouli. Cítě se na stromě tom, ssaje
tím hojněji jeho mízu milosti a 'bere tím plněji účastenství na božství
Kristovu, čím více se zpodobuje Kristu člověkow'.“ ***)

“úů—Děj. iii.“ 1.
") Dr. Jos. Pospíšil.
*") Dr. Al. Lang: ]. Suso 54.
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Rozjímali jsme dnes, kterak sv. Václav šířil křesťanství v našem
národě a kterak svým životem a zvláště svou smrtí vydal svědectví
o božství Kristově, jehož učení přináší lidstvu pravé štěstí. ——
! my,
dir. v Kr., postavme se pod kříž umírajícího Spasitele na hoře Kalvarské

a zvolejme se setníkem na p0pravu Kristovu dozírajícím: „Jistě byl
tento Syn Boží“ (Mat. 27, 54.) Vzpomeňme též svých bl-oudíícíc'h
bratří v národě našem-, kteří dosud nechtějí uznati Krista za Syna Bo
žího a jemu se protiví a jej potírají a poprosme ho vroucně, aby je

svou milostí osvítil, aby přišli k pravému požnání atím ipravčmu
štěstí.
Kéž bychom se letos u hrobu našeho sv. knížete Václava všichni
sešli v i:ísce, svornosti, "v jednotě abychom uctili sv. Václava ne
jen jako velikého státníka, nýbrž ivelikého křesťana, světce a mučed
nna a pak jsme přesvědčeni, že nedá zahynouti nám ni budoucím. Amen.

Il. postní.
Láska sv. Václava k Vlasti.
„A když se přiblížil a město spatřil, zaplakal nad ním.“
(Luk. IO, ll.)
Po svém návratu z první pouti na svátky Velikonoční jako dvanácti
letý ehlapec zůstává Kristus Pán se svými rodiči, se svou přemilou
matkou Marií a přestarostlivým pěstounem Josefem v Nazaretě. Toto
městečko stalo se mu milým a drahým domovem. Ale ve 30 letech,
maje vykonávati svůj úřad učitelský, opustil svoji nejužší vlast, svůj
milý Nazareth a od té chvíle nemá místečka na zemi, kde by hlavy své
složil, jest bez domova, přináší tuto oběť, aby plnil vůli Otce svého.
Po 3 letech jest ukřížován na dřevě kříže. Ani při smrti mu ne
bylo dopřáno, aby mohl zemříti ve svém domově, nýbrž smrtelným
lůžkem Krista Pána je drsné, proudem vlastní krve z ran jeho tekoucí
zalité dřevo kříže. ltuto oběť Spasitel pro spásu všech lidí přinesl,
poněvadž je tak nesmírně miloval, až do posledního svého dechu miloval.
A nebyla to malá oběť, kterou Pán pro nás na se vzal, že po mnoho
let žil bez domova, neboť měl srdce plné vroucí lásky k svému domovu,
ke své vlasti.
.
Jeho vlast byla mu nade vše drahou, jí zasvěcuje svou lásku, jí
zasvěcuje svou péči i celou pozemskou pouť, jí zasvěcuje veškeru svou
hořkou bolest srdce. Úzké hranice své vlasti nechce překročiti, vždyť
volá: „Nejsem poslán, leč k zahynulým ovcím domu israelského." (Mat.
15, 24.) Jeho srdcem zachvívá bol, když při slavném svém vjezdu do.
Jerusalema pohlíží s hory na svaté město a předvídá dny jeho záhuby.
„A když se přiblížil a město spatřil, zaplakal nad! ním“ Slzy bolu zalévají
oči iduši jeho tak, že neslyší jásotu lid'u, který jej radostně zdraví:
„Hosanna Synu Davidovul“ (Jan 12, 13.) Jeho myšlenky zaléhají' k ne
šťastné vlasti, kterou tak miloval a která nechce ničeho slyšeti o pra
vém Vykupiteli. „Kdybys bylo poznalo i ty a to aspoň v tento den tvůj,
:co je tobě ku pokoji, ale nyní je to skryto před očima tvýma.“ (Luk.
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19, 42.) jak bylo bolestno Božskému Spasiteli, když viděl, že „do svého
.přišel a svoji ho nepřijali.“ (jan ], II.); ale nejen nepřijali, ale na smrt
jako zločince vydali.
A tentýž osud stihl i sv. Václa\a. l jej svoji nepřijali. Vlastní bratr
& najati žoldnéři ubíjejí S\ého \ladaře, S\ého pána, svého knížete. A
přece si toho sv. Václav nejméně zasloužil, neboť po 'příklad'u Božského
Spasitele miloval horoucně svůj lid, miloval vroucně svoji vlast. Nuže,
porozjímejme dnes, jak miloval sv. Václav svou vlast, a jak ji máme mi—
l—ovati my?

]. V pražském antikvariátu André chová se vzácná památka. je to
latinská kniha dominikána Henrika z r. 1502 ;,Obrana proti bluďařfimň
jež je novým důkazem nepřetržitého kultu svatováclavského. Na druhé
straně titulního listu jest totiž vyobrazen sv. Václav s praporem v ruce
a tři erby. U nohou světeových' leží český lev, jejž na obou stranách
střeží andělé.
Za'isté významný to obraz. Sv. Václav drží v ruce prapor, neboť
pod je:.en prapor chtěl shromážditi všechny své poddané, u nohou S\ět
cových jest lev, znak země české a její samostatnosti. A za tuto svoji
českou zemi se sv. Václav po plných již 10 století u Boha přimlouval,
takže \last naše podimhodným způsobem se uprostřed německého moře
nejen uch'žela, nýbrž ipřed= 11 lety samostatnosti a svobody dosáhla.
Doznati musíme, že se to stalo Z\láštní pomocí Boží a tuto milost v_\
prosil zajisté národu svému sv. Václav. A to jest na obrázku výše vzpo
menutém vhodně vyjádřeno, kde andělé z rozkazu Božího střeží českou
naši otčinu, která je naznačena lvem.
'2. Láska k vlasti projevuje se samoděčně v duši každého člověka
jako jeden z nejhlubších a nejplodnějších citů. Tento cit jest bez výjimky
v každé zdravé duši. A proto není možno jinak, než že zdravá, svatá,
nevinná duše sv. Václava milovala svou vlast. Sv. kníže miloval tu dra
hou půdu českou se všemi krásami, kterými se honosila a honosí naše .
vlast a kterou Bůh určil našemu národu k obývání. Sv. Václav miloval
ty řeky, jezera, pole iluka, hory, ty neporušené tehdy hvozdy české,
.vždyt' jeho duše vyznávala, že jsou dílem Všemohoucího tvůrce a tudíž
důkazem jsoucnosti předaobrotivého Boha.
V této lásce k neživé přírodě následoval sv. Václav svého Božského
Pána, který ve své vlasti, Palestině procházel města ivesnice, aby tam
uzdravoval nemocné všeho druhu: slepé, hluché, kulhavé, ochrnuté,
zimnicí stížené, očišťoval malomocné, vymital ďábelství a křísil mrtvé.
Vystupoval na hory, aby tam s Otcem svým- rozmlouval, na poušti pro
dléval, by se tam modlil a postil, vyučoval, hladové nasytit Do řekv
jordánu vstoupil, aby tam byl křtěn, na břehu jezer sedával, by tam
kázal, po moři se plavil, aby tonoucí zachraňoval, a ryby zázračně lovil,
se svými učedníky mezi poli, klasy obtíženými rád se procházel, u
studnic a na rozcestích prodléval, aby tam učil a pomáhal. Kristus svá
podobenství vybíral z přírody, na př. 0 koukolu mezi pšenici, o zrnu
hořčičném, o rozsévači, o pokladu skrytém na poli, o perle, o síti. vr—
žené do moře, 0 vinici a vinaři. o stromu fíkovémv a\j'.
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-3. Po příkladu P. Ježíše a sv. Václava i my máme milovati ty krásy
přírodní, z nich se těšiti, tvůrce přírody, Boha, poznávati a jej ctíti
a chváliti. Dlouhým pobytem v některé krajině, člověk jakoby srů

stal stou

krajinou. stou

půdou, která ho živí a nosí. lobyvatel

města Lvelkoměsta má tuto lásku k domovu, ač u něho, odloučeného
více méně od přírody, žijícího po celé dnv jako v kamenně kleci
nevyvěrá ta láska tak ze země, není srostlá s půdou, jak je tomu u
venkova. Přece však iobyvatelé měst jsou hrdi na své rodné město
s jeho hojným kulturním životem a historickým jeho významem. Proto
můžeme říci, každý si váží svého rodného kouta, i kdyby byl sebe chudší
na bohatství a krásu. Dobře praví V. Beneš Třeb.: „Ve vlasti iskála,
když se blíží smrt, měkkou poduškou a mateřský jazyk za těch oka
mžiků nejtklivější ukolébavkou.“ *)

Ze Bůh vložil lásku k vlasti d'o srdcí lidských, patrno zvláště ztoho,
že člověku mimo vlast žijícímu se po vlasti stýská a že se vrací rád
do své otčiny,.jakmile jest mu to jen mlož-nol.V knitae Ruth čteme,
takto: „Noemi vstala, aby se vrátila s oběma snachami db vlasti, sly
šelat', že Hospodin shlédl na lid svůj a dal mu chleba“ (l, ().) Ačkoliv
byla tak chudou, že její snacha Ruth byla nucena ji živiti nasbíranými
klasy na poli, byla přece Noemi spokojena ašt'astna ve své otčinět
i při své chudobě.
'
4. Kdo miluje svou vlast, stará se o její bezpečnost proti nepřáte
lům a škůdcům. Takmým způsobem miloval svou vlast sv. Václav.
Poznal, že k záchraně rodné jeho země jest třeba sjednocení nábožen—
ského a národnostního a státního a o to po celý život usiloval. Když
Velká Morava Rostislavova a Svatoplukova, po prvé slučující Čechy
a Slováky v jeden mocný stát uprostřed Evropy, byla maďarským
náporem vyvrácena, byl to sv. Václav, který v Čechách vytvořil její
pokračování a určil dalšímu
vývoji našich dějin dráhu, která po tisíci
VIV
letech vedla k obnově rise velkomoravské \“ republice Československé.
Sv. Václav poznal, že v jednotě jest síla. Proto pečlivě a obezřetně
se staral, aby jednota knížectví jeho porušena nebyla lid-'mi lehkomy
slnými, sobeckými a podvratnými. Uslyšev, že někteří lechové a vla
dykové poznovu v zemi nesváry plodí, nekřesťansky žijí, zákony Boží
i zemské přestuPují, proti knížeti pikle strojí: svolal je v hromadu &
učiniv k nim důraznou řeč, pohrozil, že dá potrestati na hrdle všechny,
kdož nepřestanou páchati nepravosti a strojiti knížeti úklady.

Tak jednal a mluvil pokorný milostivý kníže, když viděl, že shoví
vavost jeho neprospěla akďyž šlo o zamezení veřejných neplech a
nebezpečných rejdů. l zalekli se velkomyslní velmoži vyhrůžky knížete
a pocítivše ráznou sílu jeho odešli ve strachu a přestali aspoň na čas
činiti mu zločinné úklady. ")

'
")

Dagmar.
Eckert H[. 827.'

5. N-ěkdy obrana vlasti vyžaduje zvláštní hrdinské statečnosti. Tou
se stkvěli staří Řekové, když jich pouhé tisíce bojovali proti statisícům
Peršanů a Spartánský král Leonidas u průsmyku Thermopylského se
svými věrnými 303 Spartány a 700 Thespijskými statečně bojoval do
posledního dechu, ačkoliv byli přesvědčeni, že všichni musí padnouti
a také do posledního muže padli. Avšak nápor Peršanů přece aspoň
na čas podrželi, aby se zatím domovina jejich k obraně přip—ravitimohla.
Za svou vlast vytáhli osobně do boje proti Římanům i Karthaginci.
Všecky podmínky, které římský vůdce Scipio kladl, chtěli splniti, když
zboj pro ně byl beznadějný. Když však Scipio žádal, aby rodné své
město opustili, aby zmizelo spovrchu země, vzplanul znova jejich
zoufalý boj. Domy strhovali, aby z jejich trámů stavěli stroje válečné,
ženy si ustřihovaly dlouhé vlasy na provazy a tetivy do luků. Všude
se pracovalo, kovalo, slévalo, tesalo a sbíjelo. A velké zástupy řím
ského vojska padly dříve, než Kartaginy Římané dobyli.
Podobně statečně bojovali Židé proti Syrským, když ohrožovali jejich
otčinu a k pohanství je sváděli. V ll. knize Mak. čteme: „Když ]uda
zvěděl, že král Syrs'ký táhne proti Židům-, rozkázal lidu, aby dnem i noci
vzýval Pána, aby jako vždycky pomohl těm, kteří se obávali, aby
nebyli zbaveni zákona vlasti a svatého chrámu, dále, aby nedopouštěl,
by lid, který si nedávno maličko oddechl, opět pohanům byl poddán“
(13, 10. H.) Z toho patrno, že Jud'a boioval nejen pro politickou svo
bodu vlasti, ale i náboženskou, nebot' výslovně praví, že lid má praco
vati a se mo'd'liti, aby nebyli zbaveni zákona t. j. desatera a sv. chrámu.
A takovým statečným hrdinou byl i sv. Václav. Když vévoda Zlický
nepřestal proti knížeti Václavovi strojiti pikle, pokusil se Václav o
pokoření tohoto hrdlého nepřítele a vytáhl polem proti němu. U Zitd—
měře u Čes. Brodu schylovalo se k boji. A ukázala se jednak boha
týrská zmužilost, jednak otcovská láska knížete k podtlanému lidu v
překrásném světle. Zželelot' se mu krve lidu, která k vůli odbojnému
vévodovi Radslavovi na obou stranách prolévati se měla. [ neváhal jako
pravý otec lidu vydati vlastní život v šanc na ušetření krve nevinné.
Vyzval zrádného Radslavapřed tváří obojího vojska na rytířský souboj,
aby z nich dvou bud-oucně ten byl hlavním knížetem v Čechách, kdo
v zápase tom zvítězí. Pyšný Radslav jen ze studlu přijal toho vyzvání
a zápas sotva zahájený skončil vítězstvím Václavovým. ") Pak se kníže
Václav velkomyslně se svým odpůrcem smířil: „Měj na svém dosti,
já tvého nežádám“ — Tím nám dal sv. Václav příklad, jak i my máme
pro svou vlast oběti přinášeti, když toho vyžaduje.
6. Na počátku naší samostatnosti francouzskému štábu v Praze byl
přidělen jako důstojník jeden z předních básníků franc., jeden z vůdců
mlaldých literát-ů Nicolas Beaud'uin. Za války bojoval pod generálem
Geraudem u armády, operující směrem k Sedanu a tam s ním bojovaly
'též hrdinné legie české. Beauduin od nauky filosoficko-bezbožecké do
spěl k úplnému katolicismu a s ním též k horoucí lásce k těžce za
“*)—Eckert m. 821.
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„války zkoušené vlasti Francii. V básni „Hrdinská oběť“, napsané v zá
\k0pech opěvá Francii, její slavnou minulost, její mluvu nejlibozvuč
nější na světě, její mírné pahorky a města rozkvetlá na okouzlujících
březích Loiry. Těší se, že spravedlnost se dostaví v určitou hodinu,
_raduje se, že všichni synové jeho víry katolické jsou ve válce sjedno
ceni, by vlast zachránili, jest to dle něho dtílo m'odlitby, podobné ve
liké slavné mši, při níž kněz velebí zásluhy světce, jejž oslavuje a
svolává mohutným hlasem svým požehnání Boží. Velebí vznešenou
a dobrovolnou oběť neznámých obětovaných, kteří se rozh'odli vše
ztratiti, jen aby matka vlasť byla zachráněna, končí pak těmito vrou
cími slovy:
„O jak jsme všichni dobrovolnými mučedníky
hrdinové neznámí, padlí na poli cti!
Prosím Tě s tváří k zemi schýlenou,
prosím Tě, odpusť nám Pane!
Ať naše tělo jest ďrceno, ať naše bolesti rostou,
ať naše žíly cedí bez konce rudou krev,
však, Pane, ať jen naše Francie
žije a září pod sluncem!“
Vidíme, kterak Beauduin je hotov přinášeti všeliké oběti za ohro
ženou vlast a kterak za ní Boha vroucně prosí. A to_je inaší svatou
povinností.
_
Když byl po válce, jak již jsem řekl, v Praze, líbilo se mu pravda
i naše hlavní město se svými nádherným-i Hradčany, ale i tam stáčí zrak
ke stran-ě, kde pod S\ým azurem kvete jeho sladká vlast. Naznačuje to

v jedné básni:
'

„Vystoupiv na večer, jak mívám ve zvyku,
k vysokým Hradčanúm, trůnícím nad' městem,
zvolal jsem po třikrát jméno tvé do samot,
ó Praho, potom jsem stočil zrak ke straně,
kde pod svým azurem, kvete má sladká vlast,
kde je ta, jež mne čeká, vzdychá a o mně sní...“')
Není krásně vyjádřeno, že katolický křesťan nemá ani v cizině
na svou vlast zapomínat, nem-á jí bez důležité příčiny opouštět a má
se do ní vždy vrátit, aby svou prací, svým umem k jejímu rozkvětu
přispíval?
Rozjímali jsme, dr. v Kr. dnes otom, kterak Kristus Pán před
svou smrtí těžce trpěl, že jeho vlast učení jeho nepřijala a že jí za to
stihne přísný trest. Tím Pán lásku k vlasti nejen doporučil, schválil,
ale iposvětil. Viděli jsme, kterak náš slavný a svatý kníže Václav
lásku k vlasti celým svým životem osvědčoval a všechen lid' v jedné
křesťanské víře sjednotiti se snažil.
Na svátek sv. Václava 1926 byl odhalen v Čes. Budějovicích pom
ník vlasteneckému biskupu ]. Valer. Jirsíkovi, jenž byl též obzvláštním
ctitelem' sv. Václava. Při slavnosti byl též řečníkem univers. prof. Dr.
*) Jos. Hanák: Archa 1919.116.

