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Spisovatel.



Předmluva.

Chtěje nějakým způsobem letošního-roku, kdy
se koná třistaletá památka blažené smrti svatého
mládence Aloisia, k jeho oslavě přispěti, uminil
jsem si vydati překlad života jmenovaného světce,
psaný v italské řeči od kněze Virgilia Cepariho. Než
nemoha najíti nakladatele, téměř jsem od svého
úmyslu upustil, až když Dědictví sv. Cyrilla a
Methodějenemohoue pro úmrtí důst. p. Karla Bačáka
pořádané jím poutní knihy pro letoší rok vydati,
uvolilo se podělit údy své knihou na památku
významného roku tohoto, uvázal jsem se v dosti ne
snadný úkol, život sv. Aloisia sestaviti. Tim, tuším,
jsem omluven já i sl. správa Dědictví, že jsem
přišel s knihou trochu pozdě. Co se týká sestavení
knihy samé, uposlechl jsem rady, abych život od
P. Cepariho upravil a našim poměrům přizpůsobiti
hleděl.

Přítomná kniha není tedy pouhý překlad
Cepariho, nýbrž poúžito hojně i jiných, nejnovějších
životopisů a knih o sv. Aloisiu jednajících. Základem
vypravování jest ovšem život sv. Aloisia od Cepariho.
Mátťjeho kniha mnohé vzácné přednosti. Především
jest naskrze pravdivá a spolehliváa populárně psaná:
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Psaltě Cepari život sv. Aloisia bned za živobytí
světoova. Mlyšel sám mnoho o jeho životě z úst
samého světce, jehož duchovním vůdcem a důvěrným
přítelem byl, a také zvěděl mnohood očitých svědků,
již'o tom, co Alois činil, vyprávěli a z toho si
příklad k následování brali. Již dvě léta před smrtí
sv. Aloisia měl mnoho o jeho „životě napsáno, a
dával své zápisky světcovým přátelům posouditi,
tak že mohl životopis býti v ledačem poopraven a
zdokonalen. Když pak: sv. Alois zemřel, byl Cepari
P. generálem Tovaryšstva Ježíšova, Klaudiem
Akvavivou, vyzván, aby jeho život upravil a,
v čem třeba bylo, zdokonalil. Cepari se podjal
úkolu sobě svěřeného, jakoby to vůle Boží byla
a spracoval život Aloisiův jak. nejlépe mohl. Že
byl takového díla schopen, vysvítá z toho, že byl
mužem velice učeným a svatým. Praví: o něm
Bollandisté, věhlasní to spisovatelé životů Svatých,
že „byl mužem vynikajícím, kazatelem věhlasným a
znalcem scholastického bohosloví, v Písmě sv. a ve
sv. Otcích sečtělým právě zběhlým.“ (Bolland.
tom IV. iun. $ 12. in fontibus B. Aloisii n. 199.)
Jeho chválu hlásá i sv. Máří Magdalena de Pazzi,
které byl duchovním vůdcem, dokud ve Florencii
meškal. Ctila ho nad míru a vyslovila se o něm
velmi pochvalně.

Jak si kardinál Bellarmin Cepariho vážil, do
svědčuje okolnost, že horlivě čítal Cepariho knížku
„»Opřítomnosti Boží“ a že s touto knížkou v ruce
odebíral se na věčnosť. P. Cepari také nelitoval
žádné námahy, aby dílo o životě sv. Aloisia co
nejlépe provésti mohl. Podnikal daleké cesty po
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Lombardsku, aby se mohl o všem, jak sv. Aloisžil,náležitěpřesvěděiti.© Mluvilsesamoumatkou
sv. Aloisia a od ní se téměř všeho o jeho mládí
a pobytu doma a jinde dověděl; vyptával se
Františka del Turca, jeho bývalého vychovatele,jenžsesv.Aloisiempo' 18letvšudebýval,na
všecky okolnosti jeho života; vykládali mu mnoho
o něm jeho někdejší služebníci a známí, ano i sám
jeho kmotr Prosper Gonzaga a jeho strýc František
Gonzaga,“biskup mantovský. O všem se hleděl, pokud
možná, od očitých svědků přesvěděiti. Na tom mu
však nebylo dosti. S dovolením biskupů zavedl
církevní vyšetřování o životě a ctnostech sv. Aloisia
v jejich diecésích. Tam vyprávěli svědkové očití o
jeho životě, ctnostech a zázracích, které se na jeho
přímluvu staly. Takové processy se konaly v Mantově,
Brescii, Padově, Vicenze, Modeně, Reggiu, Piacenzi,
Mondovi, Forli, Parmě, Jakýně, Recanati, Tivoli,
Benátkách, Neapoli, Miláně, Florencii, Bologni, Sieně,
Turině, Římě a jinde. Ze všech těch processů dostal
od tamních arcibiskupův a biskupův úřední akta,
kde bylo všecko zaznamenáno, co svědkové o svatém
Aloisiu vypovídali a přísahou potvrdili. Dle všech
těch zpráv, které byl o sv. Aloisiovi sebral, a dle
oněch processů složil P. Cepari život sv. Aloisia.
Když pak měl býti dotčený život na žádosť papeže
Pavla V. vydán, byl dobře prohlédnut ode tří
kardinálů, Berneria, z řádu sv. Dominika, od učeného
kardinála Bellarmina, a od kardinála Pamfiliho,jenž
se stal později papežem. Tito tři kardinálové podali
o. životopisu sv. Aloisia po dlouhém zkoumání, po

radivše se ještě s jinými učenýmy, muži, zprávu,
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že zasluhuje toho vším právem; aby byl vytištěn
ke cti Boží a ku prospěchu věřících, a že Alois
plnou měrou je hodensvatořečení. Na základě tohoto
životopisu P. Cepáriho udělil papež Pavel V. Aloisiovi
titul „blahoslaveného.“ Konečně byl ještě tentýž
životopis ode čtyř učených a svatost proslulých
řeholníků důkladně prostudován a s akty processů
církevních, o sv. Aloisiovi jeďnajících, srovnán a
nadšenými chválami oněch můžů vyznamenán.

Přítomnýživotopisje tedy zeela pravdivý.
Aby měli čtenáři ještě větší prospěch zé' života
toho, čerpáno' a užito ještě jiných nejnovějších
životopisův a knih o sv. Aloisiovi pojednávajících.

Tak zejména mnoho vzato ze života sv. Aloisia
od Aloisia Nanneriniího (začátek a některé zprávy
a příhodné poznámky). Vyznamenává se pak
Nanneriniho životopis zvláště hojností nových zpráv
o rodičích sv. Aloisia a jeho předcích. Také podává
mnohá svědectví svědkův očitých, která sebral spi
sovatel z processů svatořečení, jež jsme i do této
knihy pojali. Mnoho nových zpráv výňato též z nej
novějšího. života sv. Aloisia od kanovníka Oliviera
Jozziho, v Pise vydaného.!) Též použito M. Meschlera:

1) Kanovník Olivier Jozzi má sám mnoho památek po
rodině Gonzagů a po mnoho let se studiem o svatém Aloisiovi
zabýval, tedy podává věrohodné zprávy. Z nich uvádím zejména:
že poddaní na znamení úcty a lásky obětovali markraběti
Ferdinandovi a jeho choti své. obecní statky, manifest k pod
daným, vydaný od markraběte Ferdinanda, že byl svatý Alois
ve věku dvou let těžce nemocen, od biskupa Bolaniho biřmován,
že se učil řemeslu vlnařskému, o jeho návštěvě u biskupa
Sfondratiho v Kremoně, list Rudolfův po smrti sv. Aloisia jeho
strýci psaný a ještě některé menší zprávy.
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„Leben des h. Aloisius“ ; listy sv. Aloisia přeloženy
ze sbírky kanovníka Jozziho: Lettere di s. Luigi.
Zázraky popsány dle Žyci sw. Aloizego, vydaného
letos v Krakově, a. dle „Leben des heil. Aloisius“,
vydaného v Řezně r. 1890. a také. dle Bollandistů.
O úctě svatého. Aloisia -po jeho smrti přeložil jsem
z výborného spisu Cepari-Schroedrova.„Život svatého
Aloisia,“ vydaného letos v Einsiedeln ve Švýcařích,
mnohotéž přidánok dotčenýmkapitolám Schroedrovým
z Meschlera, Nanneriniho a Jozziho,.a mnohé věci
z poznámek v řečených spisech buďto přijal jsem
do textu, anebo dle nich své poznámky upravil.Zprávyozázracíchnejnovějšíchjsem| přeložil
z „Dieci glorie di s. Luigi“ od Narbone. Z menších
spiskův užil jsem zvláště: Der hl. Aloisius von
Gonzaga in seiner půdagogisehen Bedeutung von
dr. Joseph Blasius Becker, Inteneye apostolstwa
Serca Jezusowego, Aloysiusbichlein von Ludwig
Gemminger. Nad to podány zprávy o úctě sv. Aloisia
u nás ze Schmidla : historia societatis Jesu provinciae
Bohemiae, popsání slavností svatořečení v našich
vlastech z „Litterae annuae societatis Jesu provinciae
Bohemiae.“ Něco jsem též mohl podati z „Esposizione
Aloisiana“, časopisu to letošího roku vycházejícího
za příčinou třistaleté památky blažené smrti svatého
Aloisia v Pise. Vůbec hleděl jsem všeho zužitkovati,
co se zužitkovati dalo, ku povzbuzení čtenářů
k větší úctě andělského mládence sv. Aloisia.

Co ve knize najde milý čtenář dobrého, prosím,
aby to připisoval Pánu Bohu samému a mým
pramenům, vyskytnou-li se však některé nedostatky
a bude jich asi dosti, to přičítej; shovívavý. čtenáři,
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nedostatečnosti mé. Na původnosti mně hrubě ne
záleželo, chtěl jsem toliko sestaviti. knihu k du
chovnímu prospěchu čtenářův a ukázati, jak jest
Bůh divný ve Svatých Jeho. „Kniha tato přeje si
býti uvažována a ne pro pouhou zábavu čtena,
aby nadarmo psána nebyla. Povzbudí-li pak koho
k dobrému, prosí spisovatel pouze otu lásku, aby
si milý "čtenářna modlitbách též na něho vzpomněl.

Psáno v Těšnovicích r. 1891.

Josef Koudelka.



O Aloisi, coeli gemma.*)

Aloisi, perlo nebe,
plným. leskem zářící,
z vysokého rodu Tebe
Bůh nám rozžal za svíci,
aby vše, co hyzdí duši,
co jí věčnou spásu ruší,
hříchu temný rmut a dým,
vzalo za své vzorem Tvým.

Který svatou nevinností
nade sníh se zastkvíváš,
pros, ať Tvojí milou ctností
zakvítá i život náš:
bychom Tvého vzoru dbali,
neřesti se vystříhali,
kterou hyne duše květ,
hyne krása mladých let.

Tys jak růže přespanilá,
kázně trním věnčená,
pros, by naše lítosť b yla
pravá vždy, ne líčená:
cestou Božích přikázání
uč nás kráčet bez ustání,
ať se k nebes výšině
za Tebou duch vyšine.

*) Píseň tuto uvedl v hudbu pro mužský sbor dp. děkan
Jan Chmelíček pro akademii bohoslovců Brněnských dne
21. června 1891.
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Kdykoliv, ach! noha bludná
z dráhy té se šinula,
hrozila smrť přeosudná,
duše hříchem hynula:
stopy vin a zlého kalu
uč nás mýti slzou žalu:
jenom pravé pokání
hřišnou duši zachrání.

Ochránce, nám Bohem daný,
Aloisi náš přemilý,
pomoz, aby rajské brány
zavřeny námnebyly ;
bychom prosti hříchu -tísně
Beránkovi nové písně
s Tebou tam i s Anděly
věčně zpívat uměli.

Dovol nám, 6 Hospodine,
hlasů k Tobě povznésti,
cestu, jež se k Tobě vine,
dej nám šťastně nalézti:
cestu blahé nevinnosti
nebo pravé kajicnosti:
svatý Alois buď nám všem
k Tobě věrným průvodcem.

(Přel. Vlad. Šrastný.)



Pevnosť -Castiglione za doby .sy. Aloisia.

Hlava L.

.

O rodě svatého Alolsia, jeho vlasti a rodičích
(1566—1567).

Léta spásy 1568. za panování sv. papeže Pia V.
a císaře Maximiliana -II. narodil se dne 9. března

ve středu večer okolo klekání z převzácného rodu
Gonzagův Alois. Pocházel z velice urozené rodiny,
ano po straně matčině ze samého rodu královského.
Byltě rod Gonzagův spřízněn s císařskýmdomem
rakouským, s bavorským, s Medicei (čti Medyčeji),
s rodenr savojským, s Farnesy, d'Este, s Hohenzollery,
s Wůrtemberky, s rodem zvaným Aragona, Nevers,

Lorena, s Bourbony (čti Bůrbony),; s: rodem orlean
ským, také s rodinou sv. Karlá“ Beromejského,

1
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s rodem Kostkův v Polsce a jinými knižecími rody
v Italii a jiných zemích. Vyplnila se také na onom
rodě slova sv. Bernarda: „Pochází-li někdo z uroze
ného rodu a je ctnostným, líbí se na něm a září
ctnost tím více.“ Píšeť k jejich chvále učený
frántiškán Ireneus Affo,člen učenýchspolečností, ve
knize nadepsané „Život Ludvíka Gonzagy,řečeného
Rodomonte“, tištěné r. 1780. v Parmě, že nejenom.
vynikali v oboru vojenství, ale že i pěstovali vědy
a umění a měli ve svých palácích vzácné knihovny
a musea. Zde jen na příklad vzpomenu dvou údů
této 'rodiny, svatému Aloisiovi nejbližších, totiž
Ludvíka, který není všem známý, a kardinála

„Seipiona Gonzagy.

Ludvík, jenž zemřel před třiceti šesti lety neř
se náš světec narodil, proslul slávou spisovatelskou
a byl při tom slavným vojevůdcem a zbožným
křesťanem. Byl. nejen se všemi nejpřednějšími
spisovately svého času jako na př. s Molzou,
Serrassim, Bembem *),Ariostem *), Castiglionem (čti
Kastylijonem) a jinými ve spojení, nýbrž i v mnohých
válkách, které se v Evropě vedly, vítězem. Na
posledy porazil na hlavu odbojníky u Vikovara
v tiburtském kraji, jsa nejvyšším vojevůdcem
vojska papeže Klimenta VII. Kardinál Scipio
Gonzaga byl výborným bohoslovcem, mudrcem a

S) Petr Bembo narodil se r. 1470., zemřel r. 1547. Napsal
dějiny Benátek.

3) Ludvík Ariosto, nar. r. 1474., zemř. 1583. Napsal:
Běsící Roland (Orlando), Satyry, veselohry a byl od císaře
Karla V. korunován jako král básníků.
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učencem ; spisovatelé Mureto, Guarino 1), Mussato a
Tasso *)podávali jemu svá díla k posouzení. On to též
byl, jenž našemu světci dopomohl,abymohl vstoupiti
do řádu a v poslední jeho nemoci jej velice často

navštěvoval s Aloisiovým strýcem po straně matčině,
kardinálem Jeronýmem della Rovere, který u všech,
kteří ho znali, budil pró svou učenosť podiv a sám
měl knihovnu dosti bohatou na rukopisy řeckých
a latinských knih.

Též mnohé paní z rodu Gonzagův vynikaly
ve ctnostech, učenosti a dobročinnosti. Tak zvláštní
zmínky zasluhují Lukrecie, Anna, Kateřina, Julie,
Marie Aloisie, polská královna a Izabella. Avšak
nade všecka tato knížata, učence, vojevůdce a cír
kevní hodnostáře vyniká jejich potomek, andělský
mládenec— svatý Aloisius.

Rodiště jeho jest Kastighone (čti Kastylijone)
ve kraji Mantovském. Leží u jezera gárdského
v dosti úrodné a vlídné krajině; za císaře Rudolfa II.
bylo pro výborné služby, které pánové jeho císařům
a králům španělským prokazovali, povýšeno na
knížetství. Bylo to krásné panství. Na návrší stál
knížecí zámek nebo lépe řečeno hrad s krásnými
zahradami, plnými vzácných květin, myrtoví s be
sídkami a vodotrysky. Ale bohužel r. 1706. byl
od vůdce francouzského de Villarsa (čti Villára),

') Jan Kř. Guarino n. r. 1637., z. r. 1612. Hlavní jeho
dílo: Věrný pastýř, tragikomedie, byla do všech téměřjazykův
evropských přeložena.

%)Torguato Tasso, nar. r. 1544., zemř. r. 1595., známý
svým dílem: Osvobozený Jerusalém.

1*
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když zvítězil nad hessénským a císařským vojskem,
zbořen. Na obraze hradu, který se zachoval, vidíme
vysokou věž, se které bylo daleko široko viděti,
dále nad kanceláří podloubí, hradby, jízdárnu, ko
nírnu pro 40 koní, kůlny na kočáry, byty soudcův

- -a .— 

Don Ferrante Gonzaga, markrabě kastiglionský, otec sv. Aloisia.

a dělostřeleů, mincovnu, vězení, pokoje. knížecí,
chrám sv. Šebestiána, vojína a mučeníka, patrona
Gonzagů, poněvadž podnikali často jménem panov
níkův evropských válečné výpravy.
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RodičovéAloisiovibyli Don Ferrante
(Ferdinand) Gonzága!) markrabě kastiglionský,
kníže sv. říše římské, jenž pro svůj věhlas v obec
ných záležitostech a pró svou učenosť mnohá dů
stojenství. zastával a pro svou vojenskou slávu od

Dona Marta Tana z Chieri, matka sv. Aloisia.

panovníků rakouských a španělských přečetným
vyznamenáním poctěn byl a Donna (paní) Marta

1) Ferdinand, kníže svaté říše řimské, byl zprvu panošem
na dvoře Filipa II. a velitelem vojska, stal se pro svou sta
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Tana z Chieri!) (čti Kiéri) v Piemontsku,.kdež
byla dvorní dámou vévodkyně savojské. Pocházela
rovněž z velice-vzácného rodu svobodných pánů
ze Santeny a po matce z rodu-della Rovere. Tento
rod dal sv. Církvi dva slavné papeže Sixta IV. a
Juha IL —

Oba-rodiče byli na dvoře španělském.Ferdinand
byl. nejprve panošem, později „hofmistrem krále
Filipa II., příjmím katolického, Marta -zase byla
nejdůvěrnější dámou královny Isabelly;-dcery velice
zbožného krále Jindřicha LE.,francouzského. Vstoupili
pospolu .do stavu .manželského s dovolením ;králov
ských Veličenatev, jak se na:křesťany sluší a patří.

Zajisté;'že z dopuštění Božího sestalo; že byli
poprvé oddáni ve Španělsku dle řádu ustanoveného
sv. sněmem-tridentským. Sňatek jejich: byl -slaven

tečnosť na výpravě válečné proti Berberůim u Oranu a pro
hájení pevnosti Perpignanu (Perpiňanu) proti Francouzům ry
tířem řádu Alkantárského,byl vojjevůdcemnad 3000 italských
pěšákův a' válčil v Tunisu proti Turkům. R. 1578. stal se
delegovaným komisařemve Vali di Faro a r. 1679.místodržitelem
v Monferratě. Žil:r. 1681. zaso: věl„Španělich:.a vrátiv se roku
1584. do Italie zemřel.v Miláně dne 13. února v noci r, 1586.

na krční bolesti a jsa nesmírně pakostnicí trápen, První ragil
v Kastiglione peníze.

' Marta Tana z Chieri u Turina byla dcerou Baltazara,
hráběte ze Santeny, a dvorní dámou Isabelly Francouzské, man
šelky krále Filipa IL, provdala se na dvoře ve Španělích.za Dona
Ferdinanda Gonzagu. Když ovdověla, vedla vládu na, panství
za nezletilosti svých dítek v časech veliae bouřlivých. R, 1687.

cestovala do Prahy, aby obhájila si své léno Solforinské proti
vévodoví 'Mantóvskémuí. * há mhóho výtrpěla pro neustálá
neštěstí, která ji. stihala, a istrabné křeče a- zšílelá, jak

spíše o ní Byn její František"a Jmřels.v Castiglioně.
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s "velikou slávou v 'kapli na hradě královském;
byltě celý dvůř i s královskými Veličenstvy přítomen,
mezijinými vzácnými pány tóž afciknížata rakouská,
synové císaře Maximiliana II. rakouského, Rudolf
a Arnošt. Však oba kníšecí manželé'sě na.manželský
stav bohabojně připravovali. Když Donna Marta
doslechla, že se Don Ferdinand o její ruku uchází,
dala sloužiti mnoho mšt svatýchke cti nejsv. Trojice,
Ducha sv.; Umučení Páně, Panny Marie, sv. Andělů
"a jihých svatých; aby Bůh ji dal poznati, je-li to
vůle jeho, by se za Dona Ferdinanda provdala.
Zvláštní okolnosti se'-při tom manželství též udály,
které, zdá se, že ukadovaly, jak svaté manželství
to bude. Neboť když oba.snoubenci psali ké svým
rodičům do Italie o povolení ke sňatku, 'přišla
odpověď právě, když“ měli páni na dvoře přijati
svaté svátosti, aby získali odpustky milostivého léta,
které tehda z Říma vypsáno bylo. Než vstoupili do
stavu manželského na svátek sv. Jana Křtitele
roku 1566., zase. přijali téhož dne sv. svátosti. Byli

» tedy oba vzácní před Bohem pro svou zbožnost. 3
Don Ferdinand chodíval téměř každý měsíc ké
sv. zpovědi a sv. přijímáníjsa rytířem řádu sv. Jakuba.
Byl též velikým ctitelem Matky Boží, tak zvané
della noce (noce znamená ořech), jejížto obraz visel
na ořechovém stromě na jeho panství. Později: uvedl
na své panství řád servitů (t. j. sluhů Panny Marie
bolestné), rozšířil klášter františkánský, nazvaný
klášter Panny Marie z Loreta, a byl velice dobro
činným. Nestál velice o světskou slávu, neboť po
máhal“ ve válkách jen panovníkům katolickým,
jakkoliv mu nabízeny -větší pocty odjinud. Známo
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totíž, žé ho chtělučiniti odpadlikod katolickévíry,
anglický král Jindřich VIII. nejvyšším velitelem
anglické jizdy ; don: Fernando však: odepřel.-:

Ještě však vžée skvěla se dokonalostá: křesťan
skou Donna Marta. Kdyš bylo po'svatbě;-obdvželi
od královských mariželůdovolení vrátiti se na své
markrabství'a léno Kastiglione. Než se však se
dvorem'rozloučili, dostalu: zvláště Donna Marta
mnoho:'vzácných darův a skvostů. Ze Španěl: při
jeli do Kastiglione na svátek zasnoubení Pánny
Marie.se sv. Josefem, totiž 23. ledna 1567. Zvláštní
věc, že na onen svátek do Kastiglione závítali. Bylo
to jako znamením, jakým miláčkém Panny Marie
a sv. Josefajejich prvorozený synáček bude. Když
se dostali na své panství, cbylt velice srdečně od
svýchpoddaných přijati a na znamení lásky věnovali
jim jejich poddaní "obecní statky. Za Krátký čas,
když si po obtíšné cestě -oddechli začal Don
Ferdinand, kde -eo bylo potřeba, na svém. lenním
panství opravovati; neboť za.ten čas, co nebyl doma,
mnoho se zkazilo a. sešlo. Donna Marta naproti
tomu se starala více o svou duši, o duchovní život.
Zvláště cítila ve svém srdci svatoú touhu obdržeti

syna, kterého by Bohu obětovati mohla. Často ji
styšeli ve svaté -horlivostijako matkusv. proroka
Samuelevolati: „Dej mi, Pane, dej mi syna, který
by byl:hoden Toběsloužiti, já Ti:ho už nyní obětuji.“

Hlava II.,
Narozenísv.: Alolsia.

Bůh Martu markraběnkuvyslyšel; dopřáljí
syna, ale 'ábyst-ho zasloužila; mnohojí bylo. pro



něho trpěti. . Kdyň::přišel její. čas, takové bolesti ji
skličily; že -se zdálo; že umře, Vida, markrabě,
v jakém nebezpečí miarkraběnka i s dítkem vězí,
byl. o -duchovní život dítka -a tělesný: život.matky
velke. starostlivý. Lékaři :ozachování dítěte a životě
matky velicepochybovali..Lidské prostředkyukázaly
se inarny ; cočiniti? (ba dva, markraběnka1-mark
hrabě hledali pomociu .zaHosrdenstvíBožího.a. Nej
světější Panny. -Učinili slib, že markraběnka 1
s dítětembudou k Panně Marii,doLoreta putovati,
jestliže se na životě.žachovají,;a. hle, Matka Láně
pomohla. Bolestiustoupily ; aleještě neš nemluvňátko
docela, avětlo Boží. spatřilo, dal je markrabě na
radu lékařův od báby pokřtiti, neboť byli o další
život jeho ve. strachu, A tak, jak „praví římský
brevíř, pro. nebezpečí života -urychlen jest křest
ditěte, aby se spíše -pro -nebejak: pro-zemi narodilo.
Jakmile obdržel markrabě. Ferdinand syna, byl pln
radosti.a. vydal ku svým poddanýmzvláštní mami
fest; který zde podáváme, aby všichni poznali,jaké

slavnosti se ku pootě novorozence. pořádaly.

„Ferdinand, kníže sv. říše římské, markrabě
kastiglionský atd. atd.

+ Poněvadž: se' přibodila radostná událosť pro
knížete a pro lid, chtěli jsme,:abyste-ha-oné šťastné
událostí brali podíl; staloť.se, žé se; nám„okolo

čtyřiadvacáté hodiny na večer narodil náš prvo
rozený syn a zalfbilo sé Pánu rozmnožiti skrze
něho náš rod a'-ríám -dáti nástupce. Narodil se ve
velikém nebezpečíživota vlastního a. markraběnky,
ale:již: je po nebezpečí; a4,markraběnka děkuje
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vám všem našimpoddaným za blahopřání. My pak
z. blahovolnostia'lásky ke svým poddaným, chtice,
aby radostná událosťnarození našeho prvorozeného
syna oslavenabyla, chcemea nařizujemev Aby dnes
o jedenácti hodinách byl:v našem hlavním chrámu
zpíván chvalozpěv: na poděkování za obdržené
milosti wm.přítomnosti všech. dvorních úředníků: a

poddaných ; po tři dny bude.se všemi zvony.v městě,
v.okolí a v osadách zvoniti, o dvanácti hodinách
bude se stříleti z děl a hlásní budou všude radostnou
novinu tu vytrubovati. Od dvanácti hodin až do
noci bude se pořád čepovati ze dvou sudů víno a
bude se k tomu chléb v košíkách rozdávati;. jakbudekdochtíti,každémuje:přístupvolnýi cizinci.
Bude se to rozdávati na hradním náměstí. Budou
se tam provozovati turnaje s ohradami k vůli
bezpečnosti; budou též závody o pláště !), též se
bude vyskakovati v pytlích, lézti na strom ověšený
mnohými a rozmanitými odměnami; na večer bude

osvětlení, ohně a bude se stříleti z děl. Všecky
slavnosti budou se konati. pod dozorem našich
úředníků dle našeho nařízení, vše v pořádku, jak
následuje. Bůh zachovejž našeho prvorozence ke
slávě našeho rodua ku blahu poddaných, onť.jest
příčinou obecné radosti.

Dáno v Kastiglione X.března 1568.

loco' Sigilli Kníže markrabě kastiglionský. “

1) Za onoho času byly také závody o pallia (hedbávné
pláště), buďto nachové nebo žluté a zelené barvy, ano i ze
slatého brokátu.
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Dne 20. dubna bylo nemluvňátko od arcikněze
a faráře kastiglionského Jana Kř. Pastoria slavným
způsobem pokřtěnoa obdrželo jméno svého děda a
otce markraběte, Ludvík čili:Alois, což značí
tolik jakovítěz. Na křtu svatém býl jemu kmotrem
Vilém, vévoda mantovský, a zastupoval ho Don
Prosper Gonzaga,-jeho amarkrabětebratranec.

Bude zajisté kážděmu vhod věděti, jakou po
známku k zápisu v křeštní knize farní 4 rodiny
Gonzagů 'arcikněz kastiglionský přidal: „Sit felix
charusgue Deo ter optimo terg(ue) maximo četho
minibusin aeternum vivat“, což Vnaší řečiznámená:
„Ať jest šťasten a milý Bohu všemohoucímua nej
dobrotivějšímu a ať žije ku blahu lidstva na věky.“ !)
Hle, jak se ona slova na andělském mládenečku
vyplnila! Zajisté že z obzvláštního vnuknutí Božího
je arcikněz do knihy napsal. Zůstaloť ono ne
mluvňátko ustavičným andělem v lidském těle milým
Bohu, neboť zachovalo nevinnosť a roucho křestní
neporušené až do smrti a šťastnýmse stalo, jakpíše
sv. Jeroným: „Šťastná chvála, která se žádnoupo
skvrnou po celý život neposkvrní.“ Nebo svatá
římská Rota, soud to ustanovený (odsv. kongregace
obřadů) ku prozkoumání mravův a svatosti života
každého, o jehožto blahořečení sejedná, vyslovila
-se 17. února 1617. o nevinnosti sv. Aloisia, že
nezvratně jisto jest, že nevinnosťkřestní
po celý život. zachoval a nikdy se. nedopustil

těžkého hříchu.

| s
1) Po obřadech sv. křta měl mladý učeneb de Rossi

z Padui krásnou řeč v italské řeči. Bolland. 923. F.
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Hlava IH.

Onábožnémvychovánía fojenskémjeho šivétě v dětské( věku:až do sedmilet. ť
i Marta považovala nemluvňátko:, za "obzvláštní
dar Boží a vychovávala andilka svého's velikou
pěčí a láskot.'Pořád ho mělama očích, vědouo,že
jakou se: bude dítko ubírati cestou,nesejde s nf ani
tehdy, když vestárne. "Již odprvopočátku“učila -ho
zbožnosti.. Když si s ním na klíněhrávala a jej
hladívala, předříkávala mu nejsladší jména Ježiš a
Maria, chtíc ho naučiti je vysloviti. A hošík byl
schopný, dělal matince velikou radosť, když ona
nejsv. jména po dobré matince opakoval. :Mělať
zbožná matka na paměti slovaPísma sv.: „Kdyžněco
zaslíbíš Pánu Bohu svému; 'neprodilévej, splň „slib
svůj“, a proto chtěla -aby dítko již v útlém věku
Bohu bylo oddáno a tak záhy je modliti se učila
a poručila všem svým služebným, které Aloisička
obsluhovaly a s ním si hrály, aby též se s nim
modlily: Tak se brzy naučil modliti se Otče náš,
Zdrávas Maria, Věřím v Boha a. jiné modlitby, a
bylo radosť ho poslouchati, jak se pěkně 'už tehdy
modlíval. A již od nejůtlejšího mládí jevily se na.
něm rozličné známky svatosti jeho budoučcíhoživota.
Každému, kdo ho bral do náruči, se zajisté zdálo,
že drží v náruči andílka s nebe. Jak se popisuje
v mantovské synodě: nazývali ho od dětinství andělem

a když dorůstal, všeobecně se o něm říkalo, že jeandělem,neboť z obličeje zářila krása andělská..
Ale: brzy seslal Bůh na rodiče velikou zkoušku.