Mareš, žák jirsíkova gymnasia v Č. Budějovicích. Ten ve své řeči
pravil: „Sv. Václav jest jednotitel národa českého, jejž utvořil, pokořiv
stranická knížata. Vůdcové národlů svatí jsou ti, kdo národ sjednocují;
škůdcové jsou, kdo národ rozdělují“ *)
Zapamatujme si tato zlatá slova'a vštipme si je hluboko do myslí!
.Varujmc se býti škůdci svého národa nesvorností, spory, h-ádkami,
bojem, ale po příkladu sv. Václava svornost,'jedn0tu, Vzájemnou lásku
rozn—ěcujmev srdcích svých. Prosme sv. Václava, aby za naši isvou
vlast orodoval u Ukřižovaného, vlast svou milujícího, Spasitele \“ ne
bcsích, aby nedal zahynouti nám ni budoucím. Amen.

Ill. postní
Láska sv. Václava k církvi katolické.

„Kristus miloval církev a vydal sebe sama za ni.“ (Efes. 5, 25.)

Božský Spasitel na hoře Kalvarii umírá v hrozných bolestech na
kříži. Když se tážeme po pohnutce, proč se pod'robil zcela dobrovolně
smrti tak strašné a tak bolestné, jest jedině Správně odpov-ěděti: byla
to nesmírná láska k člověčenstvu. Tot' tajemství lásky pro nás ncpo
chopitelně. Tuto obět' lásky sebe pro jiné ničící mohl přinésti jedině
Bůh. „Větší lásky nemá nikdo nad. tu, aby kdo položil život za své
přátele“ (Jan 15, 13.) volá pln nadšené úcty miláček Páně, sv. jan. Aby
se pak milosti získané smrtí Páně všem lidem a všech věků dlostalo,
ustanovil Kristus Pán církev. jež by ovoce ze smrti jeho plynoucí
všem lidem dobré vůle uštědřovala, rozdávala a přivlastňovala a tím
všechny lidi ku spáse věčné ved-la.
Posledně jsme rozjímali o lásce k vlasti. Přesvědčili jsme se, že
Kristus Pán lásku k vlasti svým věřící doporučil a jí posvětil. Avšak
vlast pozemská není vlastí naší trvalou, jest jiná vlast a to nepom'íjející
vlast duší, církev. Jako duše vyniká nad tělo, tak církev jest vznešenější
vlasti. „Vždycky tuďíž, když láska k vlasti jest v odporu s láskou k
církvi, má míti láska k církvi převahu. Ale ve skutečnosti tohoto sporu
není, nebot' opravdová láska k naší vlasti vyžaduje, abychom ji milo
vali v církvi a ve shodě s jejími vyššími zákony Božími“ ")

To patrno ztoho, že Kristus, ač miloval vlast icírkev, za tuto
'život položil, aby ukázal, jak vysoko si máme církve vážiti. „Kristus
miloval církev a vydal sebe sama za ni, aby ji 'posvětil, očistě ji koupelí
vodní při slově (vodou a slovem Božím t.j. při křtu), aby sám sobě
představil církev jako slavnou. jako takovou, která by neměla poskvrny
ani vrásky ani něco podobného, nýbrž, aby byla svatá a bezúhonná.“
(Ef. 5, 25.—27.) Tedy Kristus vydal sebe sama za církev, aby ji učinil
slavnou, čistou, svatou, bezúhonnou.
'
'
[ mnozí svatí, milovali církev a svoji lásku a příchylnost k církvi
i smrtí zpečetili po příkladu Božského jejího zakladatele. Tak i sv.
*) Lid'. Listy 1. X. 1026.

**) P. Munnynek O. P.

Náclav, náš sv. kníže český, neboť jest známo, že miloval netoliko vlasť,
nýbrž icírkev, za jejíž práva bojoval. Vždyť ve svém životě oto se
přičiňoval, aby netoliko prostý lid, nýbrž ivladykové a lechové řídili
se zákony božskými a církevními. A odtud ta jejich nenávist k vládci
křesťanskému, církvi věrně oddanému, jenž “tolik miloval církev, kterou
oni tolik nenáviděli. A že sv. Václav nechtěl se odloučiti od své drahé
matky církve, usmrcen, zavražděn, svůj mladý život za svou duchovní
matku obětoval. Touto svou mučednickou smrtí, sv. Václav osvědčil
a vyznal, že církev jest vzácným pokladem pro každého člověka, že
církev jest ochranou a záštitou inašeho národa českého.
A to jsem 'učinil předmětem dnešního našeho svatopostního roz
jímání.

l. 1. Ježíš Kristus proto na svět přišel, aby lidí o náboženských prav
dách poučil, všechny lidi nábožensky \fzdělal a vychoval a pak jako nej
vyšší kněz smrti za hříchy lidstva Otci svému nebeskému dosti učinil,
bránu nebes, hříchem Adamovým zavřenou otevřel. čili všechny lidi
spasil. jednotlivec ovšem může býti spasen jen tenkrátc, když svobodně
se rozhodne všem pravdám Kristem zjevcným věřiti dle slov Páně:
„Kdo uvěří a pokřtěn bude, spasen bude.“ (Mar. 16, 16.) Tyto pravdy
zjevené odevzdal Kristus církvi, jím založené, by je vpůvodní ry
zosti a neporušenosti uchovávala. Církev tato zjevení Boží pečlivě stře
žila a lidstvu v neporušené čistotě zachovala až na naše časy, takže
lidé bezpečně se o těch pravdách, jež ke spasení jsou nevyhnutelné,
poučiti mohou.
Z toho důvodu a proto můžeme církev právem nazvati strážkyní
pravé víry. A poněvadž spása věčná záleží na pravé víře a tuto nám
neporušenou dochovala církev katolická, poznáváme z toho, jakým vzác
ným pokladem jest pro nás církev. Vždyť „jedině církev katolická má
pravé a celé učení Kristovo, to jest pramen pravdy, to jest příbytek
víry, to jest chrám Boží: jestli do něho kdo nevstupuje, neb ho opustí,
od'cizuje si naději života a spásy. A nikdo se neomlouvej bludnými
vývod-y. jednát' se o život a spásu. Ztratí ji ten, kdo se o ní bedlivě
nestará. “ *)
Kdo tedy vážně to myslí se spásou své duše, musí náležeti k církvi
katolické, která pravdu Kristovu úplnou chová a hlásá. Bolí nás proto
velice. že dějiny lidstva a zvláště dějiny naše na tolika stránkách nesprávně
dávají důkaz za důkazem, jak daleko prý se církev katolická učení Kris
tova již vzdálila a pravý duch Kristův, že z učení jejího iz ducha je
jího už dávno vymizel. ! my katolíci známe dobře ony smutné stránky
dějin církevních a čím vroucněji lneme k té církvi Boží, tím smutnějir
jest nám při jejich čtení, neboť my pravdu nezatajujeme, byť byla
i nepříjemná. Ale uznáte, dr. v Kr., že jest nepřípustným, ba, že je
nepoctivým zdůratzňovati jen stinných stránek v dějinách církve a bo
hatých skvělých pokladů církve i v dobách; nejsmutnějšího úpadku prostě
nedbati. je tvrdostí a hříchem proti pravdě jen znova a znova připo
") Lactantius: De inst. 4. 30. 11—12..
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mínati, čím lidská slabost jejich sluhů bělostné roucho církve poskvr
nila a přehlížet a nechtít ani vidět, že z církve a jenom z církve po
tolik století čerpali sílu a vytrvalost ku svému čestnému, pracovitému
a dobrému životu naši předlkové, naši rodiče, naši bratři a sestry, od
kojení sladkou naukou Kristovou, jak ji církev hlásá.
Církev katolická nepřeje zlořádům, naopak ve svých nařízeních
přísně proti nim postupuje a je potírá. Na výtku, žeijsou a byli v církvi
lidé špatní vedle dobrých, odpovídám, že církev nemůže více činiti než
sám Bůh, který koukol nechá růsti až do žní. Kdo takové výtky činí,.
af uváží, zdali nazveme hodným dítětem syna, dceru, kteří by k vůli
několika vráskám na čele své roditelky jí opovrhovali? Zavrhneme
hned vše dobré, když tohoto dobrého je někdy zneužito? Vždyť člověk
'každ0u_dobrou věc může pokaziti sveden svou hříšnou vášnivostí.
2. Řekl jsem, že nás bolí tyto nespravedlivé výtky proti církvi a
nemůžeme si zapírati, že na mnohé slabé a nevědomé lidi působily, že
se od církve odvrátili a z ní dokonce vystoupili. Jak pošetilé to jeď
nání, jaké to zahrávání s věčnou spásou nesmrtelné duše. Člověk ná
ležitě uvědomaělý a statečný, nebude se pro nějakou nespravedlivou
výtku od církve odvraceti, svůj poměr k matce duchovní přerušovati,
naopak bude si církev tím více vážiti. k ní lnouti, ji brániti, čím nó
spravedlivěji je napadána a tupena.
Nemáme se za co stydlěti, že jsme katolíky, vždyť u nekatolík'ů
a protestantů, pokud jsou opravdu věřícími, jeví stále větší sklon k zá
sadám a řádům katolickým. V Holandsku protest. farář *) velebil ka
tolické obřady. Jiní zase volají po zavedení řeholí. Tak v protest. časo
pise ") napsáno: „Potřebujeme muže, kteří, jsouce prostí všech po
vinností k rodině, žijí jedinému cíli: vybudovávání království Božího.“
V květnovém čísle oficielního časopisu něm. protestantů _zr. 11921
napsal prot. farář ""), že lituje, že v jeho církvi zmizela úcta svatých-,
uznává zpověď .za svatou a poznamenává, že protestantismus zavrhl
papežství, ale dospěl k luzovlád-ě. Zajisté takové výroky mužů stojí
cích mimo církev musí nás katolíky v lásce a příchylnosti k církví
utvrditi a zároveň dosvědčují pravdivost slov sv. Pavla k Timoteovi:
„To ti píši, abys věděl, jak si máš počínati v dOmč Božím, kterým jest
církev Boha živého,

sloup a základ pravd—y.“ (3, 15.)

3. Slyšíme též z husta od nepřátel, že církev ve vědách a uměních
šíří středověké temno, které prý nynější doba pokroku přijmouti ne
může. ltato výtka jest stejně nespravedlivá jako pošetilá. Vždyť už
ten kraj, zn-ěhož to temno mělo vyjíti, ltalie, Řím, mluví o opaku.
Ta slunná země, plná jasu, že by byla zdrojem chladna atemna?
Ani stín těch jasných památek uměleckých, jak je chová italie a které
jsem na vlastní oči viděl, nenalezneme v zemích jiných. Milánská obra
zárna, Janov, Florencie, Benátky se svým dožecím palácem a jiná města
Mají—nepřehledné množství uměleckých děl a obrazů.
") Luloffs.
") Hofkirche 1921.

"') Jaensen.
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A všechna tato d'íla, at' malířská, at' sochařská či řezbářská, ať sta—

vitelská, jsou původu středověkého, jsou obsahu náboženského a tím
náboženstvím jest víra katolická. Hledejte něco podobného v protes
tanském, chladném severu a budete marně hledati. Chcete-li viděti umění,
musíte zajíti do střediska všech katolík-ů, do Říma, který jest tak ne
spravedlivě napadán, že šíří tmu a v tom věčném Římě musíte vstoupiti
do sídla papeže, do vatikánské knihovny a obrazárny, do nádherných
smí a logií Rafaelových a vy užasnete nad ohromným množstvím sne
sených tu arciděl středověkých umělců a malířu katolických. Zde hýří
ten temný středověk tak sytými barvami že až zrak přechází.
Ovšem, my katolíci, nevážíme si Říma jen pro ty památky umělec
ké, avšak hlavně pro ty poklady duchovní, které Řím chová, neboť jest
sídlem nejvyšší hlavy církve, náměstka sv. Petra azástupcc Ježíše
Krista na zemi, jejž otcem, papežem nazýváme a jejž jako otce ctíme,
milujeme a posloucháme. M_y vážíme si Říma pro to světlo víry, které
tu plálo v srdcích četných mučedníků, světců a světic Božích. „jaké-'.
,to bude divadlo v den veliký, který bude posledním dinem časnosti a
prvním ve věčnosti, až z vnitra —tumb a hrobek, jež chovají chrámy
římské, spatříme vycházeti zářící světce, kteří mají ruce ozdobené pal
mami a jdou vstříc svému Pánu!
Skoro všichni apoštolové jsou pochováni v Římě: Petr a Pavel ve
Vatikáně, Filip a jakub ml. v kostele sv. apoštolů, Matěj u P. Marie
Maggiore, hlavu sv. Ondřeje přechovává Vatikán, prst sv. 'Tomáše
mají v Santa Croce. jest to jakoby sněm dvanácti, kteří ze svých
hrobů osvěcují ty, v nichž apoštolská družina d'ále žije t.j. papeže a
římské kardinály a biskupy. A jací světci vedle apoštolů zde odpočívají!
Ignác z Antiochie, Justin, Řehoř Naz., jan Zlat., Lev, Řehoř V., našli
zde místa, kde pochovány jejich ostatky tělesné! V Římě najdeme hroby
sv. Anežky, Cecilie, dále sv. Heleny, Moniky, Františky Řím-., pak zakla
datele řádů sv. lg'náce, Filipa z Neri, Pavla z Kříže a mnoho jiných. *)

ll. ]. A do této společnosti mučedníků a světců patříme všichni my
katolíci. Není-li to pro nás opravdovým štěstím, že jsme příslušníky
té slavné, svaté, mohutné a pevné, na skále Kristem zbudované, církve
katolické, která se' může honosit-i tolika vyznavači pravdv Kristovy? A
zásluhu o to, že jsme členy církve katolické, mají naši předkové, zvláště
vznešený kníže náš, sv. Václav, který navázav na apoštolskou činnost
sv. Cyrilla a Method'ěje, národ" náš do lůna církve katol. 'přivésti se snažil.
Vystoupíme-li v Praze na Petřín, jaký to úchvatný pohled“ se skýtá
zraku a v slavné vigi'ii svátku sv. Václava jakému divukrásnému kon
certu naslouchá sluch náš. Spousta věží a doma d'ole tmí se večerním
soumrakem a z neho zřetelně zaznívá bouře kovových zvuků zvonů
pražských kostelů. Mohutné kovové rány, lahodné stříbrné zvuky, hlasy
temné a jasně, hlubší a vyšší ozývají se z blízka i z dáli, na pravo, na
levo, se všech stran; hřmrějí, duní, zvučí a hlučí, zápasí spolu, jakoby

*) Bougand: L'église.

každý notoval jiný nápěv a snažil se vyniknouti nad ostatní v tom
obrovském pěveckém turnaji. A vždy ještě vpadají do sboru hlasy nové,
tu v těsné blízkosti, tam odkudsi z daleka jako ozvěna... již celé údolí
Vltavy je naplněno tím kovovým hlukem, který jako rozd'ívočené moře
zdá se překypovatí přes jeho okraje. je to chaos zvuku a přece vy
stihneš vněm velkolepou harmonii.
Není, dr. v Kr., tato harmonie ruzných pražských chrám-u obrazem
té překrásné harmonie v církvi katoÉizké, která sdružuje všechny národy
světa, aby všichni pěli svou píseň Bohu sice svým jazykem národním,
ale na společném podklad-u věroučném, který se nemění? Církev kat.,
pro všechny národy Kristem založená, v otázkách věroučných nezná
ústupku, ale v liturgii chce míti v úctě historický vývoj každého jeď
notlivého národa a vážiti si jeho zvláštní kulturní vzdělanosti. Proto
církev schválila užívání staroslovanského obřadu iu nás v jistých chrá—
mech a při jistých slavnostech. A byl to pro mne nejúchvarnější dojem,
který si duše má odnesla z Říma, kdy v jubilejním roce “1925 jsem
byl přítomen mši sv., kterou sloužil sv. Otec Pius Xl., jíž se zúčastnili
čtyři národové; (eši, Bulhaři, Sko'.ové a Němci a při níž každý z národů
přítomnýdn střídavě zpíval jednu sloku mešní písně S\ýlll národním
jazykem. (.eši, jako nejpočetnější začali a skončili. Tot' b_\l ohlas té_
přel-n'ísné harmonie, která při rriznosti národu na společném pod'kladu
věroučnéní \ždy b_\la a jest.
Poněvadž všichni nároíové jsou povoláni do církve kat., církev
též všech národu si stejně váží, všechny národ-y stejně miluje, ale ta
ké chybující a bloudící národy, rušící dogmatickou, věroučnou jednotu
víry Kristovy, stejně napomíná, kárá itrestá. V tom církev nedělala
a nedělá žádné výjimky, at“ se __jednaloo Angličany,

ěmce, Řeky, Rusy

atd. ovšem také, když se jednalo o chybující národ náš. Takové po
kárání a trest církve, jímž stižen i národ náš, není známkou nedostatku
lásky, jako není dukazem nelásky matkv k neposlušnému dítěti, které
bloudí, když. ho matka pokárá &potrestá. Právě naopak.
Jak církev si váží našeho národa, jest důkazem poslední jednání
apoštolské stolice v Římě o úpravu náboženských poměru v naší re
publice. () tom jsem se přesvědčil též v samotném Římě, když z úst nej
vyššího kněze, nynějšího papeže Pia Xl., jsem slyšel' slova, prodchnuté
vroucí láskou k našemu národ'u a k naší vlasti.
Ale iv dobách minulých vážila si vždy církev našeho národu. V
Římě ve velechrámu svatopetrském máme oltář, zasvěcený sv. Václavu
Biskup olomoucký Jindř. Berka (1325—1333) první oltář v něm zřídil
a Karel IV. bohatě jej obdaroval. Nynější obraz světcův v Římě pochází
z r. 1028. Nedaleko oltáře dědice země české uloženo jest na pilíři roucho
sv. Veroniky s obrazem tváře Páně a cyrilským nápisem: „Obraz Gos
poden na ubrusje“ — obraz Kristuv na roušce. Z toho jasno, jak církev
si váží národa našeho i jiných národů slovanškých.
3. jako církev kat. spojuje všechny národy celého světa, aby v
lásce společně Boha oslavovali, tak církev může spojiti inárody v
jednotlivých státech bydlící ke společné práci a vzájemné lásce. A
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takového pojítka potřebuje inaše republika, aby zavládl pokoj a mír
mezi různými národy .k ní náležejícími, aby se cítili spokojenými a pra
covali radostně ku blahu státu, zachovávajíce zákony Boží a církevní,
ale tím také zákony státní a dbali kázně a pořádku. Proto ve prospěch
naší republiky pracuje, kdo o šíření a svobodu církve v 'našem státě
pracuje. A byl to sv. Václav, který tomuto vznešenému úkolu svůj
život zasvětil a úcta k němu pomáhala apomáhá šířiti pokoj a mír
v zemi.

'

Vzpomeňme významné události z r. 1848. Tehda svolali čeští vlastenci 
slovanský sjezd do Prahy, jehož mimo Cechy zúčastnili se Moravané,
Slováci, Poláci, Srbové a Rusíni. Tehdejší pražský arcibiskup Alois
ze Schrenku, přes svůj německý původ, upřímný milovník českého ná
roda v pastýřském svém listě volal takto k věřícím: „Ano, milená vlasti
moje, ty nezbloudíš, dokavad budeš hleděti na ty hvězdy, které ti jasně
svítí na tvé duchovní obloze. Vždyť tvoji první apoštolové, Cyrill a
Methoděj, přišli k tobě jako blahovčstové církve, která je učitelkou
pravdy po celém katolickém světě. Rozseté od nich símě svaté víry
bylo potom krví tvého sv. Václava, sv. Lidmily, sv. Jana Nep. zúrodl
něno a' od tvého sv. biskupa Vojtěcha soukmenovcum tvým bratřím
sděleno. Tato víra to jest, která tě po mnohá století oblaž'ovala, tvé
krásné chrámy stavěla, a nejprospěšnější ústavy zřídila. Ale bludařství
zničilo ohněm a mečem tvou slávu, kteréž neobnoví ani občanská svo
boda, budeš-li se viklati ve staré víře a nebudeš-li víry projevovati skut
ky .a láskou.“
Dr. v Kr.! Uvažovali jsme dnes () vznešenosti církve katolické a
o její potřebě pro všechny lidi a zvláště pro náš národ' i stát. Dle uve
deného pastýř. listu arcibiskupa Aloise ze Schrenků nemáme se vikláti
.ye staré víře, jak ji hlásá církev, chceme-li obnoviti svoji starou slávu
a udržeti si samostatnost. Nesmíme se tudíž odtrhovati od církve
jejíž viditelnou hlavou jest řím. papež, neviditelnou Kristus.

Připomeňme si slova, která pronesl Ježíš před utrpením k apošto
lům a která platí zajisté i nám: „já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti,
kdo zůstáié ve mně a já v něm, přináší ovoce mnohé, neboť beze mne
nemůžete činiti ničeho. Jestliže pak ve mně někdo nezůstane, vyvržen
bude ven, jako ratolest i uschne a seberou- ji a vrhnou na oheň a bude
hořeti.“ (jan 15, 5. 6.) Var-ujme se ted-y, abychom se neodloučili od
Krista a pravověřících křesťanů v církvi, abychom se nestali ratolestí
suchou, a zůstaňme ratolestí zelenou v pravé církvi, ]. Kristem založené,
'-.v církvi

sv. Cyrilla

a Methoděje,

v církvi

sv. Lidm—ily, sv.

Václava,

sv. Vojtěcha, sv. Jana Nep., Vl. Anežky a jiných svatých českých patro
nů a sv. Václav vyprosí nám milost, abychom nezahynuli, nýbrž aby
chom získali život věčný. Amen.
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IV. postní.
Láska sv. Václava k lidem strádajícím.
„Potom ježíš vidia, že jest všecko d'okonáno, aby se na
plnilo Písmo, pravil: „Zízním“. _(Jan 19, 28.)

V bolestech nevýslovných visí ježíš na kříži tři hodiny. Všechny
rány, jimiž bylo jeho nejsvětější tělo v pravém slova smyslu poseto,
se zanítily, podlily a poslední zbytky tělesných sil vyssávaly astra
vovaly. Palčivý oheň bolesti způsobil též přenesmírnou žízeň. Sv. Jan
o tom píše: „Ježíš vida, že jest všecko dokonáno, aby se naplnilo Písmo,
pravil: „Zízníml“
Nebylo, dr.. v Kr., jediné bolesti, jediné hořkosti, aby ji Kristus
neokusil. nepocítil zlásky k hříšnému lidstvu, jež svou smrtí chtěl
dobrovolně vykoupit. Ten, který nemocné uzdravoval, sám raněn jest
pro hříchy naše, jenž lačn-ě zázračně sytil, trpí hlad, ten, jenž lidem
žíznícím nápoje poskytoval, víno zázračně poskytl, jenž duším lidským
lidským nejvznešenější nápoj, svou vlastní krev zastavil, jest trápen
ohromnou žízní.
„.. ““
]
Kristus trpěl rány, nemoc, hlad, žízeň, aby dokázal, že jest netoliko
pravým Synem Božím, ale ipravým Synem člověka, jenž má tělo ve
všem podobné tělu našemu kromě hříchu. Kristus svými ranami, svou
zlzní, které snášel jako člověk, ukázal, že nemoc, bída, hlad, žízeň a
zvláště strašná žízeň v nemoci budou stálými průvodčími pokolení lid
ského, budou stále lidi soužití. Svým bolestným povzdechem: žízním
pak ukázal, že jsou to běd'y tak velké. že si zasluhují, abychom je milo
srdnými skutky hleděli odstraniti, aneb aspoň zmírniti a lidem různými
bolestmi a strastmi trpícím pomohli tyto strasti snášezi, pomohli je
učiniti lehčími snesitelnéjšími. Někteří z těch, kteří stáli pod křížem,
ďotčeni ve svých srdcích soucitem k trpícímu Spasiteli, „nasadili na
yzop houba,. plnou octa a podali ji k ústům Krista“ (Jan 19, 29.)
l my, dr. v Kr., máme býti milosrdní, neboť vězme, že všichni lidé
soucitní pomáhající bližnímu v jeho strastech, těžkostech abolestech
od Krista odměněni budou tak, jakoby pomoc poskytovali jemu samému.
A byl to sv. Václav, jehož zbožné srdce bylo rozníccno takovou láskou
nejen k trpícímu Spasiteli, ale i k lidem nejdražší krví Páně vykoupeným',
že ochotně lačné sytil a nemocné navštěvóval a jim ulehěoval.
Tyto skutky tělesného milosrdenství konati jest povinností každého
katolického křesťana. A to jsem učinil předmětem dnešního našeho roz

jímání postního.

. . .

l. ]. Sv. Václav sytil hladové a nuzné předně přímo svou pomocí-.
již za jinošských let liboval si ve skutcích milosrdných. Věře v Boha
celým svým nábožným srld'cem, měl pravou křesťanskou účinnou lásku
ik bližnímu, neboť chudým činil dobře, lačné sytil, Opuštěných a hla
dových sirotků se ujímal. A za tyto skutky milosrdné byl odměněn
korunou věčné slávy.
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Chceme-li i my do nebeské slávy se dostati, jest námsv. Václava v
konání milosrdných skutků následovati, jest nutno, abychom obětovali
něco ze svých pozemských statků, jedná-li se o záchranu lidí strádajícíchl
hladem a nouzí. K takové oběti dovedl křesťanská srdce nadchnouti
sv. Vincenc. V první řádě sám byl mužem milosrdenství, knězem podle
srdce Páně. V tichu klášterním se připravoval k nejvznešenějšímu po
volání, službě hladových a opuštěných. Jako otrok trpí v Africe, ale
seznává hrozný úděl vězňů a zajatců & byv osvobozen, pomáhá ze
všech sil zajatcům a strádajícím vůbec. Organisuje šlechtičny a bohaté
ženy i muže na podporu chudých a zakládá pro ně útulky. Sbírá po pa
řížských ulicích opuštěné a odložené děti, nemluvňata, ujímá se jich &
staví pro ně sirotčince.
Do duší majetných lidí neúnavně hřímá: „Vzhůru, křesťané, neče
kejte, \až chudí zemrou! Chci skutky . .. skutky a ne prázdná slova.
Neučiníte-li ničeho pro ubohé, zvláště děti, zemrou . . . „Dala jsem vám
posleďní haléř,“ řekla královna Anna Rakouská sv. Vincenci, když ji
prosil o novou almužnu. „A vaše klenoty, madame?“ Královna povstala
a dala mn skřínku, plnou šperků. Miliony prošly jeho rukama a tento
prostý, svatý kněz umírá chud' v 85 letech," ale bohatý na dobré skutky
a za ty odměněn Božským Spasitelem dle slov Písma: „Blahoslav'ení,
kteří nyní lačníte, neboť budete nasyceni.“ (Luk. O, 21.) Sv. Vincenc
lačněl, strádal na zemi a nasycen na věčnosti. Vy, kteří se dovedete zba
viti pozemských statků ve prospěch potřebných, kteří se uskrovníte, v
něčem si újmu učiníte. a tak do jisté míry zlačníte, nasycení a oboha
cení budete poklady věčnými v nebi.
Někd'o nemá však skřínku plnou šperku jako ,ona královna, již by
ve prospěch chudých mohl obětovati._ ale má staré odložené šatstvo,
peří, prádlo, trochu brambor nebo jablek a j. lto je vzácný dar pro
otrhané, nahé a hladové sirotky na Král. Vinohradech, v Čes. Budějo
vicích, Slatiňanech nebo pro opuštěné chudé ženy v Praze, v Hradci Krá
lové, v Lysé n. L. atd. Těm se zasláním těch věcí velmi zavděčíme a po
klad pro nebe si připravujeme. Nelpěme příliš na statcích pozemských.
Pamatujme, že Bůh má více než rozdal a že nám za náš milosrdný skutek
požehná, jak praví Písmo: „Lačné nakrmil Bůh dobrými věcmi a bohaté

propustilprázdnéť (Luk. 1, 53.)
Žádný dobrý skutek chudému prokázaný nenechá Bůh bez odměny
ani na tomto světě. Chudý chlapec nalezl “v blátě velký špenďlík. Po
několika krocích spatří plačící děvčátko. „Proč pláčeš?“, táže se jí sou
strastnč hoch. „Ztratila jsem špendlík a—
bojím se nyní jíti domů,“ praj
vilo td'ěvčátko a slzy jí zalily očka. „Ale tu máš jiný špendlík't, vece
hoch. S radostí se chopila divenka věci šťastně nalezené -—neboť byl to
špendllík její před chvílí ztracený ——a vidouc hladového hocha kousati
do tvrd'é kůrky chlebové,'dá mu několik jehel, aby si je prodal. To při
vedlo chlapce na myšlenku, aby s takovými věcmi chodil dům od domu.
.Dařilo se mu. Později najal si v Paříži m-alý krámek, pomalu bohatl, až
se z něho stal milionář. Byl to bankéř Lenoir, jenž pojal ono děvčátko,
když jí bylo již 30 let a on boháčem, za ženu.

Celý život provázelo manžely štěstí a zároveň je blažila myšlenka,
že vděčí svému bohatství za vykonaný dobrý skutek a že jim Buh za
to žehná. Proto dobře napsal spisovatel:*) „Posloužím-li potřebnému,
dám-li almužnu žebrákovi, jest mi, jakobych se z arestu dobyl na svo
bodu.“ A prorok lsaiňš volá: „Lámej chléb s 'ůj tomu, který lační, mlžné
uváděj do domu svého,“ (58; 7.) a budeš míti Doklad v nebi.“
2. Sv. Václav nepřímopomáhal chudým a hladovícím tím, že zavá
děl v zemi přísný řád a pořádek a křesťanskou kázeň, aby pání ne
utiskovali chudé, aby přestalo nedůstojné otroctví, aby dělníci měli
práci a chléb a aby byli považováni před Bohem za rovnocenné svým
pánům.
Nejsmutnější úděl měli otroci. A otroctví do času sv. Václava z
Čech vykořcněno nebylo. Jako dnes na trhu se kupuje dobytek, tak
urození páni si kupovali otroky. Pán koupil si jich dle potřeby, mohl
je pak prodati, ba měl právo je izabíti. Při úmrtí pánově byli otroci
s pánem spalování. Velikým tržištěm na otroky byla u nás Praha. V
údolí při Vltavě rozkládalo se velké místo, kde židé arabští a španělští
nakupovali si české lidi, aby s nimi zase dále obchodovali. Hnali je
cestami nehostinnýmí, přes močály a bažiny o hladu a žízní a běda
tomu, kdo by se byl protivil, byl ztýrán nebo usmrcen.
Tyto věci znal a denně viděl sv. Václav. Bylo mu'líto toho českého
lidu aproto snažil se zavedením křesťanství,“hlásajícího rovnost všech
lidí, ukazujícího na společného Otce nebeského a Jeho Syna, který na
kříži zemřel. aby všechny lidí bez rozdílu stavu vykoupil a aby itěm
otrokům nalil balsamu útěchy do jich srdcí, smyl s nich potupné zna—
mení méněcennosti a přivedl je do společnosti lidské jako členy rov
nocenné.
Křesťanství, šířené sv. Václavem, byl ohromný pokrok, který měl
překlenouti staré krutosti pánů k poddaným páskou vzájemné lásky.
Z té příčiny měly by si vážíti sv. Václava všechny vrstvy dělnické, řeme
slnické, rolnické, obchodní, prazovní, protože sv. Václav byl průkopníkem
nového, lepšího jich života, jenž spočívá na křesťanském řádu, na zákoně
Božím a církevním.

jako sv. Václav se ujímal ubohých otroků a bezprávných, pracují
cích vrstev svého lidu, tak to musíme činiti i my. Jsme křesťané katoličtí
a proto musíme se držeti zásady Kristovy, že hoden jest dělník své
mzdy, že musí dělník, rolník, řemeslník býti za svou práci tak odměněn,
aby netrpěl hladu a nedostatku a mohl svou rodinu po lidsku důstojně a
přiměřeně živit. Nesmíme dlopustit, aby drobný, pracující člověk byl o
svá práva připraven a při hledání práce, volnosti a svobody přesvědčení
zbaven.
V Bentleyville v Pensylvanií, středisku stávkujících uhlokopů, správa
dolů obrátila se na katol. kněze") se žádbstí, aby '_vystoupilproti stáv
—_—) Holeček: Naši rv. 186.

") Straku.
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kujícím

dělník,—Cima je přiměl svým

vli-vem, aby

nastoupili

práci

za

podmínek, americkými majiteli dolů nabízených. Kněz to rozhodně ode
přel. Za to mu vzato hřiště pro katol. děti, přeřezáno elektrické vedení
na tam, kostel a katol. školu a dokonce založen v kostele oheň. Avšak
Kněz ani tomuto nátlaku neustoupil a na straně dělníků vytrval.") A za
jisté právem, neboť církev katol. nemůže nikdy dopustit, aby kněží &
katolíci vůbec stavěli se proti dělníkům, neboť právě ti nejvíce Iochrany
potřebují, nemajíce ke svému životujiných pokladů než ty dvě své
zdravé ruce. Těm lidem, kteří by utiskovali chudé, hladové, těžce pra
cující, hrozí Písmo sv.: „Běda vám, nasycení, neboť budete lačněti.“
(Luk. 6, 25.) Běda. vám nebud-ete míti nikdy dosti, nebudete nikdy ve
_své lakotě uspokojení, nebudete míti nikdy klidu, budete lačněti stále
láskou a spravedlnosti, kterou jste porušili a zahynete věčně, vždyť
utiskovati chudé jest hříchem do nebe volajícím.
ll. ]. Sv. Václav ujímal se nejen chudých, bezbranných, hladoví
eích, pracujících, ale po příkladu svého Božského Spasitele, pomáhal
nemocným. Za noční doby donášel osobně nemocným lidem do jejich
chatrčí potravu, palivo a jiné potřeby, maje při sob-': věrného & nábož
ného sluhu Podivena. Dojemně to líčí legenda: „Potom pak stalo se
jest, k'd'yž jedné chvíle sv. Václav nočního času bosýma nohama šel ku
kostelu a k chatrčím nemocných uprostřed zimy; ana všecka země po
m'rzla byla a všecky cesty sněhem se zavalily, rytíř jeho Podiven šel za
ním. V jehož noh-y, an obuv dobrou měl, tuhá “zima se řítila a na nohy
jeho se razila, že jí nijakž trpěli nemohl pro 'velikou ukrutnost. _lemužto
sv. Václav, znamenav ji, pověděl: „Stavěj noh'y své v mých noh šlé
pěje.“ A tak hned toho rytíře nohy v šlépějích sv. Václava se roze
hřály, že potom víc na nich žádné zimy necítil; ale šlépěje sv. Václava
všecky zbarveny byly a tak prameny a paprsky rozličného milosrdenství
na vše strany od sebe v rozličných skutcích milostných \'vpouštěl.*"')
Tak Bůh milostivě shlížel na svého milého vyznavače a syna, sv.
Václava, když konal cestu k nemocným.
2. Církev kat. vždy své věřící vychovávala v lásce k nemocným,
aby se jich ujímali. A soucitní katolíci vždy tak činili, různé útulny
a nemocnice stavěli a ubohé tam pečlivě ošetřovali. jest tomu tak
i u nás. V Praze máme nemocnici pro ženy, kde ošetřují nemocné
řehol. sestry Alžbětinky a pro muže jest rozsáhlá nemocnice, nově po
stavená, u milosrdných bratří. Nemocnice tyto jsou vydržovány z darů
a příspěvků soucitných duší a jich podporu co nejvřeleji Vašemu sou
citu a štědrosti doporučuji. ——Vedle toho jak veliké množství řeholnic
se věnuje samaritánské službě v různých nemocnicích veřejných a s ja
kou láskou a obětavostí o nemocné se starají a v bolestech jim ulehčují.
Jest to jistě podivuhodným zjevem, že iv nynější hmotařské a
požívačné době církev kat. dovede vypěstovati takové hrdiny křesťan
ské lásky, kteří se nerozpakují ivlastní život obětovati ve službě ne
_

*) Lid 13,111. 1928.