Andilék-.jejich těžceonemocněl a lékaři pochybovali,
že z nemoci vyjde. Ale nezoufala si Donna Marta.
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Poznala již častěji, jak svatá: Panna jest milostivá.
Rex.prodlení tedy, obětovala. svého,synáčka Matičce
Boží, která se jako:královna:-svs růžence v Kastiglioně

(uctívá. -A nejsvětější,Panna+odplatilase- jí 2 její
důvěru, vyprosila malému :Aloistovi.rychlého uzdra
vení, Na-památku.této-milosti; od'Matký Boží vy
prošené,dala svého,miláčka;vyobraziti.jak- obětuje
Matce Boží růži a. ji.v ruce drží. „Zatnto lásku
milostivé Panny měl se andílek jí ukázati vděčným
a proto 81:dala 8. ním-milá matinka ještě větší práci,
aby si svatého sýnáčka odchovala. Nedivte.se.tedy,
že byl ták k chudýmniilosrdným, že když nějakého
chudáka: viděl,: hned: dával domácím znamení, aby
jej almužnou podarovali. Ba:co. více, sámse s chu
dáky o.svůj pokrm. dělíval a při tom::radostí zářil.
Milé. bylo též podívání na chlápečka, když se -někde
skryl v koutku paláce, sklopil očka, sepjál ručinký
a -zalétal jako malý andílek swou.dětskou,nevinnou
modlitbou mezi. anděly nebeské, k Otci věčnému !
Jak plegalo.srdče:matčino, když ho. po dlouhém
hledání''v takovém postavení našli! Tak Duch svatý
povzbuzoval srdee neviňátka, by plailo dvě nej
blavnější přikázaní Boží, o kterých Pán pravil, že
y. nich jest: célá našé dokonalost :.„Milovati budeš
Pána. Boha „svého: nade všecko a: bližního-:svého
jako:sebe samého.“.A :Bůh miloval bo; a tak záhy
zranil. jeho srdce šípy své. svaté lásky,- že“nikomu
se tak onen andílek nehleděl zalíbětř:jako: jému ;
odtud jeho.;vroucnost.:v:modlitbě.

: (o takto :malý::Alois:proápíval-ve.škole“Pána
Ježíšej.a:.rychlým!krokemkvapil na „cestě'jemů
Bohem vytčené, stůla se, náhlé v jeho pokroku pře
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kážka. Otci Ferdinandovi a jeho strýcům, kteří
měl velikou zálibu ve vojenském životě, nebylo
milé, že tolik: na modlitbách prodlévá, raději by
z něho byli měli statečnéhovojína +a kdysi slav
ného nástupce v markrabství. -Markrabě pomýšlel

na prostředky, aby si Alois ustavičné modlení od
vykl. Dal mu udělati malé kopí, ostrou šavličku a
jeho věku přiměřené brnění. A nebylo Aloisiovi
ještě ani pět let, Když dostal markrabě od krále

Filipa II. španšlského rozkaz,aby sebral 3000 pě
šáků, je vycvičil ve zbrani a s nimi táhl do Tunisu
v. Africe proti Turkům. Bylo to roku 1578.

Ferdinand s radostí uposlechl, vždyť se měl
státi nástupcem slavného arciknížete rakouského
Jana, jenž Turky u Lepanta na hlavuporazil (r. 1571.).
Vzal malého Aloisia s sebou do tábora v Kasalmag
giore (čti Kazalmadžore), abydostal synáček chuť
k vojančině. A Ferdinand dovedl svého synáčka
pro vojančinu nadchnouti. Dal Aloisia obléci do
vojenských šatův a chodil s -ním před řadami vo
jákův. Aloisiovi seto velice líbilo, brzy nabyl takové
chuti k onomu životu, že začal sám stříleti z ručnice,
ale ublížil si při tom. Neboť když jednou a ručnice
vystřelil, popálil si celou tvář od prachu. Podruhé
zase, když viděl, jak se nabíjejí děla a jakou potom
ránu vydávají, také chtěl toho sám zkusiti. Když
vojáci za letního parna za poledne odpočívali, vplížil
se potichoučku do- vojenského táboru, vyhlédl si
láhve, kde měli vojáci prach, a polehounku a opatrně
jim vzav něco prachu, běžel do hradu, kde stála
děla. Nabil jedno malé dělo, které u hradu stálo,
přiložit k pánvici doutnák a už rána vyletěla! Při

/
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běhli poděšení vojáci, neboť si. mysleli, že jde na ně.
nepřítel, a oteczase ulekl se,že povstalamezi vo
jáky vzpoura. Dal tedy. všecko.vyšetřit. Kterak

-oW k

=====M0oM
se podivil, že to udělal jeho Alois; a také chtěl
dáti Aloisia potrestati, že.se. provinil proti vojenské ,
kázni. Ale vojáci sami otce prosili, aby mu dal
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milost. Alois však měl býti nebohým! Dělo se při
výstřelu odrazilo, couvlo nazpět a bylo by jej roz
mačkalo, kdyby nad ním nebyl bděl sám sv. anděl
strážný. — A ještě horší věc se měla Aloisiovi
v táboře .státi. Málem, že nezahynula jeho duše!
Naučil se totiž od vojáků všelijakým. nezpůsobům
a nepěkným slovům, jak už u takových lidí bývá,
a kterým ovšem nerozuměl.

Markrabě vida, že se ©omůže Aloisiovi:
ještě něco škodlivého přihoditi, poslal ho domů
k matce, která už velice po milém svém andělu
tesknila a si ho u sebe v Kastiglione míti přála.
A štěstí, že se Alois domů vrátil! Aspoň zase oživla
v něm ona vůně svatosti, kterou matka před od
jezdem do jeho srdečka byla vložila. Alois brzy
zase si oblíbil modlitbu a ještě vroucněji si ji za
miloval! Po několik hodin se zrána modlíval a
za dne častěji si vyhledával samotu, aby se mohl
lépe modlitbě věnovati a nebyl roztržitým. Zajisté
že k jeho dokonalosti a svatosti velice přispělo
svaté biřmování, které dne 30. května r. 1574. od
ctihodného biskupa Mons. Dominika Bolani-ho,
Benátčana, v Brescii se svým mladším bratrem
Rudolfem obdržel. .

Zpovědník Aloisiův a duchovní vůdce. kar
dinál P. Robert Bellarmin, který ho úplně znal,
o něm tvrdil, že již od svého dětství byl k doko
nalému životu povolán a že zachoval milosť Boží
od prvního rozvoje a užívání rozumu. A tomu jest
velice se diviti, že onu milosť zachoval, poněvádž
ustavičně ve světě.na dvorech knížecích i na krá

lovském dvoře v Madridě žil. O své stálosti a vy
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trvalosti v dobrém podal již jsa dítětem skvělé dů
kazy. Neboť v pátém a šestém roce věku svého byl
sužován po 18měsíců střídavou (čtyřdenní zimnicí
a snášel ji velice trpělivě. Nikdy neopomenul se
modliti tak zvané exercitiumguotidianum,t. j. každo
denní cvičení v. pobožnosti, sedm kajících žalmů,
žalmy stupňové (jest jich 15), hodinky k Panně

„Marii a jiné pobožnosti A když mu ruce klesaly,
nepřestal, ale zavolal některou paní, která u jeho
matky markraběnky posluhovala a prosil ji, aby
mu v slabosti byla nápomocna. Když mu to vy
mlouvaly, že se tolik nemusí modliti, neuposlechl jich.

Ejhle, jak svatým byl onen mládeneček! Ale
řekneš si, milý čtenáři, tomu bylo lehko býti svatým,
když už mu to tak Pán Bůh dal! To, milý brachu,
nepovídej, nevymlouvej se! Nepřichází nikdo na
svět už ctnostným, ctnosť si musíme vybojovati.
Tvá přirozenosťje též ke ctnosti náchylna, také jsi
ctnosti schopen. Neboť, jak učí sv. Pavel, Bůh chce,
abychom se svatými staly (1. epištola k Thessal. 4, 3.)
a dává nám onu schopnosť ke svatému životu, vlé
vaje nám milost Boží skrze zásluhy Ježíše Krista,
a tato milosť nás vzbuzuje a takořka nutí, abychom
konali dobré. A budeš-li poslouchati onoho dobrého
vnuknutí a budeš dobře jednati, staneš se čím dále
více k dobrému sklonnějším a ctnosť, t. j. onu
stálou vlastnosť jednati dobře, si svým přičiněním a
za pomocí Boží časem opatříš. A budeš-li stále na
svém zdokonalení pracovati a své chyby jako svatý
mládeneček přemáhati, svatým se staneš.

Když bylo Aloisiovi sedm let, s takovou horli
vostí začal Bohu sloužiti, še onen sedmý rok svým

„Dědictví“, 8
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obrácením nazýval. A neřídil se ve svém konání
citem; to uznával za věc nestálou a nebezpečnou,
ale vnuknutím Božím, které ve svémsrdci eitil, a
rozumem osvíceným světlem víry.

O těchto jeho zásadách přesvědčí se, kdo přečte
jeho zápisky, které se po jeho smrti našly -Píšeť:
„Ty jsi pro Boha,jsi povinen kráčetí po jeho cestě,
nebo jsi od něho stvořen, vykoupen a mnohá dobro
diní ti uděluje; z toho následuje, že se mášnejen
každého zlého skutku chrániti, ale: i všeličehoň ne
potřebného (indiferens) a zbytečného a že se máš
všemožně přičiniti, aby veškero jednání ať již ze
vnější nebo vnitřní bylo ctnostným a. směřovalo
vědycky k Bohu.“ Když se Bohu zasvětil, — jak
sv. apoštol píše, — s upřímným srdcem v plnosti
víry (k Žid. 10, 22.) neměl nic jiného na mysli, leč
Boha a věčnosť a pro nie nežil, leč. ustavičně pro
Boha a pro věčnosťpracovati a trpěti. Pročež právem
o něm pravil věhlasný kardinál Bellarmin: že nad
starce byl moudřejším (super senes intellexit). A:totéž
s podivením o něm pravili dvořané vévodkyně Loren
ské, když přišels markraběnkou svou matkou ve věku
13 let do Tortony k vévodkyni na návštěvu, která se
tam s vévodkyní brunšvickou, svou dcerou, na cestě
zdržela a s nimiž Alois tak důmyslně o Bohu a svatých
věeech mluvil, Prawiliť o něm, že kdo by ho slyšel
a neviděl, myslil by, že to stařec jest a ne-chlapee.

Hlava IV.
Florencie matkou jekopobožnosti —študte —slib čistoty

aprvní Sv.generalní (životní) zpověď, (1575—1577.).

Když se markrabě Ferdinand na své markrabství
ze dvora španělského, kde žil po dvěléta: po vá
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lečné výpravě v Tunisu, vrátil, všecek nad změnou,
která se s Aloisiem stala, až žasl. Jiš-ho zbraně. a
vojaněina netěšily. Ale víc a více se obíral modlitbou,
ano, začal své nevinné tělo — nediv se tomu, milý
čtenáři! — mrskati, postiti se a dlouho do noci na
modlitbáchbdíti.::Bude se ti.snad počínání sv..Aloisia
zdáti přehnaným, ale svatí nejsou jako lidésvětští.
VědělťAlois, co milý Spasitel pre naše hříchy pod
stoupil a viděl, jak. holidé málo milují, protočinil
pokání. A sám Duch sv. ho tak hleděl.odvrátiti od
světa, do něhož málem už nohou byl vstoupil. Ne
trvalo dlouho, že začalpomýšleti na to, kterak by
docela svůj život Pánu Bohu v řádě, v klášteře
obětoval. To bylo jeho nejvrouenějším: přáním! A
nemoha se udržeti, vyjevil nejednou svoji touhu
milované matce. Pravil: „Matičko, chcete- míti jed
noho syna řeholníkem, však já jím budu.“ Matka,
která si. toho od srdce přála míti aspoň jednoho
syna v řádě, aby Pánu Bohu: ve svatosti života
sloužil, z toho se zaradovala, ale ničeho neříkala,
protože věděla, že to půjde těžko. Markrabě to ne
dovolí, že Aloisia příliš miloval! Věděl,jak je Alois
moudrým, a jak by se výborně za jeho nástupce
v markrabství hodil. |

Zatím šířila se pověsť, še se do Italie dere ne
vzácný: host — mor. Aby markrabě nebezpečenství
ušel, přestěhoval se do Monferrata. Ale nevím, bylo-li
to změnou ponebí anebo snad následkem velikých
nesnází. a strádání, která -na výpravě :tunisské vy
trpěl, stížen jest tak silnou a bolestnou pakostnicí
čili dnou, že se k radě lékařův odebral se svým

milýmAloisiem a mladšímRudolfem do lázní v Luce.
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Skončiv léčení, jel ještě téhož roku 1577: se svými
syny do Florencie, aby je tam dal-studovati latinu
a tamější výbornou italskou řeč. Jak: už tehdy u
šlechtických rodin zvykem bylo, že. se:synové též
nějakému řemeslu učili, vyvolilý sobě. synové
Ferdinandovi, že budou-se učiti řemeslu:vlnařskému
či 'soukenickému.

Do Florencie- však se DonFerdinand se-svými
-dostati nemohl, protože byla u bran města silná stráž,
která každému cizinci do města vstoupiti bránila,
by se tam. mor nezavlekl. Markrabě se tedy za
stavil u svého známého pana Jakuba del Turka na
jeho letohrádku u Fiesole á odtamtuddal velko
vévodovi Donu Františku De Mediči zprávu, že by
rád k němu. Don František De Medici hned po
ručil, aby Dona Ferdinanda, jeho přítele už ode
dvora španělského; do. města vpustili a velice blaho
sklonně ho se syny přivítal. Poznav velkovévoda
syny Dona Ferdinanda a jeho přání je ve Florencii
dáti vycvičiti, velice rád by je byl u sebe na dvoře
svém podržel. Ale když Ferdinand velice prosil, aby
je ode dvora propustil a jim jinde, aby. se mohli
lépe učiti, byt vykázal, svolil velkovévoda :a dal“ja
do bytu v Andělskéuliči, nýní řečené Alfani. Ona
světnice, ve které Alois přebýval, je nyní přeměněna
v kapli a lze tam sloužiti mši sv.!) Podivuhodná za
jisté věc, že anděl.v lidskémtěle přebýval.v Andělské

1) Ve světnici, kde sv. Alois- přebývali, čte se dosud
nápis: „Vetustum: eubiculum Aloisii (Gonsagaepraešentia ac
pluries iterata mora iam diu sacrum decenti ara ornatum: im
maculati Agnilitatioňi destinatur ipsoerae christianae anno1727.,
guo beatum Hospitem Benedictus XIIT. retulit. inter: Sanetos.“
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ulici*)!. Téhož času vyhledal jim Don Ferdinandi
zkušeného a-dokonalého muže za vychovatele. Byl
to pan Petr František del Turco *) (čti Turko), který
byl vrchním hofmistrem Dona Jana de Medisi a
později Dona Antonína. Poznal ho Don Ferdiňand
na dvoře Mediceův a jemu- své poklady, své syny
svěřil. Byl to pán přísný a zbožný. Nicméně synové
markraběte ho velice milovali, neboťkdyž se měl

Starobylá světnice Aloisia Gonzagy přítomností jeho po delší
dobu zasvěcená, pěkným oltářem ozdobená, určena jest k oběti
neposkvrněného Beránka léta P. 1727., kteréhož Benedikt XIII
blaženého hosta za svatého prohlásil.

1) Na domě ve Florencii, kde sv. Alois v ulici Andělské
přebýval, čte se takto: „Beati Aloisii Soc. Jesu simulacrum
aspice viator et locum, ubi steterunt pedes eius venerabundus
exocculare. Hic novennis puer tyrocinia posuit sanctitatis et si
illum Regia Aula et Florentina nostra civitas mirata est Virgini
ab Angelo salutatáe illibatum virginitatis florem offerentem,
domus haec, guam tantus hospes implevit ipsum eximige reli
gionis cultu in tam tenera aetate floruisssegloriatur. Neve tam
augustum domus et huius urbis pereat decus, monumentum hoc
positum fuit Ser. Cosmo M. D. Etr. regnante anno salutis 1688.“

*Podívej se, poutníče, na obraz blahoslaveného Aloisia z tova
ryšstva Ježíšova a zlíbej v duchu uctivě místo, kde jeho svaté
nohy stály. Zde položil devítiletý ohlapec základy svatosti. A
třeba se mu královský dvůr. a naše město Florencie obdivovalo,
že podal Panně od Anděla pozdravené neporušený kvítek ne
vinnosti, tento dům, ve kterém tak vzácný host bydlel, hlásá,
že se již v útlém věku vroucí pobožností vyznamenával. A by
tak vzácná okrasa domu a města, na zmar nepřišla, postavena

jest tato deska (památka) za panování nejjasnějšího velko
vévody Kosima Etr. r. 1688.

%)Petr František del Turco byl synem Dominika del Tareš;
z Florencie a byl příbuzným Jakuba del Turca, u něhož-se

„markrabě zdržel. Rodina del Turco ještě žije ve Florencii a

věší se dobré pověsti.



později Don Ferdinand do Madridu přestěhovati,
prosili děti velice snažně otce, aby s sebou vzal
pana del Turca. Byl ještě u Gonzagů živ po ně
kolik let, a pak jako stařec ve Florenci zemřel.

Pod ochranou tohoto dokonalého muže byli sy
nové Ferdinandovi v bezpečí. Staral se o ně jako
pravý otec a zvláště na svatosti Aloisiově veliký
podil si získal. Jakmile na Aloisiovi postřehl některé
chyby, upozornil ho ihned a netrpěl mu jich. Tak
se stalo, že kdysi zaslechnuv od Aloisia jakási ne
patřičná slova, kterým nerozuměl a jež byl tenkrátemezivojákyzaslechl,zatojej-pokáral.| Poznav
Alois, že to jsou slovašpatná, tak se nad tím mrzel,
že je promluvil, že je jako druhý kající Petr hořce
oplakával a že na to nemohl nikdy pro velikou
litosť zapomněti. Ano, když se chtěl později hodně
před svými spolubratry v řádě ponižiti, vykládal
jim, čeho se dopustil, aby věděli, jak již tehdy byl
nehodným. Nelze se nedomýšleti, že sám Bůh do
pustil, aby andělský mladík neslušné ty řeči a uzmutí
prachu vojákům po celý život oplakával a za hříš
nika se pokládal; chtělť jistě Pán, nejmoudřejší
to znalec lidských srdcí, aby se nikdy nevyvyšoval
pro tohk milosti, které od jeho dobrotivosti byl obdržel.

Ve Florencu byl Alois po celá dvě léta a pro-.
spival tam velice ve vědách pod moudrým učitelem
svým knězem Donem Juliem Brescianim (čti Bre
šianým) z Kremony. Byltě náš milý Alois velice
bystrého ducha a měl nesmírné schopnosti, jak to
sami- jeho učitelé, které iněl později v Madridě,
v Miláně, v- Mantově, v Neapoli a v Římě, dosvěd
čuji. Ale přece na školu nejhlavnější, na umění nej
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vzácnější nikdy nezapomínal. Tam ve Florencii tak
pokračoval ve škole Pána Ježíše, že již tehdy ho
po městě svatým nazývali. On pak sám vždycky
nejraději na Florencii vzpomínal, nazývaje ji matkou
své pobožnosti. Zvláště vzmohla se v něm velice
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Sv. Alois ve věku chlapeckém.
E

láska k nejčistší Panně, Matce Boží, kterou od své
maličkosti radostně pozdravoval modle se doma na
každém schodě zdrávas Maria. Když pak ve Florencii
o této Matce slyšel, nebo něco četl, všecek radostí
a láskou k ní se rozplýval. Velikou zálibu míval
ve svatých knihách a jmenovitě z knížky P. Loarta,
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která pojednává zrovna se svatým zápalem o tajem
stvích svatého růžence, měl pro svou duši velký
prospěch. Jednou při čtení těto nábožné knížky
přišlo mu na myal, čím by se as Panně nad pannami
nejspíše zavděčil. Napadlo ho: zaslíbiti. jí svou pa
nickoučistotu.

Jednoho dne jde do chrámu'slahů Panny Marie
bolestné (servitův), — bylo to 25. března r. 1578. ve
středu na svátek Zvěstování Panny Marie, — klekne
si před jeji obraz -a slibuje jí, že -budek její cti
svatou čistotu panickou až do smrti zachovávati!
Ó'té svatédušinky! Jak ta oběťbyla Matce Boží
příjemna, posouditi možno ze svědectví, které o něm
jeho duchovní vůdcové,jižto s ním v důvěrném styku
byli, totiž P. Robert Bellarmin, P. Jeroným Piatti,.
P. Virgil Cepari (Čepári) a P. Ferdinand Paterno,
vydali. Shodují se v tom, že Aloisiovaduše nejen
že žádnou vinou nebyla: poskvrněna, ba že1 ne
pocítila ostnu zlé. žádostivosti. Veliká a řídká. to
milosť od Boha. Sv. římská Rota neváhala se vy
sloviti, že tak veliká a tak řídká výsada Aloisiovi
zvláštní milostí byla dána. A věrunejvětší svatí o
tu -milosť Pána prosili a nebyla jim dána.. Čtemeť
na př. o sv. Pavlovi, že třikrát Pána prosil, aby
ma byl odňat osten těla, i odpovědělmu Bůh: „Po
stačí tt milosť má“ Velice málo je příkladů, že by
Bůh někomu-oné výsady udělil, stalo-li se-to, zajisté
že -pódlouhých :modlitbách. a usilovné prosbě... A
nemyslete, že byl Alois snad nějak mrtvým a'ne
tečným aú proto -žádného pokušení necítil, naopak,
byl velice živé povahy a nebyl samotářem, protože
byl'živ na rozličných dvorech a častěji'e osobami
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různého stavu a pohlaví mu do styku přijíti bylo.
A nejen že byl živé a ohnivé povahy, ale i bystrého
ducha, příjemných mravův a měl všecky vlastnosti,
které ho mohly-učiniti lásky hodným. Jest tedy
nutno uznati, že to byla obzvláštní milosť od Boha,
se kterou on věrně účinkoval a že byl ochranou
nejblahoslavenější Panny, jejížto péči se odevzdal,
ode vší žádostivosti zlé uchován. Že sv. Alois věrně
s milostí onou spolu účinkoval, o tom se vyjádřila
sv. Maří Magdalena z Pazzis, majíc vzácné vidění
o slávě Aloisiově v nebi: „Alois jsa živ na zemi,
miloval vnitřní vnuknutí, jež mu Slovo do.srdce se
sýlalo, a účinkoval s tím, co od Něho obdržel.“

Ale proč pak Bůh takovou milost Aboisiovi
udělil? Nejen proto jej chtěl onou milostí předejím,
aby lidé poznali, co. milosť Kristova v jeho služeb
nících působí, ale chtěl také mládeži na Aloistovi
ukázati: podivuhodný příklad. čistoty a nevinnosti.
Neboť mládež, jsouc podnětlivá, dá se spíše navésti
k následování a k zamilování si svatéčistoty příklady
v tom ohledu. neobyčejnými, než všedními a každo
denními příklady té ctnosti. A jak se sv. Otec, ná
městek:Krista Pána, vyjádřil, došel sv. Alois té slávy,
žestal se. patronemmládeže ve svaté čistotě a ne
vlhmosti.A ukázal se vždy též mocným patronem
sv. čistoty, neboť probudil u mnohých a mnohých
lásku a vážnosť k této. ctnosti andělské.. Jak totiž

čteme v processech, jednajících o jeho svatořečení,
vycházela z jeho obličeje, z jeho ehóvání vůně svaté
čistoty,jako z nějaké Itlie, že byli všichni, kteří s-ním
obcovali, jeho přítomností dojatu, jakoby se samým
andělembyli. Proto ho:vazývali-andělem vtěle,

. eo "T
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mládencemandělských mravův, anděl
ským mládencem, jménemto, kterému svatá
Církev dalu, a.:protoho všichni, jak říkával sv. Jan
Berchmans, za andělského mládence měli,jako svatého
"Tomáše Akvinského za andělského učitele.

Sv. Róta dokazuje příklady hojnými, že když
sv. Alois do nebe se dostal, všickni, kteří. po. ne
vinném životě toužili, měli v něm zvláštního ochránce
a přítele, proto prý lze říci, že všickni pamicové a
panny, které se Pánu Bohu odevzdaly, zvláštním
způsobem sv. Aloisia uctívají "A všichni by měli
věděti, zvláště mládenci, že Alois -nejen uctíval ne
poskvrněnou Pannu,ale i sv. anděly, o kterých-na
snažnou prosbu P. Bruna krásné rozjímání sepsal,
a že především působil s milostí. Boží a opatroval
si co nejbedlivěji neposkvrněnou hlii svaté nevinnosti.
Třikrát za den -se odporoučel svému svatému andělu
strážci, když navštěvoval chrám- Páně, a když se
modlil, vždycky st myslil, jakoby byl mezi kůry
andělskými. Opatroval si poklad sv. nevinnosti, pa
mětliv jsa slov sv. Augustina: „Ostříhej -si nevinnosti,
aby tě o ni ďábel nepřipravH.“ Věděl sv. Alois, že,
jak píše sv. Řehoř, tak opatrným býti třeba, jako
kdyby bylo člověku jíti lesem. se zlatem. lesem
pravím, o kterém jde pověsť, šejsou v něm lou
pežníci. Pročež praví Segneri (Šeňéri), že by opatrný
zahradníknikdy tolik nechránil krásné zahrady,
v níž má -vzácné květiny, vonné narcisky a jasmíny
od škodlhvých severních větrů, jak Alois :opatroval
nejvzácnější kvítek nevinnosti.: Nebo nikdy-nebylo
ho venku:jinak viděti, leč s-očima-cudně aklopenýma,
tak že ani nezhal v Kastiglioně cest. Chránil'se po
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hledů na osoby druhého pohlaví, ačkoli pro svůj
urozený stav musil s kněžnami a královnami obco
vat. A když k.němu jeho matkanějakou. paní s ně
jakým „vzkázánímposlala, opravil ji u dveří,:aniž
se na ni podíval. A dobrá peního %toho:nekárala,
těšilo ji, žeje tak opatrným a říkávalaj že sama
neví, jaké oči má její anděl, jak ho ve své vrouonosti
nazývala, protože. je mívá vezdy sklopeny. Služební
pak sami nazývali ho žertem nepřítelem :žen.
P. JeronýmPiatti potvrdil přísahou,že vší. možnou
pílí ostříhal své smysly a nikdy se neodvážil vy
dávati se jakémukoliv nebezpečí. Služební, kteří mu
poslubovali v pokoji, vyjádřil: se, aniž druh o druhu
věděl, že byl tak cudným a na šebe .opatrným, že
se pýřil když měl odkryt nohu, „aby ho mohli
obouti. A když byl v řádě nemocen a někdo jej
obsluhoval, nedopustil, aby se ho dotekl; sám si po
máhal,maje na rameni.vředa říkával: „Nikdo se
mne nedotýkej, Pánu Bobu patřím!“ Ve
Florencii miloval též větším dílem salfoěfPáby svého
svědomíneposkvrnil. Nicméněz poslušnosti ku svémuvychovateli.téžsebavívalpočestnýmihrami.| Nej
větší však zálibou jeho bylo, stavěti si oltáře a- obí
rati se svatými věcmi. Když ho někdy dámy -ke
hřev- zahradě. zvaly, nešel s nimi, odpověděl, že
takových her nemiluje.

Z Florencie napsal též svému „milému otci dva
isty, které nám ukazují, jakou synovskou lásku
k otei choval, a poučují o jeho zamilovaných za
městnáních,.jeho učení, o jeho. nelíčené zbožnosti a
bdělosti: nad -sebou (Viz-tyto listy we:sbírce -listů
sv. Aloisia.) Když psaltyto listy, bylo mu něce přes
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deset let. Byl též ve Florencii tak svých předsta
vených. poslušným, že, jak jeho vychovatel Petr
František del Turcoujišťuje, nikdy ani dosti málo
se neprotivil a též svého bratra Rudolfa ku posluš
nosti- naváděl. Nlužebníkům tak uctivě a laskavě

poroučel, že tímbyli kolikrát až překvapeni. Nikdy
vlastně ani neporoučel, nýbrž když něco potřeboval,
vždycky prosil: „Mohli byste mi to udělati,“- „ne
bude-li vám to na obtíž,“ „prosím-vás, udělali byste
mi to“ a tak podobně. A ©o si mohl sám učiniti,
vždycky také sám udělal. Za toslužebníci jej ve
lice milovali. Ačkoliv se ještě tehdy neobíral my
šlénkou vstoupiti do řádu, přece měl pevný úmysl
vésti pokud možnásvatý a dokonalý život.

Zatím však přišel Aloisiovi čas přistoupiti
k první svaté zpovědi. Jak se na to těšil! Když se
byl po delší dobu připravoval, zavedl ho vychovatel
ke sv. zpovědi. Šel k rektoru kollegia řádu tova
ryšstva Ježíšova, P. Františku Della Torre, klekl
si k jeho nohám a začal se ze svých provinění
(možná-li vůbec jeho malé nedostatky a chyby pro
viněním nazvati) vyznávati. Když na sebe žaloval,
že vzal vojákům troehu prachu a mluvil' neslušné
řeči, které mezi vojáky slyšel, aniž jim rozuměl,
taková bolesť sklíčila jeho srdce, že upadl do mdlob
a sklesl É zemi. Domníval se ubohý, že je největším
hříšníkem na světě! Toho dne nebylo lze už zpověď
opakovati. Druhého dne zase přišed k P. Della
Torremu,„konal u něhoživotní zpověďz celého
svého žířota a od té doby chodívalčasto ke
svaté zpovědi. Vždycky se zpovídával s nesmírnou
zkraušeností a takovou ponížeností, že při tom hořce
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plakával,'ano i své tělodo krve mrskával. Zásadou
jeha bylo, že kdo lituje, že Pána Boha, neskončeně
milování hodné dobro, urazil, takovou velikou.lítosť
1 nad malýmihříchy cítí, že co nejvroucnějíi po tom
dychtí, abý mohl zasloužené tresty podetoupiti a
sama-sebezevnějšímikajícími skutkytrestati. Zvláštní
věc, Že:se svatý mládeneček vždycky dal vésti vě
tmách: tohoto světa: nadpřirozeným světlem: Božím.
Pravíť. sv. Mařt Magdalena ve svém vidění: „Alois
ŽIvjsa na zemi, otevřenýma očimahleděl na Slovo
Boží.“ Neboť dobře a opatrně rozlišovál skvosty
milosti Boží odsvé. nízké bytosti' a mohonenosti.
Věděl, že milostí: Boží všecko-jest, co jest, že sám
ze sebe ničeho nedokáže. Proto dával Bohu, 00jest
Božího, sám si nie nepřívlastňoval, -na sobě ničeho
dobrého. nevyhledával. leč chyby a nedostatky, pro
které sám sebou pohrdal, za něž se káral a sužoval,
hanbil. Jen svůj nevděk k Bohuviděl, aby se mohl
polépšiti. Tak se přičiňoval -čím'dále tím více vésti
ctnostný život, aby se zalíbit Bohu: Když na sobě
pozoroval jisté nedostatky, jako, že se v něm.ozývá
častěji nevole a nelibost, že je -náchylný ke hněvu,
že někdy, ač: velice zřídka sď to stalo, něco ne
rozvážného promluvil a tím sňadbližnímu mohl pó
někud ublížiti, dával na sebe velice: pozor, aby se
oné nevoli nepoddával a hned v prvních počátcích
si násilí činil, aby. se úplné trpělivosti dodělal. Aby
se pak jazykem neprohřešil,umínil sobě, že se bude
více straniti. lidí a se ve -sv. mlčelivosticvičit. A
za: tou příčinoutéž navykl sobě :ráno a večekrizpy
tovati: své svědomí; -snejvětší péčí však sťaralsseodvojísvatouláskukk:Bohu:a-k'bližnímu.© Boh
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tak miloval, že nejraději o něm mluvtval a slyšel,
a velice každého i. nejmenšího:pochybení proti Bohu
litoval; odtud, a této svaté lásky k Bohu pochází
jeho veliká kajicnosť. Sám napsal též: „Pravá ka
jicnosť pochodí z urážky Boha milování nejhodněj
šího, tak še působí největši zármutek 1 nad hříchy
všedními.“ Věru oboje láska k Bohu a kajicnosť
tak s ním srostly, že sv. Církev Bohu dárci nebe
ských darů děkuje, že v andělském mládenci Aloistovi
podivuhodně: spojil nevinnosť s rovnou kajicností.

i Hlava V.

0 veliké střídmosti — nennavné modlitbě — velkolepém
úmyslu — horlivosti o spásu duší, prvním sv. přijímání

a setkání se jeho s biskupem Sfondratim.

Když Aloisiovi docházelo dvanáct let, povolat
jej otec Ferdinand do Mantovy, kdež započal přísný,
samotářský a rozjímavý život. Alois byl totiž příliš
silný a dostal nemilou nemoce, praví se, že to byl
kámen. Lékaři uznali, že se té nemoci jinak ne
zbaví, leč když bude hodně střídmým v jídle
a. tak oněch nebezpečných šťáv pozbude. "To
bylo našemu milému mládenci velice vítaným.
Přiuěil se aspoň nové ctnosti. Jedl tak málo, že
když jedno. vejce snědl, již to byla pro něhoskvělá
hostina. Když nemoc pominula, postil se pak z lásky
ke ctnosti. Avšak touto přílišnou střídmostí tak se
slábl jeho žaludek, že nemohl v sobě pokrmu
udržeti. Proto jej postal markrabě do Kastiglione, aby
na domácím vzduchu sesihl. Tam po celý den
téměř ničeho nečinil, leč že se s Pánem Bohem
obíral:na modlitbách, že rozjímal. A sám Buch svatý
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byl mu ve svatém rozjímání učitelem. Shlédl na
onu čistou duši, otevřel jí smysly, uvedl ji do svých
nejvnitřnějších tajemství a učil ho rozjímati o vlast
nostech Božích. Aloisiovi se dobře ve svatém roz

jímání vedlo, neboť, jak praví sv. Rehoř, kde Bůh
učí, tam se lehko učí. Zavíral se do svého pokojíka
a trvával dlouhý čas na-rozjímání. Vidouceslužeb
níci, že se tak světa vzdaluje,žasli nad tím. Cho
dívali k jeho pokoji: a. nemohouce k němu se do
stati, dívali se na něho skulinou u dveří. Viděl: ho,
jak klečí před Kristem ukřižovaným buďto s roz
pjatýma anebo zase křížem eloženýma na prsou ru
kama a vzdychá :a usedavě pláče. Proto.za příkladem
svého mladého velitele takése.více oddávali modlitbě.

Sám markrabě jeho otec vykládal P. Malvoltovi,
rektoru kolleje v Mantově, že často viděl, kterak
ono místo v pokoji, kde se jeho synáček modlíval,
bylo slzami skropeno. Též pozorovali dvořané, že
se často po usedavém pláči utišil, octnuv se u vy

tržení mysli, že když někdodo pokoje vstoupil,ni
čeho neviděl, ano i když se hřmotilo, mčeho neslyšel.
A byl-li doma, nebo venku, jeda nebo chodě, vždycky
uvažoval o některém svatém tajemství. Tímto způ
sobem došel té velkodušnosti, kterou nazývá svatý:

. Bernard ušlechtilou pýchou. Na všelikou světskou.
slávu a nádheru jako na skvostné, vzácné šaty po
hlížel 8 opovršením a nejraději nosil šaty ošumělé:
a zalátané. Nade všeako se mu: protivily žertovné
hry, divadla, hostiny a nádherné-slavnosti i vyhýbal
jimjak jen mahl. Velice si vášil řeholníků, říkaje,
že žijí rozumně, poněvadž nestarají se :0:swět, a za
to 8 celým srdcem sloužíce Bohu, obětují se pro
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spásu bližního, navádějí ke ctnostnému životu a
ukazují lidem cestu do nebe. Proto velice rád se
bavíval s řeholníky, s kapucíny, barnabity, domini
kány, s benediktiny, z nichžto všichni, kteří s ním
obcovali, o jeho svatosti vydali po jeho smrti ob
širné důkazy.

Nikdy nečetl knih světáckých anebo ne
bezpečných. S velikou zálibou. však čítal životy
Svatých od Suria a Lippomana a ze světských
pouze knihy mravně poučné, jako na př. Seneku,
Plutarcha a Valeria Maxima. Příkladů, které tam
nalezl, používal pak ku povzbuzení druhých k do
brému. Mluvíval pak při takové příležitosti tak
milostně a přesvědčivě,že všichni, kdož ho poslouchali,
nehleděli na jeho chlapecký věk, ale spíše starce
v něm spatřovali, tak byli jeho řečí okouzleni. Ano
1 vysoce postavené osobnosti, které to věděly, jak
uviděly mladého knížete Kkastiglionského, blížily se
k němuse svatou uctivostí a s radostí ho poslouchaly.
Také se mu dostaly do rukou zprávy oteů zto
varyšstva Ježíšova z Indie, jež s velikou zálibou
čítával a z nichž si nabíral novou horlivosť pro
spásu bližního. Rád by se byl též stal takovým
missionářem v Indii, ale poněvadž to nebylo možno,
hleděl aspoň spasiti ubohé děti chudobných lidí,.
s nimiž se rád obiral, vykládaje jim pravdy sv. ná
boženství a pro ně milerád i příkoří snášeje. Že
mu nebylo možno pro nedostatečné stáří vstoupiti
do tovaryšstva Ježíšova a státi se missionářem
v Indii a tam pro Krista Pána krev proliti, chtěl
aspoň děti ve školách bázní Boží vyučovati a
ukazovati jim cestu do nebe: Ale přece aspoň ná to
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již tehdy pomýšlel, že se odřekne markrabství a
zanechá je mladšímu bratru Rudolfovi.

Každou neděli a svátek chodíval do chrámu Páně

na kázaní a křesťanská cvičení, zvláště však na
cvičení pro děti, a co tam slyšel, vykládal zase svým
mladším bratrům, služebníkům a chudým, nikým
nepohrdaje leč sebou samým. A měli jste viděti,
s jakou ochotou se scházíval na uhcích kastiglion
ských s mládenci a jak jim se svatým zápalem
vykládal o tajemstvích našeho sv. náboženství, jakoby
byl zrovna hotovým missionářem! A hle, tato svatá
dušinka, tolik Bohem omilostněná a vyznamenaná,
neměla ještě příležitosti spojiti se užším způsobem
s Bohem,nepřijala ještě nejmilejšího svého Ježíše
v nejsv. Svátosti, nepohostila ho dosud ve svém
srdci. Avšak Bůh stará se.o své miláčky, posýlá
jim vůdce, aby je přivedli k němu. Byla to šťastná
chvíle pro milého našeho Aloisia, když koncem
aněsíce července r. 1580. přijel do Kastigliona
sv. Karel Borromejský, arcibiskupmilánskýa
slovutný kardinál sv. římské Církve.

Přijel tam sv. Karel jsa apoštolským visitátorem
v Lombardii, aby prohlédl kostel a faru v Kastiglioně.
Ačkoli ho páni na hradě vélice prosili, by se u nich
ubytoval, přece, jsa milovníkem prostoty, zůstal na
faře. Alois brzy si k němu zašel. Když ho svatý
kardinál spatřil, zdálo se mu, jakoby viděl anděla
nebeského. Zavolal ho do pokoje a tam ti dva
světcové “pospolu rozmlouvali o duchovních věcech,
jako sv. Tomáš se sv. Bonaventurou. Poznav sv. arci
biskup jak vysokého stupně dokonalosti Alois došel,
tázal se ho, byl-li u:sv. přijímání. Dostal za od

„Dědictví“. 3
*
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pověď, že ještě nebyl, i nemohl se tomu dosti na
divitř. Napomínal cho tedy, aby sé na sv. přijímání
brzy připravil a povzbuzoval ho, aby častěji nej
světější Svátost přijímal. K weliké radosti Aloistově
sám se mu dokonee nabídl, že mu andělského chleba

poprvé podá. Alois oplýval radostí, nemohk-téměř
ani slova promluviti, ale slzy byly výmluvnější než.
všecky řeči! Ještě ho muž Boží napomínal, aby
si četl v katechismu římském, oně to vzácné knize,
která byla- na rozkaz Sixta V. vydána.

Alois spěchá domů a vypravuje radostnou
zprávu matce. Ójak se nasv. přijímánídůkladněpři
pravoval a s jakou vroucností svého Ježíše do svého

sandělského srdce zval! Zachoval se nám dosud
obraz, jenž první sv. přijímání Aloisiovo znázorňuje.
Sv. kardinál říká právě slova: „Ejhle Beránek Boží,
který snímá hříchy světa“ a Alois klečí na stupních
oltáře a se svatou nedočkavostí již chce přijati
Ježíše, aby se od něho již nikdy neodloučil. Zároveň
jsou přítomni jehošťastní rodiče. Ó jak je šťastná
matka jeho, vidouc synáčka tak svatě přijímati!

Alois přijímal Svátost oltářní od té chvíle
každou neděli a po sv. přijímání z celé duše Synu
Božímu děkoval. Celý týden si rozdělil na dvě
polovice, první tři dny Pánu děkoval a druhé tři
dny se zase na sv. přijímání připravoval, vždycky
vroucí slzy při tom prolěvaje.

Viděli jsme posud, jak Bůh .Aloisia na cestě
k dobrému vedl a svatá vnuknutí mu dával, nyní se
nám naskytá ještě nové divadlo. Alois šel se svým
bratrem Rudolfem do Kremony navštívit svých
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příbuzných 1) a přichází tam na svátek Nanebevzetí
„Panny Marie. S velikou radostí přijímá ho též
biskup mons. Sfondrati, veleučený biskup toho města,
a správě jsou u něho shromážděni církevní hodnostáři
a: kněží oné diecése, neboť se má konati diecésní
synoda (sněm). „Ctihodný církevní hodnostář chválí
mládence a na „jisto předpovídá, že bude Alois
k veliké slávě rody Gonzagův. Objímá ho, žehná

mu a povzbuzujeho, aby v dobrémprováZajisté že se to nestalo bez dopuštění Božího, že
svatý pastýř ten Aloisiovi v Kremoně žehnal. Byl
to pozdější papež Řehoř XIV., jenž se s ním zase

v Římě setkal a ještě naposledy z Vatikánu svatému
mládenci svou úctu projevil, na smrtelné pěěeli
apoštolsképožehnání mu poslav. Za:tu lásku“Alois
mu dopomohl do nebe; tak se mu za.:ony milosti,
na světě mu udělené, odplatil.

x Hlava VI.

Sv. Alois jede do Kasal Monferrata, na cestě je zázračně
zachráněn od ufonutí a umiňuje sí vstoupiti do řádu.

Jeho další život v Kastiglioně (1580—15881).

Zatím stal se markrabě Ferdinand místodržitelem

vévody mantovského a odstěhoval se dne 29. prosince
r. 1579. do Kasal Monferrata. Bydlel na hradě.
Když z Kastiglione dostal zprávu, že Alois nemůže
ani toho sousta. pokrmu, který požívá, pro slabosť
žaludku ztráviti a také že Rudolf má slabé zdraví,
povolal je oba k sobě, maje za to, že jim tamější
vzduch lépe k duhu půjde a že se spíše Alois po

A

1) Měl tam dědečka a babičku.
34
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zdraví, když ho bude míti na očích. Vyjeli tedy
na kočáře do Kasal Monferrata. Bylo to na podzim
r. 1580. Matka jsone pečliva o jejich zdraví jela
s nimi. Ale na cestě přihodilo se jim takové ne
štěstí, že Alois sotva s životem vyvázl. Když totiž
přijeli k řece Tičinu, která se následkem neustálých
dešťů rozvodnila tak, že ze břehu vystoupila: a na
více ramen se rozdělila, nezbývalo jim. leč přes
takové rameno řeky sepřebroditi. Povozý, které před
nimi jely, dostaly se šťastně na- druhý břeh, ale
kočár, ve kterém Alois s Rudolfem a vychovatelem
seděl, polámal se arozdělil na dvě části. V první
části seděl Rudolf a dostal se šťastně na druhý břeh,
neboť ji koně násilím na druhý břeh zavlekly, ale o
druhou čásť s Aloisiem a vychovatelem bylo se co
obávati. Mohla se převrátiti anebo kdyby do ní
nateklo vody, i s Aloisiem potopiti. Ale Prozřetelnosť
božská bděla nad životem milého mládenečka. Korba

s Aloisiem a vychovatelem se zachytila o peň, který
trčel uprostřed řeky. Vidouce to lidé, kteří stáli na
břehu, zavolali rolníka, který byl s řekouobeznámen,
aby jim zachránil život. I sedl si rolník na koně,
zajel do řeky, posadil si Aloisia před sebe na koně,
přepravil ho na druhý. břeh a podobně i vy
chovatele na druhý břeh převedl. Potom šli všichní
do blízkého kostela, kdež děkovali Pánu Bohu za
šťastné zachránění z takového nebezpečí.

Ubohá markraběnka, která už kdesi na předku
byla, dostala zprávu, že všichni se utopili. Kdo
popíše, jaká byla její bolest? Ale netrvalo dlouho
a zase se svými milými dětmi se shledala. Pověsť o
jejich utonutí došla až k uším markraběte, který
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už netrpělivě jich očekával. Vypravil tedy posla,
aby se dopátral pravdy. Jaká byla jeho radost,
když shledal se s- manželkou a oběma syny ve
zdraví! Téhož večera konala. se v paláci veliká
slavnost. <Markraběnka, se potom za krátký čas
vrátila -do Kastigliona, Alois pak s: bratrem zůstal
u. otce něcopřes půl roku.

Život jeho se. v ničem nelišil od života,ve
Florenci, Mantul a Kastiglioně. Skoro. kuždým
dnem stával se.dokonalejším. Markrabě se sklamal
ve své naději, že Aloisia přemluví, aby tak přísný
život nevedl a by si raději hleděl více zábav a zota
vení. Nechtěl upustiti od sebemrtvení, nechtěl za
nechati pobožnosti, vždycky se jen obíral. modlitbou,
prodléval o samotě a nemiloval jiné zábavy leč
návštěvovati nejsv, Svátosť a rozplývati se blahem
u přítomnosti Pána Ježíše. Také navštěvoval klášter
barnabitův, u nich se zpovídával, přijímal a s nimi
se bavíval duchovními rozmluvami, tak že si už
mnozí myslili, že u nich zůstane. Tak aspoň vyznal
služebník Gonzagův Ghisoni.

Opodál Monferratu jest poutní místo jménem
Krea, kdež se uctívá zázračný obraz Panny Marie
v kostele sv. Hilaria; tam se též Alois k nejsv. Panně
utikával a před jejím obrazem ustanovil se na tom,
že vstoupí do řádu, jako dříve ve Florencii před
obrazem Matky Boží se byl zaslíbil, že k její cti
zůstane panicem. K onomu rozhodnutí pro život
řeholní mnoho přispěl svatý život, kterého byl mezi
oněmi otci svědkem. Vida tak krásný život cítil též
ve svém srdci touhu státi se řeholníkem. Líbila se mu

u nich veliká láska, kterou chovají jedni k druhým
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a také ona svatá radosť a spokojenost, která jim
vyzírala z tváří. Z počátku se tomu Alois divil,
že by mohla taková láska a veselosťbýti v klášteře.
Také se mu líbil stálý pořádek,který jim vyměřaje
čas k modlitbě, ke zpívání žalmů, čas k odpočinku
a ku práci. Neméně dojímal ho -pokojve klášterním
zátiší, to ústraní od hluku světa a ta až podivuhodná
lhostejnosť, jak budou dlouhona světě. ' Všecko to
Aloisia táhlo, rád by se byl také Bohu zaslíbil.
Sám též pravil otci Ceparimu v Rímě, že nejednou
rozvažoval u otců. Barnabitůvo štěstí života řehol
ního. Též se vyslovil, že si sám u sebe v onom
klášteře pravil: „Hleď, Aloisi, jaké to veliké štěstí
býti řeholníkem! Tito otcové jsou prosti všech
nástrah světských a daleci příležitosti ke hříchu.
Celý čas, který jiní zábavami a pečováním o statky
časné maří, vynakládají pro Boha a získávají si
poklady nebeské, jsouce jisti, že ta práce jim ne
přijde na zmar. V klášteře se opravdu žije rozumně,

neboť přemábají své náruživosti a smyelnosť. Tito
Otcové netouží po cti, nepachtí se za časňým.ziskem,
nazávidějí nikomu, jedinou jejich radostí a péčí jest
sloužiti: Bohu. Není to nic divného, že je vidím
vždycky tak veselými,.jak by mohlobýtijinak?
Nebojí se smrti, nebojí se soudu a pekla, protože
mají čisté svědomí, deni noc posvěcují Bohu, každou
chvíli něco pracují pro Boha, čeho by se měli báti?
proč by měli teskniti? Již pomyšlení, že slouží
Bohu a svou naději v něho skládají může jejich
srdce naplniti radostí. A co pak ty činíš? co myslíš?
proč bys nemohl takový stav sobě vyvotiti? Hle,
jak lehko a bez obtíže bys se mohfsvým pobožnostem
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oddávati! Nebo kdybys i svůj úmysl provedl a
markrabství bratrovi odstoupil a u něho zůstal, bude
ti kolikrát na takové věci hleděti, které se ti líbit
nebudou. Budeš-li k fomu mlěčeti,nedá ti svědomí
pokoje; budeš-li napomínati, buďjim budeš protivným,
anebo tě nebudou poslouchati. Budeš-li avětským
knězem, neujdeš ani nebezpečenstvím“ani útrapám
hdí světských. Také nebudu moci světuvyhýbati,
též budu musiti přijímati návštěvy a návštěvovati
rozličnépány. Budu-li se paní i příbuzných straniti,
budou mne míti za podivína ; budu-li s nimi obcovati,
co bude z toho předsevzetí? Přijmu-li důstojenství
církevní, budu míti ještě větší starosti, nepřijmu-li
jich, nedají mně příbuzní pokoje, budou mně vyčítati,
že nedbám o slávu svého rodu. Stanu-li se však řehol

níkem, všecko jakoby jednou ranou -uťal, vyvolím
si stav, ve kterémbudu moci vědycky spokojeně
živ býti a.vší možnou dokonalostí Bohu sloužiti.“

Tak a podobně Alois rozumoval, jak pravil,
po celé dny a noci a udržoval se tím jako usvatém
vytržení. Toto ustavičné přemítání bylo i samým
služebníkům nápadno a mysleli, že se Alois něčím
velikým zanáší, že.něco velikého chce vykonati,
ale nikdo neopovážil se ho tázati, co by to bylo.
Nespoléhal však na svůj vlastní rozum, nýbrž
mnoho se namodlil a sv. přijímání na ten úmysl
obětoval, aby ho Pán Ježíš osvítiti ráčil, co má
činiti. Po takových dlouhých úvahách, modlitbách
a jiných dobrých skutcích si pevně umínil, že vstoupí
do řádu, ale nevěděl ještě do kterého. Poněvadž

mu bylo teprve třinácte let, nekvapil s rozhodnutím.
Otcové Barnabiti sami se již domnívali;3. k nim:
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do řádu půjde, poněvadž ho to tolik unich těšilo,
ale on nemyslil na to posavad, chtěl' jich prozatím
toliko v jejich způsobuživota následovat. Za tou
příčinou žil na dvoře svého otce jako řeholník.
Ačkoliv- i vůbec málo vycházíval ven, zavírat se
od té dobytak jakoby byl vklášteře. Nikdy ne
dovolil, aby mu v kamnech zatopili, ačkoli mu dříve
v pokoji pro jeho slabé zdraví topívali. A proto se
mu stalo, že mu opuchly od zimy ruce a zalévaly
se krví. Když -seněkde topilo nikdy se ke kamnům
nepřiblížil. A byl-li někde, kde se u kamen ohřívali,
postavil se tak ke kamnům, aby mu teplo nebylo.
Přinesli-li služebníci masť na opuchlé ruce, poděkoval
sice za ni, ale neužil ji; poněvadž chtěl z lásky
k Bohu trpěti. Také se vyhýbal všem zábavám a
světským radovánkám a tak se mu zprotivily, že,
kdýž. i otec ho k tomu měl, aby si někam vyšel
a trochu se pobavil, buď se pokorně vymluvil anebo
uposlechl jen, aby mu vyhověl. Vrátiv se do
Kastiglione, přidal si ke svým obyčejným postům,
kterým už v Mantui (Kasal-Monferratě) uvykl, ještě
tři nové posty, ve středu, v pátek a v sobotu. Páteční
půst byl nejtužší ; tu jedl jen tři kousky chleba, které
namáčel ve vodě, večer jenom jeden kousek. Také se
každého dne jednou do krvé bičoval, později třikráte
v nocia ve dne!). Častěji donesly služky ukázat mark

v) Mnozí odkládají s pokáním až na stáří, pravíce, že
mají na to dosti času, až se sestarají. Avšak sv. Aloisemyslel
opáčně. Říkával, že se nesmí pokání aš na starosť odkládati,
neboť tu již člověk nebývá dosti silným, aby pokání činiti mohl.
Třeba v mladosti se již káti a Bohu aloužiti. Neboť užve
Starém Zákoněř přál Bůh a přikázal Židům, aby mu všecko,
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hraběnce jeho košile; byly celé zkrvácené! Ó jak-bylotímdojata.srdcemateřské!© Nemajezprvu
důtek užíval řemenů, na kterých bývali uvazováni
psi, anebo železných řetězů.. Někdy si dával deo
postele do peřin kusy dřeva a železa, chtěje i ve
spaní nepohodlí-trpěti. Nemaje kající žiněné košile,
přidělal si.na nahé.tělo bodlice, -které ho zraňovaly
a ustavičné'.bolestimu působily. Tím nejsa spo
kojen, vstával o půl noci a-tu ničím nevyrušován
za nočního ticha si klekl na kolena, maje pouze
košili na sobě a trávil celé hodiny na modlitbách.
A tak činil i v zimě nemaje žádného milosrdenství

-se -svým slabým tělem, že ažod slabosti na zem
klesal a tak na zemi leže se modlil. Dostal z toho
i silné bolení hlavy, jež ho až do smrti trápilo, ale
nechtěl ničeho o léky nějakémslyšeti, chtěje z ve
hké.lásky k ukřižovanémuSpasiteli trpěti. Svatá
římská Rota sebravši z processů svatořečení několik

co prvorozené jest, obětovali, totiž ode všeho to nejlepší. A
který pak věk jest nejlepší u každého člověka? Zajisté že věk
mládenecký a panenský. A jako v jádře se takořka celý strom
uschovává, tak i ve mladosti celý téměř život vězí. Jistě pak
se může Bohu jen takový věk líbiti, ve kterém srdce, ještě ne
zkažené, není otráveno jedem hříchu. Bývají též každodenní
zkušeností potvrzena slova Písma sv : „Mladík kráčeje cestou
zákona i když se sestaral, neodstoupí od ní“ Nevíme konečně,
zdali že sestárneme a dá-li nám to Bůh, nebude se nám ani
chtíti Bohu sloužiti, když jsme tomu v mladosti neuvykli. Protož

“krásně praví Duch sv. ve knize Kazatel (12, 1.): „Pamatuj na
Stvořitele svého ve dnech mladosti své, prve než přijde čas
trápení -a přiblíží se léta, o nichž řekneš: Nelíbíse mi, p

než se zatmí slunce a měsíca hvězdya navrátí se oa
po dešti (t.j. než ti smyslové ztupí a síla ujde a bída jap)
jako oblak na tě přikvapí). s
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takových. skutků, nazývá je pamětihodnými příklady
kajicnosti.

Jak velikýmbyl příklademsebemrtvení, ukasuje
tato událost. Jednou měla býti (právěv jeho. tři
náctém roce) w.Miláně veliká slavnost. Markraběměltamjakokrálovskývojevůdce| přehlídku
veškerých koňů vévodství milánského. Mnoho pánů
se tam do Milána sjelo, veliké davy lidu tam spě
chaly, neboť něco takového se tak lehko viděti ne
událo. Alois tam -musil na doléhůní svého otce také

jet. Když tomu nijak vyhnouti nemohl, vynašel si
aspoň způsob, aby tam. svou zvědavost umrtvil.
Ačkoliv mu nabízeli první místo, nechtěl je žádným.
způsobem přijati, a když počala přehlídka koňů,
díval se na jinou stranu, aby jí neviděl anebo zavřel
oči. Nebyl by zhřešil, kdyby se na všecko byl díval,
ale tak se chtěl cvičiti ve ctnosti sebezapírání. Též
ho jednou velice bolela hlava a šel dříve, než jeho
obyčejem bylo, si lehnout. Ale jak si vzpomněl, že
se ještě nepomodlil sedm kajících žalmů, rozžehl
si svíčku a postavil si ji k posteli, aby se ty žalmy
mohl pomodlit. Když se pomodlil, přeměhlo ho
bolení hlavy a usnul. Svíčku zapamněl shasnouti,
hořela dále; když dohořovála, chytly se nebesa
u postele, pokrývky, žiněnky (matrace) a slamník.

Alois se probudil, bylo mu jaksi horko, ale myslel
ení hlavy. Než dotknuv se rukou.

poznal, že je také všecko horké.
emohl, neboť horko a dým počaly
edy z postele a šel až ke dveřím

e v té chvíli bylo celé lůžko
Ja jeho volání sběhli se zámečtí
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vojáci a. vyhodili' všecko oknemdo hradebního pří
kopu, aby se celý zámek nechytil. Tak to ještě
dobře dopadlo! Z toho vidíme poznovu, jak nad
Abistem ruka Páně. bděla. Od utopení a uhoření
ho Pán Bůb zachránil. Alois si potom klekl a s po
hnutým srdcem děkoval Pánu Bohu za jeho
otcovskou péči.

Hlava VII.

Cesta do Španěl, život Aloistův na dvoře.

Markrabě vida, jak Alois přísný život vede,
byl nad tím všecek mrzutý; vytýkal mu, že se
snad chce usmrtiti. ano i markraběnka se nad tím
již trápila a říkávala mu sbolestí, že je sám sobě
katem. Nicméně nemohli ho od ducha kajicnosti
odvrátiti ; co činil,činil zajisté z obzvláštního vnuknutí
Božího. Jaká to výčitka pro nás, kteří nechceme
ničeho protivného pro Boha trpěti!1) Roku1581.

') Mnozí si myslí, že svatí byli jen mrzouty a že chce-li
člověk Bohu sloužiti, še nesmí býti nic veselým. Bůh veselosti
nezakazuje. Svatýapoštol Pavel praví: „Radujte se v Pánu
vždycky, opět pravím, radujte se. Mírnosť vaše známa buď
všechněm lidem.“ (K Filip.: 4, 4. a 5. v.) V obcování s druhými
máme vždycky svatou radosť na jevo dávati, máme býti tedy
vždycky klidni, upřímní a laskaví. Kromě sv. Aloisia máme
víc a více takových příkladů veselosti u služebníků Božích.
Tak sv. Antonín Paduánský byl vždycky velmi veselý, ačkoliv
se velice kál; podobněsv. Filip Nerský, blahoslavený slmžebník
Boží P. Hofbauer (Dvořák)a jiní. Sv. František Saleský na
pomíná takto: „Máme se radovati 8 radujícími a truchliti
s truchlícími. Máme i svým přátelům ukazovati, že nás jejich
společnosť těší, ovšem jsou-li tyto důkazy lásky nevinny a
Pána Boha při tom neurážíme, nýbrž ho tím ctíme a chválíme.
(Navedení ku právé pobožnosti, IIL. 1.)
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měla jeti Donna Marie rakouská, manželka císaře
Maximiliana II.,. z Čech (z. Prahy). do Španěl a
D. Ferdinand ji měl na cestě doprovázeti. I vzal
s sebou svou manželku a tři své dítky, totiž Aloisia,
Rudolfa a Izabellu. Aloisiovi bylotehdy půlětrnácta
roku. Pamětliv jsa dobrých slúžebsvého vychovatele
Del Turea, prosil Alois otce, aby ho vzál s sebou,
a když to otec dovolil, velice se z toho radoval a.psal
mu hned velice milostný list. Malý to poměrně věk,

půl čtrnácta roku, ale Alois.měl už takový rozum
jako dospělý.

Na cestě z Italie do Šňaněl v ničem si Alois
nepovolil. Nezanedbával nikdy svých rozjímání a
pobožných cvičení, 'i na zemi i na moři byla jeho
čistá duše Bohem zaujata! -Když byli jednou na
lodi, slyšel vypravovati. že jsou v nebezpečí, že.je
Turci přepadnou a zabijí; ale on řekl na to se
svatýmzápalem: „Ókéž by to dal Pán Bůh, abychom
se mohli státi mučeníky l“ Stalo se též, že když se
loď na, jednom ostrově zastavila, Alois chodě po
břehu. mořském nalezl kamének, na kterém bylo
vyrÝto pět ran Krista Pána. I myslel si, že mu
dal' Pán Bůh milosť, aby onen kamének našel na
znamení, že má následovati Spasitele a vstoupiti do
řádu. Přistoupiv k matce pravil jí: „Hleďte, co
mně dal Pán Bůh najíti. A přece se bude otée mému
povolání do řádu protiviti.“ A dlouho onen kamének
přechovával s. velikou uctivostí.

Ve Španělích zastával Ferdinand úřad pod
komořího, Alois pak s bratrem Rudolfem byli pážaty
korunního prince Jakuba, syna Filipa II. Za svého
dvouletého pobytu oddával se tu Alois- studiu věd.