'") Eckert lll. 828.
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mocným. U města Recite (Pernambuca) v Brasilii v útulku malomoc
ných, zemřela IS./XII. 1925 ctih. sestra Otilie Feltová. Ač pocházela
_z přední rodiny brasilské, záhy se zasvětila řeholnímu životu 11sester
sv. Anny stou výslovnou žádostí, aby jí užili k ošetřování malomoc
nýeh. Když mnoho roků obětavě pracovala mezi těmi ubožáky, sama
onemocněla touto strašnou chorobou. Ale přijala ji s takovou radostí,
že všem malomocným vlévala do jich trpících duší spokojenost a důvěru
v Boha. Byla andělem všech. Konečně zemřela spokojeně, ba vesele,
takže všichni přítomní byli hluboce dojati. Arcibiskup z Kecife sám
osobně ctihodné řeholnicí dal papežské požehnání umírajících. Po její
smrti prohlásil, že ještě neviděl žádného člověka tak radostně a svaté
umírati. Malomocní ji nazývali světici. Hle, dr. v Kr., jak krásný to květ
na stromu živé katolické církve.") () této řeholnic-i platí zajisté slova
spisovatele: „To je láska dokonalá, která se zapomíná pro jiné. K ci'

zimu štěstí se usmívá.“")
Nedivíme se tudíž tomu, když taková hrdinná láska k bližnímu jest
nejen obdivována, velebena, ale když též povzbuzuje k následování.
Náš zesnulý“ básník ]. Zeyer v jednom svém dopise z Paříže ke své
příbuzné praví: „Víš, o čem přemýšlím? Nenaučil bych se ošetřovati
nemocné. kteří nikoho nemají a nemohl bych tak chodit od domu k
dbmu na způsob, jako to činí milosrdné sestry?“ A v jiném dopise píše:
„Přece jen život užitečný je tím pravým životem. Nemohu se té mv
šlenky zbavit, že bych měl se věnovati ošetřování nemocných, chu
dých, opuštěných nemocných
Takové osamělé duše jako já vidí
před sebou jen dvě cesty: buď sobectví nebo sebeobětování. Cítí-li
člověk, že je tvorem nedokonalým a ozve-li se vněm hlas, pobád'ající
ho, aby žil více dle slov Kristových, tu by se měl každý, kdož se o tom

dozví, radovat ...“*")

Jak dojemně dovedl promluviti básník () po

vinnosti ošetřovati nemocné a jich těžký bol mírniti. Ano, dr. v Kn..,
jen lidé naplnění účinnou láskou k trpícímu bližnímu mohou se věnovati
službě nemocných, neboť jen „láska hojí nemocné. Láska je balsam,

který hojí každou bolest, zaceluje každou ránu.“l')
3. Tato samaritánská služba dojde jistě odplaty věčné v nebesích',
jak připověděl Kristus Pán, avšak bývá někdy odměněna již zde na
zemi. Mladý irský důstojník, když se zdržoval ve Stokholmu, byl nu
cen vyhledati pro svou vážnou chorobu lékaře. Po uzdravení požádal
lékaře 0 účet za léčení. Místo účtu obdržel však pozvání k obědu. A
tu znovu připomenul lékaři účet. Lékař však konečně odvětil: „Můj řbratr
byl mezi zachráněnými lodi Lusitanie. Péče, kterou dloznal od obyvatel
pobřežní nemocnice irské, mně činí nemožným přijmouti plat od' irské

ho důstojníka.“T'l')
*) N. Národ 1926. l. 8.
""") F. B. Vaněk. Týn [. 126.

*") Dopisy ]. “Zeyera: Unie 1024.
'l') P. Daňha: Cas. k duch. 1924. 140.
_T'l') Lid. 3./Xl. 1923.
Bil-l

Nevíme nikdy, dr. v Kr., zda náš dobrý skutek nemocnému a u
bohému prokázaný, neprospěje někomu z našich blízkých známých,
aneb dokonce srdci našemu nejdražších &nejmilejších, kteří budou snad
jednou potřebovati pomoci od těch, jimž jsme kdysi dobré prokázali.
Proto rádi dobro konejme, kdykoli se nám k tomu naskytne příležitost.
Dr. v Kr.! Rozjímali jsme dnes o křesťanské lásce k bližnímu hla
dovému, trpícímu, nemocnému. Pěstujme v srdcích svých soucit se
strádáním, hladem a bolesti našich bratří a sester, majíce vzar ve svém
Božském Spasiteli. „Lítost mám nad zástupem“ (Mat. 15, 32.) pronesl
Pán na poušti, když viděl lid chudý, hladovící. A když pněl v bolesti
na kříži, iteh'dy naplněno bylo srdce jeho soucitem s bolestí své pře
milé matky, již čekala opuštěnost &tesknota. Proto jí dává svého milého
apoštola jana za syna, aby se jí ujal a ji těšil.
Vzorem nám budiž též sv. Václav, jehož. láska k strádajícím byla
tak veliká. Budeme-li jej v této lásce, následovati, budeme-li pamětlivi
slov Kristových: .„Což'koliv jste učinili jednomu znejmenších mých
bratří, mně jste učinili,“ (Mat. 15, 45), pak jistě náš sv. kníže Václav
výprosí nám ibud—oucím milost, bychom nczahynuli, ale přivede nás
jednou s radostí před trůn Božského Spasitele, aby nás odměnil za naši
lásku k bližnímu korunou věčné slávy. Amen.

V. postní.
Sv. Václav a svátost pokání.
„[ řekl k ježíšovi: „Pane, rozpomeň se na mne, když při
jdeš do království svého.“ (Luk. 23, 42.)
Kristus visí na kříži na hoře Kalvarské a trpí nevýslovné bolesti tě
lesné. Nebyl však ušetřen ani utrpení a bolestí duševních. Nejen _lid
židovský, náčelníci, ale ívojáci popravu vykonavší se mu posmívali:
„Jsi-li ty král židovský, pomoz sobě.“ (Luk. 23, 36.) Byli s ním ukři
žováni idva lotři. jeden z nich, ato na levici, rovněž se přidal k ne
přátelům Ježíšovým, jemu se rouhal, a tím i tento nešťastný odsouzenec
duševní muka Pána zvětšoval. A Pán mlčel, beze slova vše trpěl a jen
se za nepřátele a rouhače modlil.
Tu lotr po jeho pravici pozoruje trpělivost Božského Spasitele, na
slouchaje podivuhodné jeho modlitbě, byl zvláštní silou k němu přita
hován, duše jeho pocítilazvláštní lásku k Pánu, soucit s jeho utrpením
tělesným i duševním, uvažoval o svých hrozných zločinech, za něž spra
vedlivě trpí, pocítil k nim ošklivost a zatoužil po očištění. Doznal po—
korně svou vinu: „My zajisté spravedlivě trpíme, neboť dostáváme to,
co náleží na skutky naše.“ (Luk. 23, 41.) Potom poprosil Nejvyššího
Kněze Krista, za odpuštění svých hřích-ů: „Pane, rozpom-eň se na mne,
když přijdeš do království svého.“ A Božský Pastýř přijal zbloudilou,
avšak kající duši na milost, všechny hříchy a zločiny lotru odpustil a
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vyneslnad ním rozhřešení a duši jeho očistil, neboť řekl jemu: .,V pravdě
pravím tobě: Dnes budeš se mnou v ráji.“ (Luk. 23, U.)
Sv. Kníže, náš Václav následuje pokynu svého Božského Spasitele
častěji se zpovídal a před svou cestou do St. Boleslavě na posvěcení
chrámu sv. Kosmy a Damiána svátost pokání přijal, takže duše jeho
+ hodině smrti byla od všelikých \in a poklesků očištěna, a od vše
likých časných trestů mučednickou smrtí obmyta. Sv. Václav v posled
ním okamžiku nezapomíná ani na duši bratrovu, ač mu tento smrt
připravil, nýbrž po příkladu Ukřižovaného Ježíše prosí Boha o milost
pro hříšného bratra: „Bratře to ti odpust“ Bůh!“ A modlitba světce byla
vyslyšena. Bůh Boleslavovi milosti neodepřel. Vždyť známo, že Bo
leslav později činil tuhé pokání, svého zločinu litoval, z něho se vyznal
:: syna svého Strachvasa zaslibuje jako kněze službě Boží, aby za něho
u Boha o smíření prosil.
] my, dr. v Kr., máme hříchů svých litovati, z nich se vyznati knězi
na místě Božím jako lotr po pravici se vyznal samému Bohu, imv
máme po příkladu sv. Václava s Bohem i s lidmi se smířiti, po příkladu
Boleslavově za hříchy dosti učiniti. To vše obsahuje svátost pokání:
zpytování svědomí, lítost s opravdovým předsevzetím, zpověď, dostiuči
nění. A proto o svátosti pokání uvažujme v dnešním svatopostním roz
jímání.
]. Staré letopisy vypravují, že sv. Václav při hodech ten večer před
svou smrtí povznesl číš a vypil ji ku cti sv. Michaela archanděla. Tento
archanděl byl našemu sv. knížeti vzorem v boji proti nepřátelům Kris
tovým, proti nepřátelům spásy duše. Jako sv. Michael bojoval proti
padlým andělům, nad nimi zvítězil a do temností pekelných je srazil,
tak sv. Václav neohroženě bojoval proti pekelným mocnostem, které
ohrožovaly spásu jeho ijím milovaného lidu českého a v tomto bojů
zvítězil silou své čisté duše. Sv. kníže zachoval za všech “okolností je
žíši Kristu, pravému Synu Božímu, věrnost, jako sv. Michael věrným
zůstal Bohu ikdyž jeho andtělští druhové vzpouru proti němu učinili.
Sv. Václav chránil duši před těžkým hříchem, zachoval andělskou čis
totu a jestliže nějaká poskvrna se dotkla jeho duše, pak'pokorně a s lí
tostí se vyznával svému zpovědníku, pamětliv slov Písma: .,Přinášejte
te'dy ovoce hojné pokání.“ (Mat. 3, 8.), jak Kristus ustanovil.
Svou pokornou zpovědí, přijímáním svátosti pokání, nestal se sv.
Václav žádným slabochem, nýbrž byl silným a statečným jako sv. Mi
chael, jak jsme se v předešlých rozjímáních přesvědčili. U křesťana jest
jedinou slabostí neplniti vůli Boží a styd'ěti se za Otce, jenž jest v ne
besích a nevyznávati jeho Syna, ježíše Krista, před světem. A poněvadž
to všecko sv. Václav činil, byl tak silným, že mohl jzlomiti odpor „synů
Belialovýchí', jak zove jeho odpůrce Křišt'an ve své kronice.
Avšak sv. Václav jest v první řadě nám vůdcem v boji proti sobě,
svým zlým vášním a náklonnostem. Aby přemohl druhé, přemáhal a pře
mohl nejdříve sebe. Mohutné vítězství, kterého d'obyl nad" sebou a kte
rým byl uznán za hodna zastkvíti se v září svatých, činí nám sv. Václava
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co nejbližším. S\ětec je člověk 7. nás, je utvořen 7.těla a z duše jaku
každý z nás. Čím nás převyšuje a čím zasluhuje býti naším \zorem r_i
naším \ůd'cem, to jest ta skutečnost že v boji s sebou, svetem, ďáh
lem nepovolil, a'že v něm zvítězil. S\. patron náš dostoupil \ýše na
žebři, který vede k nebi a který jest žebřem dokonalosti než doštúpu
jeme my, kteří jsme sebe při
ríliš zatížili vinami a blátem skvrn, pocho
dících z pýchy a touhy po statcích a rozkoších tohoto světa. '

K těmto vinám a hříchům nesmíme zůstati lhostejnými, nebot' býti
a zůstati lhostejným k vlastním provinčním a hříchům není životní moud
rostí, ale spíše ži\otní necitelností, snad ivnitmí otupělostí a zoufal
stvím. Tím se však člověk vnitřně od své viny neosvobod'í, že jí ve
své pýše a lhostejnosti nedbá, nebo výčitky její hledlí pošetile ohlušiti
zábavami světskými, nebo dokonce zpupně nové hříchy a viny páchati.
Chceme-li hříchu opravdu se zbaviti, chceme-li, aby trvalý mír do
srdce našeho zavítal, p_ak musíme se chopiti jediného prostředku
který Kristus P'án ustanovil a kterého i sv. Václav užíval a tím prostřed
kem jest pokání. Jedině ošklivost duše nad spáchanými hříchy, jediné
vyznání vin knězi řádně k tomu splnomocněném-u, jedině konání ka
jících skutků zpovědníkem nám uložené, “může svědomí našemu ulehčiti
a břemeno hříchů s beder našich sníti, duši vinami poskvměnou \yčistiti
a nadpřirozenou, nebeskou rosou milosti posvěcující ji 7avlažiti. Jen
ten křesťan může odpuštění hříchů dosáhnouti, kdo v skrytosti 5\é duše
vyzná se: „Všech těch pádů a poblouzení, kterých jsem se dopustil,
hořce lituji a děkuji Bohu, že mi světlo božské nikdy nebylo odňato.
Děkuji za to Bohu vv!
a chci umřríti s duší přibitou „na kříž, naše spasení,
znamení naší nejvyss1 blaženosti po smrti.“*)
2. Svátosti pokání a zvláště sv. zpovědí Kristus Pán vyhověl po
třebě přirozenosti duše lidské, která jeví náklonnost se vyznati. Víme
na př. 7. vyznání vězňů, že jim v žaláři připadá pobyt přímo nesnesitel
ným, nemají-li se komu svěřiti. Před lety způsobilo rozruch zavraždění
majora Schónebecka z návodu jeho zlotřilé ženy, jež k činu “svedla“set
níka Ooebena. Týž ve vyšetřovací vazbě vyznával se jakémusi lékaři.
Jeho upřímné doznání, že se stal nevolníkem hříšné ženy a že by byl
k vůlí ní zradil snad isvou matku isvou vlast, bylo též v denních
listech označeno jako „zpov_ěd'“, ovšem neprávem, nebot' zpovědí na
zýváme vyznání hříchů knězi, aby nám jménem Božím odpustil. Ale
přece toto doznání vrahovo svědčí o potřebě lidské duše někomu se
svými špatnými činy se svěřiti.
_ Býváme-li dále sami na cestách, jak jsme tomu povd'ěčni, setkáme-lí
se s někým, s nímž si můžeme porozprávěti. Nejmuč-ivější však tajemství
uchováváme si v záhybech srdbe a nesdlělujeme je kde" komu a nahodile.
Proto jak krásným jest zařízením v církvi naší katol. sv. 'zpověď, kterou
se věřícím usnadňuje a umožňuje, aby své nejmučivější myšlenky bez
bázně a beze strachu, že budou někomu vyzrazeny, odhalili, z nich se
*) Liszt.

vyzpovídali a za to rozřešení, absoluci obdrželi. Tot' zařízení opravdu
božské.
Někteří nynější lidé, kteří jsou vnitřně rozerváni, Mneupřímnýmpochle—

bmáním druhých povýšení a zpyšnělí, na svou neodlvislost při
ríliš ne
,důtklivi, těžko se _oďhodlávají k sebeobžalobě, nutné ke sv. zpovědi.
Jsou lidé, kteří takřka stojí u zp0\ěd.nice, na konec však od ní opět
odstupují a nevykonají to, k čemu je důtkliv-ě nabádá hlas svědomí.
Lidem takovým schází pokora a proto jest jim těžko vstoupiti na cestu
novou, která se může nastoupiti jen po přiznání: „Bloudil jsem.“ A jistě
mnozí 7.těch kteří \ nynějších bouřlivých časech zašli na cestu špat
nou a bludnou. považujice klamnou bludičku za světlo, rádi by se dnes
\rátili, n\šak kouzelně slovo, které ráj otvírá: „vyznávám Bohu všemo
houcímu, hřešil jsem, chybil jsem“, nechce jim přes jejich rty. Pro těch
několik slo\ zat\rzu_jí srdce sui proti pravdě a zbaveni \lastní \inou
\lastni neodhodlaností sladkého ovoce, ktere vyznání přináší, jestě ne
návidí těch. kteří sobě lepši stránku \'_v\'olili'a svatou zpověď_řád=ně
\ňyk'onaii.*)

. A přece jaká to pošetilost, nechtíti s_e \yznati

knězi snad 7 něja

kého stuou nebo ostychu ze svých \in. Vždyť my, kněží, děkujeme těm)
kteří se sdělí s námi, co naplňuje srd'ce _jejich bolem
m. neklidem, zá
rmutkem, byť to bylo tak nepatrné jako ztráta jednoho haléře. Cítíme
se št'astnými, poskytne-li nám někdo \'e sv. zpovědi příležitost, bychom
mu slzy jeho osušili, považujeme to za milost Boží, můžeme-li k bliž
nímu trpícímu pronésti _slovo útěchy, a sdíleti s ním nějaký jeho žal.
Čím větší však je naše štěstí, může-li naše soucitná duše pomoci snášeti
hluboký nějaký bol, jímž trpí duše kajicníka.")
Každý kněz zajisté raduje se z upřímných vyznání každého se zpo
\'idajicího, poněvadž je přesvědčen, že jen taková upřímná zpověď může
dosáhnouti odpuštění ,od Boha. Se sv. Pavlem volá každý kněz zpo
vědník: „Nyní; se radují, nikoli, že jste byli zarmouceni, nýbrž, že jste
se zarmoutili ku pokání. Zarmoutili jste se totiž podle Boha, :rbvste
v ničem nevzali znás škodu. Zármute'k totiž, který je podle Boha, pů
sobí pokání ke spáse, kterého se nelituje. ale zármutek světa pusobi
smrt.“ (ll. Kor. 7, 9. ID.)