.+“
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Logiku (nauku o správném myšlení) vykládal mu
jeden kněz, a jakýsi Dymas, královský mathematik,
učil ho počtářství a geomětrii. Tomu se učil ráno.

pj

vyplRaM

Odpoledne se učil mudrosloví a theodicei, t. j. boho
slovi scholastickému pod vedením Rajmunda Lulla
(Lullo). V těchto vědách dělal veliké pokroky.
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Podle obyčeje toho času musili žáci v ustanovený
čas míti disputaci pod dohledem professora. Jeden
vyslovil. nějakou. větu z oboru vědy :a dokazoval
její pravost rozmanitými důkazy;. druhý zase mu
dával všelijaké námitky buďto proti té větě nebo
proti jeho důkazům. Když -byl Alois v :Alkále
(Komplutě), kdež slavný Gabriel Vasguez, — později
professor v římské koleji, — bohosloví učil, -byla
tam také na vysokých školách veřejná -disputace
(učená hádka). Ačkoliv bylo: Aloisiovi tenkrát 14
nebo 15 let, přece ho prosili. aby se v ní jako
protivník sůčasteíl. A tu dával takové námitky a
tak je dokazoval, že se všichni velice divili.

Pro svůj ostrovtip a učenosť požíval sv. Alois
již tehdy v 15. roce. všeobecné. úcty a vážnosti.
Tak když si král Filip II. r. 1581. po smrti krále
Jindřicha sousední Portugaly podmanil a s velkou
slávou do Madridu vítězný vjezd slavil, nařízeno
Aloisiovi, aby jménem všech pášat Filipa jako ví
těze přivítal a av. Alois měl ku křáli krásnou la
tinskou řeč, ve. které Filipa IT., jeho slavný rod,
jeho panovnické ctnosti a vítězství nad Mohamedány,
Modejary (Morisky), Francouzy, Angličany a Portu
galci vychvaloval Byltě svatý Alois velice pilným
v učení a nikdy ho nebylo třeba napomínati.- Již
proto; že tak byl v učení bedlivým, nebyl pro něho
život dvorský tak nebezpečným. Aco se týká jeho
duchovních cvičení, byl též nad míru svědomitým.
Z počátku mu sice jeho služba u korunního prince
překážela v jeho horlivosti, nemohltě tolik rozjímati.
Než netrvalo to dlouho. Ustanovil se na tom, že se
nebude na lidi a jejich posuzování ohlédati, a vedl
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na dvoře, plném světského hluku, život v pravdě
řeholní. Za zpovědníka si vyvolil P. Ferdinanda
Paterna, rodilého Vlacha, z Tovaryšstva Ježíšova, a
často se zpovídával a svátosti oltářní přijímal.
Ulicemi chodil. Alois tak počestně a''tak: na mysli
jsa sebraným, že: nikdy ani očí svých nepozdvihl.
Vykládal též v řádě, že jsa v Madridě a v Kasti
glioně, kde sé narodil a byl vychován, sám nemohlnikdetrefiti,protoženeznalcesty.© Musil--hotedy
vždycky někdo doprovázeti, aby nezabloudil.

A proč pak tak Alois chodíval? I na ulici se
bavil sv. rozjímáním. O jeho opatrnosti vzhledem
očí máme znamenitý doklad. Neboť dosvědčil kdosi
P. provincialovi v Neapoli a potvrdil to přísahou —
věc to přepodivná — že sám Alois vyznal, že bý
vaje každého dne s kralevičem. u císařovny a maje
často příležitosť se na ni podívati, přece té příleži
tosti. nepoužil, jí neviděl a tak i 'té radosti, kterou
st lidé tak snadno nedají ujíti, aby mohli uviděti
krále nebo královnu nebo císařovnu, si ani nedopřál.
"Všichni se též divili, že Alois zrovna na vzdory
onomu přepychu dvorskému se tak chudě šatíval.
Nikdo na něm neuviděl zlatých řetězův a jiných
vzácných skvostů, jak to tehdy u dvora v obyčeji
bylo, neboť říkával, že nádhera pochází z tohoto
světa, a on že nečhce sloužiti světu, nýbrž Pánu
Bobu, a proto nosíval ošumělé a prosté šaty. Z po

čátku se proto markrabě zlobil a dvořany to uráželo.
Otec mu dal ušiti nový a stavu jeho přiměřenýšat,
ale ačkoliv Alois rozkazův otcových uposlechl a šat
ten oblekl, přece, jak jen trochu mohl, savlékljej
zase a vzal si své staré šaty. Konečně byl mark
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hrabě vytrvalostí synovou přemožen a jakkoliv se
mu to dříve nelíbilo, potom se Aloisiovi divil a
v duchu ho chválil.

Třeba si však svatý Alois chudobu zamiloval,
nicméně nebránil druhým, aby se dle svého 'stavu
a jak sepatří odívali. Když byl ve společnostimezi
dvořany, tak .se choval vážně a. pobožně, že když
mezi ně šel, všichni začali býti vážnými a slušně
se chovali. Nikdy nezaslechli z jeho úst žádného
slova anepostřehli na něm žádného hnutí, které by
nebylo docela slušné. Také to věděli a podle toho
se řídili, že žádných neslušných řečí, ať už žertem
či do opravdy netrpí, a říkali o něm nadvoře špa
nělském a vešlo i v pořekadlo, že mladý markrabě
kastiglionský nemá těla. Nicméně v obeování s dru
hými vždycky se přispůsobil společnosti, času a ná
ladě jednotlivců. Nikdy nehledě! smutně, nikoho né
zarmoutil, nikoho neposuzoval a nikomu svou řečí
neubližoval, ale ke každému byl laskavým, upřímným
a zdvořilým bez přetvářky. Hleděl si získati lásky
všech a kam přišel, všude. se z jeho návštěvy těšili.
Kde jen mohl, hleděl pomoci. Tak když jednou jel
se svými rodiči Saragossou a pro nemoc markraběte
se musili u pana Diega Mendozy zdržeti, zastali
všechny u velikém zármutku, neboť byla paní Don
Diegová na smrť nemoena. Alois maje nad nimi
velikou útrpnósť, povzbuzoval všechny k důvěře
v Boha, šel do svého pokoje a vroucně se modlil
o pomoc. A Bůh vyslyšel Aloisiá, nebezpečí smrti
minulo a šťastná rodina obdržela zdravého synáčka.

Že Ráb ii ve Španělích svatým andělem strážným
nad životém Aloisiovým bděl, svědčí následující udá
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lost. Ve Španělích jest ještě dosudzvykem pořádati
zápasy s býky a štvanice zvířat. Za pobytu svatého
Aloisia v Madridě konaly se tyto zápasy a štvanice
každý týden. Alois, ač nerad, býval též častokráte
přítomen. Když se jednou na ty štvanice s balkonu
jednoho domu na větším náměstí (plaza major)
s bratrem Rudolfem díval, utekl z ohrady tygr a
rovnou cestou uháněl do onoho domu, kde se Alois
nalézal. Všichni se velice obávali o jeho živobytí,

již o něho plakali, ale Alois v pevné důvěře v Boha
pozdvihoval svých očí k nebi a prosil Ho za pomoc.
Také vzýval sv. anděla strážce, i vyslyšel ho Bůh.
Rozzuřený tygr skočil do sklepa, kde jej chytili a
Aloisiovi se nic nestalo. Toto zachránění sám při
pisoval sv. andělu strážci.

Naskytla-li se mu, příležitosť někoho přivésti
k dobrému, nikdy jí neopomenul. Tak na př. stál
kdysi mladý králevič u okna a prudce vál mu vítr
do tváře. Rozhněvaný králevič na vítr zvolal: „Větře,
poroučím ti, abys mně dal pokoj !“ „Adoisslyše ta
slova laskavě se usmál a pravil: „Vaše Vysosť může

ovšem lidem poroučeti a budou poslouchati, ale
"živlům nemůže, to může jen Bůh, kterého i Vaše

Vysosť poslouchati povinna.“ Ta slova se dostala ku
králi, kterému se moudrá odpověď Aloisiova velice
zalíbila. Když ještě ve Španělích byl, přišla mu do
ruky knížka ctihodného Otce Ludvíka z Granady
o rozjímání, ve které stálo, že na rozjímání hodně
času vynakládati třeba. A proto umínil si, že bude
každý den aspoň hodinu rozjímati. Ale často roz
jíňral i pět až šest hodin. Aby ho nebylo viděti,
skrýval se do tmavých místností a do takových

„Dědictyf“. 4
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koutů, kam nikdo nikdy nezabloudil. Kolikrát i za
to bylo mu od rodičů všelicos vytrpěti, když ho po
dlouhý čas hledali, zvláště když přišli nějací páni
na návštěvu. Alois však si z toho nic nedělal, více
si váže návštěv Pána Boha než lidí. Raději chtěl,
aby ho měli za podivína, než aby se milosti Boží
protivil.

Hlava VIII.

Svatý Alois umíní si vstoupiti do řádu tovaryšstva
Ježíšova, oznamuje omen úmysl rodičům a následky toho

(1588.—1584),

Roku 1583. bylo Aloisiovi půlšestnácta roku 1
začal na to mysleti, že se odřekne docela světa a
vstoupí do řádu. Ale do kterého? Chtěje poznati
vůh Boží, prosil neustále Pána Boha, by ho ve
věci tak důležité osvítiti ráčil. Nejprve si myslil, že
by se hodil do řádu Alkantaristův čili reformovaných,
Františkánův sv. Petra z Alkantary, které poznal
ve Španělích a takový přísný život u nich viděl
jak u kapucínů ve Vlaších. Líbilo se mu chudé
a ošumělé 'roucho, které nosili, chtěl tak přísný
život vésti jaký oni vedli, ale poznával, že by tošto
nesnesl. Jsa slabého zdraví, bál se, že by v tom
řádě nevydržel. Také předvídal, že kdyby tam
v době noviciátu onemoeněl, jistě by ho příbuzní tam
nenechali a nedovolili by mu již do žádného řáduvstoupiti.© Myelilsi,kdybymuzdravísloužilo,že
by mohl do jakéhokoliv řádu vstoupiti a činiti tam
pokání. Neboť když to vydržel na dvoře španělském,
vydrží to i v klášteře. Rídil se též radou matky,
která mu pravila, kdyby v řádě tak přísný život
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vedl jako ve světě, že by to dlouhéř'nevydržel, že
by: brzy umřel. -Nepomýšlel tedy na nějaký velice
přísný řád. Též -ho napadalo, kdyby vstoupil do
řádu, ve kterém kázeň poklesla, že by mohl celý
klášter ano i celý řád napraviti a tím velkou slůžbu
Církvi Boží prokázati. Zvítězila však v němbrsy
pokora a řekl sobě, že není tak ctnostným, aby
mohl vzíti na sebe takovou úlohu. Že by snad sám
sobě více uškodil, než prospěl, poněvadž by se mohl
lehko dáti od druhých strhnouti a s nimi zároveň
zahynoutř. Umínil' si tedy, že vstoupí do takového
řádu, kde kázeň podle řeholníchpravidel zachovávají.

Uvažuje o rozličných řádech a společnostech
poznával, že se žádný z těch řádů, které se pouze
činnému životu oddávají (totiž starají se o spasení
bližního), jeho povaze nezamlouvá. Pomýšlel tedy
na to, vstoupiti do řádu, který se oddává činnému
a rozjímavému životu zároveň, anebo do řádu, který
vedepouze rozjímavý život. Život poustevnický se
mu líbil nejvíce. Neboť jest jeho úlohou žíti v od
loučenosti od lidí, starati se pouze o vlastní spasení
a česť Boží čtením, rozjímáním a zpíváním žalmův.
A to se všecko pro Aloisia hodilo, naboťjiž si byl
upravil celu a poustevnu ve svém srdci, ačkoliv byl
na rozmanitých dvorech živ. Zase však rozvažuje
o řádech se životem smíšeným, t. j. o takových,
které kromě svého spasení též o spasení duší pečují,
uvažoval, že by se takový řád ještě lépe pro něho
hodil, neboť tam by mohl více působiti pro rozmno
žení cti a chvály Boží, a bál se, že kdyby si řád
rozflinavý vyvolil, že by zakopal hřivny, které mu
Bůh ku prospěchuduší udělil.

A%
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Mnozí též praví, že četl u sv. Tomáše, že mezi
řády takovým patří přednost, které nejenom roz
jímají, ale též co rozjímájí, druhým na kázání, na
cvičení a ve zpovědnici k jejich prospěchu vyklá
dají a přednášejí. Každým pádem byl Alois toho
mínění, že takové živobytí, kde pracují nejen pro
svou duši, ale i pro druhé, se nejspíše podobá ži
votu Pána Ježíše. Neboť Kristus Pán nejen že lidi
učil, ale se i modlil a za tou příčinou chodil na
vysoké hory, jako na horu olivetskou, kdež celé
„noci trávil. A: poněvadž má býti Pán Ježíš naším
vzorem a pravidlem našeho života, myslil si Alois:.
„Raději se vzdám pokoje a příjemnosti samoty, abych
mohl lépe následovati Spasitele světa.“ Nezbývalo

tedy ničeho víc Aloisiovi, než si vyvoliti takový
nějaký řád. Porovnával tedy jednotlivé řády mezi
sebou a po dlouhém uvažování vyvolil si řád to
varyšstva Ježíšova, jehož zakladatelemjest slavný
sv. Ignáce z Lojoly. Tento řád zabývá se modlitbou,
hlásáním slova Božího mezi pohany, vyučováním
ano i skutky milosrdenství, když toho třeba; proto
byl Alois pro ten řád jako stvořený. Bude tedy
jesuitou. ©

Nelekej se toho slova, milý čtenáři. Neprávěm
se tomu řádu veliká křivda činí. Poněvadž vždycky
horlil pro česť Boží i za nejtrůdnějších časův a po
měrů, poněvadž tak neohroženěse pravdy a práva
zastával, proto měl a má dosud mnoho protivníků.
Zvláště jinověrcům a nevěřícím byl a jest trnem
v oku, poněvadž se jejich převrácenosti vždycky
protivil. Jest však a zůstane pravdou, že to nej
učenější řád, že se o posvěcování a zdokonalení



svých údů výtečně stará, neboť mnoho svatých
Církvi vypěstoval a u pravých katolických křesťanů
vždycky požíval veliké vážnosti. Poznáš ještě lépe
pravý účel tovaryšstva Ježíšova, když uvážíš, že se
Alois ze čtyr příčin pro onen řád rozhodl. Za první,
že se v tom řádě pravidla a stanovy řeholní svědo
mitě zachovávaly, za druhé, že se údové zvláštním
slibem zavazují, že nepřijmou žádných důstojenství
a čestných úřadů v Cirkvi, leč jen na výslovný
rozkaz papeže. Vědělť,že kdyby do takového řádu
vstoupil, kde dovoleno důstojenství církevní přijímati,
že by muje jehopříbuzní vymohli. Třetípříčina,
že si Tovaryšstvo zvolil, byla, že se obzvláště obírá
vychováváním mládeže, vydržuje školy, nařňdt mlá
dence k dokonalému životu a odchovává lepší po-'
kolení. To se zdálo Aloisiovi pro Církev nejpotřeb
nější, neboť tím řád zachovává tyto mladé byliny
od úpalu žádostivosti a smyslnosti. Útvrtá příčina
byla, že jest to missionářský řád, že pečuje o obrá
cení bludařův a pohanův. A také si často myslival,
aby mu bylo přáno, krev svou pro Krista Pána proliti.

Ale na těchto úvahách nepřestal Alois. Chtěl
se ujistiti, zdali to opravdu vůle Boží, proto se více
modlil a zvláště se na den Nanebevzetí Panny Marie,
dne 15. srpna r. 1583., na tom ustanovil, že bude
sv. přijímání na ten úmysl obětovati, aby bo Bůh
osvitil a mu poznati dal svou svatou vůli. Po.
dlouhé a vroucí přípravě přistoupil ke sv. přijímání.
A když po sv. přijímání Pánu Bohu za tu milosť
děkoval a Ho prosil, aby ho na přímluvu Panny
Marie co do volby stavu osvítiti ráčil, aby dobře
volil,uslyšelpatrný a slyšitelný hlas, že má
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vstoupiti do řádu Tovaryšstva Ježíšova a má. to
ohlásiti svému zpovědníkovi. Šťastný mládenec co
nejvíce po tom toužil vůli Boží vyplniti a kvapně
spěchal domů. Ještě téhož dne šel ke svému zpo
vědníkovi a pravil mu, co si umínil a jaký hlas
na modlitbách trávě slyšel. Zpovědník to již dříve
na-něm poznával, že by se do řádu hodil, a proto
o tom nepochyboval. Ale hned mu oznámil, že ne
může býti do řádu přijat, leč když dostane od. ro
díičů dovolení. Svěřil se s tím tedy nejdříve matce
a tato potěšila se z toho. Vzdávala za to se synem
Pánu Bohu díky.

Ale: jinak bylo s markrabětem. Náramně se
rozhněval, když mu o tom manželka vykládala. A
ještě více se rozzlobil, když mu svou záležitosť jeho

syn s největší uctivostí přednášel., Hrozil mu: „Dám
tě zmrskati, jestliže mi ještě s takovou přijdeš!1«
Ale Alois odpovídá zdvořile: „Ó kéž by to Pán Bůh
dal, abych mohl.něco pro něho trpěti!“ Hněv mark
hraběte se obrátil na zpovědníka Aloisiova ; domníval
se totiž, že mu tu myšlénku sám vnuknul. Dal si
ho tedy zavolati. Ale zpovědník odpověděl markraběti
bera si Aloisia za svědka, že nikdy ho nepřemlouval,
aby do řádu vstoupil a že on se mu sám teprve
před několika dny se svým úmyslem svěřil. A pravil,
že pokud Aloisia zná, dávno si už myslel, že se
řeholníkem stane. Alois také: slova zpovědníkova
potvrdil. Markraběse tím trochu upokojil a pravil
Aloisiovi; že by nic neříkal, kdvby jen do jiného
řádu vstoupiti chtěl. Alois mu na to tak rozumně
odpověděl, že markrabě umlkl.

„Co se týká Aloisiova povolání“ -píše jeho
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zpovědník, „jsou dvě věci uvážení hodny. Totiž, že
jsem s ním nikdy o tom nemluvil, ale jsem tušil,
že se to stane. Pak, že na den Nanebevzetí Panny
Marie, když se vyzpovídal a nejsv. Svátosť přijal,
jak často činíval, přišel po obědě ke mně a pravil,
že když po, sv. přijímání Pána Boha usilovně na
přímluvu Marie Panny prosil, aby mu v tak vážné
záležitosti, jako jest volba stavu, svou nejsv. vůli
dal poznati: jakoby patrný hlas k sobě mluviti
uslyšel, aby se stal řeholníkem tovaryšstva Ježíšova.
Též se pamatuji, že markrabě všecek zarmoucený,
poněvadž viděl, že syn se nedá ve svém předsevzetí
zviklat, Aloisiovi pravil: „Raději bych, milý synu,
viděl, kdybys si jiný řád vyvolil, v jiném řádě bys
aspoň mohl dosíci nějakého důstojenství a tím bys
proslavil náš rod, ale u Jesuitů nikdy. toho ne
dojdeš.“ Avšak Alois mu na to odpověděl: „Proto
jsem si, otče, ten řád a ne jiný vyvolil, abych do
cela ušel všeliké ctižádosti. Kdybych po důstojen
stvích toužil, zůstal bych na svém markrabství,
které mně Bůh jako prvorozenci přiřkl, a nenechal
bych jisté věci místo nejisté.“

Když zpovědník odešel, myslel markrabě ne
ustále na povolání Aloisiovo a velice se nad tím
trápil. Také mu přišlo na mysl, zdali si to Alois
všecko tak nevymyslil, aby jej odvrátil ode hry. Bylť
markrabě nárušivým hráčem.a právě předněkolika
dny prohrál několik tisíc skudův (skud platí. asi
tolik co 7 lir; lira platí 40 kr.) a toho dne, kdy
mu Alois o svém povolání do řádu pravil, zase šest
tisic skudů ve hře pozbyl. Markrabě věděl, že ta
jeho náruživosť Aloisia velice trápí a že proto velice
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pláče, ale jak Alois dvořanům pravil, nebylo mu
oněch peněz líto, které otee prohrál, ale bylo mu
líto, že tím Pána Boha uráží. Když však Alois
ustavičně stál na tom, že do řádu vstoupiti musí,
že ho tam Bůh volá, domněnku tu pustil mimo
sebe. Každého dne totiž Alois 'otci svou žádosť

přednášel tvrdě, že o nic jiného mu neběží, lečo to,
aby mohl sloužiti Pánu Bohu. Netrvalo dlouho a
markrabě tomu uvěřil, že syn má povolání do řádu,
zvláště když ho zlá náruživosť pominula a jal se
rozvažovati, jak přísný život posavad Alois vedl.

Toho času přijel do Španěl veliký přítel a.
příbuzný markraběte, P. František Gonzaga, generál
řádu sv. Františka, muž velice učený a zbožný.
Právě přehlížel všecky kláštery svého řádu ve
Španělích a stavil se u svého příbuzného, markraběteFerdinanda,nanávštěvu© OtecAloisiůvtovšecko
P. Františkovi vykládal, co Alois obmýšlí, a cti
hodný sluha Boží se tomu velice divil. -Ale když
byl s Aloisiem po dvě hodiny rozmlouval, podivení
jeho se proměnilo v obdiv. Poznal svatou duši svého
milého bratrovce a jeho odhodlanosť, raději všecko
podstoupiti, než vůli Boží se protiviti.. Šel k mark
hraběti a pravil jemu, že není pochybnosti, že ho “
Bůh do Tovaryšstva volá. Ale markrabě přece
neměl tolik. odvahy, aby Aloisiovi dovolil do řádu
vstoupiti, odbýval ho pouze sliby. Alois však otce
prositi nepřestal. Zatím se ještě více ve svém .po
volání pro řád utvrdil.

Jeho pán a druh DonJakob, korunní prine
španělský, onemocněl z nenadání horečkou a umřel.
Když ho Alois viděl v nádherně vyzdobené světnici
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ležet na márách, obešla ho jakási svatá hrůza.
Před několika dny byl tento prince, který měl
panovati nad národy, ještě zdráv a teď je mrtev!
Doprovázel jeho tělo k poslednímu odpočinku do
nádherného Eskoriálu, byl svědkem, jak spouštěli
jeho tělesnouschránkuv chladnouhrobku mramorovou,
slyšel nářek nešťastného krále, který -ztratil. syna,
na něhož skládal veškeré své naděje a teď je všemu
konec! „Takový je konec světské slávy !“ tak si
uvažoval mladý markrabě a byl tak dojat, že od
svého úmyslu vstoupiti do řádubyl by se nedal
odvrátiti, děj se co děj.

Bylo mu však ještě krušnou podstoupiti zkoušku!
Nemoha ničeho s otcem poříditi, vymyslil sobě tento

„prostředek. Šel s bratrem Rudolfem a několika
druhy do kláštera otců jesuitův a. zdržev se tam
po nějaký čas, řekl bratrovi a dvořanům, že už
domů nepůjde, že v klášteře zůstane, aby se sami
domů vrátili. Otec ležel právě na pakostnici nemocen,
když mu to přišli zvěstovat. Tou zprávou mu jaksi
přitížilo. Ale za chvíli ho to pominulo a poslal do
kláštera pro syna. Když pro něho přišli, Alois
otcovi vzkázal, „že, co se má státi zítra, může se
i dnes státi, že by tak rád v klášteře již zůstal a
že otce prosí, aby mu v tom nebránil.“ Markrabě
se ještě více rozzlobil, řka, že mu Alois takovou
hanbu dělá, že budou o tom všichni na dvoře vy
kládati, a poslal proto pro Aloisia znova, jenž také
bned uposlechl. Druhého dne radil se markrabě
s P. Františkem Gonzagou na novo a prosil ho,
aby- pro lásku, jakou k němujako příbuzný a přítel
chová, hleděl Aloisiovi vymluviti, by dořádu ne
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vstupoval, že by bylo takového moudrého syna
velice škoda, že by se výborně pro vládu v markrabství
hodil a že by mohl též jako markrabě mnoho dobrého
pro česť Boží vykonati. Na to generál odvětil, aby
mu odpustil, že takové služby mu prokázati ne
může, že mu v tom brání jeho řeholní stav a jeho
vlastní svědomí. Začal ho tedy markrabě prositi,
aby aspoň k tomu Aloisia přiměl, aby do řádu ve
Spanělích nevstupoval, až se vrátí do Italie, že mu
to dovolí. Otec generál si však vzpomněl, že když
byl sám ve Spanělích na dvoře krále katolického,
také ho příbuzní přemlouvali, aby se dal do řádo
vého roucha sv. Františka teprv obléci, až se do
Italie vrátí“ Zatím však zamýšleli mu to v Italii
překaziti, pročež hned ve Španělích do řádu vstoupil.
Nechtěl tedy ničeho o tom slyšeti a k tomu Aloisia
neměl. Ze všeho se však markraběti přece nevymluvil.
Pověděl totiž Aloisiovi, co markrabě na něm žádal
a co mu na to odpověděl; že si nechce vzíti na
svědomí, aby ho k té věci přemlouval, ačkoli mu
markrabě slíbil, že syna do řádu jistě propustí, až
se do Italie vrátí. Dobrý mládenec jistě se na tento
slib otcův spoléhal, a pravil, že otci vyhoví a slíbí,
že až v Italii do kláštera půjde, neboť věděl, že,
kdyby mermomocí ve Španělích do- řádu vstoupiti
chtěl, se zlým by se uotce potázal. Ve svém
předsevzetí. do kláštera jíti však byl tak neoblomný,
že s milostí Boží všecko 1 nejhorší podstoupiti chtěl
ničeho se neboje. To oznámil generál otoi mark

hraběti a Alois se s oteem smluvil. žev Ital do
řádu půjde.
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Hlava IX.
Sv. Alois se vrací do Italie, otec mu nechce dovoliti

vstoupiti do řádu.

Roku 1584. obdržel markrabě od královských
Veličenstev dovolení do Italie se navrátiti. I sedl

si na Joď Dona Jana Doria, admirála loďstva španěl
ského, s celou svoú -rodinou. Také si s nimi sedl
a do Italie se vracel generál P. František, neboť byl
už všechny kláštery ve Špamělích prohlédl, a jeli
s nimi také arcivévodové rakouští Rudolf a Arnošt.

Alois pokládal za nesmírné štěstí, že mohl s gene
rálem jeti a s ním- o duchovních věcech roz
mlouvati. Vždyť měl generála za dokonalého a
svatého řeholníka. A sám v řádě P. Ceparimu vy
kládal, že ho ustavičně na cestě pozoroval a že ge
mnoho dobrého od něho přiučil a za dokonalého
generála: Františkánů ho měl. A že právem takové
úcty zasloužil, -dokazuje ta okolnosť, že se stal
biskupem nejprve v Cefalů-v Sicilii a pak v Mantově.
A ačkoliv takové hodnosti došel, přece žil svatě a
dokonale, jako dříve v. klášteře. Jeho vrstevníci ho
měli za svatého biskupa.

V tak milé společnosti ubíhal Aloisiovi na lodi
čas; bavíval se s generálem rozmlouvaje s ním o
některých místech Písma svatého, nebo ho prosil 'o
radu v pochybnostech života duchovního.se týkajících.
V měsíci červenci přijeli do Vlach. Aloisiovi bylo
16 let a čtyři měsíce. Myslil si z počátku náš milý
sv. Alois, že otec sám začne o řádu mluviti, že mu
beze všeho povolení dá, ale sklamal se. Co tedy
děŘáti? Alois nepovolil; snažně otce prosil, aby mu
v povolání nepřekážel, ale markrabě odpověděl, že:
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ho chce nejprve poslati s Rudolfem na návštěvu
k rozličným knížatům a vlašským vévodům, aby
se 8 nimi rozloučil, než půjde do řádu.

Alois uposlechl, vydal se na cesty, ačkoli
věděl, že mu chtějí klášter z hlavy vyhnati. Nevzal
si však krásných, drahých šatů, měl na sobě oděv
prostý a ošumělý a ani když se měl na dvorech
panských ukázati, jiných šatů si neoblekl. Jel do
©uastally, do Bozzola, do sv. Martina all Argine,
do Sabionetty, do Novellary, lenních to statkův
ostatních větví rodu Gonzagův. Jak svědčí o něm
četná jeho družina, která s ním jela a jej obsluhovala,
vedl i na dvorech knížecích velice přikladný život
a možno s dobrým svědomím říci, že na nic jinéhé
nemyslil a o ničem nemluvil leda o řádě neb č
věcech nebeských. P. Gessi (Džesi), rektor (ředitel)
noviciátu v Novelláře, vykládá o něm, že se lidé
odevšad sbíhali, aby ho viděli, nejen proto, že byl
z tak vzácného knížecího rodu a že byl prvorozeným
synem Dona Ferdinanda, ale spíše, že šla pověsť o
veliké jeho svatosti; a že když navštívil noviciát
v Novelláře, byl on sám 1 ostatní otcové 1 novicové

velice už pohledem na něho dojati. Když pobyl
u všech příbuzných se strany otcovy, jel i ku
"příbuzným po straně matčině. Byl též v Turině a
učinil poklonu Karlu Emanueli I., králi savojskému,
který ho přijal na hradě královském a. prokazoval
jemu česťjako panovníkovi. V Turině bydlel v paláci
svého příbuzného, kardinála della Rovere. Tam se
přihodilo, že když vstoupil do sálu do společnosti
mládenců, viděl mezi nimi jednoho starého, urozeného
pána, jenž jim vykládalo neslušných věcech. Svatou
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horlivostí rozpálen spustil na onoho pána: „Nestydite
se, vy starý, urozený pane, mluviti o takových
věcech? To dává mládencům pohoršení. Nevíte, že
špatné řeči kazí dobré mravy?“ A vzav si knihu
odešel do jiné světnice. Zahanbil nestoudného starce
tak, že všichni se mu divili a měli k němu tim

větší úctu. Podguhé zase prosil ho pan Herkules
Tana, jeho strýc a' bratr markraběnky Marty aby
též navštívije své příbuzné v Chieri (čti: Kiéri).
Alois pozvání přijal a přijeda tam viděl, že se
okrašluje sál na taneční zábavu. Alois nemohl nijak
zábavě vyhnouti, slíbil však, že půjde pouze s pod
mínkou, když nebude musiti tancovati. Když pak
ho jedna dáma přece prosila o tanec, sebral se a
odešel donejprostší světničky v celém paláci, kde
ho po dlouhém hledání nalezl strýc, jak klečel mezi
stěnou a lůžkem a se vroucně modlil). Dosud se
zachovala ona. světnička v dobrém stavu a patří i
s, palácem řeholnicím.

V Pavii poznal hraběte Bedřicha Borromea,

t) Ačkoliv tanec není sám sebou hříšný, přece, poněvadž

je obyčejně s mnohými zlými příležitostmi spojen, velice pro
duši nebezpečný. Sv. otcové, církevní učitelové vesměs tanec
zatracují. Za příležitosti svátku Stětí sv. Jana Kř. měl sv. Jan
Zlatoústý řeč, ve které práví o tanci: „Ačkoliv i Jan usmrcen

. nebývá, přece bývají údové Kristovi ještě horším způsobem
usmrceni, Nynější tance nevyžadují hlavu na míse za oběť,ale
žádají za oběť duše účastníků v tanci.“ Tato slova se i, tuším,
pro naše časy zvláště na venkově hodí. Sv. František Sáleský,
onen velice mírný učitel Církevní, praví o tanci: „Tance jsou
pro okolnosti, které je doprovázejí, velice škodlivy, neboť je
při nich duše -ve velikém nebezpečí. Jsou fo nebezpečná vy
rašeaí,pošetilé zábavy, které jsou příčinou veliké náklonnosti
ke shým náruživostem.“
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bratrovce sv. Karla, muže velice učeného a do
konalého; a hrabě ačkoliv ničeho o úmyslu Aloisiově
nevěděl,když odejel z Pavie, pravil hraběti Alexandru
Pistrovi: „Za nedlouho půjde mladý markrabě ka
stiglonský do řádu a zemře jako světee.“

Vykonav Alois u vlašských dvorů návštěvy,
vrátil se do Kastiglione v naději, že mu otec slíbe
ného povolení jíti do řádu udělí. Ale dožil se no
vého sklamání; markrabě nechtěl o tom ničeho
slyšeti a všemožně ho hleděl od provedení jeho
záměru odvrátiti. Již i mnozí příbuzní na Aloisia
naléhali,- aby toho z lásky k otci nečinil. Vévoda
mantovský Vilém, jenž Aloisia velice miloval, poslal
docela k Aloisiovi biskupa, by ho přemlouval, aby
do řádu nevstupoval, anebo aby se stal aspoň svět
ským knězem. Biskup uvedl Aloisiovi na paměť
několik příkladů jak starších tak i nejnovějších, totiž
sv. Karla Borromejského, arcibiskupa milánského, že
bude-li světským knězem, bude moci také mnoho
dobrého ku cti a chvále Boží vykonati a Pánu Ježíši
ve světě věrně sloužiti, ano že bude moci více
dobrého ve světě provásti. nežli v řádě. Sám se
mu i nabízel, že mu pomůže, aby důstojenství
v Církvi došel. Alois na to přemlouvání biskupovo
velice moudře odpovídal a konečně mu pravil:

„Děkuji Vám, biskupská milosti, za tu lásku,
že jste mne tak poučiti se snažil a sa nabízenou
mi Vaši přízeň, alé já jsem se odřekl všech vy
hlídek na církevní hodnosti, kterých bych mohl pro
svůj rod a otcovo postavení dosíci, též od Vaší
Milosti mi slibovaných důstojenství přijmouti bych

nemohl. Vždyť jsem si proto řáda tovaryšstva J ožíšova
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vyvolil, protože v něm žádných důstojenství přijímati
není dovoleno., Umíinil jsem si, že po ničem na světě
toužiti nebudu, leč sloužiti Pánu Bohu.“

Podobnou odpovědí odpravil Alois i svého strýce
Alfonsa Gonzagu, po kterém měl děditi léno Kastel
Goffredo. Jiný zase příbuzný Aloisiův z rodu

Gonzagův vida, že všeliké důvody nic: nepomahají,
začal řád tóvaryšstva Ježíšova velice haněti a prosil:
ho, když už chce býti řeholníkem, aby jen k Jesuitům
nechodil, že Jesuité více ve světě žijí než jiné řády.
Raději že by mohl býti kapucínem anebo kartuziánem.
Tím způsobem chtěl Aloisia od řádu tovaryšstva
Ježíšova odvrátiti anebo ho přemluviti, aby si jiný
řád vyvolil a. mohl se státi nějakým vysokým
církevním hodnostářem. Ale Alois odvětil, že nikde
lépe hluku světskému neunikne než v Tovaryšstvu.
Nebo tam prý bude zcela chudým, nebude míti
ničeho, poněvadž tam nikdo ničeho míti nesmí. Že
tam žádných důstojenství nebude míti, poněvadž se
tam činí slib, že nikdo nijakých důstojenství ne
přijme, pouze na výslovný rozkaz papežův. Ničeho
s Aloisiem nepořídiv pravil pán ten markraběti, že
je docela přesvědčen, že má povolání do řádu. Totéž
i jiným vykládal. Ale markrabě se tím nespokojil.
Poslal ještě jiné pány k Aloisiovi, aby ho v jeho
předsevzetí zviklali; tak mezi jinými monsignora
(monsiňora) Jana Jakuba Pastoria,. areikněze kasti
glionského, kterého si sv. Alois velice vážil. Arci
kněz ho prosil, aby zůstal ve světě a vládl na svém
markrabství. Ale sv. Alois tak pádnými důkazy
všecky a zvl. arcikněze přesvědčoval,že musil jemu
ustoupiti a uznati, že ho Bůh do řádu volá. A od
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té chvíle měl arcikněz Aloisia za svatého. Vida
markrabě že ani takoví mužové ničeho s Aloisiem

nespravili, přece nepřestal ho pokoušeti. Zaprosil
ještě jedncho řeholníka, znamenitého kazatele z řádu
sv. Dominika a svého dobrého přítele, aby toho z lásky
k němu u Aloisia zkusil, zdali by se munepodařilo
přivěsti ho na jiné myšlení.

Otec ten podjal se úlohy své (ač velice nerad)
pouze z lásky k markraběti a jak nejlépe mohl,
Aloisiovi proti jeho povolání všeliké námitky činil,
než nepodařilo se mu ani dosť málo jej zviklati.
A tak se mu při tom vedlo, že rozmlouvaje později
s jistým kardinálem pravil: „Vložili na mne úřad
ďábelský, měl jsem toho mládence pokoušeti, a činil
jsem se, seč jsem byl, ale ničeho jsem s ním ne
pořídil; byl tak pevný a neoblomný, že jsem ho
nemohl ani dosť málo o opaku přesvědčiti.“

Všecky ty těžké zkoušky spíše ještě- Aloisia
v jeho úmyslu utvrdily. Markrabě sice těšil se, že
aspoň poněkud ve svém horování pro řád schládl,
ale nadarmo. Dal si totiž Aloisia zavolati, — jsa
tenkráte pakostnicí na lože poután -— a tázal se
ho, co zamýšlí učiniti. I odpověděl mu se vší uctivostí
a zároveň neohroženě: že má tentýž úmysl, jako
dříve, to jest, že chce sloužiti Bohu v řádě Tovaryšstva
" Ježíšova. Markrabě takové odpovědi neočekával.
Byl jí jak omráčen! Rozlítil se, svraštil čelo, vylál
mu a zahnal ho od sebe řka, aby mu nechodil na oči.

Alois pokládal slova otcova za výslovný rozkaz
a šel do kláštera Františkánů, řečeného „Panny
Marie“, na míli od Kastiglione vzdáleného. Klášter
ten má velice pěknou polohu; je při něm umělé
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jezero, utvořené z potůčků, splývajících s okolních
pahorků a stojí na velice pěkném místě, které asi mělo
někdy velikou cenu. Svědčí o tom podzemní pokoj,
okrášlený: starožitnou mosaikou, a čistý pramen,
chovající v sobě léčivou vodu, která podzemními,
starými kanály pod rozličnými pokoji teče © shro
mažďuje se v nádržce, kdež vyskakuje krásným
vodotryskem, čistým jako křišťál. Tyto světnicedal
markrabě upraviti pro sebe a pro své, děti, kdyby
si tam někdy zašly. Tam si dal Alois zanésti postel,
knihy a potřebný nábytek a vedl tam přísný, kající
život !). Častěji za den se mrskával a po celý čas
se jen modlíval. Markraběti to však nikdo neříkal,
aby. se ještě nerozzlobil.

Po několika dnech tázal se markrabě, jsa ještě
pořád nemocen, co Alois dělá. Když mu řekli, že
jest v klášteře, hned naporučil, aby šel domů. Pak
si ho zavolal a činil mu ve zlosti výčitky, že odešel
z domu, aby ho snad ještě více pohněval. Alois
odpověděl zcela klidně a uctivě, že myslil, že tak
rozkazu jeho uposlechne, vždyť prý mu pravil, aby
se mu klidil s očí. Markrabě mu pořád jenom lál
a potom mu poručil, aby si šel do své světnice.
Alois se uklonil a řekl: „Uposlechnu, již jdu.“
Přišed do své světnice, padl před křížem na kolena

1) Ještě se chová ona světnice, ve které sv. Alois pře
býval, v klášteře ve veliké uctivosti. V oné světnici jest nápis:

©Cella, in gua S. Alojsius Gonzaga, putans se a patre expulsum,
corpus suum disciplinis crucians ac orationi incumbens per aliguot
dies habitavit. A. D. 1584. t. j. Pokojík, ve kterém se sv. Alois:
po několik dní zdržoval, když se domníval, že ho otec vyhnal
a kde své tělo kajícími skutky sužoval a na modlitbách trávil.
L. P. 1584.

„Dědictví“, 5
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a dal se do velikého pláče, prose Pána Boha, by
ho v krutém boji posilnil. Pak se bičoval,.

Co se toto dálo, markrabě nesmírně. sám. se
sebou bojoval. Bojovala v. jeho srdci láskak synovi
s vlastním svědomím. Nechtěl :Pána Boha uraziti

a nemohl se s tím nijak spřátelit, že by měl. tak
dobrého a nadějného syna ztratit. Bylo mu líto,
že se bude Alois velice trápiti, že s ním tak krutě
nakládal; proto zavolal městského setníka, který byl
právě v předním pokoji, a žádal ho, aby se podíval, co
Alois dělá. Když přišel k jeho světnici, potkal ko
morníka, jenž mupravil, že se Alois zavřel a nechce
býti nikým vyrušován. I odpověděl Kkomorníkovi,
že má od otce přikázáno, aby se podíval, eo dělá.
Přistoupil ke dveřím, ale nemohl jich otevříti. Vy
táhl tedy z pochvy meč a rozšířil jím štěrbinu, která
ve dveřích byla. Nahlédl ji, do světnice a viděl, jak
Alois klečí před obrazem Ukřižovaného na kolenou
a nemilosrdně se mrská. Byl tím tak dojat, že o
tom vypravoval markraběti se slzami v očích a
dodal: „Kdyby to Vaše Jasnosť viděla, co já jsem
viděl, nikdy by Aloisiovi nebránila, aby se stal
řeholníkem.“ Markrabě se ho tázal, aby mu pověděl,
co viděl a proč tolik pláče? Dal za odpověď: „Mi
lostivý pane, co jsem na Vašem synu viděl, musí
každého k -slzám dojati.“ A vykládal mu, co všecko
vlastně viděl, a sám markrabě tomu ani nechtěl
věřiti. Zdálo se mu to pravdě .nepodobným, ne
uvěřitelným a nadobyčejným.

Druhého dne zavolal markrabě služebníka a
služebník mu vykládal, co se bylo stalo. Dal
se potom v tutéž hodinu zanésti na nosítkách
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k Aloisiověsvětnici, která natéže chodbě byla jako
jeho světnice. "Tuviděl toutéž skulinou, čemu včera
nijak nechtěl věřiti. A tak byl dojat, že zůstal na
chvíli jako bez sebe. Potomporučil, jako by se nic
nebylo stalo, udělati hřmot a klepati na dvéře, a
kdyš Alois otevřel, vešel s'markraběnkou do světnice
a viděl, jak je krví zkropena a místo, kde klečel,
slzami jako vodou polité.

Tím byl markrabě přemožen. Nemohl už odolati
prosbám synovým a dal mu konečně dovolení vstou
piti do řádu. Sám psal do Říma svému strýci

ScipionuGonzagovi,tohočasupatriarchovijerusaaeskému a později kardinálu svaté římské Cír
že P. Klaudiu Akvavivovi, generálu Tovaryšstva

Ježíšova, nabízí svého prvorozenéhosyna, ji“psal,svounejdražšíanejvětšínadějinazemi,a Žádal
ho, aby se též zeptal, kde má vstoupiti do goviciátu.
General odpověděl, že ho přijímá a žeby bylo nej
vhodnější, aby konal noviciát v Rímě.

Alois se velice zaradoval, uslyšev radostnou tu
novinu a bez odkladu napsal P. generálovi list, ve
kterém mu děkoval za tu velikou milosť. A poněvadž
se domníval, že slovy náležitě vděčnosť vyjádřiti
nemůže, obětoval se mu zcela. Generál odpověděl
mu, že ho přijímá za syna a že na něho čeká.

Nyní se měl Alois jako nejstarší syn Ferdinanda
Gonzagy odříci práva mna markrabství, kteréž
Aloisiovi jako císařské léno podle dědičného práva
náleželo. Markrabě si přál, aby se zřekl markrabství
ve prospěch mladšího bratra RudoHa. Alois v to
svolil a docela vůli otcově ponechal, jak by mu

5*
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listinu chtěl dáti vyhotoviti. Jen toho si přál, aby
se to stalo -hodně brzy.

Bylo tedy sepsáno, že se Alois odříká veškeré
moci soudcovské na celém markrabství vůbec, dále

„že seodříká veškerých práv na lenní statky a že
ihned dostane dva tisíce tolarů, ale později každého
roku jen čtyři sta tolarů. Tato listina byla rozličným

právníkům ano i městské radě v Miláně ku posouzení
předložena, by se vyhnulo sporům, které by z toho
pojíti mohly, a později poslali ji císaři ku potvrzení;
neboť běz.jeho svolení nemělo přenesení práva po
stupního platnosti, poněvadž tyto statky vlastně
císaři přináležely a on.je pouze k užívání svěřoval.
Že se ta záležitosť u dvora císařského rychle vy
řídila, měl Alois. vévodkyni mantovské, Donně
Eleonoře rakouské, děkovati, jejížto přízni, věda,
jaký vliv u. dvoru má, se odporučil. V 5. hlavě
jejího životopisu vykládá se o tom takto: Byl jeden
mladý, prvořézený markrabě, který milostí Boží
pohnut světa odříci se chtěl. Pokoušeli se mu to

vymluviti, ale nepovolil. Šlo jen o to, by mu císař
dovolil, aby směl svoje léno svému mladšímu bratru
postoupiti. Aby sefimu to povolilo, prosil Eleonoru,
by se za něho přimlouvala. Když to všecko byla
uvážila a.o povaze toho, jenž se chtěl světa odříci,
dokonale se přesvědčila, měla ho k tomu, aby své
předsevzetí provedl, prosila za něho u svého bratrovce
císaře Rudolfa, jak nejlépe mohla, tak žedostal
žádané dovolení. Tak se splnila jeho svatá touba
a za několik let po tom rozloučil se mladý ře
holník se světem, aby obdržel v nebi korunu
věčné slávy.
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Hlava X.

Cesta sv. Alolsia do Milána aJeho pobyt tamže.
Zatím než došla odpověď císařova, kterou se

zřeknutí markrabství ve prospěch Rudolfa potvrditi
mělo, bylo třeba markraběti některé záležitosti
v Miláně vyříditi. Poněvadž nemohl to sám zaštati,
jsa pakostnicí nemocen, poslal Aloisia, na jehožto
moudrosť se zcela spoléhal. Byltě mu již dříve vše
lijaké záležitosti svěřil, a dobře je vyřídil ku vše
obecné spokojenosti. Proto jel Alois do Milána,
uposlechnuv rozkazu svého otce a bylo ho tamtřeba
po devět měsíců. V tom čase tak dobře a rozumně

všecky záležitosti, ačkoliv byly velice spleteny,
uspořádal, že se mu až divili.

Nebylo však toho času pro něho škoda, neboť
studovav ve Španělích logiku, studoval toho času
v Miláně v koleji Brerské u Jesuitů silozpyt. Úinil
tam veliké pokroky ve vědách, neboť byt velice
nadaný. (Chodíval obyčejně do koleje každého dne
ráno a odpoledne, poslouchal tam přednášky a, když
pro jiné. zaměstnání nemohl, dal si od druhých
přednášky opsati a pak se doma učíval. Když byly
disputace, nejen že býval přítomen, ale i dokazoval
a obhajoval jednotlivé věty jako druzí žáci; v ničem
nechtěl býti výjimkou. A ačkoliv při obhajování
vět velký rozum a ostrovtip ukazoval, přece byl
tak skromným a opatrným, že mu nikdy newýšto
nerozvážné slovo z úst a v jeho chování se nic
chlapeckého nejevilo. Tak se o něm jeho vlastní
učitel vyjádřil. Pro tuto skromnosť a opatrnost
v dokazování a obhajování, požíval u všech veliké':
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vážnosti. Také se učil každého dne v téže koleji
počtářství a poněvadž jim professor nediktoval,
diktoval doma svémukomorníku výklady professorovy
z paměti. Komorník potom tyto výklady u sebe pře
chovával jako drahocenné ostatky.a: ještě P. Ceparimu
je ukazoval. Velice se tento otec podivoval, ře nikdy
důkazů z počtářství nezapomněl, ba ani písmen, počtů,
čár a rozmanitých výměrův a jmén této vědy si
nespletl. Do koleje chodíval Alois vždy prostě, nosil
černé šaty z hrubé florencké látky, ale kordu nikdy
nebral. Také na cestě. slova. nepromluvil se svým
společníkem, a vždycky chodil pěšky, ačkoliv bylo
doma koní dost.

Jeho největší zábavou v Miláně bylo choditi do
kláštera k Jesuitům as nimi se baviti. A drahně
času v koleji strávil. Rozmlouval obyčejně s tím
neb oním otcem o Písmě svatém neb o životě du

chovním. Též jeho učitel mudrosloví pozoroval, že
když mluvil s řeholníky nebo s jinýrm osobami výše
postavenými, vždyeky z úctý k nim měl oči sklo
peny a nikdy jim nehleděl do tváře, leda zřídka.
Nerozmlouval jenom s knězi a studujícími, ale i
s bratry řeholními a zvláště s vrátným oné koleje.
Za velikou česť si ve své pokoře pokládal, že mu
dal klíče, když měl některého otce zavolati. Těšilo
ho to zajisté jakoby už v řádě byl.

Věda, že každý čtvrtek měli prázdno, nebyl-li
totiž toho dne svátek, a že otcové chodí na pro
cházku do letohrádku jménem Gřisolfa,asi půl druhé
míle od brány komasinské, chodíval Alois na tu
stranu procházkou, nechával sluhy své jíti pozadu,
chodíval sám a buďto při tom četl duchovní knihy
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nebo rozjímal. Také na jaře trhával fialky a, když
uviděl některé kněze, zdvořile se. jim poklonil, šel
pak za nimi, díval se na ně neustále a pokládal je
za šťastny, že mohou sloužiti Bohu, a nic jim ne
překáží, jako bohůžel jemu. Když přicházel už
k letohrádku, zase se vrátil a tak potkával.ostatní,
a když všichni zašli, vrátil se všecek potěšen domů.

V masopustě chodíval každý den do koleje,
aby vyhnul světským zábavám amohl se baviti o
duchovních věcech. Říkával, že jeho zábavou jest
choditi.-k oteům do koleje a že mu působí více ra
dosti, když může s nimi rozmlouvati, než všecko,
co jest na světě. O světských zábavách mluvíval
s takovým opovržením, že bylo viděti, jak málo mu
k srdci přirostly. Jednou v masopustě se konaly
v Miláně veliké projížďky a turnaje a sešli se k nim
všichmu lidé z celého města a zvláště mladí jinoši
ze stavu šlechtického. Každý měl krásného a bo
hatě vyšňořeného koně, jak jen nejlépe bylo možná.
Alois také se šel podívat na turnaje, ale pouze proto,
aby dal druhým příklad sebezapření. Ačkoliv měl
dosť koní pohotově, přece přijel onoho dne na malém
a starém mezku, jsa doprovázen svými dvěmasluhy.
A také se projížděl po ulicích jako druzí-šlechtici.
Chtěl to učiniti světu na posměch, jako se mu mohl
1 svět posmívati. Dívali -se na to mnozí řeholníci a
velice se tím potěšili a vzdělali.

Co se týká pobožných cvičení, neopomenul ni
čeho ze svých obyčejných pobožností. „Chodíval
často na různá svatámísta, zvláště k Panně Mari
od sv. Celsa, -ku kteréž tehdy mnoho lidí putovalo,
poněvadž se tam děly zázraky. Každou neděli a

)
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každý svátek přijímal sv. svátosti ve chrámu Páně

u sv. Fidéla a všichni byli jeho příkladem povzbu
zeni, neboť věděli, že jest svatý. Vykládá ztoho
časůotec Karel Reggio (Redžo) že když -chtěl
hodně horlivě a pobožně kázati; obrátil se k Aloisiovi
a hleděl na něho (byl totiž pokaždé na jeho kázaní
pod kazatelnou) a jediný pohled na něho tak jej
dojal a rozehřál, jako kdyby něco svatého uviděl.
Za takového světce tehdáž.již Aloisia měli.

Hlava XI.
Alois obdržel od císaře dovolení odříci se svých statků,

jest však na novo od otce pokoušen.

Ještě v Miláně obdržel Alois zprávu; že císař
povolil, že se smí odříci svých statků ve prospěch
svého bratra a s radostí už čekal na onen okamžik,
kdy ho otec nazpět do Kastigliona povolá a ode
jíti mu dovolí. Nemyslil, že na něho čeká ještě nová
překážka, pro kterou se jeho odjezd do řádu valně.
opozdil. Markrabě buďtože myslel, že ho/Šekání

už omrzelo, anebo, že si Alois jinak namyyji sám.
o tom mluviti nezačínal. A také láskouádiů

zaslepen jsa, nechtěl ho propustiti. Jednou sání: přijel
za. ním doMilána a začal na něhó naléhati, co myalí.
Chce-li skutečně do řádu vstoupiti, anebo raději
doma zůstati. Takové otášíky se Alois nenadál. Roz
hodně však otci odpověděl, že už se na to neustále
těší, až mu otec odejíti dovolí.

Vida markrabě, že je Alois ve svém předse
stzetí stálým ano iještě statečnějším než dříve, zase
se na něho začal hněvati a vytýkal mu, že není tak

špatným křesťanem, aby se protivil Bohu, když by
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ho jistě k sobě do řádu volal; ale že mu káže
rozum, aby tomu nevěřil, že jeho povolání pochází
od Boha, že to je jenom jeho výmysl. Právě sy
novská láska prý Aloisiovi káže, aby toho nechal,
poněvadž on, jeho otec, jest neduživým a potřebuje
ho, aby jej ve vládě na markrabství a ve spravo
vání statků zastával. Rudolf prý jest ještě mladý,
a příliš ještě dětinský, proto se na něho spolehnouti
nemůže. Jemu však dal Pán Bůh tolik vzácných
schopností, že může směle již nyní vládnouti. Co
se nebezpečí, že by svou duši ztratiti mohl, týká,
není se čeho báti, neboť je: velice pobožným a
opatrným a velice laskavým. Že mu nebude, jako
zcela neodvislému pánu, nikdo brániti aby se po
božnému životu neoddával. Naopak, že jeho svatý
příklad všecky ke ctnostnému životu povzbudí; že
se tak také do nebe dostane, když ve světě -zů
stane. Také mu připomněl, jak si ho už teď pod
daní velice váží, ctí a milují, a že ho zrovna se
pjatýma rukama prosí, aby nad nimi panoval. Že
si svým milým chováním lásku a přízeň všech ital
ských Kňížat, kteří s ním obcovali,'získal. Konečně
mu pravil: „Hleď, jak jsem nemocen a pakostnicí
tak sklíčen, že se sotva hýbati mohu. Proto nemohu
déle vládnouti, a břímě vlády musí se mne sňato
býti. Ty pak IMned bys je mohl převzíti. Když
však do řádu vstoupíš a mne opustíš, podlehnu těm
nesnázím a nemoc mne sklátí do hrobu. Ty budeš
pak smrti mé příčinou.“ — A dal se před ním do
velikého nářku.

Alois to všecko pokorně vyslechl, poděkoval
otci za jeho lásku a otcovskou péči, a odpověděl
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©jemu: Že si už všecko rozvážil a že ví, co je jeho
povihností. Kdyby ho Bůh do- řádu nevolal, že by
se velkého provinění dopustil, kdyby mna stav,
v jakém otec jeho vězí, ohledu neměl, kdybyho
neposlouchal a jemu nechtěl sloužiti, poněvadž je
jemu po Bohu nejvíce díky povinován. Že však to
nejsou žádné vrtochy, že do řádu vstoupiti chce,
nýbrž že ho Bůh volá ke svaté službě, proto může
doufati, že On, jenžto všecko řídí a spravuje, všecko
k dobrému -a ku prospěchu jeho rodu a mark
hrabství obrátí.

Jsa markrabě přesvědčen, že si Alois na jisto
myslí, že ho Bůh do řádu volá a proto se tak chová,
uznával, že to přesvědčení u Aloisa třeba zviklati.
Znova tedy prosil různé světské pány a řeholníky,
aby povolání Aloisiovo zkoušeli a jej o opaku pře
svěděili. Počali zase mnozí páni Aloisia zkoumati a
to kolikráte za den. Avšak všichni poznali, že,
ačkoliv mu různé námitky činili, přece ničeho ne
pořídili. Naopak, všichni se divili jeho rozumu a
jeho stálosti, a tak uznal konečně i otec, že nezbývá,
než Aloisiovo povolání do řádu schváliti. Než ještě
jednoho prostředku umínil si užiti. Dalse jednoho
dne zanésti do kláštera tovarýšstva Ježíšova u
sv. Fidela (byltě tehdy tak pakostnicí sklíčen, že
choditi nemohl); dal si zavolati do jedné světnice
Patera Achilla Gagliardiho (čti Galijardiho), jenž ve
městě veliké vážnosti požíval, prosil ho, aby před
ním Aloisiovo povolání zkoušel a slíbil mu, že se
podle jeho rady zachová. Ctihodný -kněz počal
Aloisia. rozebírati ze všechstran a činil to po celou.
hodinu velice svědomitě. Předkládal mu všecko, co:
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si jen mohl proti jeho povolání vymyaliti a poučoval
ho o-všech obtížích řeholního života. A tak mluvil
přesvědčivě, že. si Alois bezmála myslil, že s návodu
markraběte nemluví ani pravdu. Sám nejednou
přiznal, že se tomu divil, jak mohl tak ctěný a
všeobecně milovaný kněz na něho tak dotírati! Ku
konci však otec. Gagliardi Aloisiovi pravil: „Pane
Aloisi, máte pravdu, tak se.to má, jak jste pravil,
nelze © tom pochybovati, že máte povolání, jsem
vámi dojat' a spokojen.“ Avelice se kněz ten divil,
že tak sv. Tomáše a jeho důvody o pravém po
volání zná. Alois byl rád, když ho tak o jeho po
volání ujistil a poznal,'že dříve jen proto tak proti
jeho povolání mluvil, aby ho docela zkusil.

Když Alois odešel, pravil markrabě onomu
knězi, že je sám o povolání Aloisiově úplně pře
svědčen; vykládal mu, jak svatý život Alnis už od
dětinství vedl a doložil, že mu beze všeho dovolí,
aby do řádu vstoupil. Po několika dnech vrátil se
markrabě do Kastigliona a nechal Aloisia ještě
v Miláně, poněvadž ještě všecky záležitosti ne
vyřídil. Alois si jak jen možná se vším pospišil,
aby se mohl brzy vrátiti domů a odříci se svého
markrabství, neboť každá chvíle se mu zdála věč
ností. Již -bybyl nejraději v řádě býval.

HlavaXU.
Alois koná v Mantuí duchovní cvičení a znova trpí

pro své povolání.

Když Alois všecko v Miláně byl vyřídil a měl
se vrátiti do Kastigliona, napsal otci generálovi velmi
krásný list, ve kterém mu popisoval obtíže, které
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mu pro jeho povolání trpěti jest a proč posud do
řádu vstoupiti nemůže. Též se s ním radil, co má

zdělati, kdyby mu otec nové překážky proti jeho
povolání kladl, zdali by snad o své ujmě, bez do
volení otcova do řádu měl vstoupiti? Jakkoliv ge

neral sv. mládence, tolik. již sužovaného, velice
litoval, přece mu neradil, aby bez dovolení otcova
do některého kláštera do noviciátu vstoupil. Jen
aby vyčkal, až mu otec dovolí, že to zajisté bude
více sloužiti ke cti a chvále Boží, k jeho dobrému
a ku prospěchu celého tovaryšstva. Alois se tím
uspokojil. Poněvadž však věděl, co mu bude ještě
doma podstoupiti, odebral se prve do Mantui, aby
se tam na nové boje posilnil. Chtěl tam konati
v koleji Tovaryšstva duchovní cvičení dle návodu
sv. Ignáce. Bylo to v měsíci červenci r. 1585.

Právě tím časem, co tam sv.:Alois přijel, očeká
vali všichni v Mantui posly z Japonska, kteří přišli
z oněch dalekých krajin do Říma, aby jménem svého
krále a japonského národa složili sv. Otci, náměstku
Krista Pána, povinný hold, neboť byli přičiněním
missionářů na svatou víru obrácení. Vykonavše u
Řehoře XIV. a po jeho smrti u Sixta V. poselstvo,
vraceli se do své vlasti. Než se však vrátili domů,
chtěli navštíviti svatý domek Matky Boží v Loretě
a bylo jim právě Mantovou cestovati. 'Přišedše do
Mantovy, byli od vévody Viléma a jeho následníka
Vincence zrovna královskými poctamipřijati. V městě
postavili jim na přivítanou krásné brány, z okoli
se zběhli všichni lidé, aby se na tu nevídanou slávu
a cizí vyslance podívali. Alois se však o to nestaral,
nic se jeho srdce nedotekla ta sláva a podívaná.



— 17 —

Započal duchovní cvičení. (Celý den trávil
v klášterní celi buď na rozjímání, nebo na modlitbách,
důchovním čtení a zpytování svědomí. A tak málo
jedl, že skoro ničeho nepožíval. Ti, kdož mupři
nášeli oběd, až nad tím žasli, že tak málo jí, a divili
se, jak může býti živ. Duchovní cvičení konal po
čtrnáct dní pod vedením P. Antonína Valentina,
kněze v duchovním životě velice zkušeného, jenž
byl po 25 let rektorem a novicmistrem v benátské
provincii. U něho vykonal sv. Alois zpověď z ce
lého svého života.