Kristus sám pomáhá'svou milostí těm, kteří mají opravdovou vůlí
se polepšiti, z hříchů svých náležitě se vyznati, posiluje kajícnika,
aby ústa jeho nezůstala zavřena, by nějaký těžký hřích nezam'lčel a aby
novým smrtelným hříchem svědomí své nezatížil, neboť ani ty hříchy,
z kterých se vyznal, .by mu nebylyv tomto případěod'puštěny a „ka
jicnik, by je musel.-. v.nové zpovědi dobré a, kající opakovati. Vždyť
Písmo sv. výslovně praví: „Srdcem totiž věří se ke spravedlnosti,

ústy+však děje se vyznání ke spáse “ (Řím. lO,10.)
") V. Opatrný. Liď 21.av.
**) Weiss:
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Apol. ll. 10;

1023.

4. Kdyby se lidé nynějšího světa více a lépe zpovídali, pak jsem
přesvědčen, že “by ubylo těch hrozných sebevražd, jimiž se denní listy
jen hemží, něbof vězte, že sv. zpověď chrání před zoufalstvím.
K zbožnému knězi jindř. Susovi (T 1366) utíkali se nešťastníci ::
blízka iz dáli. _leho něžné srdce působilo neodolatelnou mocí na lidi,
trpící duševním—i mukami, neboť těm zvláště náleželo jeho laskavé,
'klněžské srdce. Vždyť zkušenost nás učí, že opravdová láska křesťanská
jest nejlepším lékařem chorých duší. Mezi jinými duševně nemocnými
a trpícími přišel k Susovi také muž z cizího kraje. Nešťastník stráďal
nesmírným dluševním utrpením. Sebevraždou dokonce chtěl ukončiti
svá duševní muka vnitřní a chtěl skočiti do rozbouřené vody. Ale když
se již rozběhl, aby se svévolně utopil, uslyšel nad! sebou náhle hlas,
který mu pravil: „Zadřrž, zadrž! Nehledej sobě tak potupné smrti, ale
hledej kněze.“ A hlas mu jmenoval Susa, kterého nešťastník nikďv před
tím neslyšel jmenovati. Dále hlas volal: „Suso ti pomůže, aby se ti
d'ohře vedlo.“ Nebohý muž se uklidnil, vzdal se myšlenek na násilnou
smrt, s radostným ulehčením v srdci vyhledal Susa, který jej vvzpovídal,
svou velkou láskou vyléčil a uklidněného a spokojeného jej vrátil opět
životu. Suso sám označil svou pastorační činnost případ-ným zpusobem:
„Zdá se mi, že jsem boží sluha, abych vyvážel lidi z hlubokého bahna
ke kráse.“*) Ano, 'ďr. v Kr., nevinnost a čistota je pravou krásou
duše a té můžeme získati jen ve svátosti pokání.
_
5. Sv. zpověď působí d'ále radost srdci stísněnému, opovrhování
hříšnými rozkošemi tohoto světa a povznesení duše k Bohu, jemuž se
duše hříšná byla odcizila. Francouzský konvertita ()héon dlouho, velmi
dlouho bloudil mimo pravý ovčinec Kristův, církev katolickou, ale byl
v tomto svém bludu velmi nespokojen, ba velmi nešťasten. Ale nepřestal
hled'ati pravdy. Studoval náboženské knihv a to jej přivedlo zpět k Bohu,
ke Kristu, k církvi. Po 25 letech se poprvé opět modlil Otče náš a
brzo na to vykonal svou životní zpověď generální.
Vyhledal kněze a vyznával neohroženě a upřímně viny, pohlouzení
a hříchy celého svého života. Sám popisuje svoji zpověď takto: „Hla
vu maje v dlaních-, mluvím, mluvím, vyznávám se . . . Dávám téci hoj
ně nekonečnému přívalu svých hříchu. A jak je vidlím odcházet, žádný
znich se mi již nezdá hodným. pomilování, hodným omluvy nebo sou—
strasti. Tou měrou, jak se z nich zpovídzám, opouštějí mne; jen vvznány,
hned jsou odpuštěny. Cítím, jak mě srdce vyvrhuje kvas, hustý a hoř
ký, chuchvalec za chuchvalcem', zbavují se veškeré té mrtvé tíže, všeho
toho jedu, jenž otravoval srdce mě. 0 bezejmenná slasti srdce, která
se mi otvírá . . . Svěří! jsem všechen ten rmut duše člověku-knězi a
Bůh mne slyší. A nyní rozřešení kněze: „Ego te absolvo
já tě roz

h'řešuji'fa pak hlas: „jděte v pokoji!“
Když vstávám polít slzami a zase cítím se".venku, jsem o 'A) let
mladší, to o těch 20 let hříchů. Před tím nikdy nepoznani-'n veselost
mne unáší. Běžím, letím, necítím svého těla. Oďmdl přichází ono náhlé

_

') Dr. Al. Lang: ]. Suso 114.
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osvobození od starého břemene, každý den většího, včera ještě ne—
zvažitelného? Ach! Neníliž to tím, že Bůh pro mne zase všem věcem.
vrátil jejich pravdu, jejich správný význam a že mne znamením kříže
osvobodil z moci zlého anděla, který myslel, že vždy mne může svými
zvrácenými naukami a lákadly šál—itiv jejich pravé ceně a váze?“ Dne
24. prosince 1922 přijal (ihéon do svého srdce Nejsvětějšího Pána ve,
svátosti oltářní . . .*)
A vy, dr. \" Kr., mohli byste ještě otáleti, abyste se ze svých hříchu
vyznali a ono štěstí, onu radost, ono duševní i tělesné omládnutí, znovu,—
zrození se ve svátosti pokání si připravili?
Dr. v Kr.! Uvažovali jsme dnes o blahodárném pasobení svátosti
pokání. Poznali jsme, že jest to svátost vskutku požehnaná, jejímž u
stanovením Kristus Pán vyhověl vrozené touze duše |idské_po sdělení,
po vyznání se z vin, které dluši tísni. „Ciňtc pokání, neboť přiblížilo se
království nebeské,“ (Mat. 3, 2.) hřímal veliký prorok zajordánský, sv.
jan Křtitel hříšným židům-, kteří ho přišli poslouch'ati na poušť.
'

l k nám se přiblížilo Království Boží, které Kristus svou smrti na
kříži Kalvarském nám vydobyl. a bránu jeho otevřel. Proto inám
platí slova janova: „Ciňte pokáníl“ Nebýt kříže a Krista na něm- v bo
lestech .rozpjatého, jak děsnýml byl by hřích, děsným, protože meodči
nrtelným. Avšak od třetí hodiny Velikého pátku není viny, již by nebylo
rze odčinit, vyplakat. A to lze, jak jsme se přesvědčili, ve svátosti pokání.
Nebuďme cizinci, anebo vzácnými pouze hosty u zpovědnice, ale po
příkladu sv. Václava ochotně a upřímně se vyznávejme z hříchů svých,
zvláště těžkých, kdykoliv se jich dopustíme a sv. Václav nedá “nám
zahynouti, nýbrž vyprosí nám u Nejvyššího Kněze a Slitovnika, ježíše
Krista, život věčný. Amen.

VI.,postni.
Láska sv. Václava k nejsv. Svátosti oltářní.

„A vzav chléb, učinil díky
tělo mé, které se za vás
a řekl: Tento kalich jest
vás vylévá“ (Luk. 22, 19.

a rozlámav jej, dal jim řka: Toto jest
vydává. Taktéž vzal i_kalich po jídle
nová úmluva v mé krvi, který se za
20.)
:

Božský Spasitel na kříži Golgotském obětuje sebe sama jako Nej
vyšší kněz za hříchy lidstva. jeho nejsvětější tělo je ranaímfi pokryté
je mučeno, bolestmi stravováno, rjeho' nejsvětější krev, ze všech ran se
přehojně řinoucí a po dřevě kříže rozlitá, stéká v kapkách rudých na
zem a tam mařena, ničena. Nejvzácnější dar, jaký země kdy nosila a
chovala, tělo a krev Syna Božího, jest mařen a ničen, aby obětí touto
krvavou spravedlnosti Boží bylo dosti učiněno a Bůh obětí nejdoko—
nalejší .usmířen.
') Dr. ]. Krlín: Zivot V. 88.
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Avšak tutéž oběť, kterou zpusobem krvavým podstoupil na hoře
Kalvarii, vykonal způsobem nekrvavým, při poslední večeři na památném
Sioně Sv. evangelista otom praví: „A- vzav chléb, učinil díky a roz
lámav jej, dal jim řka: Toto jest tělo mé, které se za vás vydává; to
čiňte na mou památku. Taktéž vzal i kalich po. jídle a řekl: Tento kalich
jest nová úmluva v mé krvi, který se za vás vylévá“ -'-—Kristus dle
slov sv. evangelisty proměnil chléb ve své nejsvětější tělo a víno v
nejsv. krev. Po tomto proměnění obětoval se Pán _ležíš pod způsobou
chleba a vína Bohu Otci, jak pravil: toto jest tělo mé, které se za vás
vydává čili obětuje a potom řekl: „toto jest krev má, která se vylévá
m mnohé na odpuštění hříchů.“
Ale hříchy se neodpouštějí a spása se neudělujc, leč pro tělo, které
bylo vydáno a pro krev, která byla prolita. Byl tedy posvátný ten úkon
ve večeřadle pravou obětí ježíše Krista, nebot“ proměnil chléb v *t-ělo
své, víno v krev svou, Otci svému nebeskému obětoval a zničení stalo
se tím, že sv. apoštolové tělo a krev Kristovu. požíli. Slovy „to čiňte na
mou památku“ dal _Iežíš apoštolům a jich nástUpcům, biskupům a kně
žím moc, proměňovati chléb v jeho tělo, víno v jeho krev, proměněné
tělo akrev Bohu obětovati, přijímati a věřící kpřijímání podiávatiť
Tento rozkaz Kristův se plní v církvi katolické od dob apoštolských
počínaje až po naše časy při mši sv., jak praví sv. Pavel: „A každý
kněz tu stojí denně konaje svoji službu a přinášeje častokráte tytéž
oběti.“ (Žid. 10. ll.) Od dob apoštolských byla vždv mše sv. obětována.
proměněné tělo a krev Páně uctívánv a přijímány.
Též sv. Václav, jako vzorný a oddaný služebník církve, projevoval
vždy horouci lásku ke mši sv., již denně býval přítomen, tělo a krev
Páně přijímal. Tím nám dal krásný příklad, abychom i my totéž činili.
'A to jsem učinil předmětem dnešního našeho svatopostního rozjímání.

. . .
l. 1. Ve své velekněžské modlitbě před svým utrpením prosí Božský
Spasitel svého Otce: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi
mi dal, aby byli jedno jakož imy.“ (jan 17, ll.) To je drahocenný
odkaz našeho Pána: jednota, svornost a vzájemná láska jeho věřících.
A tento vzácný odkaz Spasiteliiv snažil se uskutečniti ve svém životě
sv. kníže Václav. Jednota v lásce k Bohu, dbkazovaná společnou vírou
katolickou, jednota všech poddaných ve „vlasti, řízené týmiž zákony
křesťanskými, jest heslem a odkazem sv. Václava. Světec tento národ
nerozdvojujc, nýbrž spojuje, jednotu státu neporušuje, nýbrž všechny
lidi a národy v jeden celek spojuje a sjednocuje.
, Chceme-li svůj stát, československou republiku, zachovati a upcv
niti, není k tomu jiné cesty než jednota, kterou nám ukázal sv. Václav,
jenž Boha miloval a byl přesvědčen, že osu-dy našeho národa řídí
Bůh. A 7. ville Prozřetelnosti Boží byli jsme před ll lety obdařeni samo
statností sť:í'.u, který nám před 1000 lety vybudoval sv. Václav. Bylo
nam“ svereno právo krásné samostatnmti, ale zároveň byla nám ďána &
v

:;tt

přikázána povinnost, vykonati i to, zač se modlil Kristus Pán před' svým
utrpením. Snad jest v plánu Prozřetelnosti Boží, aby náš nároď byl
průkopníkem a nositelem veliké myšlenky Páně, totiž sbratřen'í a sjed
nocení dvou sester, z nichž jedna se stala _nev-ěrnou, totiž sjednocení
církve katolické s pravoslavnou. Aby národ náš mohl býti průkopníkem
této velike myšlenky sjednocovací. prožíti musí nejdříve sám veškeru
sladkost synovství jediné, věčné, drahé matky, Církve “katolické, apoš
tolské. a římské, () jejíž kráse a vznešenosti jsme již rozjímali. Bez to
hoto upřímného synovstvi nebyl by náš národ'hod'ným státi se nositelem
sjednocení východu se 7ápadem ve věci vírv.
Hledíme-li takto na úkol svého národa, musíme se chvíti bázní a
tázati se, kde nabéřeme sil k tomuto vznešenému úkolu a ohlížeti se po
vhodnému k tomu tvůrci. A tu sv. Václav nám dává odpověď co nej:
jasnější. Sv. Václav čerpal snahu ke svým snahám sjednocovacím z
pramene nejčistšího a nejvydatnějším), i nám všem přístupného, totiž z
eucharistie, nejsv. Svátosti. oltářní. kterou světec rostl a mlohutněl.
Sv. Václav vážil si nejdražší oběti novozákonní, mše sv. Dle podání
ikdyž dosedl na trůn, neustával zach—ovzávatizbožného obvčeje, jejž
81 za mládí oblíbil, totiž připravovati vlastníma rukama obětní dary chle
ba a—vína ke mši sv. Na východním výběžku zámecké hory v Praze,
Opyši, měl sv. Václav vinici kterou sám vzdělával a kde v-íno i-ze mši
sv. lisoval. Na římse v levo od hrobního oltáře ve Staré Boleslavi stojí
pařez. na němž dle pověsti sv. Václav štípal dřříví, když pekl hostie ke
mši svf) Taková byla úcta sv. knížete ke m'ši sv.! Vedle toho světec
knězi, m'ši sv. sloužícímu, přisluhoval po způsobu dnešních našich
ministrantů a kostelníku. Tím vším zajisté přinášel „Bohu obět' příjem
nou a milou.“ (Fil. 4, IS.)
2. Sv. Václav míval obyčej hrady své říše navštěvovati ve výroční
dny posvěcení jejich chrámů. Na těchto posvíceních vždy oheoval
slavným službám Božím, aby velmož-Žimilidu vlastním příkladem uká
zal, jak mají dny Páně světiti. Při tom míval knížku modliteb vždv při
sobě a z nich se zbožně modlíval.') Touto svou láskou ke mši sv. :lo
kazoval sv. Václav, že „mše sv. je skutečně mezi všemi pobožnostmi
tím, čím jest slunce mezi všemi hvězdami, jest oprav-du oběť tato novo
zákonní duší života zbožného, středem vírv křesťanské, od" něhož všech
na tajemství jako záře vycházejí a v němž se opět soustřeďují. To jest
'nevyslovitelné tajemství svrchované l_áskv Boží. kterým se nám Kristus
]ežíš skutečně podává a nám své milosti hojně a štědře udfělujef' (Sv.

František Sal.)
Dal nám tudíž sv. Václav krásný příklad. kde máme ,čerpati sílu ve
svém povolání. je to mše sv., v níž se ježíš Kristus obětuje. Proto při
mši sv. „skrze Krista, který se ďbětuje na oltáři, přinášejme Bohu
vždycky obět' chvály, to jest—ovoce rtů velebících Boha“ (Ziď. 13, 15),
jak nás vybízí sv. Pavel. Náš básník jul. Zeyer též na mši sv. při—
cházel, při "ní růženec se modlil a svátost oltářní přijímal. Nebvl zbož
_—

*) Eckert

III. 828 a 835.

ný ze staroby a z obavy před blížící se smrti, ale proto, že to bylo
vnitřní potřebou jeho s—rdce.')