Byl velice dojat světcovou pobožností, zkrou
šeností a ctnostmi, jak sám .byl vyznal, jsa od
biskupského vikáře Lepida z Reggia .(Redža)
v Novelláře na to tázán. I vyslovil se před
biskupským vikářem takto: „Bůh je mi svědkem,
že nejenom to vím od našich otcův, ale především
od jednoho mládence, který byl jeho komorníkem
a jenž mu psávat výklady jeho učitelův a s ním se
učíval, že jsem od něho slyšel, jak'se velice kál,
ve svém pokoji se zavíral a jak velice ctnostný a
svatý život vedl. Měl jsem též příležitosť se všecko
od něho dověděti, poněvadž jsem s ním toho času
obcoval, když jsem byl jeho vůdcem v duchovních
cvičeních, která konal, aby lépe poznal, je-li do řádu

od Boha povolán a poněvadž si jeho markraběcí
jasnost, t. j. jeho otec přál, aby se poznal. Při
tě příležitosti jsem poznal jeho celé nitro a ni
čeho jsem nenalezl, co by mohlo býti těžkým
hříchem. Ale za to shledal jsem na něm veliké
ctnosti. Také ještě dokládám, že od té doby
jsem ho pokládal za velice svatého, nevinného. a:
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nesmírně čistého a tak jsem přede všemi vždycky
o něm mluvil“ —

"Není povědomo, proč musil P. Valentin náhle
odcestovati, a proto nemohl déle s ním duchovní
cvičení konati. I dali mu jiného za vůdce a tomu
se sv. Alois častěji zpovídal a také on pozdějipří
sahou potvrdil, že obdivoval jeho nevýslovnou la
skavost, čistotu, zbožnost, pokoru, sebezapirání a
jiné ctnosti. Tehdáž mu též dali čísti stanovy a
řeholi tovaryšstva Ježíšova. Když si je přečetl.
pravil, že neshledává v nich nic těžkého. Než od
cestoval domů, prosil o "opis rozjímání o umučení
Páně, aby se mohl jimi baviti a rozjímati. Pak se
dal pln horlivosti na cestu do Kastigliona.

Přišed domů, měl v úmyslu hned vyjednávati
o svých záležitostech. Ale uby nmeroztrpěil mark
hraběte, počkal několik dní. Čekal, až jestli o tom otec
sám začne. Vedl však mezi tím velice přísný a svatý
život, že se mu všichni dvořané a poddaní divili.
Když vycházel ze hradu, vždycky měl oči sklopeny,
toliko když ho poddaní pozdravili, uctivě je zdvihl
a tak byl ku každému zdvořilý, že téměř stále
chodil s hlavou odkrytou. Jsa v kostele s mladším
bratrem Rudolfem na mši sv., nikdy si neklekl na
připravené,aksamitem pokrytéklekátko, ale vždycky
klečel na zemi. Nikdy- si nechtěl v kostele -nebo
doma na podušku nebo na koberec kleknouti, ale
jen na zem a tak klečel po celé hodiny nepohnutý
jako socha. Nejprve byl na mši sv., potom se modlil
hodinky a pak konal rozjímání. Ve svátek a v ne
děli chodíval ke sv. přijímání a tak se dlouho po
sv. přijímání modlíval, že vykonal zatím Rudolf
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se Alois modlíval. Při nešporách nikdy nechtěl se
děti, ale klečel tak .se pobožně modlívaje, že byli
všickni. pohlkdem na něho dojati. Dama se postíval
a vykonával své obyčejné modlitby, větším dílem
dlel ve své světnici o samotě s nikýmnemluvě.
Tak se stalo, že někdy skoro ani slova nepromluvil,
a když mluvil, bylo to jen o potřebných anebo
duchovních věcech. Sám vyznal v řádě, že více
mluvil v řádě za den, než ve světě. za několik mě
sloů. Když přišel potom, jsa už v řádě, mezi pří
buzné, bylo se mu hodně přemáhati. aby nedal po
horšení těm, kteří ho znali, pokud byl ve světě,
aby si snad nemysleli, že si více v řádě dovoluje,
než dokud byl doma. A jak. dokonalý život v řádě
vedl, poznáme později. Podobně se to mělo s jeho
kajícími skutky. Tak se totiž kál, že se zdálo, že
od slabosti ani na nohách státi nemůže. Není po
chybnosti, že v tom překročil miru a meze vy
měřené, jsa unešen přílišnou horlivostí. Ale ne
zhřešil tím, neboť si myslil, že mu to tak dovoleno,
A poněvadž neměl nikoho, kdo by ho v tom vedl,
dal se vésti svou horlivostí. Proto říkávala mark

hraběnka markraběti, aby mu raději dovolil jíti do
řádu, že se Alois doma ještě umučí. Bude-li však
v řádě, budou ho míti představení na očích, ne
dovolí mu meze překročiti a on zajisté jich upo
slechne. Pročež sám sv. Alois říkával, že je pro
něho dobře v řádě, že tam více získal na duši a
také na těle. Měloť z toho jeho tělo prospěch, po
něvadž ho představení drželi na uzdě, aby se tolik
metrýznil.

g
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V tomtéž čase hleděl si získati své mladší

bratry, aby je naučil dobře se modliti a milovati
Pána Boba. Aby jim dodal více chuti, hladíval je,
hrával si s nimi po modlitbě a dával jim cukrovinky.
Z bratrů nejvíce miloval Františka, který dne
3. ledna r. 1593. nastoupil na markrabství po druho
rozeném Rudolfovi. Snad ho proto: tolik miloval,
že byl schopnějším a učelivějším a rád ho poslouchal,
anebo dokonce že předvídal, že bude kdysi chloubou
a podporou svého rodu. Když si jednou František
8 pánoši hrál a velice křičel,chtěla matka jíti ven
a panoše napomenouti, aby mu neubližoval. Ale
Alois jí pravil: „Nebojte se, paní matko, František
se bude, jak se patří, brániti, pamatůjte si, co vám
povídám: „František bude podporou našeho rodu.““
Markraběnka si to zapamatovala a že se to vyplnilo,
vědí všichni, kteří Františka znali. Vedlť dobře za.
oněch trudných časů vládu na svém markrabství
a spůsobil na svém panství mnoho dobrého !). Co se

1) Sv. Alois měl více bratrů a:-sester. Totiž: Rudolfa,
Izabellu, Františka, Karla, Kristiána, Aloisii, Ferdinanda a
Jakuba (Diega). Dva bratry mu zabili poddaní kastiglionští:
Rudolfa, kterého velice pro jeho vysokomyslnosť nenáviděli a
r. 1593. dne 3. ledna, právě když šel do chrámu Páně na
mši svatou,. zabili, pak Kristiána (Kristerna). 'Ubohá jeho
matka též dostala sedm ran, ač jim nepodlehla. František se
narodil 25. dubna 1577.; jako mládenec dostal se do Prahy
na dvůr císaře Rudolfa II., kdež byl až do roku 1593. panošem.
Ale nemohl na markrabství dlouho vládnouti. Mnoho vytrpěl
od -svých poddaných, kteří se mu tak špatně za jeho dobrotu
odměňovali. Ano chtěli ho též návodem vévody mantovského
pro léno Kastel Goffredo zabiti, sáhli mu na život, ale řízením
Božím smrti vyvázl. Roku 1609. byl jmenován od císaře
Rudolfa II. prvním knížetem kastiglionským. Byloť až do
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týče předpovídání budoucích věcí, vykládal jeho vy
chovatel Petr František del Turco, že Alois před
pověděl mnohé věci některým svým sluhům a pod
daným a všecko se vyplnilo do slová, jak to před
pověděl.

Zatím uplynulo již několik dní, ano můžeme
říci dlouhý čas a markrabě se ani slovem o:řádě
nezmínil. Co tedy dělati? Alois již po řádě velice
toužil, nemohl již ve světě vydržeti, všecko jej na
světě omrzelo. Umínil si, že se otce zeptá, co hodlá
učiniti. Jednoho dne přišed k otci připomenul mu
co nejuctivěji, že už by bylo na čase, aby do řádu
vstoupil. Vida markrabě, že nezbývá leč odpověděti,
spustí na něho: „Já nic o tom nevím, že bych ti
byl kdy dal dovolení do řádu vstoupiti a vůbec -ani
na to nepomýšlím, dokud si svého povolání lépe
nerozvážíš. Až ti bude dvacet pět let, pak budeš
moci na to pomýšleti. (Chceš-li však mermomocí

jíti — jdi si, ale pamatuj si, že já toho nedovoluji
a še se tě v takové. případnosti odříkám.“

Takovou -odpevědí byl ubohý Alois všecek
omráčen a začal otce s velkým nářkem prositi,
aby se nad ním smiloval a jemu toho pro lásku
Boží nedělal. Markrabě však stál na svém; nechtěl
ničeho ani slyšeti. Alois vida, na čem je, dal sičasu

toho roku Kastiglione markrabstvím. Dříve měli markrabata
též titul knížete, avšak sv. říše římské. Císař Rudolf II. po
výšil Kastiglioné na knížectví. František si také vzal za
manželku českou paní Bibiánu Pernštýnovou, kterou velice
miloval; když muzemřela (bezpochyby roku 1615. anebo 1616.),
tak velice pro ni truchlil, že žalem nad smrtí své manželky“
zemřel dne 23. října 1616.

„Dědictví“. 6
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M a.odešel.v©.svémzármutkudo,SVÁ;,světničky.,Tam. se. mpdlila:napsalgenerálovi Toxa..
ryšatva: Ježíšova list, ve.kterém bo progil.o..radu,;,
Poněvadž však“markrabě na.,něho.stále naléhal,aby.,
až.do 25. roku „počkal4. protože nemohl, odpovědi.,
P., generála se: dočkati, a by. novým..mrzutostem,
vyhnul, raději otci odpověděl:. že jest to sice bo-..
lestné „pro.něho. a. nic. tak pokoj jeho. duše: neruší,
jako když má čekati na vstoupení do. řádu, aby
tamBohu mohlsloužiti; ale že. se přece.jeho vůli
pod dvěma podmínkami. „podrobí a dvě nebo tři léta.
počká, aby ho nezarmoutil. Že ho chce.ve všem
po „Bohu jak jen bude moci poslouchati, zvláště
když mu P. generál radil, aby svůj úmysl jense
svolením otcovým provedl, kdyžto jen nebude proti
jeho svědomí. Nesplní-li se však jen jedna podmínka;
nebude moci se zalíbiti otci, aby Boba nepohněval.
Raději že bude proti jeho vůli světem choditi, když

ho otcové Tovaryšstva nepřijmou, než aby jednal
proti svému svědomí. Podmínkypak že jsou ná
sledující: předně, Že v tom čase, než do řádu
vstoupí, bude bydleti v Rímě, aby o své povolání
nepřišel a by tam -mohl lépe studovati. Za druhé:
aby markrabě poslal P. generálovi dopis, ve kterém
mu slíbí, že mu potom do řádu vstoupiti dovolí,

aby zase nových protivenství nemusil trpěti.
Markrabě se zase rozzlobil, když mu Alois

takové podmínky kladl, poněvadž se jeho plánům
naprosto protivily. Chtěl Aloisia jenom hodně dlouho
zdržeti, aby na svůj úmysl posléze zapomněl. Po celé
dva dny nechtěl o těch podmínkách ani slyšeti.
Konečně vytrvalostí Aloisiovou přemožen a boje se,
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aby: ho nerozhořčilu on mů ještěněco nevývedl;'
eo'by'ho více mrzeti mohlo,dal se' uprosit« slíbil
muj' záč prosit: Sv. Alois““hnedo 'tom'podal P. ge-.
neřálovi zprávu, proč se posavád dóštaviti nemůže,
potiěvadž ' otec jeho “to dovoliti nechce, leč za těch
podmínek, a zároveňtoho velicelitoval, že se 8 onou
záležitostí takodkládá.

Véliký zármutek sklíčiljeho srdce, a jak pravil,
poněkolik dní oplakávalsvé neštěstí, že 'se'
z tak urozenéhorodunarodil a že je' prvorozeným
synem. Se svatou závistí 'pohlížel'na ty, kteří se
zrodili z nižšího rodua protomohli bez takových
překážek do řádu vstoupit. 'Avšak Bůh, jenž po
těšuje zarmoucené a ochotně vyslýchá prosby ztrá-
pených,: vynalezl jiný způsob, aby Aloisia potěšil,
když se toho nikdo ani nenadál. Odstranil jedním
rázem všecky překážky, aby jeho miláček došel
svého cile. Stalo se to takto.

Když se o -to jednalo (jak se s otcem umluvili),
že má sv. Alois bydleti v Římě, přál si markrabě,
aby bydlel -u kardinála Vincence Gonzagy, a proto
prosil vévodu mantovského Viléma, aby mu do Říma
psal. Vévoda maje Aloisia ve veliké lásce slíbil mu
to s radostí. Když se však vévoda s markrabětem
pro jisté věci nepohodli a tak nevěděli, kdo má
dříve psáti, nebo ani jeden ani druhý z jistých
příčin psáti nechtěl, nechali toho oba. Zdá se, že
to tak Prozřetelnosť božská zřídila, aspoň tak o tom
soudil Alois. Neboť kdyby byl vévoda k vůli mark
hráběti kardinálovi do Ríma psal, byla by vznikla
v :celé záležitosti ještě větší nedorozumění a zmatky

4 Alois by z nich ani za několik let nebyl výván.
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Kdyžse ten plán tak zmařil, usmyslil si markrabě,
že by Alois mohl v římskémsemináři přebývati,
že bý se mu tam upravila zvláštní světnice, že by
měl několik sluhů k obsluze a že by tam. mohl
pod vedením otců z Tovaryšstva studovati. Poněvadž
to však bylo proti pravidlům a stanovám onoho
ústavu a nikomu Be to nedovolilo, poslal Ferdinand

do Říma k patriarchovi Sciplu Gonzagovi posla
s psáním, ve kterém ho žádal, aby s otcem generálem
vyjednával, by mu to bylo dovoleno. Patriarcha se
tomu podvolil, avšak když mu generál vyložil, proč

-to dovoliti nemůže, uvěřil tomu a psal to mark
hraběti. Nicméně markrabě doufal přece, že by toho
dosáhl i prosil Aloisia, aby požádal kněžnu Eleonoru
rakouskou a vévodkyni mantovskou, která J esuitům
mnoho dobrodiní prokázala, by mu to vymohla.
Ale Alois mu na to odpověděl, že se to nesluší,
aby o takovou věc prosil, že by mu to bylo na
škodu v duchovním ohledu a že by tím utrpěl na
své cti a vážnosti. Nebo by si všichni myslili, že
už buďto do řádu vstoupiti nechce, anebo že nemá
aspoň velké chuti, zvláště když. teprve před ně
kolika měsíci tutéž paní žádal, aby mu pomohla,

by mu conejdříve od císařebylo povoleno mark
hrabství se odříci.

Když se ani tento plán nepodařil a markrabě
zase se rozmýšlel, jak by svého cíle došel, vzchopil
se Alois a znova s důvěrou prosil Pána. Boha, by
mu byl nápomocen. Když se jednou Alois po čtyři
nebo pět hodin modlil, abý ho Pán Bůh z oné
nejistoty již vysvobodil, tak se cítil posilněným na
duchu, žecho to jaksi nutilo, aby šel k otci a prosil
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o dovolení. Domnívaje se, že ona statečnosť pochází
od Boha, ze zvláštního vnuknutí Ducha svatého,
vstal a hned šel k markraběti.

Otec právě ležel, jsa nemocen pakostnicí. Alois

mu pravil vážně a s důrazem: „Pane otče,já jsem
zcela ve vašich rukách (ve vaší moci), dělejte sl
se mnou, co se vám líbí, ale pravím vám, že mne
Bůh do Tovaryšstva Ježíšova volá, a když se mému
povolání protivíte, protivite se vůli Boží.“. To po
věděv, šel do své světnice, aniž čekal na odpověď.

Markrabě byl tou neobvyklou řečítak zaražen,

že nemohl ze.sebe ani slova vypraviti. Ale když
sl začal rozvažovati, co se už synovi napřekážel,
trápilo ho svědomí, že tím uráží Pána Boha. Když
si však na to vzpomněl, že má ztratiti tak dobrého
syna, tak mu toho bylo líto, že se obrátil ke zdi
a začal nesmírně plakati. Dlouhou chvíli tak velice
plakal, naříkal a vzdychal, že to.celý dvůr slyšel
a všichni se divili, co se mu asi stalo.

Pak si dal Aloisia zavolati a řekl jemu: „Synu
můj, zasadiVs hlubokou ránu mému srdci, nebo tě
miluji a vždycky jsem tě miloval, jak toho zasloužíš.
Já jsem na tebe skládal všecky naděje své a svého.
rodu. Ale když tě Bůh volá, jak mně to pravíš,
nebudu ti v tom brániti. Jdi si, kam se ti líbí, já
ti k tomů dávám svépožehnání.“ To pravil s ta
kovou láskou, že se zase dal do velkého pláče, že
ho ani nemohli upokojiti. Alois mu za to poděkoval
a odešel ze světnice, aby mu nepřitížil. Přišed do
pokoje zavřel se, klekl si a s rozepjatýma rukama,
á s-očima k nebipozdviženýma děkoval Pánu Bohu,
s pláčem, že mu ono vnuknutí dal a že ho tak

$



— -86 —

-vytdýšel : [:-odevsdal: se Bohů v: oběť. sápalnou,
oplývaje vnitřníradostí;: žé se nemohl ani 'dosti:Pána

„Boha nachváliti, a, jemu se naděkovati,. Pak si sedl
a napsal P. generálovi Klaudiu Akvavivovi 1) list,

že dovolení již obdržel; list zní:

„Vysodeétěný;milý Otče v Kristu

"Vaše Důstojnosť ani neuvěří, jak veliké po
těšení mně Pán Bůh spůsobiti ráčil v těchto dnech;
jakož jsem vždycky v neskončené milosrdenství
božské :„velebnoskidoufal: že: po: tuhém 14-kretém
boji obrátí k dobřémů "a lepšímu onu záležitosť
mého: věčného.spasení. Poněvádž. nepochybuji, že
mne, Vaše: Důstojnosť konečně: potěší, mohu bez
pečně říci: faota: est. tranguillitas magna (stalo!se

-utišení velhké):a-na .odehodnou z otoovského.domu:
: eb <domus mea hodie salra facta eat (a stalo. se

domu mému -spasení). Račtež: mně tedy, Vaše
Důstojnosti, brzo sděliti, kdy. mám odcestovati ad

. eanotam civitatem(do svatého. města), kdežsídlí
náměstek Pána! našeho Ježíše Krista, abych mohl
bráti- podíl na svatém obeováníse svatými lidmi
a vyušitkovati: jejich svatých napomenutí,bych
se mohl polepšiti a abych-mobl dle jejich příkladů .
s pomocí Boží:novum hominem (člověka.nového)
na. sebe. obléci..:Můj pan otec Vám -ovšem podá

; r .P dní Aa —p „=

1)P. Klaudius,Akvayiva,.pátý generál Tovaryšstva Jeňíšova,
narodil se roku .1544., byl synem vévody z Atri a dalekým

příbuzným sv. Aloisia z větve rodu Gonzaga Sabionetta Bozzoli.
Byl velice zbožnýma učeným generálem, který velice řádu

>prospěl:Sv. Aloisiovi byl pravým otcem a po jeho smrti mohe
ki -rozšířeníjeho -úcty přispěl. Zemřel 81. ledna 1615. —©
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usppávu: Abych Vám od té. chvíle -svou poslušnosť

* dosvěděil,na .koneeVámruce. libám. -+

"©Kastigliohedne 15.srpna.1588| nete
7 nebevzettPánnýMarie.ie.

Vaší Důstojnosti

HA (I :!.,. 7 „i

+ „4 SymvwKristu nejoddanější
+ AloisGonzaga.“

pilávůxm. | o
'Alels.odříká:se' markrabství a obleče ab.do roucha ře

„holního, ;i

Jakmile obdržel Aloisod;-otce: dovolení,hned
se zpráva 0- tomrozletěla -pozámku a pocelém
Kastiglioně a spůšobila u všech. poddaných: vše
obecný smutek a pláč. Neboť'služebníci a poddaní
byli by rádi měli Aloisia pánem-na Kastiglioně,
ctiliť ho a milovali, jako velikého světce. Když za
posledníeh dnů -pobytu svého procházeli:se. -někde
městečkem, sbíhali se. k němucelí zástupové, jiní
zase tlačili se k: oknům a -ke dveřím,abyho viděl;
a uotivě-ho pozdravovali. Mnozí sé s: ním i loučilš

'a tak -o něho plakali, že ani gámse nemohl zdržeti
a plakal s nimi. Kteří byli s ním:poněkud známi a
na dvůr.markraběte ehódfvali,přieházeli k Aloisiovi
a se slzami:v očích muříkali: „Milostivý pane
Aloisi, proč pak nás opouštíte? Máte tak krásné

panství a poddaní vás tolik: milují. Ještě více vás
milují néž svého knížete, jsouce vám zcela oddáni.
Všichni jsme vás milovali a na vás své naděje

„skládali a právě když jsme se těšili, že budete nad
námi vládnouti, nás opouštíte?“ Alois jim odpovídal:
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„Právím vám, že si chcř získati korunu nebeskou
a velký pán, který má mnoho poddaných, může
jen s velikou obtíží duši svou spasiti. Nelze dvěma
pánům sloužiti, světu a -Bohu, chci sobě spásu svou
zabezpečiti a vy to také udělejte.“

Ačkoliv náš tmilý sv. Alois neustále po tom
toužil, aby mohl. dům otcovský opustiti a odebrati
se již do domu Otce svého nebeského, bylo mu
přece několik neděl ještě na to čekati, dílem proto,
že matka odejela do Turina navštívit vévodkyni
savojskou, a dílem proto. až by se vyřídilojeho
odřeknuti se markrabství. Nebo jak byl císař na
řídil, měli při -tom úkonu býti všichni nejbližší
příbuzní z rodu Gonžagů přítomni, poněvadž,kdyby
rod markraběte vymřel, měli po něm jeho panství
děditi. Poněvadž byli tito pánové v Mantui, chtěl
tam markrabě k většímu jejich pohodlí zajeti, ačkoliv
byl ještě nemocen. Když přišla doba ódjezdu, odejel
márkrabě s markraběnkou, aby ho do Mantui do
provodil. Když Alois s ostatními z Kastiglione od
jížděl, nejen všichni dvořané, mužové i ženyplakal,
ale možno upřímněříci, že všichni lidé na celém
panství slzeli, poněvadž věděli, že se Alois již ne
vrátí. Kdýž odejel, nemluvili po několik dní o ničem,
leč. o tom, že jejich dobrotivý a svatý pán odešelajakbylveliceetnostným.© Všichnihoměliza
svatého a nemohli se dosti vynadiviti, kterak opustil
všecko, co: měl, aby mohl Bohu sloužiti a kterak
pro svoje povolání mnoho od svého otce vystál, ale
přece všecko tak trpělivě snášel, až si dovolení vymohl.

V -Mantui se zdržel Alois téměř dva měsíce

a nejvíce chodíval do koleje Tovaryšstva Ježíšova,
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kdež se s.otci Tovaryšstva bavíval, se,zpovídával a
často přijímal, že-se mu všichni Mantuánští podivovali
a zvláště urození páni, kteří si o tom vykládal,
proč tam Alois přijel. Tam bylo Aloisiovi čekati,
až se celá listina odříkací upraví.

Jednalo sezvláště o 400 skudů (tolarů), které
mu otec chtěl každoročně na jeho běžné potřeby
vypláceti a se kterými moh! libovolně nakládati.
Když onu položku o 400 tolarech chtěl markrabě
v hstině vší mocí nechati, dověděl se, že „není
členům Tovaryšstva dovoleno, aby nějaký majetek
měli, a proto nezbývalo, leč to vypustiti. Pravil mu
totiž rektor tamějšího kolegia, že není nikomu do
voleno něco míti, ani na rozdávání podle libosti,
ani ku vlastnímu prospěchu. Měl tedy Aloisia -k tomu,
aby se t toho odřekl. -Alois byl.s tím zcelasrozuměn,
vždyť mu šlo jen o to, abyse co nejdříve mohl
do Říma dostati.. Někteří právníci však pravili, že
listina bez oné položky bude neplatna, neboťbyla
od císaře ve své celosti podepsána. Tak uběhlo
zase několik dní, než se tu věc vyřídila. Aloisiovi
bylo líto, že je tak zdržován, ale přece se toho
dočkal, že se všechno upravilo dne 2. listopadu
r. 1585. u přítomnosti několika vážených. osob.

Toho dne shromáždili se v paláci sv. Šebestiána,
kde markrabě bydlel, nejvzácnější členové -z rodiny
Gonzagů (mezi nimi princové Vincenc a Prosper
Gonzaga) a Alois se měl před nimi všeho odříci.
Jak. tito pánové vykládali, když předčítal notář
spis o zřeknutí se všeho statku, zmocnil se mark
hraběte veliký žal nad tím, že hořce plakal; ale
za to Alois, když viděl, že „se jeho touhy vyplní,
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stak:Be rádóval, že Don Prosper Gonzaka-pravil; že

„ho nikdy:tak: veseléhoneviděl jako-tenkráte:: Kbátee
opřed tím než měla býti listina podepsána, přišlo
tk Aloisioviměkolikvžšenýchpánů s mladým vévodou

;mentovským“Vincence 4-vyčítali: muy:že-olícebýti
řeholníkema ještě všělikýtni prostředky© to usilovali,

oby E onomu.odřeknutí přece nedošlo.+Jakmile: byla listina.podepsána -a Aloisse:atéla
věta "odřekl,*odešel -do -své «wwětnice.a více než
hodinu na kolenou: PůěnuBohuděkoval, -že.mu: dal
"milost, že -ho učinil:hodnýmdojíti: pokladusvaté
„ohudoby,.po kterém 'toliktoužil. A takovou sladkosť
"eátilpři tom ve svém:-srdci;'že to mezi nejvzácnější
-návštěvy Boží, kterými ho Bůhvyznamenal, počítal.
Když svatý mládenec Bohu poděkoval; vstal, zavolal
„atihodného kněze, jménem Ludvíka Kattanea, -do
pokoje,: poprosil ho, aby mu posvětil jesuitské šaty,
které si dal. potajmu v Mantově ušiti, svléklse
sebe šaty světské, ano i košili a hedbávnékalhoty,
oblékl: si roucho duchovní a šel potom:do sáluse
ukázat-svým příbuzným. Všichnipáni seděl právě
u oběda,který jim:vévoda ku pootěAloisiověuchystal.
Jak' byli neočekávanýmvýstupem Aloisiovým překvapeni!© Všichmzačaliplakatia:zvláštěotectak
naříkal, ač se velice přemáhal, že: sepo celý oběd
nemohl alzám ubřániti. Než Alois. začal přt té. pří

Ježitosti všem s. mírnou veselostí o rozličných 'ne
bezpečenstvích stavu světského vykládati a, jak
lze lehko Boha uraziti, jak jsou -světské statky

„meotňy a jak těžko knížatům a vysoce postaveným
"spasit duši a:jak:vážně by měl každý na -spaseníisvé
dyše::pomýšleti: A:mluvil tak nadšeněa přesvědčiě,



»„že'hovšichni: pobošně -a uctivě poslouchali a:dlouho

-a dlóuho:st 0:té:jeho rozmluvě:(vykládali der

Hlavaxv.
$w, Alois loučí: só:s;:rodiči, jede: do Říma a! zastavíse

| , na. cestěu. Matky,Božív Loretě, | |
Druhého dne, t.-.j.: 3.. listopadu, rozloučil.se

„Alois s vévodoua vévodkyní mantovskou,s. mladým
vévodou Vincencem a. s jinými příbuznými. Na
večer přišel k rodičům;! padl: před -nimi na: koleňa:
a „prosiljich poníženě. o: požehnání. Jak asi při tom
slzeh, každý: si“lehko pomyslí. 4.:listopadu. ráno
dal se na cestu. do Říma. se: služebníky, které. mu
markrabě- dal na cestu. Doprovázel lio též kněz
Ludvík Kattaneo, kteréhosi;-za:zpovědníka a. du
chovního vůdce na cestě:vyvolil, a též jeho milovaný
vychovatel, Retr. František -del Turco. Ani byste
neuvěřik, 8 jakou. klidností: se. svými. nejbližšími
příbuznými.se rozloučil, ač viděl, jak hořce o něho
"plakalil. Doprovázel ho. též mladší :bratr' Rudolf -na
„kočářeaž pořeku Pád; pak. si sedl Aloisna: loď
a plavil se do Ferrary. Na cestě:a při loučení se
sotva že promluvil.několikslov. Když si eedlina
Joď, pravil jeden .ze spolucestujících k Aloisiovi:
„Rudolf je myslím velice. rád, :že se stal vaším ná
stupcem v markrabství.“ Sv. Alois mu odpověděl:
„Tak se přece velice neraduje, že bude mým:ná
stupcem, jako se já raduji, že jsem. se mark
hrabství odřekl.“

Přišed do. Ferrary; navštíví „vévodu „Alfonsa
d'Este, pána na Ferrarském panství. a vévodkyni
Markétu Gonzagovou,:jeho manželku a svou -pří



buznoů. Pak se dal na'cestu'do Bologny (čti Boloni)
a nemoha se dostati do Florencie, poněvadž tam na
hranicích toskánských stála silná stráž, aby se ně
který morem nakažený člověk do města nedostal,
poslal aspoňvelkovévodovíFrantiškovilist, ve kterém
se mu poroučel a jel dó Loreta navštívit svatý
domek "Panny Mafie, aby se obětoval MatceBoží
a splnil -svůj slib, který, jak jsme už vypravoval,
zá'něho rodiče při jeho narození učinili. Také si
přál, aby celá jeho družina přijala v Loretě svaté
svátosti, jak to-oni sami později vyznali.

Jak pobožně se v Loretě -choval, vysvítá ze
slov bully o jeho Nvatořečení. Pravíť se v ní: „že
navštívil Loreto 8 neuvěřitelnou vrouecností a po
božností (inceredibili religione)“. Rozhlásilo se tam o
něm, kdo je a kam jede, a všichni na něho hleděli

jako na nějaký zázrak. Nelze ani vypověděti, ja
kého potěšení se mu tam od Pána Boha a nejsvě
tější Panny dostalo. Toto svaté místo býlo pro něho
zrovna rájem. Ráno byl ve svaté kapli na pěti nebo
šesti mších svatých po sobě a přijímal tam Tělo Páně
s velikou vroucnosti. Rozvažuje si o onom ne
výslovném dobrodiní, které tam kdysi lidské po
kolení obdrželo a jaká velebnosť a svatosť se tam
skrývala (totiž sám Syn Boží), rozplýval se v slzách
a zdálo se mu, že se s tím místem nemůže ani roz
loučiti. Aby se mohl po celý den docela svobodně
a nikým nevyrušován na onom sv. místě modliti a
rozjímati, nepřijal od otce rektora Tovaryšstva
Ježíšova pozvání, aby se v koleji ubytoval, nýbrž
raději šel se svou družinou do zájezdného hostince.
Po. obědě zase šel do svatého domku a tam se modlil.



Druhého.dne ráno, ještě než. do,Říma ,odejel,..zase
byl na mši svaté ve svaté kapli, přijal nejsvětější
Svátosť a zase, tam dlouhou chvíli na. modlitbách
prodlel. Pak jel dále.