3.13'o'd1 těžkým hříchem jsme zavázáni obcovati mši sv. v ne
děli a zasvěcené svátky, ale máme docházeti do chrámu i všedního dne
k načerpání síly při této nejdražší oběti. Protivníei sv. Ferdinanda z
Talvery, vysokého královského úředníka a později prvého arcibiskupa
Grana'dského, vytýkali mu: „Kdo žije u královského dvoru, nemá žití.
po klášternicku, proto také mu stačí býti na mši sv. v neděli.“ Přítel
oznámil sv. Ferdinandovi, co o něm nepřátelé povídají. Světec odpo
věděl s úsměvem: „Právě proto, že mi král pozemský tolik a tak namá
havých zamestnání svěřuje, utíkám se ke králi nebeskému a přináším si.
z obětí mše sv. moc a sílu, abych pod tíží práce neklesal, pro svět na
nebe a pro zaměstnání světská na spásu duše nezapomínal.**) Řiďme se,
dh'. \' Kr., imy vždy příkladem sv. Ferdinanda a nedejme ničeho na
ty, kteří by se nám snad smáli a nám tuto zbožnost vytýkali.
Il. Sv. Václav uctíval nejsv. Svátost oltářní, protože byl přesvědčen,
že jest v ní sám Ježíš Kristus se svým živým tělem, živou krví Il d'uši
ijako pravý Bůh přítomen. Proto jí prokazoval nejvvšší netu, která
jedině Bohu přísluší čili se jí klaněl. Podání vypravuje, že sv. Václav
byl za dne zaneprázdněn povinostmi a starostmi úřadu panovnického, v
noci chrám navštěvoval, kde se horlivě modlíval, nejsv. Svátost uctíval
a Pánu ježíši ve svatostánku přítomnému se klaněl.'")
Po příkladu sv. Václava imy nejsv. Svátost uetívejme! Kdykoli
přijdeme do chrámu, kde jest svátost oltářní přechovávána, což pn—
známe dle

toho,

že tam

hoří věčné světlo

\“ lan'rpvč, poklekněme

na

jedno kofeno a pozdravme P. Ježíše: „Věřím, že jsi zde ve Svátosti ol
tářní skutečně přítomen, klaním se ti a miluji tě nade všecko/* P'ři mši
s_v.. při nozdvihování poklekněme na kolena obě._ zbožně se bijme
v prsa, zůstaňmc pak kležeti až do přijímání kněze. Zúčastně'ne se od
poledního požehnání a výstavy nejsv. Svátosti. Svoji víru vyznáveime,
když kněz nese tělo Páně k nemocnému, pokleknutim na obě kolena,
když to počasí dovoluje, ne-li, pak skloňme se hluboce až k zemi.
Přicházejme rádi na průvody se Svátosti oltářní a kráčejme s hlavou
odkrytou za knězem, nesoucím velebnou Svátost \“ monstranci “a ne
zastavujme se jen jako pouzí diváci. Lid', jak jsme v dnešním sv. evan
geliu slyšeli, volal Kristu: „Hosanna Synu Davideovu, požehnaný, jenž
se "béře ve jménu Páně“ a prostíral na cestu roucho a házel palmové
ratolesti a květy. Nezůstávejme za těmito oslavovateli Božského Spasitele
pozadu. zvláště při euch-aristických průvodech na Vzkříšení a na Boží
Tělo.
jak krásné bylo Boží Tělo, jak je líčí B. Němcová v „Babičce“.
V předu šly děti, sed'láčkové s hořícími třínožka-mi, ověnčená děvčátka,

*) V. Davídek: Museum 1010-41.
“') Vych. Listy XXVII. 217.
"*) Eckert III. 828.
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stelouce po cestě o závod kvítí. Za nimi kněžstvo, přednostenstvo měs
ta, honorace celého okolí za nimi městský. iselský- lid obecný; mezi
těmi šla ibabička. Korouh've rozličných ceohiů šuměly nadl “hlavami
lidu, vůně kadidla m'ísila se s čerstvou vuni klestí a rozházených kvě
tin, zvuk zvonfi roznášel se po—větřím.'Ti, kteří na průvod jíti nemohli,
stavěli se na Zápraží a k oknům, aby ho alespoň z diáli viděli a svátost

nému Spasiteli se poklonilí. Podobně napsal 'l' zem. inspektor Wenig:
„Slavnost Božího Těla působila vždy mocně na mysl věřící h a po
vznášela ji k zbožnosti.“
Ill. Sv. Václav přijímal též svátost oltářní do svého srdce. jistě
jste viděli obrázek, kterak náš světec jako pacholík klečí zbožně před
oltářeml aa ]EÍK kněz se k němu blíží s tělem Nejsvětějším.

Avšak sv.
Václav přijímal i ve věku dospělém co nejčastěji a ještě před svou smrtí
se posilní! nejsvětějším pokrmem ve Svátosti oltářní. „Srdce jeho se
utíkalo k svátostnému Kristu, jako zmítan-á včela se skrývá do kalichu

svlačcef)
Kristus v nejsv. Svátosti jest zvláště silou pro ty, kteří ze hříchu
povstali a potřebují posily, aby znova neklesli. Krásná dívka venkovská
Marketa Kortonská dá se uchvátiti jistým šlechticem, žije s ním v hříš
ném poměru. Svědomí“ ji činí výčitky, že počínání její jest hříšné a
že uráží Boha, ale nedostává se jí síly, aby se hříšného života zřekla.
Milenec její umírá. A od té chvíle Marketa činí pokání. Od chvílcl,
kdy vykonala dobrou, kající zpovědi. kdy smyla všechnu nečistotu a ne
řest ze své duše, má jedině pohled isrdce pro Boha. Po sv. zpovědi
přistupuje ke stolu Páně, hled-í a třesoucí se, oblečena ve své kajicné'
roucho s provazem na hrdle. A sotvaž-e přijala nejsvětější tělo Kristovo,
padla om-dlelá do náručí své přítelkyně. Když se ztéto mdloby se
brala, zvolala: „M:í duše se stala větší než celý svět. (), té nekonečné
sladkosti od Boha! (), toho krásného dne, který mi Kristus daroval!
Můj Bůh mi řekl: Dcero . . . Pane, o jednu věc tě prosím) a to jest
to, abych ti vždy směla sloužiti a abych tě nikdy hříchem neurazila.
Ostatně čiň se mnou, co chceš!“
A Kristus prosbu icií v_vslvšel. Marketa zůstala od té doby bez
hříchu, sytíc se denně nejsv. pokrmem a blaženě „zemřela. Ano, d'r'.
v Kr.. Svátost oltářní jest světlou člověk, který se jí živí, neupaďne ve
tmu hříchu, neboť Ježíš řekl: „Kdokoliv bude jísti z chleba toho, živ
bude na věky“ (jan, 6, 52.)
jest pot-ěšitelným zjevem, že láska k nejsv. Svátosti oltářní v posled
ní době na celém světě stoupá. V Holandsku od r. 1007 chodí ke sv.
přijímání děti od 6--—11let. V posledních desíti letech stoupl počet sv.
přijímáni 7,10 milionů na 50 milionu. R. 1011 vyrobil ústav sv. Ml
chala () milion-"J hostií, r. 1921 21 milionu. V biskupství haarlemském
bylo podáno r. 1915 5,443.804 sv. přijímání a po 5 letech 17,233.115,
v'r. 1025 již 21,038.433. Stejně radostná čísla „docházejí ze všech holand?

ských diecesí. Bylo by snadno uváděti čísla iz jiných zemí ll
*) Fr. Jammes.
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vlasti

naší, kde se počet přijímajících, dříky Bohu rok od roku zvyšuje. _lest
samozřejme, že každé náboženské obrození ve všech dobách a ve všech

zemích se projevuje nejprve láskou koltáři, láskou ke svátostnému
Spasiteli.
'
Tato láska nese zároveň ovoce překvapující nádhery a chuti. Proto
ve všech zemích biskupové činí vše pro eucharistické kongresy a sjez
dy. Nespokojují se pouze národními kongresy jednou za rok v určitém
místě, ale konají se v četných diecesích téh-dž národa po celý rok.
Proto v takových zemích víra katolická ustavičně se rozšiřuje a život
věřících stává se stále krásnějším a bohabojn'ějším. lu nás 7ačíná se
též chápati, jak svědčí katol. životu sjezdiy eucharistická a adorace a
proto pořádají se v ruzných větších městechň)
'
Kéž i my, d'r. v Kr., častějším sv. přijímáním přispějeme nejen k

obrození svému, alei k obrození celého národa. P'amatujme si, „opuš
těným jest chrám, neplodnými jako listnaté stromy bez plodů ;jsou
svátky, které končí radovánkami a hudbou na večer a nezačínají ráno
průvodem věřící h ke stolu Páně, aby od ježiše ve Svátosti olt. ob
drželi polibení.")
lV. Sv. Václav 'se dále staral horlivě oto, aby byl dostatek kněží,
kteří by nejdražší obět' přinášeli, mši sv. sloužili a svátostí Olt. při
sluhovati mohli. Pro—topovolával kněží, dobře číně jim. Duchovní z
ctzlny přicházející vítal s radostí a podporoval je, aby pracovali o

rozmnožení svaté víry Kristovy v zemí, ve které byl dosud nedostatek
kněží domácích.
! v nynější době pociťuje se u nás nedostatek kněží čím dále větší,
takže se nemohou ani všechna místa kněžími bsazovati a kněží zbylí
jSou přetížení prací. Proto jest nejvyšší potřebou, aby katolické mat
ky, své církví věrně oddané, své schopné a hodné syny pro stav kněž
ský vyehovávaly. To učiní nejlépe, povedou-li záhy své dítky k oltáři
Božímu, k sv. přijímání. Vedle toho třeba peněz, aby chudí chlapci
moh-li studovati a stavu kněžském-u se věnovati. Bohatým še naskýtá.
příležitost pomoci svou almužnou církvi v opatření hodných kněží.
Všichni pak se denně vroucně modleme k Božskému Spasiteli: „Pane
]ežíši Kriste, pro svou předirahou krev, kterou jsi za nás prolil, dej nám
více hodných kněžíl“
'
V. Sv. Václav konečně horlivě se staral též o svatá místa, budoval
chrámy, kde by se nejsv. oběť mše sv. konati a lidem Svátost olt. k
přijímání přechovávati mohla. Proto se především—zasazoval, aby byl
vystavěn nový chrám na hradě pražském. Když pak obdržel rámě sv.
Víta, dal základ k nynějšímu chrámu sv. Víta v Praze, jejž v nynější
podobě -d-al přestavěti Karel lV., jehož dokončení uskutečněno právě
letos na paměť lOOOletého úmrtí našeho sv. knížete. 'Též na venkově
ve všech hradech dal sv. Václav stay-čti chrámy.
_

?).—Zivot X. 2. 24.

") Kard. Maffi: Zivot IV. 310.
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jaka to vzácná apoštolská horlivost sv. Václava, jež nezaned'bala žád
ueho oboru. jímž by láska a úcta k svátostné'mu Spasiteli šířena býti
mohla! Následujme v této horlivosti sv. Václava a přispívejnie ochotně
podle možnosti na výstavbu nových stánků Božích a na ozd'obu a opra
vu starých chrámů stávající-ch, aby v nich mohl být! uctíván, chválen a
veleben Eucharistický Král, ježíš Kristus.
Rozjímali jsme dnes o lásce sv. Václava k nejsv. Svátosti oltářní a
povzbudili jsme se, abychom se k podobně _lásce roznít-ili. „Pokoř
me se a klanějme se nejsv. Svátosti oltářní. je to svatou povinosti _naší
podrdanosti a vděčnosti! Pán má zálibu v naší úctě a touží po ní; buď
při ranní oběti, kdy přichází mezi nás, anebo v tichu kostelním, kde
snad není ani človíčka, ale za to tisíce andělů obletují jeh'o trůn. va
znávejme jeho božství v nejsv. Svátosti olt. pod bělostnou způsobou
chleba skryté, chvalme jeho dobrotu, vzpominejme na jeho bolesti a
utrpení na kříži a radujme se z jeho věčné slávy.“')
Nempomínejme na slova Božského P'ána: „já jsem chléb živý, který
s nebe sestoupil“ (jan 6, Sl.) a přijímejme jej častěji do "svého srdce
ve sv. přijímání, nebot' prá-vě ktomu s nebe sestoupil, aby duše nzaše
živil. Potom si zasloužíme, abychom se nazývali dlítkami svatováclav
skými a sv. kníže náš nediá nám ni budoucím zahynouti, nýbrž při.
mluv-í se za nás u Spasitele, aby nás jedinou vzkřísil v den neiposledl—
nější k radosti vě'lne' slávy v nebesích. Amen.

VII. postní na Vel-ký pátek.
Kalvarie Kristova, sv. Václava, věřícího křesťana.
„| zvolal jells hlasem velikým: Dokonáno jest. A nakloniv
hlavu, vypustil duši.“ (jan 10, BO.)

Veliký plátek, veliký smutek v srdcích katolických křesťanů. lv
našich svatyních, vše naznačuje veliký smutek a žal. Oltáře zbaveny
OZleb, světlo .věčné lampy zhasnuto, kněží přistupují k oltáři v rou
chu barvy největšího smutku, barvy černé, veliký žal sráží je před ol
tářem k zemi, že padají na tváře své, varhany umlkly, s kůrů _zaznívá
truchlivý zpěv: „Nároíďe můj, co jsem ti učinil anebo 'c'í-m jsem tě
zarm—outil, že jsi připravil kříž Spasiteli

svémul“

Ani oběť mše sv. se

dnes v našich chrámech nekoná, nýbrž kněz přijímá pouze nejsv. tělo
Páně pod způsobou chleba včera na Zelený čtvrtek posvěcené.
Dnes církev sv. vedie nás na horu bolesti, na Kalvarii, abych-om
tam popatřili na Vykupitele, přibitého na kříž. Rozloučiv se s pře
draho-u svojí matkou Marií, požehnav svým věrným d'uším stojícím pod
křížem, pomodliv se za své nepřátele, odpustiv kajícímu Iotru po své
pravici, odevzdav svoji duši v ruce svého Otce, pronesl poslední slovo:
,',Doltonáno jestl“ A nakloniv hlavu, vypustil druši.
*
| náš slavný kníže, sv. Václav, skonal smrtí mučednickou, smrtí ná—
silnou. Golgotou, místembolestné smrti sv. Václava byla Stará Bole

slav. Tam u
nevinnou duii,
! nás, př.
různé bolesti.

dveří chrámových vypouští sv. Václav svoji ušlechtilou,
kdřyžtělo jeho probodeno a ranami zohaveno.
drazí, stíhá na tomto světě různé utrpení, dorážejí na nás
na všechny nás čeká dříve nebo později Kalvarie, bo—

lest-nnélůžko smrti. Neboť „uloženo jest lidem zemříti“ (Zidf. 0, 27), jak
praví Písmo sv., za trest, že jsme v Adamovi a Evě všichni zhřešili.
'Nuže, porozjímejme dnes, v den Velikého pátku, () smrti Piána Je—
žíše, (» sm'rti sv. Václava a () utrpení a smrti naší.
..

Jr

,

]. Ježíš Kristus byl nejen pravým Bohem, ale ipravým, skuteč—
ným člověkem, stělem iduší takovými jako máme mv. Mohl tedy
Kristus trpěti i na těle i na duši a skutečně on nevýslovně trpěl jak na
duši tak na těle. Lide vlastního národa jej pronásledovali, stopovali,
osočovali, tupifi. na soud“ vydali, tam na něho křivě svědčili a žalovali
a k smrti nespravedlivě odsoudili. Konečně na Veliký pátek vlekli Pána
ježíše k římskému vladaři Pilátovi a jeho smrti si neustále žádali, bez
přestání volajíce: Ukřiž-uj jej, ukřižujl“ A Pilát ďav jej nejprve zbi
čovat, po jistém zdráhání nátlaku židů povolil a katům Krista odevzdal,
aby jej usmrtili.
Ti vykonali rozkaz vladařův s krutostí jim vlastní, přibili Krista na
kříž na hoře Oolgotrě, jak bývalo u Římanů zvykem! křižovati nejhorší
zločince a vzbouřence. A my dnes zalétámie v ?dluchu tam' k té památné
hoře Golgotě, se slzami v očích, s bolem ve svých srdcích patříme na
to v mukách se svíjející tělo, se zatajeným d'ec'hem nasloucháme slo
vům, která s kříže pronáší, jsme svědky smrtelného zápasu a vidíme,
kterak smrt koneíně ukončila přehrozná ta muka. Hlava sklesla nízko
na prsa, obličej pokryl se smrtelnou bledostí, rysy obličeje I.trnuly, že
byl jako voskový, ústa sesinala a na vžd'v se zavřela. Oběť nejvyššího
kněze dokonána, lidlstvo ze spárů pekla vysvobozeno, vvkoupeno.
“Kříž, m. dr., jest nejvyšším bodem v životě Ježíšově, je velepísni
jeho lásky, vysokou školou lidstva. Vžďyt' na kříži zemřel Syn Boží
za hříchy lidstva a to pocílili i lidé, dala na jevo celá příroda. Skálv “se
pulialy, zem se třásla, z lidí někteří s hory Kalvarie úprkem se hnali
k Jerusalemu, jiné zděšení pevně přikulo k místu, o': stáli ztrnulí, bez
myšlenky, s tím hrozným dojmem. toliko v ustra-šených d—ušich,že stalo
se cosi strašlivého. Slunce se zatmělo, ale v srdln' Ježíšově hoří svatý
oheň lásky k vykoupene'mu lidstvu. Vykupitel pije kalich utrpení do
dna s dosud nevídanou odevzdaností duše, \: plné mravní svobodě
a v nejčistší oddanosti k svému Otci. Tak stojí Ukřižovaný před svě
tem, zářící svátost a náplň ctnosti..- největší náboženská '.noc lásky
;! požehnání pro lidstvo.
'
' Jeho život vyznívá ve zvolání: „_Dokonáno jest!“ »Dotlouklo srdce
větší nežli svět. „Jsou-li život a smrt syna Sofronikova, Sokrata,“ ř'ekl
sám" Rousseau, „životem a smrtí mudrce, pak život a smrt Ježíše jsou

životemna smrtí Boha.“ Smrt Ježíšovabyla jitřenko'u života. Jako svmból
věčné lásky, _stojí kříž vcentru

světa a pohled! “člověka na ukřižované
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lásce spočívá s vděčností a s radostnou duvěrou a naději. Od staletí je
skála, na níž stál kříž s trpícím' a umírajícím Kristem mezníkemu dě
llcím časy; kříž jest nevyčerpatelnou stu;dnicí milostí pro veškeré
lidstvo. ")
,Když Kristus skonal, josef z Arimatie a Nikodém vyžádali si mrtvé
tělo ježíšovo na Pilátovi, uctivě jej s Kříže složili, do lůna jeho matky
Marie položifi, potom do plátna zabalili a do hrobu ve skále vytesaného
pochovali. To se hojně naznačuje v našich farních kostelích Božím'
hrobem, kde se Kristus
vv) I pod způsobou chleba v monstranci bílou rouš—
kou zahalené úctě verici h vystavuje.
2. Vykupitel mrte'v, avšak jeho pravda nezemřela. Sv. apoštolové
učení Kristovo po jeho smrti hlásali, šířili a pro ně ism—rt podstoupili
_a dva 7. nich, Petr a Ondřej rovněž byli ukřižování. A po nich milionv
mučedník-1 pro pravdu Kristovu smrt podstOilpilo.
„ Mezi nim-i byl též patron a ochránce našeho národa a vlasti, sv.
_Václav. Svatý tento kníže řídil veškeré jednání svoje, pravou křesťan

skou láskou, která v živé víře Kristově se zakládá. Avšak toto pokojné
křesťanským díuchem spravované vladaření nelíbilo se mnohým hrdým
& rozmařilým velmožům českým. [ nenáviděli ho a obrátili se k bratru
jeho Boleslavovi, jenž byl povahy prwdké a ctižádostivé, aby ho za
předli do svých tenat proti Václavovi. To se jim—konečně podařilo,
když mu začali pochlebovati, že prý by se mnohem lépe hvodlilza kníže
než Václav.
_ Boleslav vešel s velmoži v úklady ku zavraždění svého bratra. Usne
seno,. aby pozval knížete Václava na výroční památku posvěcení kostela
sv. Kosmy a Damiana, by obcoval v neděli dne 27. září mši sv. Kníže
Václav pozvání bratrově vyhověl a se svou družinou do Staré Boleslavě
přijel a nejprve službám Božím obcoval. Hned potom pomýšlel na zpá—
teční cestu do Prahy, ale Boleslav přistoupiv k němu, prosil ho, aby
neodcházel, nýbrž u něho pohodoval a přenocoval. Václav učinil bratrovi
po vůli.
_

Časně z rána v pondělí 28. září 929, když se zvonilo na i_itřníslužby

Boží, vykročil sv. Václav z lože a konal ranní modlitby, stroje se na
cesru drn hradního chrámu. Zatím vrahové čekali ho na chodbách,
_smluvivše se, že Boleslav na něho učiní první útok. Když tedy kníže ?:
komnaty vyšel a na dvůr zaměřil, d'ostihl ho Boleslav v bráně paláce.
Svatý Václav zočiv bratra, jal se mu vlídně *dlěkovatiza včerejší pohostin—
ství. V tu chvíli Boleslav vytasiv meči, t'al po hlavě bratrově Křiče:
„;Tak tě chci d'nes lépe častovatil“ Václav jsa silnější, chopil bratra,
vyrval mu z ruky meč a povalil ho na zemi řka: „Pro Bůh, co Zamýšlíš?
To ti bratře, odpust' Bůhl“ Tu začal Boleslav volati o pomoc a jeden z
pomocníků přiběhl a již sekl knížete do ruky. Václav raněn jsa & vida
přesilu zboiníků pustil bratra a utíkal do chrámu. Ale spiklenci Cesta
_aTira dostihli ho ve dveřích chrámových a porazili hb k zemi a Hněvsa
přiskočiv, probodl mu bok mečem. Sv. Václav vzd'ychaje k Bohu.-, vy

_
348

') Ar. Oliva: Vychovatel XXX. 15.

pustil ducha. Na pokřik čeledi seběhli se Boleslavovi zbrojnoši a se—.
kali do mrtvého těla umučeného knížete, zjímali panoše jeho a zavraž—
dili ty, kteří útěkem se nezachránili. Na sv. knížeti vyplnila se slova

Písma sv.„Vydá

bratr bratra na smrt“ (Mat. 10,21.)

Když hluk na hradě Boleslavově poněkud se utišil, vyšel kněz Chras-,
těj a odvážil se tělo umučeného a hroznými ranami _zkrvaveného knížete
pokrýti jemným prost-ěradlem. Tak nalezla tělo zohaveného svého syna,
matka Drahomíra, “která slyševši, co se stalo, přichvátala a plačíc vrhla
se na tělo svého syna, skládala a líbala jeho údy. Potom óbmyli mrtvolu.
v příbytku kněžském, oděli ji a odlnesii do chrámu sv. Kosmy a Damiána.
Po nějakém čase přišel do Boleslavi slovanský kněz Pavel a pochoval
tělo sv. Václava v kostele sv. Kosmy a Damiána. *)
Dr. v Kr.! jaká to podobnost sv. Václava a Krista Pána! Kristus
bičováním a trním korunováním zoh-aven, sv. Václav probodíán a údy
usekány, Kristův bok kopím Longinovým proklán,.' sv. Václav mečem
Hněvsovým probodnut, Kristus po smrti zabalen dio plátna, sv. Václav
pokryt prostěradlem, Kristus s kříže složen do lůna panenské své matky-__
Marie, mrtvé tělo sv. Václava objímala a údy jeho s pláčem líbala'_
matka Drahomíra, mrtvé tělo Kristovo pohřbeno věrnými učenníky
do hrobu ve skále, mrtvé tělo sx. Václava pochovali věrní kněží Chrastěj
a Pavel do Krypty sv. Kosmy a Damiana ve St. Boleslavi. Učedníci
Kristovi po jeho smrti umučení, věrný panoš sv. Václava, Podiven, svě—_
dek a účastník pobožných jeho skutků, nemoha z rukou vrahů svého
pána vyváznouti, byl dle podání od“ čeledi Boleslavovy jat a za hradem
Boleslav-ě na dubu oběšen, kdle potom tělo jeho po 3 roky viselo, než
pohřbeno na témže místě. ltohoto nábožného služebníka sv. Václava
pokládal lid za muže svatého, pročež ostatky jeho jako sv. Václava
byly později přenešeny db chrámu sv. Víta v Praze. Na místě, kde
Podiven byl zavražděn, opodál nynějšího chrámu poutního P. Marie ve
St. Boleslavi byla r. 1738 vystavěna pamětní kaple. “)
Katolický Čech, již pro tuto podobnost smrti sv. Václava se smrtí
Ježíše Krista bude si sv. Václava vážiti, jej ctíti a do jeho ochrany sebe
i své drahé odporučovati.
3. jako Kristus Pán a sv. Václav trpěli a po těžkém utrpení duši
svoji vypustili,- tak inám- jest v tomto životě trpěti a jednou zemříti.
Kristus P. a sv. Václav po smrti dosáhli věčné slávy. Chceme li imy
věčné blaženosti dosáhnouti, pak jest nám naše utrpení s od'evzdaností
do vůle boží snášeti, jak nás vybízí Pán: ,C,hce li kdo za mnou (do
nebe) přijíti, vezmi kříž svůj a qásleduj mne.“ _(Mat.1_6. 24.) Svoji
lásku a příchylnost k trpícímu Kristu nedokazujme celým svým životem
jak. praví Písmo: „Kdo má moje přikázání a je zachovává, ten jest1

který mne miluje.“ (jan 14 2l.)
' Sv. Angela Toliňská praví, že; chceme- li ke Kristu přijíti, chceme-li
_zlomiti moc škodlivých pokušení. chceme-li se státi dokonalvmi na cestě
*) Eckert lll. 829—833.
") Tamtéž 834.
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Boží, pak máme pospišiti a utéci se ke kříži Kristovu. „„Bůh víJ jak
obtížně ted snáší mnozí lidé své utrpení, svůj kříž ——
a přece každým
křížkem, “který Bůh na člověka dopouští, chce připoutati k sobě jeho
duši. Srazil s koně Savla, jenž soptě nenávistí jel do Damašku a učinil
apoštolem. *) „Kříže životní čekají na každého z nás, přes Kalvarii'

jest všem lidem jíti, at' chtějí či nechtějí. _len oto se jedná, jak jdou
touto cestou. Kdo jde po ní v duchu kajicném pro své hříchy, kdo
„jld'eji 7. lásky k _ležíši Kristu trpělivě a odevzdaně

do vůle Boží, toho

vede jestě do žemě věčného a šťastného pokoje, ta cesta utrpení jest mu
jako klíč ke zdrojům věčného světla, Krista ježíše. Kdo však kráčí po ní
s donucením, s nevolí a netrpělivosti. s reptáním a nářkem, musí po
ní jíti, ale bez zvětšení ctností. dobrých skutku a zásluh pro nebe.“ “)
Utrpení F. ježíše isv. Václava končilo smrtí a tak tomu bude is
námi. | nás čeká po tomto životě více méně bolestném smrt. Ať jest
kdo bohatý nebo chudý, vzdělaný či prostý. učený či nevzdělaný, celý
život Churavý, silný nebo slabý, musí se jednou s tímto životem roz
loučiti. Iten cínový král americký, jehož jmění se čítalo na 220 mil.
"dolarů, před nedávnem v New Yorku ve věku 66 let zemřel. Nepmuohli
mu ani neslavnější lékaři, kteří se k jeho smrtelnému lůžku sjeli.
Po smrti však, d'r. v Kr., následuje soud apo něm věčnost. Sťasr
ná či nešťastná věčnost závisí od: našeho života, od: dobrých či špatných
skutkův. Proto chceme-li'získati věčnosti blažené, ozdobme život svůj
skutky dobrými a jestliže jsme poskvrnili duši svoji hříchy, pak neotá—
lejme s pokáním, lituj'me hříchů svých, vyznejme se /. nich knězi ve
sv. zpovědi a vykouejme příslušné zadostiučinění, jak-jsme v V. post.
kázání rozjímali.
Blažeuou smrtí zesuul sv. František 1 As. Když cítil, že mu nadchá'lí
posledni hodinka, dal se od svých bratří přenésti 7 Assissi do Porciuukule
pod městem, která mu byla tak dirahá. Bvlo to koncem září 1220.
Když sestoupili na rov-inu asi v půl cesty 7. města do Porciunkule,
ptal se sv. František, tehdy již slepý, jsou—linaproti domu malomocných,
kdež na žačátku svého obrácení oněm ubožák'ům tak řád byl posluhoval.
Přisvěďčili mu bratří. lpravil: „,Obrat'tc mne k městu!“ Po té opíraje
_se levicí o jedfiioho bratra, vztáhl pravici k dirahému, rodnému městu.
oči pozdvihl k nebi a zvolal slavně: „Bůh ti žehnej, Assisil“
.
V Porciunkuli zbylo mu již jen několik dnů života. Všecek do vůle
Boží odevzdán a sv. S\átostmi zaopatřen, předpověděl, že v sobotu sl oná.
Dal si čísti 13. kap. 7 evang. sv. Jana: „Přede dnem slavným velikonoč
ním, vědb Ježíš, že přišla hodina jeho, aby šel z tohoto světa k Otci,
k'djyž miloval své, kteří byli na světě„ :až do konce je miloval.“ Potom
se modlil vroucně sbratřími žalm 141: „Hlasem svým k Hospodinu
Volám, hlasem svým k Hospo'thu pokorně se modlím. Výlévám před
obličejem jeho modlitbu svou a soužení své před ním oznamuji. Vy
Ved' ze žaláře duši mou, abych oslavoval jméno Tvé; na mně čekají
")
__l. Klug: Věč. tesknota 306.
") Dr. M. Mihulka.
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čekají spravedliví až odlplatíš mně.“ Domod'lil se a skonal. Slunce
právě zapadlo. Drahá byla smrt sv. Františka Ukřižovanému S_pasi_
teli, jejž tak miloval a ranami Kristovými označen na těle byl pro dobré
skutky. jež \ životě konal.
.. Blaženou smrtí věřícího katolického křesťana zemřel náš oblíbený
básnik český ]. V. Sládek. Tichý a světlem _víry ozářený byl sklonek
života básníkova. Když vcházel k němu kněz s nejsv. Svátosti olt.,
bylo dlojemno, s jakou zbožnosti vítal slavný básník svého Spasitele.
„Byl tu velebný pán“, tak oznamoval svému příteli řediteli Drachovskému,
„to bylo vám krásné! To byla má slavná poslední večeře.“ A za chvíli
projevil obavu, když s pokorou pravil: „jen jestli _jsem to důstojné vv
konal.“ Něžně bývalo přání básníkovo, aby mohl jedenkráte se svou
rodinou přistoupiti v kapli sv. Václava na hradě pražském k sv. při
jímání.“ Z toho patrno, že Sládek bvl též vroucím ctitelem sv. Václava
a že světec “mu vyprosil šťastnou a blaženou smrt.
Dr. v Kr.! Rozjímali jsme dnes, \ d'en Velikého pátku, o bolestné
smrti našeho Spasitele, Ježíše Krista, a našeho sv. patrona Václava.

Nezapomínejme, že im\

jednou zemřeme. Slavný Franc. malíř,Willet

před' svou smrtí
zemi'el 4. února l926
prosil své přátele umělce,
aby kažďý rok se shromáždili na Popeleční středu v kostele Saint Ger
main a přijali popelec, který nám připomíná inaši bídu inaši smrt i
naši budoucí slávu. A umělci splnili přání svého zesnulého druha 'a přišli
v hojném' počtu, obeovali mši svaté za díuši svého ďruha ,sloužené, po
níž sypal kněz na hlavu jejich popel se slon: „,P'omni, člověče, že "prach

jsi a \ prach se obrátíšl“
Dr. \ Kr.! _lak dojemný to obřad, plný významu. jsme prach,-' ;.
kterého Bůh nás povolal v život, abychom mu sloužili. ale v prach
se zase po smrti obrátíme. Nezapomeňm—e nikdy na tu skutečnost a
každý den si to připomínejme. zvláště v době pokušení ke hříchu. Pak
jistě povedeme život dobrý, svatý, dokonalý a po temnotě smrti vzejde
nám díle slov Písma světlo: „Lidl, který seděl ve tmách, uzřel světlo velké
a těm, kteří seděli v krajině stínu smrti, vzešlo světlo.“ (Mat. 4, 16.)
Prosme sv. Václava, aby nám vyprosil u Krista ukřižovaného šťast
nou hodinku smrti, by nedal nám zahynouti věčně., nýbrž vvprosil nám
milost, bychom dosáhli života věčného. Amen.

VIII. Boží Hoď Velikonoční;
Úcta a oslava sv. Václava po jeho smrti.

„Vstalt' jest, není ho tuto
Ale jd'ěte a povězte učenikům
jeho i Petrovi: Předejde vás do Galilee, tam ho uvidíte, jakož
vám byl pověděl“ (Mar. 16, 6. 7.)

Dnešní slavnost Božího Hodlu Velikonočního nám připomíná tu ra
dostnou zvěst, kterak Kristus svou. vlastní mocí vstal ze zavřeného .hroq
bu. Skutečnost a pravdu zmrtvýchvstání Páně jsou nuceni uznati všichni
lidé ato i jeho nepřátelé z dob Kristových iz doby naší. Pravdu tuto
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oznámil sám anděl ženám z dnešního sv. evangelia: Vstalt' jest, není ho“
tuto, ale jděte a povězte uženíkům jeho i Petrovi: Předejde vás do (“na
lilee, tam ho uvidíte, jakož vám byl pověděl.
'
Svým zmrtvýchvstáním dokázal ježíš, že jest pravým Bohem, neboť
dle slov Písma vstal svou vlastní m'ocí, což může pouze Bůh., svým
zmrtvýchvstáním dále ukázal, že jest Vykupitelem od: Boha posla'ným,
Messiášem proroky předlpovídaným. Svým zmrtvýchvstáním všechny lidi
přesvěd'čil, že pravdou jest učení jeho, svým zmrtvýchvstáním naši vír'u
posilnil 'dfle slov sv. Pavla: „Nevstal-li Kristus ?. mrtvých, marné jest
kázání naše, marná i víra vaše.“ (l. Kor. 15, 14.)
Na nás jest, abychom Krista jako pravého Syna Božího uznali,
jej ctili, milovali, oslavova'i a své víry křesťanské jako šťastného života
pozemského a jedinou i nebeského si vážili.
| sv. Václav miloval s vroucností své ušlechtilé, nevinné dluše učení
Kristovo, svého trpícího ioslaveného, z mrtvých vstalého Krista si
vážil a jej ctil. Za svého Spasitele a jeho učení i život položil, jak jsme
na Velký pátek rozjímali. A touto mučednickou smrtí, která mu korunu
nebeské slávy dobyla, získal si sv. Václav úctu a slávu nejen v celém.
národě českém, ale i v celé církvi katolické. již po tisíc let je sv. Vác—
lav ctěn a oslavován.
Za předlmět d'neš'ního našeho rozjímání vyvolil jsem si tudíž úctu
a oslavu sv. Václava, jakož iodlpověď na otázku, jak a proč byl sv.
Václav v nároldlě našem již po 1000 let uctíván.