Na cestě takovýto, vedl život: Jakmile -ráno
vstal, rozjímal čtvrťhódiny, pak. se modlilkněžské
hodinky (breviář) s knězem „Ludvikem, a, sice první
(primu), třetí (terci), šestou (sextu) a devátou (nónu).
(Kněz Ludvík hoony hodinky: naučil se modliti.)
Kdyžse pomodlil brevíř, modlil se modlitby: cestu
jících řečené itinerarium, pak..si sedl na koně. a po
několik mil jel sám a vzdálen. od své družiny, a
buďto si říkal své denní a jiné ústní modlitby anebo
se bavil sv. rozjímáním. Jeho druhové, kteří ho na cestě
doprovázeli, vědoucejak samotumilujea je mlčelivým,
neodvážili se ho vytrhovati a proto raději jeli kus
cesty za ním. Chtěl-li mluviti, zavolal. si kněze
Ludvíka a rozmlouval s ním o věcech nebeských
a o Bohu. Když se koně krmih, trochupojedl a pak
se s tímtéž knězem pomodlilnešpory 4 kompletorium.
(doplněk), pak zase vsedl na koně a velký kus.
cesty myslil na kající skutky, kterým byl velice
oddán a jež myslil, že bude moci v řádědo vůle
konati. Časem též uvažoval o misiích Aobrácení.
pohanů v Indii, doufaje, že. ho tam kdysi předsta
vení jeho pošlou. Přišed večer do hostincena nocleh,
ačkoliv bylo velice chladno (bylo to v zimě) a celý
byl zimou zkřehlý, přece se nikdy neohříval, ale
zavřev se do své světnice, klekl si před křížem
Spasitelovým,kterýsi s sebouz doru vzal,.a modil
se po dvě hodiny konaje svaté rozjímání a tak, při
tom plakal, vzdychal a naříkal a s takovou,vrouanost
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sispočinalyže když ho jeho druhovéza: dvěřníslyl
šeli,“všickní na sebe udiveni hleděli a- sámi'vehikou
lítostí proniknati byli. Po svatém: rozjímání:Be“

>)

|
č *,M

každého večera dosti dlouho bičoval, pak zavolal
kněze Ludvíka a modkl se s ním jitřní a chvály.
Pak teprve večeřel, ale velice málo. Chtěl se též,
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jak, měl.v,byčeji. ve.:středu, v pátek a v sobotu:
postiti,. ale..kněz Ludvík vida, že je -velice sláb a
beztoho velice. od.-oesty uňaven, nedovolil mu toho.
Alois pak ho uposlechl. Jakmile však do Říma
přijel,zasese v týto dny postil. Také.úechtěl,aby
mu, jak ve Vlaších zvykém, lůžkoohřívali a:by
mu někdo při svlékárit pomáhal. A poněvadžnikdy
před tím punčoch soukenných nenosil, až když se
v Mantui do jesuitských šatův oblekl, při svlékání

půnčoch velmi se Aklopotil.- Vida to jednou kňéz
Ludvík, slitoval 89nad ním,A šel mu pomoež.Ale
jak se ulekl, shledav, že mánohy studené“jako
led! Přes to však: nemohljej pohnouti, aby 'se
ohřál, ačkoliv ho. velice o to prosil.

Když přijel Alois do Ríma,-ubytoval se v pa
láci svého strýce, Scipia (Gonzagy, patriarchy
jerusalémského, a když si trochu odpočal, šel ihned
k P. Klaudiu Akvavivovi, generáfu řádu Tovaryšstva
Ježíšova, jenž bydlelv klášteře professův, zvaném
al Gesů (Džesu, t. j. u Pána Ježíše). Zastal ho
právě v zahradě. Uviděv ho P. generál, šel mu

vstříc. Alois pak hned před ním padl na kolena
a prosil, aby jej přijal za syna a za poddaného, a
to s takovou.pokorou a oddaností, že byl generál
všecek dojat. Pak ho políbil na čele, přijal ho
s radostí za synaa pomohl mu, aby vstal. Alois
odevzdal potom generálovi psaní od svého otce, ve
kterém mu takto psal:

„Nejslovutnější a nejdůstojnější Pane!
mně nejvzácnější !

Poněvadž jsem dříve pokládal za svou po
vinnost, svému synovi, donu 'Aloisiovi, ihned
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nedovoliti, aby do tohoto svatého. řádu- vstoupil,
obávaje se, aby snad v úmyslu nebyl vrtkavým
pro jeho neveliké stáří, nyní, když se.mi zdá,že
jsem se už dosti přesvědčil, že ho Pán Bůh náš
volá, nejen že se mi nevidělo mu zbraňovati, nebo
s povolením, o které mne vždycky velice snažně
prosil, odkládati, nýbrž chtěje mu býti po vůli,
s velikou radostí a. uspokojením ho Vaší vele

-důstojnosti posýlám; doufaje, že mu budete daleko
lepším otcem než já. Nie zvláštního pro jeho
osobu nežádám. Jenom Vás, nejdůstojnější pane,
ujišťuji,že Vámdávám svůj nejdražší na
světě poklad a svou největší naději na
záchování svého rodu; nyní. doufám na příště
v modlitby tohoto svého syna a Vaší veledůstojnosti.
Poroučím se přízni Vaší veledůstojnosti a prosím
milého Pána o milosti, kterých si žádati ráčíte.

V Mantui, dne 3. listopadu r. 1585.

Vaší slovutnosti a veledůstojnosti nejoddanější sluha
kníže markrabě kastiglionský.“

Někteří z družiny Aloisiovy byli tomu setkání
se s P. generálem přítomni a byli velice pohnuti.

„Pak šli všichni zase k patriarchovi jerusalémskému,
kdežto Alois zase oddal se svým pobožnostem.
Ráno šel Alois k některým kardinálům na návštěvu,
tak zejména ke svým příbuzným, slovutným
pánům Farnese-ovi, Alessandrinovi, Ludvíkovi d'Este,
Ferdinandu de Mediciovi, a byl všude s -velikou
blahosklonností a zdvořilostí přijat. Zvláště u kardi
nála Farnesse a de Mediciho. A oba ho snažně
prosili, aby u nich.zůštal bytem. Po těchto ná
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vštěvách putoval do sedmi hlavních chrámův a jiných
posvátných míst a činil to s obvyklou pobožností.

Navštíviv kostely, šel ke sv. Otei Sixtovř V.
vyprosit si od něho požehnání a donesl mu nějaká
psaní od otce. Když přišel ke sv. Otci do předsíně,
hned jej obstoupili úředníci, neboť už věděli, proč
do Říma přijel, a pokládali ho za člověkaneobyčej
ného, ano za pravý zázrak! Předpuštěn byv ke
sv. Otci políbil mu nohy, a odevzdal mu listy
otce svého. Sv. Otec papež sám byl kdysi řehol
níkem, dobře se proto ve všech věcech řeholních
vyznal a hned se Aloisia otazoval, jak k tomu
přišel státi se řeholníkema zdali si všecky obtíže
rozvážil. Alois odpověděl, že již na to dávno myaslil
a že si všecko s milostí Boží dobře rozvážil. I po
chválil ho svatý Otec, posilnil ho v úmyslu jeho a
dal mu své svaté požehnání. Když od něho odešel,
pravil k přístojícím: „Tento mládenec bude velikou
ozdobou Tovaryšstva Ježíšova.“

Bylo to v sobotu, když Alois tyto návštěvy
konal. A v pátek se o chlebě a o vodě byl postil
a ještě v sobotu večer ničeho nepojedl, tak že mu
bylo již velice mdlo, a zdálo se mu, že bude ne
mocen, z čehož se nemálo zalekl, aby mu z toho
nová překážkanevzešla. Brzy však slabota pominula
a v neděli ráno šel do kostela jesuitského, zvaného
al Gesů, kde strávil celé dopoledne a přijal též
svaté přijímání u oltáře sv. Abundia a Abundantia
(Abundancia), byl na kázání a potom obědval zá
roveň s patriarchou jerusalémským u generála Tova
ryšstva Ježíšova. I divil še patriarcha nemálo, jak.
je Alois skromným.a spůsobným; zvláště pak byl

„Dědictví“, 7
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velice překvapen jeko rozmluvami a odpověďmi, ve
kterých sni jedinkého zbytečného slova nepostřehi,
tak bylo všecko rozumné adobře spořádané.

Také služebníei byli vehce dojati vidouce,. že
Alois w-kostele od pozdvihování :až do svatého při
jímání kněze velmi pláče a-nijak se nemůže udržeti.

Konečně dne 25. listopadu r. 1585.. ránona
svátek sv. Kateřiny, panny 'a mučenice, šel Alois,
maje 17 let, 8 měsícův a 16 dní věku..svého, s ne
smírnou' radostí na Monte Kavallo (nyní Kvirinál),
jsa doprovázen patriarchou jerusalémským, který tam
sloužil měi svatou a musvaté přijímánípodal, a celou
svou družinou, a vstoupil u sv. Ondřeje do noviciátu
Tovaryšstva Ježíšova. P. generál záses nimi obědval.

Na práhu noviciátu rozloučil se Alois se svou
družinou, napomínal ty dobré lidi, aby spasili-duši
svou a děkoval jim, že ho. do Rima doprovodili.
Pak prosil- vrchního hofmistra, doktora Bona, by
zanesl psaní jeho otce velkovévodovitoskánskému
do Livorna; komorníku nařídil, aby vzkázal jeho
matce markraběnce pozdravení,;,a dvornímukapla
novi, Ludvíku Cattaneovi (Kattaneovi), pravil, aby
řekl jeho otci: „Oblviscere populum tuum et domum
patris tui“ (žalm 44, 11. v.), t. j. „zapomeň na národ
svůj a na dům otce svého;“ chtěltím dáti sv. Alois
otci svému na srozuměnou, že odté chvíle na všecko
zapomene,i na-dům svého otee i na lidii na panství,

. kterého se odřekl. Když se ho kněz Ludvík. tázal,
co bratru Rudolfovi vzkáže, odpověděl: „Řekněte
mu: Gui timet Deum, faciet bona“ (Sirach XV. 1.),
t. j. „kdo se bojí Boha, bude dobře- činiti.“

Tak se rozloučil se všemi a dal jim poslední



s Bohem. Oni pak odešli usedavě plačice, že tak
dobrého pána a ochránce svého ztratili. Když z Říma
měli odejíti, přišli.ještě jednou k němu a chtěli-ho
ještě naposledy viděti, ale Alois tomu nechtěl:a také
by je nebyl předpustil, kdyby jim 'te nebyl před
stavený dovolil. (Bolland. p. 963. A m. jun.) Na
posled děkoval Alois monsignoru patriarchovi jeru
salémskému, .Seipiu (Gonzagovi, "že -mu -dopomohl,
aby se konečně dostal do noviciátu. Dobrý pán. ten
byl tak dojat, že se' nemohl ani ubránit: slzám ;
pravil mu, že mu toho štěstí závidí, že si nejlepší
částku vyvolil, a když odcházel, řekl oteůmz Tova
ryšstva, že toho dne přijali, anděla mezi sebe.

Když tak Alois se všemi se byl rozloučil, za
vedl honovicmistr arektor kláštera P. Jan Křtitel

Pescatore (čti Peskatore), muž velice učený a svatý,
do-jeho. cely (světničky), kde měl několik dní vsa
motě stráviti a si odbyti první zkoušku, zdali se
do řádu hodí. Když tam vešel, zdálo se mu, jakoby
vstoupil do ráje, a zvolal: „Tu jest odpočinek můj
na. věky, zde přebývati budu, neboť jsem si jej vy
volil.“ (Ž. 131. 14.) Když novicmistr odešel, padl
na kolenaa pln radosti děkoval Pánu Bohu pláče
radostí, že ho vyvedl ze země egyptské do země za
slíbené, oplývající mlékem a strdí rozkoší nebeských.
Aoddal se Bohu-zcela v oběťzápalnou prose ho o milosť,
abymohl hodně v domě Božím život tráviti, vytrvati
a v jeho svatéslužbě umříti. Tento den 25. listopadu
slavil později eo byl živ se zvláštní pobožností a zvolil
si sv. Kateřinu, mučenici, na jejížto svátek -do řádu
vstoupil, za svou zvláštní patronku.

————tuk k
7
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Díl druhý.
Žiwot sw. A lolsla m řeholi.

Hlava L

9 jakou dokonalostí započal sv. Alois noviciát.

Byv sv. Alois do řádu Tovaryšstva Ježíšova
přijat, vedl takový žívot, že se o něm může říci,
že byl rozžatou svící, ukrytou sice pod kbelčem
domácí kázně, která se tak lehko světu neukáže a
ani ukázáti nemohla. Vždyť umřel v tak útlém věku,
že. nedokonal ani bohoslovných studií a na kněze
vysvěcen nebyl pro nedostatek stáří potřebného. A
nad to za těch několik let, které v řádě strávil, byly
mu otcovskou péčí představených ruce svázány a
byl sladkým jhem poslušnosti zdržován ve své hor
livosti, která ho ve světě často příliš daleko vedla,
tak že se v ničem ani dosť málo nešetřil. Proto

kdyby někdo jeho skutky pouze podle zevnějšku
posuzoval, zdálo by se mu, že poslušnosti se pod
robiv, ve přísnosti poněkud povolil. Ale kdo po
suzuje jeho život řeholní a duchovnímuživotu roz
umí, bude hleděti na něho jasným a nezkaleným
okem a uzná, jak velice v dokonalosti pokročil a
že mnohem vzácnější jsou skutky, které v řádě
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z poslušnosti konal, než byly jeho skutky ve světě.
V řádě všecko činil jsa osvícen větším světlem mi

„dosti Boží a měl větší poznání cti a slávy Boží.
Tam se docela zbavil své vlastní vůle a oblekl se

do vůle Boží a proto všecko i to nejmenší mnohem
lépe činil; poněvadž pak ve všem vyhledával větší
cti a chvály Boží a nic pro sebe nečinil, nabývaly
skutky jeho ceny nadpřirozené a dosáhl jimi větší
ceny a zásluhy před Bohem.

O mnobých jeho ctnostech bychom zde mohli
vykládati, ale především dvě z nich zaslouží obzvláštní
zmínky.. Alois se narodil knížetem a byl jako kníže
vychován, byl 1 velice útlého těla, ale nicméně tak
se vžil do společenského života a domácí kázně, že
v ničem nechtěl míti výminky a v ničem seani od
jiných nelišil. Když mu jeho představení z počátku
v něčem chtěli úlevy poskytnouti, nijak na to ne
chtěl přistoupiti. Ano tak rád i v nejnižších za
městnáních si liboval, jako kdyby se byl již od dě
tinství sloužiti učil a jako kdyby mu nikdo nebyl
ještě v životě posluhoval. Druhá ctnosť jeho v tom
záležela, že byl pevného přesvědčení,-že ten jest
pravým a dokonalým řeholníkem, jenž všecka
pravidla a stanovy svého řádu co nejbedlivěji za
chovává a o to všemožně pečuje, aby i nejnepatrnější
pobožná cvičení důkladně a tak, jak to řehole svým
údům k dosažení dokonalosti předpisuje, vykonával.

Proto Avana všecka řeholnípravidla conejdokonaleji a každodenní řeholní evičení velice
svědomitě konával. Tím způsobem došel takové do
konalosti, že ho slušně a všímprávem lze dáti všem
řeholníkům, kteří chtějí vésti svatý život a zvláště
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klerikům (čekatelům stavu kněžského) za vzor: Protož
je' také druhá čásť jeho života delší a obsáhlejší.
Ale nejenom řeholníci si mohou z něho vzíti příklad,
ale i lidé, kteří ve světě žijí a dokonalejší- život
vésti chtějí, mohou sé z této druhé části velmmpončiti.

Od samého počátku novieiátů začal sv. Alois
stavěti hluboké 'základý pro další otnostný život.
Po celý čás první zkoušký trávil život v tichosti,
mičelivostí, skromnosti a bavil se buď rozjímáním
anebo čtením: v knihách duchovních. Ale i čtení

bylo. u něho vlastně rozjímáním; neboť ustavičně při
ňěm'myslil na Boha.Toho času též trochu oúemocněl,
buďto přišel na jiné ponebí anebo že změnit způsob
životá, nebo že se nesmírně kál, a snad +proto; že
se velice důchovňím cvičením oddával.' Proto mu
jeho představení první čas zkoušky zkrátili, poněvadě,
jak jsme již dříve pravili, v Mantově duehovní evi
čení konal'a řeholní pravidla: již "tamčetl. (Co se
povolání jeho dotýče;- nebylo se mů více zkoušeti,
vždyť pro své povolání již ve světě od svého otee
dosti zkuúsil.

Když byl Alois v první zkušebné době dobře
obstál, dali ho lékaři na opatrování, aby prvotního
Zdraví nabyl. Když si dal. prádlo, ktéré měl:na
sobě na cestě do Říma, vyprati, zpozorovali, že: ko
šile byly zkrvácené, poněvadž se každéhodne bi
čoval. Když mu bylo dovoleno-s druhými nevici
obcovati, zpozoroval novicmistr, še chodil maje hlávu
příliš náchýlenou; abyjej to odnaučil 'a zároveň
v mrtvení sebecvičil, dal 'mu 'údělati z hrubého
pabíru límec, 'dal jej potáhnouti plátnem a tak ho
musil' po delší čas nositi“ aby hlavu do předure
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nachylovál, nýbrž ji rovně držel. Alois vyplnil
rozkaz ten s radostí a v prázdný čas si dělal ještě
z toho. žerty. Tak si všech noviců vážil a je ctil,
jako kdyby byl ze všech posledním. Též o to prosil,
aby mu dovolili se postáti,se bičovati, žíněnou ko
ših nositi a jiné kající skutky konati. Ale jenom to
vždycky činil, co my bylo povoleno. Když zpozoroval,
že novicové nenosíčtyřhranný biret (kněžskou čepici),
jako kněží a jaký on posud měl, a še nemají taláru
z tak jemného,sukna, jak si on,jsa ještě. ve světě
živ, dal udělati, prosil představeného:naléhavě, aby
mudal takový biret a takový talár, jaký ostatní
novicovénosí. A také muto dali. Ales tím
nebyl ještě spokojen. Majebreviář krásně svázaný
a velice pěkný, prosil, aby. mu jej vyměnili a. dali
mu takový, jaký v klášteře mají, "Tímzpůsobem
se ze všeho vyzouval, co. byl ze světa přinesl,a
ničeho nechtěl míti, co ho. na. Egypt ,upomínalo.

Svatí otcové církevní „nás. učí a Písmo svaté
nám to dosvědčuje, že Pán. Bůh podle své. ne
vyzpytatelné moudrosti všecky zkouší, kteří se jeho
službě oddávají a.jemu věrně slouží. Anečiní; toho,
aby snad svých věrných sluhů pokoušel, nýbrž aby
je přivedl k dobrému. A tak se-chová Bůh k osobám
zvláště omilostněným,.že jim někdy odnímá všelikou
útěchu. duchovní, které jim jinak v hojné míře udě
luje. Ano,:sv. Bernard docela praví, že je jim to
potřebné,.aby se naučili pohrdati sami sebou. a tím
více „po Bohu tesknili a: se k němu.utíkali, čím
více je. opouští., Tuto milosťBůh též Aloisiovi udělil.
Cítilt na počátku svého -řeholního života -takovou
omrzelost, která, ačkoliv mu nedělala žádného ne
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pokoje, přece mu odnímala onu sladkosťa útěchu
duchovní, kterou dříve ve světě tak hojně oplýval.
To sv. Aloisia rmoutilo; zůstala mu však aspoň
útěcha, že když se začal modliti, cítil, že jest mu
volněji.—Za nedlouho i všechna ta tesknosť pominula.
Bůh, který se před ním na chvíli skrýval, aby ho
zkoušel, zase se mu ukázal a novými návštěvami
hopotěšil. Aloisiovi pak se vrátil dřívější pokoj duše.
Jednou pokoušela se zase o něho málomyslnosť;
napadlo ho totiž: „Co si s -tebou Tovaryšstvo
počne?“ Leč poznav, že to pokušení, hned proti
němu bojoval a ani ne za půl hodiny je přemohl.
Později vyznal, že po celý čas noviciátu jen tato
dvě pokušení bylo mu překonati; potom prý měl
ustavičný pokoj. A není divu, vždyť se ho nic ne
doteklo- a všecko odevzdával vůli Boží. Proto byl
skoro nepřemožitelným.

Hlava II.

Alois snáší smrť svého otce s velikou odevzdaností.

"Tento zvláštní poklid duše objevil se hlavně,
když obdržel sv. Alois zprávu o smrti svého otce,
jenž za půl třetího měsíce po té, co do řádu vstoupil,
zemřel. Alois "dostal smutnou zprávu o tom z ne
nadání, ale -dovedl se tak opanovati, že na něm
žádné změnypozorovati nebylo. Všecek náležel Bohu
© jemu se ve všem podroboval. Radili mu, aby
ještě téhož dne- psal markraběnce matce. své, aby
ji trochu potěšil. Začal list slovy, že děkuje Bohu,
že“ se může nyní opravdově modlti: „Otče náš,jenžjsinanebesích.“| Aloisiovopočínánívzbudilo
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nemalé podivení zvláště u těch, kteří věděli, jak
Alois svého otce nesmírně miluje. Ríkávalt, že po
Bohu otce svého nejvíce miluje. Přiznal se také
jednomu spolubratrovi, že, kdyby pouze na smrť
otcovu myslil a na nie jiného při tom ohledu neměl,
těžce by to byl snášel, ale když prý si pomyslil,
že se to z dopuštění Božího stalo, nemohl tak velice
truchliti, poněvadž věděl, že se tak Bohu zalíbilo.

Tak byl nade všecky lidské případnosti po
vznešen sv. Alois,-Že se ve všem docela vůli Boží

odevzdával. Smrť otcova, která tak brzy následovala,
utvrdila ho v přesvědčení, jak ho Bůh velice miluje
a se o něho přepodivným způsobem stará. Neboť
kdyby byl markrabě zemřel před dvěma nebo třemi
měsíci, než se markrabství odřekl, anebo kdyby
se jeho vstoupení do řádu ještě déle bylo zdrželo,
nebyl by ho P. generál tak snadno přijal, aby
rodinu nepozbavil knížete, který takové schopnosti
k vládě ukazoval. Možná, že by ho sami poddaní,
kteří ho velice milovali, nebyli pustili anebo byl
by se dal aspoň přemluviti, aby po nějaký čas
místo nezkušeného mladšího bratra vládl. A kdoví;cobyseještěnebylostalo?© AvšakBůh,jenž
Aloisia miloval, ráčil: mu dříve dáti milosť, že
ho povolal do řádu a ze světa ho úplně vytrhl a
pak teprve ráčil k Sobějeho'otce markraběte povolati.

Podobněvelikou milosťBůh DonuFerdinandovi

propůjčiti ráčil. Jsa šlechticem a vojínem skrz na
skrz, staral se neustále, aby získal sobě a svým
synům světské důstojnosti, by tak svůj rod co
nejvíce. proslavil. Když však sv. Alois do řádu
vstoupil, tak se změnil a tak byl pobožným, že:se
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mu každý divil. Zanechal všeliké hry, ku které:bu ">
dříve velice náchylný a kařšdéhovečerav R.
k: posteli, na náž jsa pakostnicí nemocen ležatido
nésti kříž, který mu. sv. Alois. doma zanechál;:a
modlíval se. za: příkladem Aloisiovým sedm.-kajících
žalmů 1:litanie ke všem Svatým a žádal vždycky
Gthisonibo, Aloisiova komorníka,. by mu při tom
pomáhal. Modlila se -s ním i markraběnka s dětmi
a na litanie. mu odpovídali. :Při těch -modlitbách
hořce oplakával a naříkával, ukazuje,- jak mu. je
líto hříchů. Když se-pomodlil, brával kříž do. rukou,

bi .se v prsa a s pláčem prosil: „Smiluj se, Pane,
nade mnou! Pane, zhřešil jsem, smiluj se nade
mnou !“ Divě se sám tomuto pláči říkával: „0 dobře
vím, odkud tyslzy pocházejí,. to mně všecko můj
Alois vyprosil, on mně tu lítosť na milém Pánu
Bohu vyžádal“

Jednoho dne dal'k sobě zavolati kněze dona

Eudvíka Kattanea, jenž se zatím z Říma vrátil, a
prosil ho, aby s ním jel do Mantui do kostela Panny
Marie. "Tamučinil u něho zpověď z celého svého
života velice svědomitě a s velikou lítostí. Od-té
doby neustával již od své horlivosti. Když čím dále
tím více slábl, dat se zavěstí do Milána chtěje
zkusiti, zda by mu mohli tamější lékáří' pomoci.
Ale místo uzdravení blížila se' smrť. I přišel ho
generál řádu sv. Františka, ctihodný slažebník Boží
P. František Gonzaga, který právě byl vMiláně,
jednou večer navštívit a pravil mu, aby se připravil
na smrť. Don Ferdinand prosil ho,-aby mu poslal
kteréhokoliv. zpovědníka z jeho řádu, že. by se
ještě jednou vyzpovídal. Tak se stalo a ještě tobo
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večera sv. zpověď vykonal. Druhého dne učinil
poslední vůli (testament) a když všecko uvedl. do
pořádku, těšil své drahé dítky a manželku, -aby
neplakali: že by se měli radovati, když ho Pán
Bůh k Sobě volá a je na to dobře:připraven. Potom
odevzdal svou. kající duši Pánu Bohu. Bylo: to
13.: února r. 1586. Poručil, aby cho pochovali
v -Mantově v kostele: sv. Františka..

Uslyšev "Alois od dobrého generála a od svých
milých, jak se-otec na smrť připravoval,- velice se
tím "potěšil a děkoval za to Pánu Bohu. Napsal

pak své drahé matce list, aby ji potěšil. List
tento zni: |

„Nejjasnější Pani!
Matko v Kristu vyšočevážená!

Pokoj Krista budiž s Vámi! Smrť mého pana
otce byla pro mne na okamžik velice bolestná.
Byl.jsem všecek zkormoucený. Když jsem se však
bolesti, na, kterou má lidská přirozenosť právo,
poddal, ulevilo mi. Teď mohu se i radovati. při
pomyšlení, že mám příčinu opravdu Pána našeho
nazývati otcem a jemu za to děkovati, že ho,

jakož v jeho neskončené milosrdenství doufati lze,
do radostí nebeských přijati. ráčil. Se svatou
odevzdaností a duchovní -radostí poddejmež se
vůli, božské velebnosti. Tím končíma. prosím Vás
o Vaše požehnání. ,

V Římě, v:dabnu1586.
Vaší Jasnosti

nejoddanější syn v Kristu,
Alois Gonzaga z Tovaryšstva Ježíšova.“
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Ubohá markraběnka byla nesmírně smrtí svého
drahého manžela sklíčena, než toto první psaní do
stala; prosila milého Aloisia, aby ji potěšil a dobrý
syn skutečně jí napsal druhý list, jak následuje:

„Nejjasnější Paní!
Matko v Kristu velevážená!

Vidím, že v onom zármutku nad ztrátou
blahé paměti mého pana otce útěchy potřebujete
a že ji, jak z psaní p. ministra z Mantovy po
znávám, ode mne očekáváte. A cítím se nucena,
abych Vám těmito řádky připomněl, co jsem
Vám ve dřívějším psaní doporučil, abyste se ode
vzdala do vůle Boží; a poněvadž otec byl vždycky
do vůle Boží v životě odevzdán a tak šťastně
zemřel, můžeme doufati, že se do onoho šťastného

života dostal, po kterém všichni toužíme. A proto
bychom se měli spíše radovati, než naříkati,
poněvadž ten, kterého milujeme, dospěl svého
cíle. Doufejme též v Boha, jehožto božská Pro
zřetelnosť to tak zřídila, že to bude všechno

k dobrému. On nepřestane se modliti, zvláště
za ty, kteří se mu odporoučejí, jako za Vaši
Jasnosť a Váš rod; tak jako já jsem to posavad
neopomenul. A také nepřestanu božskou velebnosť
prositi, aby Vás potěšila a vedla. (Následuje ještě
několik řádků týkajících se rodinných záležitostí.)

V Římě; dne 10. dubna 1586.

Vaší Jasnosti

nejoddanější syn v Kristu,
Alois Gonzaga z Tovaryšstva Ježíšova.“
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Hle, jak hodným synem bylsv. Alois!
Ale srovnáme-li oba dva listy, shledáme přece,

že jsou krátky. Je v nich sice všechno, čeho třeba,
ale vidíme již, že Alois uposlechl slov svého božského
mistra: „Kdo více miluje otce, matku nebo bratry
než mne, není mne hoden.“ Poznáváme z toho také,
jak se Alois ke svým příbuzným ve světě choval.
Pán přikazuje lásku svou ku příbuzným mírniti a
sv. Alois řídil se dle jeho příkazu. Nevzpomínal na
ně leč na modlitbách a tak se choval, jakoby jich
ani nebylo. Když se ho jednou jakýsi otec (kněz)
v řádě tázal, -neruší-li ho myšlení na rodiče, bratry
a sestry, odpověděl, že na ně myslí, když se za ně
modlí; že mudal Pán Bůh milosť mysliti, nač sám
mysliti chce. — Tomu se nesmíme diviti. Kdo chce
Bohu v řádě sloužiti, musí mu s celým, nerozdílným
srdcem sloužiti. To řád vyžaduje a řehole mu ukládá
těžké povinnosti. Jak by je mohl věrně zastávati,
kdyby příliš na své příbuzné myslil? Již Pán Ježíš
žádal po svých apoštolech, aby všecko opustili i
svou vlasť a svóu rodinu. Jak by byli mohli svaté
evandělium po celém světě: kázati a lásku Boží
mezi lidmi rozsévati, kdyby myšlením: byli dleli
u své rodiny? Když se mládenec Pána tázal, co
má činiti, odpověděl mu: „Chceš-li dokonalým býti,
jdi, prodej vše, co máš, rozdej chudým a následuj
mne!“ (Mat. 19, 21.) A když se chtěl vrátiti ke
svým rodičům a s nimi se rozloučiti, pravii jemu:
„Nechať mrtví mrtvé pochovají, ty pak pojď a
zvěstuj o království Božím“ (t. j. chceš-li za mnou
přijíti, jest třeba příbuzným odumříti).
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Hláva III.

Jak se Alois v noviciátě velice mrtvil.