]. Lid český záhy začal uctívati svého mučedníka, sv. Václava. Bratr
jeho, Boleslav, vykonav bratrovraždlu, pospíšil do Prahy zmocnit se kní
žecího stolce. Brzo však potom zhrozil se děsného zločinu svého, ob
rátil své zatvrzelé srd'ce k Bohu a konal pokání. Kající Boleslav poslal
kněze a své služebníky 'dlo Boleslavě, aby tělo sv. Václava z hrobu v
kostele sv. Kosmy a'Damiána vyňali ado Prahy převezli. Sám pak
čekal u Potoka Rokytnice nedaleko Libně a s lítostivým pláčem vítal
tělesnou schránku svého umučeného bratra, která odtud jest nešena kně
žími na hrad Pražský a tam uložena v chrámě sv. Víta po pravé straně
oltáře apoštolů.')
Od té doby lid český hrob tento navštěvoval a sv. Václava jedno—
myslně ctil jako muče'dlníka. A úctu tuto potvrdila záhy i autorita církev
ní. S'vatořečení tenkráte vykonávali s dlovolením apoštolské stolice v Ří
mě sami biskupové. Knížete Václava za svatého prohlásil snadI již první
biskup pražský Dětmar nebo jeho nástupce sv. Vojtěch, nestalo-li se
tak již dříve než biskupství v Praze bylo zřízeno.
Čechové utíkali se k sv. Václavu o pomoc, "kdykoli na vlast naši
doléhaly kruté rány; v úzkostech-í a na válečných výpravách proti líto“
čícím nepřátelům volávali Čechové k sv. Václavu. A nevzývali ho na
dlarmo. Pověst odvozuje původ" kostela sv. Václava u Blšan následovně:
Český král Jan Lucemburský chtěl potrestati některé odbojné zemanv,
')—_Éckert m. 831.
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kteří s pomocí Němců na jaře 1318 zpustošili úrodný kraj mezi Rakov
níkem a Zateem. Nečekaje “na rozkaz královský, vytáhl pán na Křivo
klátě, Vilém Zajíc z Valdleka, do pole p'roti škůdcům a nepřátelům země
české, když byl svůj lid branný do zbraně povolal. Neočekávaně sra
zilo se jeho poměrně slabé vojsko u Blšan s velikou převahou odlěnců
nepřátelských. Češi se zalekli a váhali boj započíti. Tu zvolal vojevůdce
Zajíc: „Zde nepomohou síly lidské, zde může nám pomoci toliko Bůh
a sv. Václav.“ Na rozkaz svého velitele seskočili vojáci s koní a padše
na kolena, žádali o pomoc sv. knížete a mučedníka Václava. V tom
zjevil se jim sv. kníže ve stříbrném odění, s přilbou a kopím s pozlace
ným hrotem na bílém koni apostavil se v čelo malého vojska českého.
A najedlnou, jakoby je někdo vyzval. zapěli všichni prosebnou píseň
svatováclavskou, složenou sv. Vojtěchem: „Hospodine, pomilujny“,
vrhli se na početnějšího nepřítele &dbbyli slavného vítězství. Na podě
kování d'al Vilém Zajíc vystavěti malou kapličku, která později byla pře
měněna v úhledný kostel, zasvěcený sv. Václavu.*)
Sv. Václav chránil dJědictví svého českého a neopouštěl ho ani teh
dly, když Čechové se mu zpronevěřili, opustivše cestu katolické víry,
po níž. on svůj lid vedl. Národ náš octl se vlastní vinou v hrobě. tím, že
zaslepení jeho vůdicové, pohrdnuvše dědictvím sv. Václava, roztrhali
náboženskou jed'notu celého národa a uvrhli jej do bludův, divých zmat
ků a hrozných svárů, z nichž jen cizí živlové kořistili. „Otcové naši
zhřešili a není jich a my nepravosti jejich neseme. Milosrdenství Hos
podinovo, že jsme do konce nevyhynuli.“ (Jer. 5, 7, 3. 22.
Velmi uctíval sv. Václava Karel IV. Jazyk český jest tomuto králi
jazykem sv. Václava. Napsal sámpojedlnání o sv. Václavu, královskou
korunu českou nazval svatováclavskoua postavil ji na hlavu s_v.Vác
lava, aby dlokázána byla souvislost rodu přemyslovského s lucembur
ským.
Z toho patrno, že úcta k sv. Václavu byla v Čechách od dávných.
dob všeobecnou. Sedm-náctiletý dosedl na trůn a již r. 929 byl umučen.
Krátce žil, časně zemřel, avšak zrodil se pro nebe, jež si zasloužil sva
tým životem, utrpením a smrtí. Naplnila se na něm slova Písma: „Bůh
odplatí každému podle skutků jeho, těm totiž, kteří s vytrvalostí v díle
dlobrém hledají cti a neporušenosti, životem věčným“ (Rím. 2, 6. 7.)
2. Uveďme si dále na mysl, jakým způsobem byl sv. Václav uctíván.
a) V Čechách byl již odedávna slaven zvláštní svátek sv. Václava.
Určitě se o tom dbvíd'áme 65 let po smrti sv. Václava z líčení povraždění
Slavníkovců na Libici r. 995. Když obležení svátek sv. Václava slaviti si
žádali, obléhající nepřátelé zpupně na ně pokřikovali: „Vaším-li svatým
je Václav, naším Boleslav.“ ——K jeho poctě stavěny kostely, kaple a
oltáře, obrazy a sochami jeho zdbbeny svatyně. Karel IV. v německém
městě Cáchách k poctě sv. Václava dlal zříditi oltář. Dětem dávána
jména sv. Václava na křtu sv., aby sv. kníže byl jich patronem, ochrán
cem na zemi a orodtorvníkem- v nebeších.
___M'Jf—P.Jos. Hradec 0. Cr. Lid. Listy 2./lll. 1928.

b) Ostatky sv. Václava a různé památky pečlivě sbírány a uchová
vány. V prastarém kostele sv. Kosmy a Damiána, jenž jest kryptou ko
legiátního chrám-u ve St. Boleslavi, chová se ldlrahocenná, v zlatě Za
sazená, kříšfálová nádoba asi s 15 kuličkami z uschlé krve sv. Václava.
Nejvíce památek chová však chrám' sv. Víta v Praze. Tut' oslavený hrob
sv. mučeníka, na těžkých, okovaných' d'veřích kaple sv. Václava zádě
lán jest kovový kruh vězící v tlamě lví hlavy. Dle podání zachytil se
ho sv. kníže, když u hradního kostela ve St. Boleslavi smrtelně poraněn
umíral.
V pozadí hrobního oltáře sv. Václava uloženy jsou za sklem jeho
přilbice a brněná košile. Z kaple sv. Václava vede schodiště do přilé
hajícího sklepení nad' jižní branou velechrámu svatovítského, v němž
přechovává se posvátná koruna svatováclavská. V pokladlnici chrámo
vé uloženy jsou dřevěný kotlík sv. Václava, červené mešní roucho, zho
tovené z jeho pláště, částka z jedné kosti, zasazená s jinými ostatky sva
tých do drahocenné monstrance, darované Karlem IV. a meč sv. Vác
lava, jenž náleží ke korunovačním klenotům králů českýchf)
c) K uctění sv. Václava sloužena mše sv. V _.Pramenech dějin čes
kých“ se díočítáme, že Břetislav [. r. 1002 slavnými službami Božími
na hradě pražském slavil svátek sv. Václava. Církev řeckoslovanská na
říďila slaviti památku sv. Václava a dala v klen smrti jeho zpívati kněžím
i lidu o něm: „Mukám Páně, oslavenče, připod'obnil jsi se jako beránek
bezúhonný. byl jsi zavražděn bez soudu, pročež se sbory mučedníků,
blažený, :nyní se veselíš. Kdo vypoví tvé divy, slavný, jež činíš na světě
bez počtu, neb dláváš vždy hojně svým věrným uzdravení.“**)
Když v březnu r. 1848 došlo ve znám-ost, že císař Ferdinand slíbil

Čechům konstituci, tonula Praha v radostném nadšení . Havlíček v
„Pražských Novinách“ navrhl, aby ke cti našeho starého milého patro
na, jehož socha tam stojí, byl Koňský trh nazván náměstím svato
václavským. Dne 19. března 1848. před odjezdem českých poslanců
do Vídně, sloužil mši sv. u sochy sv. Václava pražský arcibiskUp za
nesčetného účastenství pražského obyvatelstva.
Takovým způsobem národ český uctíval sv. knížete Václava. Zbývá
nám od'pověděti, proč lid český zvláště tohoto světce si oblíbil.
3. Lid český ctil a miloval sv. Václava pro jeho vroucí víru k ježíši
_Kristu. Sv. Václav byl přesvědčen, že ježíš slavně z mrtvých vstal, aby
ukázal, že imy jednou z mrtvých vstaneme, věřil v život věčný, kde
dlobro bude odměněno a zlo spravedlivě potrestáno.
_

Sv. Petr kdtysi kázal v Římě na kameni a k věřícím jako otec k dě

tem takto promlouval: „Milujte ježíše pro sladkost učení, hořkost utr
pení a slávu vzkříšeníl“ A sv. Václav miloval vskutku ježíše pro hoř
kost utrpení a pro slávu vzkříšení. A právem, neboť ježíš Kristus svým
zmrtvýchvstáním dokázal, že jest slavným vítězem nad peklem, ďáblem
a smrtí, přesvědčil nás, že smrtí nekončí veškeren život, nýbrž že smrt
tělesná jest počátkem života nového, věčného, blaženého.
')—Eckert m. 835.
“) Tamtéž 832.
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V srdci každého člověka jest vskutku vrozená touha po životě _bla
ženém. Někteří lidé se domnívají, že tuto touhu vyplní již plně zde na
zemi. A v tom se klamou. Touha po štěstí pozemském sama o sobě není
bludem. Pokud jde o to, aby lid vybředl z bídy hospodářské i sociální,
jest dobře. Ale tuto touhu po štěstí pozemském jest nutno doplniti a
nikoli ji popříti touhou po nebi. Kidlybychomtéto touze po štěstí pozem
ském odpírali, nikdy neprobudíme v srdcích lidských ani touhy po bla
ženosti věčné, nebeské. Bůh chtěl, Kristus potvrdil a obnovil a Církev
poldporovala .a podporuje vždy i blaho pozemské.
Avšak ze zkušenosti víme, že toto blaho pozemské je velmi ome
zené, nebot“ pro lidstvo obtížené hříchem dědičným není nebe, žádného
ráje na zemi. Proto Církev jedná úplně správně a rozum-ně v zájmu i
dělné třídy, ukazuje-li na odměnu přirozenou i na odměnu nadpřirozenou,
neboť teprve nadpřirozeným posvěcením nabývá práce na zemi pravé
ceny a hodnoty.*) Dobře praví sv. Pavel: „Sklád'ajíce si dobrý základ
pro budoucnost, aby dosáhli života věčného“ (Tim-. 6, 19.) Budujme |si,
pokud síly naše stačí, spokojený, blažený život pozemslgý, ale nezapomí
nejme na život posmrtný, bez něhož není možna trvalá blaženost ani na
zemi.
A jaký by to byl život na zemi bez víry v nebe po smrti? jedním
slovem děs. Lidé by se trápili, lidé by se nenáviděli, lidé by si tu nená
vist vzájemně říkali, vykřikovali a dlokazovali, lidé by se vraždili pro
5 K, které si soused jejich uspořil, lidé by se rvali o králičí kůži, o níž
by jich soused měl více. Zištnost je vždy smutná, nespokojená, rušivá,
ale bez víry ve věčnost je vraždící, přes mrtvoly bratří ke s'vému cíli'
krvavě kráčející.
Nadlějí však na dosažení života věčně blaženého v nebi jest změněna
tvářnost země. Člověk sice i při té nadlěji se snaží co nejvíce si usnad
niti tento život pozemský a má na to právo každý, ale jak jinak tím ži
votem vládlne! Zivot pozbývá své zoufalé bolesti. Je tu chuďas. je
dlobře, směje-li se. Ale pláče-li, pak odpovíme při víře ve věčnost: „Milý,
ubohý příteli, itrápení má svou cenu.“ Nemáme již z něho strachu, ba
ani ne ze smrti. Vždyť jaká to vznešená myšlenka, shledati se po smrti
nejen s rodiči, dětmi, přáteli, ale i s výkvětem všech pokolení a všech
věků. Bude tam shromáždění všech duchů statečných, všech duší šle
chetných, zpívajících totéž allelluja!
Uvažme, jakými jsme to dědici. Můžeme se ztoho radov'ati, ztoho
se těšiti, ale nesmíme nikým zhrdati, i kdyby byl hříšníkem', pokud žije.
Dostanou se tam nahoru naši soudruzi, že užasneme, až se taní s nimi
setkáme. Přistoupíme k nim: „Ale poslyšte, vy jste byli známými, po—
věstnými hříš-níky a odpůrci církve a Boha.“ „Byli jsme jimi“, odpoví
nám, „ale jedinká vteřina nás spasila.“ Proto nikdo z vás nezoufej!
Kdybyste sebe více klesli, pokud! žijete, je tu naděje, tať sestupuje s vámi.
až na dno propasti, jen zavolat, z hříchů se vvznati, jich litovati & vše
bude 'dobře. Tato naděje propůjčí vám svých křídel, jimiž byste se vznesli
& výšinám života nebeského.')

Jm.
Alf. Fuchs: Lid. L. 11/111.1928.
') R. Bazin: Obilí zraje.

Naděje na život věčný těšila mnoho lid'í v jich utrpení a dodávala
síly mučedníkům pro víru v ]ežíše Krista, _by snášeli ta nejhroznější
muka. ——Dav v Kolosseu římském hlučel nepokojný.

Teď mělo přijít
obzvláště zajímavé číslo. Chytli prý špiclové také matku s malým chlap
cem, jenž se zatvrzele dfrží jako jeho matka křesťanské nauky. Avšak
uvidíme, zůstane-li pevný, až před jeho zrakem kat mu setne matku.
Teď je vyvedli. Prostá žena z lidu, s ní malý, as čtyřletý chla
pec. „Ty d\ítě moje, dítě mučedníka,“ šepce mu něžně matka, „ted'
půjdeme -k trůnu Krista, slitovníka. Za tvým otcem půjdem, jenž přede
šel nás k branám věčné vlasti.“ — A to dítě hledí klidně, jak pod ranou
meče matičce jeho odsí—olila hlava zkrvácená a pak samo vážně stoupá
k popravišti. A brzy po té z dliváků té scény počet velmi značný jako
noví vyznavači hlásili se ke křesťanům, to pro dítě, které křížek v ruce —
šlo za Kristovu nauku s matkou k muce a tím k věčné slávě. — Hle, př.
dr., co působí víra v Boha, jenž při posledním vydechnutí přijme mou
duši, aby jí dal, co ji podle skutků jejích náleží. A tu víru v život věčný
potvrdil Kristus Pán svým zmrtvýchvstáním, té víry držel se sv. Václav
a pro tuto víru si jej vážíme a jej ctíme.
Dr. v Kr.! Rozjímali jsme dnes o slávě Kristově, kterou sobě za
sloužil svým zmrtvýchvstáním. Tomu Kristu věrně sloužil a svědectví
vyldlal životem ismrtí, jejíž lOOOletou památku si letos připomínáme,
sv. kníže náš, Václav. Pro tuto víru, lásku ke Kristu, osvědčenou mučed
nickou smrtí, vážíme si a ctíme sv. Václava, patrona a ochránce naší
vlasti a našeho národ'a.
Slavný jesuita český Balbín byl velikým ctitelem sv. Václava a ve
své „Obraně jazyka českého“ napsal ke konci vzácná slova, d'ýšící vroucí
láskou k našemu světci, jež vám uvedu též na konci našich postních
rozjímání a dlnešního kázání na B. Hod, jež jsme konali za vedení a
příklad'u sv. Václava. Balbín pln zbožnosti a posvátného nadšení volá:
„Svatý Václave! T_vz patronů země české nejpředfnější a největší! Vrati
slavem budiž a Čechám svým vrať slávu dávnou! Postav nás opět na
to místo, se kterého vlastní netečnosti a hříšnou zlobou jiných jsme neza
slouženě klesli, nejvěrněji až do skonání sloužíce Tobě, svaté víře . . .
Ty záštito a podlporo našeho národa! Zahyneme-li, Tobě zahyneme! Od
nových obyvatel marně bys očekával té pocty, kterou Tě země česká
tolik věků velebí. Tudlíž v pokoře prosíce, opakujeme: „Nedej zahy
nouti, nám ni budoucím. Neráčíš-li snad vyslechnouti synů zvrhlých,
slyš a vyslyš prosby předků, kteří orodovali za své potomstvo. a v nebi
na tebe hledí. Svatý Václave, mučedníku Krista, oroduj za nás!“ Amen.
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