Sv. Alois říkával, že se řídí pravidlem svého
otce: že chce-li člověk něco podniknouti a řádně
provésti, musí ge. do toho:s celou duší a s celým
srdcem dáti. A vskutku ukázal:sw. Alois, jak se
tou zásadou řídil ve službě Boží, neboťscelou duší
a s celým srdcem se zdokonaloval a- umrtvoval.
Abychom aspoň některé příklady o tom podal:
umrtvoval svůj zrak, sluch; čich, chuťa jazyk. Lze
o něm právem řící, že maje oči neviděl, maje uši
neslyšel a že jsa tělem na zemi, duchem na nebi
přebýval. Oči své opatroval již nesmírně, když bylvesvětě,cožteprvevřádě!© Novicevéchodivali
obyčejně několikráte v roce na některou vinici na
zotavenou a Aloisbyl už také někdy s nimi. Jednou
je poslali, nevím proč, na jinou vinici než obyčejně.
Když se vrátili, tázali se Aloisia, která vinice se
mu z nich lépe líbí. Byl tou otázkou všecek pře
kvapen, neboť se domníval, že byli v tomtéž leto
hrádku a vinici, ačkoliv šli jinou cestou, a jiné
tam byly pokoje a vůbec všechno jinačí. Jenom
na to se upamatoval, že na první vinici byla kaple
a na druhé nebyla. — Po tři měsíce jídával už
v. jídelně a dosudnevěděl, kde kdo sedí a jak jsou
stoly rozestaveny. Proto když ho poslal P. ministr
pro knížku, kterou na svém místě nechal — -bylo
to na místě rektorově — musili mu ukázati, kde
kněží jídávají. Jindy zase, když už byl několik
měsíců v noviciátě, žaloval na sebe u novicmistra,
že se velice provinil, že ae totiž podíval nechtě
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dvakrát nebo třikrát, co jeho soused dělá. Myslil
si, že to bylo ze zvědavosti a co více ještě! pravil,
že to byla v noviciátě první výčitka jeho svědomí,
že svých očí náležitě neopatroval. Na nic se zbytečně
nedíval. —

Co se týká sluchu, nikdy neposlouchal řečí ne
potřebných, nikdy nenachyloval uší svých, aby se
nějakou novinu dověděl. A- když bylo možná; na
něco jiného řeč obracel. Mluvily-li o takových věcech
osoby výše postavené, mlčel a mohli z -toho po
souditi, že takových řečí nerad poslouchá.!).

Nikdo neviděl, že by se Alois nějaké květiny
anebo nějaké voňavky dotekl a k.nim si přivoněl.
Ba naopak, když v nemocnicích nemoené obsluhoval
(a o to často. prosíval), chodíval nejraději a nej
častěji do takových: nemocnic, kde byli nejhorší a
nejprotivnější nemocní. Z počátku se.jeho přirozenosti
onen zápach protivil.a všecek zbledl, když mu bylo
na prádlo lidí vředy posetých hleděti, nemohl ani
krve- viděti, hned z počátku upadal do mdlob, -ale
brzy tak se opanoval, že pravou jeho radostí bylo
takovým nemocným posluhovati a když mohl, prosil
tak dlouho svých soudruhův, aby mu obsluhu u ta
kových nemocných přenechali, až mu:to povolili. Své
tělo -a svou chuť mrtvil bičováním sebe, posty o
chlebě a vodě; nikdy se mu nezdálo, že je na:sebe
příliš přísným.Když mu projeho slabé zdraví :více
kajících skutků představení nedovolovali, hitoval

1) Ano i když jednou svého strýce kardinála Vincence
Gonzagu navštívil a tento začal mluviti o smrti nedávno ze
mřelého otce, musil kardinál o tom přestati, poněvadž Alois
nic na to neodpovídal. Bollandisté jun. 905. A.

u
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toho a tvrdil, že by ještě více mohl snésti. Jednou
řekl jistému knězi z Tovaryšstva zcela upřímně,
že se mu zdá, že u porovnání s tím, jak se ve
světě kál, téměř ničeho nečiní; těší prý se však
tím, že řád jest jako bezpečná loď, ve které dobře
jedou nejen ti, kteří veslují, ale i ti, kteří potichu sedí
ničeho nečinice. Ve svatvečer každého svátku prosil
o povolení, aby se směl postiti o chlebě a o vodě,
což mu obyčejně povoleno. V .jeden svatvečer
(vigilii) prosil novicmistra, aby mudovolil se postiti
o chlebě a o vodě. Novicmistr mu to dovolil, ale
když zpozoroval, že téměř ničeho nejedl, nařídil
mu, aby se aspoň trochu posilnil, sednouti znova
a jisti, co mu dají. Chtěl ho totiž zkusiti, umí-li
se přemáhati. Alois poslechl a jedl, co mu dali.
Když se najedl, pravil mu spolubratr žertem: „Pán
Bůh požehnej, bratře Aloisi, to- je pěkný půst,
nejprve jí málo, aby mohl podruhé obědvati.“ Alois «
se tomu zasmál a pravil: „Co dělat, milý bratříčku ?
„Stal jsem se hovádkem u tebe a vždycky jsem
s tebou“ praví prorok.“

Když něco jedl, bylo mu jedno, je-li to dobré
či nedobré. Měl-li na vůli, vybral si vždycky nej
špatnější a nejmenší kousek. Víme také, že víno
s vodou míchal, a to tak, že to nebylo pak ani víno
ani voda. Konečně -mu to představení zakázali. Při
jídle buďto dával pozor na .to, có se četlo, anebo
myslil naposlední večeřiPáně, anebo jak Pána Ježíše
žlučí a octem napájeli. Modlíval se ustavičně tak
zvané „střelné modlitby,“ aby ho Pán Bůh chránil,
bý se jazykem neprovinil, a proto zachovával co
nejbedlivěji mlčení. Měl na paměti, že mnoho zlého
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z jazyka pochází. Ríkával obyčejně střelnou mo
dlitbu: „Polož, Pane, stráž ústům mým. a dvéře
vůkol rtům mým“ (t. j. nedej mně nic zlého mluviti).
Obcuje s druhými často říkával, že „ten je dokonalým
mužem, kdo nepoklesne slovem. A jestli kdo se
má za nábožného a nezdržuje jazyka: svého, toho
marné jest náboženství“. (Jakub IV., 2, tentýž I, 26.)
Raději mlčíval než mluvíval, ač vyznal.kdysi, že
více mluví v řádě za den, než ve světě za několik
měsíců.

Jednou měl jíti s jedním otcem na procházku
A poněvadž nevěděl, smí-li na procházce mluviti,
vzal si s sebou nábožnou knížku a buďto na cestě
četl anebo rozjímal. Tak nepromluvil s oním knězem
ani slovíčka. A nepřekážel mu v tom kněz, raduje
se z toho, že tak svědomitě zachovává svatou řeholi,
A proto se též cestou modlil. Slova odvažoval svatý
Alois jako na zlatých vážkách, obávaje se, by Pána
Boha neurazil a též ona potěšení, která při sv. roz
jímání zakoušel, nevábila ho k rozmluvě.

V Tovaryšstvu Ježíšově jest zvykem, že když
někdo z kláštera odchází, vždycky vrátnému ohlašuje,
kam jde. A poněvadž novice v Rímě často do kláštera
professů posýlali (professové jsou kněží, kteří mají
sliby), 'abý jim. při mši sv. posluhovali nebo ve'
svátky na kázaní byli, tázal se sv: Alois svého
představeného, nemluví-li mnoho, když vrátnému
praví: „Jdu' do domu professův“ ? „zdali by snad
neměl kratčeji říci: „jdu do domu“, nebo každý
věděl, že to důmprofessů jest. V prázdný čas ku
zotavení po obědě a večeři mluvíval jen o věcech
nebeských a o Bohu. Když někdy začalnějakou

+ „Dědictví“. 8
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rozprávku a myslil si, že by bylo lépe o tom po
mlčeti, náhle přestal, a když ho pobízeli, aby jen
dopověděl, co začal, nemohli ho k tomu nijak při
měti; po dlouhou chvíli mlčel. (Co se týče oděvu,
velice vždycky prosíval, aby mu dali nejvíce odřené
šaty. Jednou představený poručil, aby mu ušili
šaty nové. Když mu je dali, bylo mu to velmi
nemilé. Šel ku představenému a řekl mu to. Před
stavený odpověděl, že to možná pochodí ze samo
lásky a z touhy, aby ho druzí měli za hodného.
Alois nyní po několik dní přemýšlel, aby vyzkoumal
příčinu, proč byl nad těmi šaty tak mrzutým. Nemohl
žádné viny nalézti. Uznával sice, že se mu podobné
myšlénky samolibé namanuly, ale nicméně neměl
v nich zalíbení — nepoddával se jim. Aby se však
pro budouenosťzajistil, všecka svatá rozjímání, která
po několik měsícův o umučení Páně konal, obracel
na sebe za tím účelem, aby'se odřekl všeliké samo
libosti a naučil se pohrdati sebou samým.

V umrtvování ctižádosti byl tímpilnějším,
čím více uznával, že jest to potřebnějším, než
umrtvování vlastního těla. Vskutku dosáhl toho též
sv. Alois ustavičným sebemrtvením, že necítil nej
menší obtíže v přemáhání ctižádostivých myšlének,
aťuž byl kdekoliv, ať doma nebo venku. Též prosil
o dovolení, aby směl choditi po Římě v roztrhaných
šatech, 8 pytlem na zádech a směl prositi o almužnu.
Když se ho tázali, zdali by se nestyděl, odpověděl,
že mikoliv; neboť si vzpomínal na chudého Pána
Ježíše, chtěl ho následovati, a také tím dosíci zá
sluhy pro život věčný. Ríkával, že nechápe, jak
by se mohl za to styděti. „Neboť“ dodával, „buďto
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mne znají nebo neznají lidé, kteří mne vidí. Ne
znají-li mne, není „mně třeba o to se starati, co si
o mně myslí, a proto není mi třeba se styděti;
jestliže mne znají, tož jim dávám dobrý příklad ;
proto nic v jejich očích neztratím a budou o mně
dobře smýšleti, tak že tím snad upadnu spíše do
nebezpečí ctižádosti, než do nebezpečí hanby; po
něvadž jsem nebyl od narození chudým a z lásky
k Bohu jsem se chudým stal, budou mne pokládati
lidé světští za něco zvláštního.“

Podobně když měl na ulicích a náměstích řím
ských ve svátky vykládati chudým a venkovanům
katechismus a jim kázati (bylo tak v Italii zvykem).
dělával to s takovou radostí a láskou, že každý,
kdo ho viděl, byl tím velice dojat a mnozí vysocí
církevní hodnostářové zastavovali své kočáry, aby
se na něho podívali a ho poslouchali. Také se jednou
dověděl, že se jeden člověk po šest let už nezpovídal
a tu si dal s ním takovou práci a tak mu domlouval,
že uposlechl a ihned s ním šel k jednomu knězi
z Tovaryšstva Ježíšova, u něhož se vyzpovídal. To
sé stalo. i častěji. V jedné věci pravil sv. Alois, že
se hanbil, a to, když ho buď v jídelně anebo jinde
veřejně pro jeho chyby kárali. A ne snad proto,
že o něm špatně smýšleli, z toho si nic nedělal, ale
proto, že se mu jeho chyby velice protivily. Proto
o nic tak neprosil, jako právě o to, aby ho ve
řejně z chyb kárali, a mělz toho vždycky veliký
užitek. Když ho pak veřejně kárali, snažil se vzbu
diti v sobě radost, že mohl něco trpěti a tím se
aspoň připodobniti poněkud Kristu Pánu. A to mu
podávalo hojně látky k rozjímání.

g*
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Vida novicmistr, že je tak ve všech věcech
opatrným, chtěl ho jednou zkusiti. Dal ho po ně
kolik dní za pomocníka do jídelny, kdežto měl
zametati, čistiti nádobí a prostírati na stůl, co bylo.
k jídlu potřebí. Bratrovi, který měl v jídelně na
všecko dohled, však naporučil, aby ho měl dobře
na očích a byl se vším nespokojen a tak ho všelijak
haněl a muvyčítal, že ničemu nerozumí. Sv. Alois
učinil vždycky všecko jak se patří a jak mu bylo
pověděno, ale ať dělal jak dělal, bylo všecko špatně
uděláno a jen samahana naň se sypala. Toho však
bratr na něm nedokázal, aby se omluvil, anebo
aspoň řekl, proč to tak a nejinak udělal. Proto ne
mohl se mu dosti vynadiviti a nebyl by tomu jakživ
věřil,že může někdo býti tak pokorným a trpělivým,
kdyby to nebyl na své vlastní oči viděl! Jednoho
dne navštívil našeho světce jeho strýc, patriarcha
Gonzaga, a když se s Aloisiem rozloučil, vyptával
se p. rektora na něho, jak se chová. (Odpověděl

mu rektor koleje: „Milý pane, nemohu nic jiného
o něm pověděti, leč, že si z něho béřeme všichni
přiklad.“

Zkrátka, od samého počátku noviciátu, totiž
po dva měsíce, vynikal velikou skromnosti, stříd
mostí a zálibou nesmírnou v postech. Byl na své
tělo tak přísným a tak si zamilovál přemáhati se.a
se mrtviti na duchu, tak málo stál o vlastní česťa

tak věrně a svědomitě zachovával všecka řeholní
pravidla i nejmenší, že to až vzbuzovalo všeobecný
podiv! Byl při tom vždycky vesel, ke všem laskav,
ke všem představeným uctivý, poslušný a pobožný,
tak každé ctnosti pilný, že ho všichni novicové po



— 117 —

kládali za svatého a uctivě všecky věci, kterých se
dotýkal, líbali a za velikou česť si pokládali, když
s ním mohli mluviti. Obcovali s ním vždycky jako
se svatým člověkem! Věcí Aloisiových si vážili jako
nějakých ostatků Svatých. Z té příčiny vzali kní
žečku: „Hodinky k Panně Marii“, kterou si z domu
přinesl a kterou po dlouhý čas v Sicilii přechovávali.
Jeden kněz a kazatel z Tovaryšstva měl u sebe ve
veliké vážnosti brevíř, který si Alois do řádu při
nesl. Tak veliké pověsti svatosti a dokonalosti se
tehdy již sv. Alois. těšil.

Hlava IV.

Pobyt sy. Aloisia v domě professův (Al Gesů).

Aby noviciát novicům v Římě příjemnějším
učinili, posýlávali je, jakmile několik měsícův u
sv. Ondřeje pobyli, a se již s kázní a řeholními
pravidly trochu obeznámili, do domu professního,
řečeného al Gesů (u Pána J ežíše), aby tam jaksi na
duchu pookřáli. Bývali tam obyčejně po několik
neděl anebo měsíců, měli tam od druhých odloučený
byt, posluhoval: kněžím při mši sv., četli u stolů a
v podobných jim potřebných cvičeních se cvičili.
Měli nad sebou kněze, který byl jejich novicmistrem.
Tenkráte to byl osvícený kněz P. Jeroným Piatti,
jinak Platus zvaný, který pozdějikrásné svědectví
o svatém Aloisiovi před duchovním soudem podal
a sám též jeho krátký životopis sepsal. Měli též
dozorce, totiž novice, kterého jim představený určil ;
ten pak měl povinnosťjim rozdávati rozličné služby
a práce, a nazýval se manuduktorem nebo prefektem.
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Sv. Alois byl tehdáž v noviciátě už tři měsíce,
když mu rektor poručil, aby se do domu professního
odebral. Aloisia to velmi těšilo. Doufal, že se tam
ještě více k dokonalému životu příkladem starých
otcův povzbudí, poněvadž již mnoho úřadův a roz
ličných služeb v řádu po celá ta léta svého řehol
ního života zastávali, Byli tam jedni, kteří v ko
stele duchovní správu konali, a zase jiní, kteří
v domě všelijaké úřady zastávali, ano byl tam sám
P. generál se svými pomocníky a ti všichni přece:se
veškerými ctnostmi skvěli. Aloistus byl též velikým
ctitelem nejsv. Svátosti a tam směl u oltáře posluho
vati; jaké to pro něho štěstí! Již doma u svého otce
rád při mši sv. posluhoval, protož oplýval nyní tím
větší radostí, že měl příležitost, tím vroueněji nej
světější Svátost, svého Ježíše uctivati. Tato jeho
veliká vroucnosť k nejsv. Svátosti byla příčinou
nevýslovných sladkostí a útěch, kferé míval po
sv. přijímání a uvážíme-li, jak se bedlivě na svaté
přijímání připravoval, není také divu. Bůh zajisté
se ku každému tak po sv. přijímání chová, s jakou
vroucností a zbožností k němu kdo přistupuje.
Každého sv. přijímání užíval skoro za přípravu
k následujícímu sv. přijímání. Mimo jiné pobožnosti,
které v týdni konával, rozdělil si celý týden na dva
díly — dvě polovice, a to tak, že tři první dny,
totiž pondělí, úterý a středu nejsv. Trojici obětoval
a jedné každé božské osobě zvlášť děkoval za milosť
sv. přijímání a zase druhé tři dny ve čtvrtek, pátek
a sobotu těmže třem božským osobám zasvětil, prose
je každou zvlášť o milosťhodného svatého přijímání.
Mimo to každý deu po celý týden v jisté hodiny
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buďto chodíval do kostela, nebo do kaple navštěvovat
nejsv. Svátosť a tam se po jistý čas modlíval. V den
před svatým přijímáním, v čas na zotavení určený,
mluvíval jen o tomto tajemství lásky, a to.s takovou
vroucností a horlivostí, že když to někteří kněží
zpozorovali, vyhledávali příležitosti, aby se s ním
mohli v sobotu sejíti, aby ho mohli slyšeti o tomto
nejsvětějším tajemství mluviti. Tvrdili..že nikdy
tak pobožně nesloužili mši sv. jako v neděli po tom,
tak byli totiž jeho horouecnostípohnuti a rozníceni.
A když někdo chtěljíti ve všední den ke sv. přijímání
anebo s větší pobožností mši sv. sloužiti, hleděl den
před tím se sv. Aloisiem rozmlouvati a řeč obrátiti
na nejsv. Svátost. V sobotu večer chodíval sv. Alois
s těmito myšlénkami spat; a když se v neděli ráno
probudil, konal pocelou hodinu rozjímání o nej
světějšíSvátosti a sv. přijímání. Po rozjímání cho
díval do Kostela na mši svatou, kdež klečel zcela
nepohnutě. Když Pána Boha přijal, šel někam do
koutka a po dlouhou chvíli s tak sebranou myslí
se modlil, že se zdálo, jakoby by! smyslů zbaven.
Ano, zdálose, jakoby byl chtěl v kostele na vždy
zůstati, tak oplývalo jeho srdce a překypovala jeho
duše milostnými city a sladkostí nebeskou. Po celé
ráno potom se buď modlil, anebo rozjímal, nebo i
něco četl ze sv. Augustina nebo sv. Bernarda.

Hlava V.

Jak soudil P. Platus o sv. Aloislovi.

Jak jsme již pravil, byl tehdy novicmistrem
v domě professův sluha Boží a muž plný Ducha
svatého, kněz Jeroným Platus (Piatti), jenž byl
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zvláštním znalcem řeholní dokonalosti, což se jeví
v jeho spisech o životě. řeholním. Velice se
pobožný otec ten zaradoval, že takového novice pod
svou ochranu dostal. Neboť jakmile Aloisia poznal,
vysoce si ho vážil, jak se o tom lze dočísti v ná
sledujícím listě, psaném P. Muciovi Vitelleschimu,
který byl poslán na zotavení do. Neapole a tam svá
studia bohoslovná konal. Píše mu:

„Nejmilejší bratře v Kristu!
Pokoj Páně s Vámi!

Nevím, nejmilejší Vitellesku, mohu-li Vám
dáti na Váš list, který jsem tyto dny obdržel,
Jepší a příjemnější odpovědi,jako když Vám podám
zprávu o jednom novici, který před pěti dny,
v den sv. Kateřiny, do sv. Ondřeje se přihlásil.
Jest to mládenec Alois Gonzaga, syn markraběte
kastiglionského a velice blízký příbuzný vévody
mantovského. Jsa prvorozeným synem, měl po
něm děditi panství. Ale zlíbilo se Pánu Bohu,
že si ho pro sebe vyvolil, neboť prodlévaje na
dvořeFilipa, krále španělského,umínil si vstoupit
do našcho řádu.“

P. Piatti nyní vypravuje, po jakých pře
kážkách konečně Alois do Tovaryšstva vstoupil, a
píše o něm dále:

„Co do jeho předností, jsou takové, že jest
urozenosť poslední vlastností, kterou se doporučuje.
O jeho nadání souditi můžete z toho, že ačkoliv
mu není ještě 18 let a téměř napořád prodléval
na dvorech, přece logice a fysice dokonale rozumí.
Tak mluví rozumně a moudře, že se mu všichni
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divíme. Důkazem toho budiž Vám, že mu mark
hrabě již častěji záležitosti rodinné uspořádati
svěřoval a že v listu, jímž syna svého P. gene
rálovi odevzdává, tvrdí, že jest to nejdražší jeho
poklad -a nejlepší naděje na zemi. Lečto všecko
jest jakoby ničím -u porovnání s jeho ctností a
svatostí, neboť už od. osmi let se počal báti Pána
Boha, a jasným tohodůkazem jest vzrušení mysli,
kterým jest obdařen; neboť při modlitbě prolévá
neustále slzy, což možná snadno viděti na jeho
tváři a v celém jeho chování. Jeho domácí tvrdí,
že každého dne čtvero i patero rozjímání konal,
krom toho že se i v noci modlíval. Abyste si
snad nemyslel, že v něčem přeháním, to pouze
pravím, že když s ním otec, Ondřej Spinola, roz
mlouval, pravil mi, že ho ještě příliš málo vy
chvaluji. Tak o něm soudí též P. generál a všichni
naši otcové v Římě, Miláně, Mantově akde vůbec
se trochu pozdržel. Také to Vám pravím, že mu
z darů přirozených pouze zdraví schází, které

jest tak slabé, že když na něho člověk hledí, již
se o něho bojí. Hned den anebo dva dni před
vstoupením do řádu cítil bolesti na prsou. Udává
za příčinu toho, že se obyčejně v pátek o chlebě
a o vodě postívá. Tak učinili v pátek, po němž
šel papeži políbit nohy, a že mu bylo na audienci
dlouho čekati, až do půl čtvrté hodiny, proto prý
tak seslábl. Ať už jest tomu tak nebo jinak, jisto
jest, že se budou o něho představení velice sta
rati, aby byl zachován, neboť tak to nařídil otec
generál, a zajisté se mu lépe povede pod opatrností
představených řádových, než když se vlastní, pří
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lišnou horlivostí unésti dával. Protož se za něho

modlete a věřte, dá-li mu Pán Bůh zdraví, může
se do něho řád nadíti, že veliké věci vykoná ke
cti a chvále Boží a našeho řádu. Psal jsem Vám
obšírně (ač jsem byl nucen ještě mnoho věcí
vzdělavatelných vynechati) čině Vás účastným
společné útěchy, jakou jsme po ty dny všickni
měli, tak že jsme o ničem jiném ani nemluvil.
Abyste se mi pak za tuto útěchu aspoň nějak
odplatil, modlete se za mne, prosím vás, aby mně
dal Pán Bůh milost, abych se stal opravdovým
bratrem a následovníkem tak drahé duše, kterou
Pán Bůh do tohoto svatého shromáždění povolal.

V Rímě, dne 29. listopadu 1585.
Váš bratr a sluha v Kristu

Jeroným Platus.“

Tenkráte P. Piatti ještě se sv. Aloisiem blíže
neobcoval, když onen list psal, ale už každý z toho
posoudí, jak si ho velice vážil, když o něm tak
pěkně mluví. Když ho však začal zpovídati a se
s ním o Bóhu a duchovních věcech bavíval, dal si
od něho všecko do podrobna vykládati a všecko si
zaznamenal. A takovou nevinnosť, takovou známosť
věcí božských a tolikou dokonalosť na milém mlá
denci shledal, že ho od toho času za velikého světce
pokládal, a když měl příležitost o něm mluviti,
vždycky ho předevšemi velice chválil. Jednou roz
mlouval s jedním otcem o nebeské vlasti, a když
pravil, že se svatí Boží takořka přeměňují ve vůli
Boží, kterou znají a vidí, a nic jiného nemilují a
nežádají, krom toho, co Bůh miluje a chce, doložil :
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„Zdá se, že vidíme toho krásný příklad na našem
Aloisiovi, neboť svatí Boží vidí, jaké má Bůh veliké
zalíbení vtéto duši. A také oni jsouce ve vůli Boží
přeměněni, sami též ji rádi nebeskými dary a mi
Jostmi obohacují, jemu dobrodiní prokazují a se za
něho přimlouvají. A myslím, že vespolek závodí,
kdo mu více dobrého prokáže. Pozoruji zajisté, že
ho Bůh a svatí téměř milostmi obsypávají a že je
plný ctností a nadpřirozených darů.“ Když jednou
tentýž otec Sienoujel a jeho hrdinské ctnosti ve
lebil, pravil jednomu otci, „kterak žasne, že jsa
Alois tak svatým, nečiní za živobytí svého zázraky.“
Totéž o něm pravil i kdysi kardinál Bellarmin,
který říkával, že se diví, že nedělá patrných. zá
zrakův, o kterých by všichni věděli.

Hlava VI.

Jak sv. Alois.v professním domě žil.

Alois byl v professním domě déle než jiní no
vicové. Vedl tam takovýto život: Každého rána po
rozjímání, které pokaždé hodinu konal, šel do 8a
kristie a neodešel z kostela dříve, než byl posluhoval
při pěti nebo šesti mších svatých; a tak vždycky
to konal, že se zdál býti andělem. Ke svým spolu
bratřím novicům byl velice laskavým a zvláště ke
dvěma, kteří se mu zdáli býti slabšími, a proto jim
pomáhal jak mohl. Ano i sám šel ku představe
nému 'a prosil ho, aby se nadjejich zdravím slitoval
a nenechával jich při tolika mších posluhovati,

> že je sám bude zastávati V sakristii se choval
potichu, nemluvil ani slovíčka a buďto se v koutku



modlil hodinky k Panně Marii, nebo rozjímal anebo
četl v nějaké nábožné knize. Když se měl sakri
stána (bratra kostelníka) na něcozeptati, nebo mu
něco pověděti, smekl před ním nejdříve čepičku,
držel ji v ruce a maje při tom ruce na prsou, tak
uctivě a pokorně s ním mluvil, že se sakristán až
styděl. A poslouchal sakristána a jeho pomocníků
tak ochotnějako kdyby mu sám Pán Ježíš poroučel.

Na zelený čtvrtek mu sakristán jednou nařídil,
aby dával na světla u Božího Hrobu pozor a ačkoliv
se novicové krásné úpravě oltáře divili, nicméně po
několik hodin nespustil se světel očí, ba ani jich
nepozdvihl, aby se podíval, co se kolem něho děje.
Potom se ho jeden .spolubratr tázal, jak se mulíbil
Boží Hrob? A co náš sv. Alois odpověděl? Že ho
neviděl, jak vypadal; myslil prý, že když mu sa
kristán uložil, aby dával na světla pozor, neměl se
na nic jiného dívati. —

Novice, který byl nad nimi, tak si vážil, že
nikdo by tak ani generála byl nectil. Když šel
mimo něho, hned povstal, smekl čepičku:a takovou
česť mu prokazoval, až to bylo onomu novicovi líto
a stěžoval si na to u představeného. Představený
mu nařídil, aby se mírnil; a sv. Alois uposlechl.
Nedivte se tomu, že všem takovou úctu prokazoval
a jich tolik poslouchal.. Nespatřovalť v onom člověku,
jenž mu poroučel, pouhého člověka, nýbrž samého
Krista Pána, který mu rozkazy dával. Lidi, kteří
mu poroučeli, nepokládal za své spolubratry, ale za
zástupce, Boží na zemi. Hlasu onoho člověka,jenž mu
poroučel, si všímal jako hlasu Božího. Jak se sám
vyjádřil, nečinil to jenom proto, aby takovou po

-—*b
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slušnosti své zásluhy rozmnožil, ale spíše proto, že
cítil velikou sladkosť při pomyšlení, že mu Kristus
Pán poroučí a že se mu naskytá příležitosťtím ve
lebnosti božské sloužiti. Také tvrdil, že mnohem
raději poslouchá nižších představených, než vyšších.
To nejen proto, aby se ponížil, ale, jak se sám vy
jádřil, z jakési pýchy. Neboť soudíme-li po lidsku,
nedá se člověk: tak lehko pohnouti, aby uposlechl
mižšího,zvláště není-li stejného rodu a nemá-lita
kových darův od Boha jako my. Alepodrobiti se
Bohu, anebo lépe řečeno člověku, na místě Božím
ustanovenému, je největší česť,jaká jen může býti;
a to tím více, čím méně se ohlížíme na jeho lidskou
osobu, když nám poroučí a čím méně úcty a po
slušnosti pro své vlastnosti zaslouží.

Po mších sv. čítávali novicové u stolu, někteří
u prvního stolu, jiní u druhého a jiní zase poslu
hovali podle pořádku v kuchyni. Také na Aloisia
přišla řada posluhovati a tak si v těch sprostých
zaměstnáních liboval, jako kdyby to byl od jakživa
dělával. Když přišla na něho řada čísti, čítával
zvolna a srozumitelně. Jednou se stalo, že když četl,
na blízku jídelny se strhl veliký hřmot a nebylo
mu dobře rozuměti. Novie, který na ostatní dohlížel,
káral jej potom, že jeho vinou otcové a bratři onoho
dne ničemunerozuměli, a pravil, že mají z toho ve
likou škodu ; ale zatím si myslil, co mu na: to asi
řekne? Ale dobrý Alois se ani dosť málo ne
omlouval, nýbrž prosil za odpuštění, slibuje mu, že
si podruhé dá pozor. Umínil si, že bude všecko
znova čísti, aby nahradil duchovní škodu, která
jeho bratřím vzešla.
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Vida P. Jeroným Piatti, že se Alois při modlitbě
a rozjímání velice namáhá, poručil mu, aby se z toho
trochu povyrazil a ráno a večer nejen zůstal na
první zotavené, ale i též na druhé s těmi, kteří
jedli u druhého stolu. . Alois uposlechl. P. ministr
o tom ničeho nevěděl a když Aloisia zastal na druhé
zotavené, uložil mu veřejné pokání v jídelně. Svatý
Alois měl na sebe žalovati, že vlastní vinou pře
stoupil řeholní pravidlo, jež přikazuje, že kromě
zotavení, které je pro všecky určeno, má každý
zachovati mlčení. Podrobil se' uloženému pokání,
aniž se omlouval tím, že měl tak od P. rektora.
poručeno, ale zase šel při prvním i druhém zotavení
ma procházku jako dříve. Když ho p. ministr
znova zastal, divil se tomu .a uložil mu opět po
dobné pokání. Však i tenkráte se Alois podvolil,

„ničeho neříkaje.
Po stole zavolal ho otec Piatti k sobě

A pravil mu, že tím dal pohoršení, poněvadž
jsa novicem konal za tutéž provinu totéž pokání
dvakráte po sobě a tázal se ho, proč neřek] panu
ministrovi, že má dovolení. Alois odpověděl, že ho
sice napadlo, že svým mlčením dal asi pohoršení;
ale poněvadž prý se bál, aby to neučinil ze samo
lásky, proto raději mlčel a pokání znova podstoupil.

Nyní však že už by“to řekl, aby zase nedal mlčenímpohoršení.
-Byla to radosť na něho se dívati, jak rád a

trpělivě pokání podstupoval a jak je ochotně vy
konával, ačkoliv nebyl v ničem vinen a ničeho ne

obmeškah, Častěji mu přisuzovali omylem chyby
druhých, on pak nejen že se nic nevymlouval,
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nýbrž vykonal pokání, jako kdyby byl opravdu
vinen býval.

Po poledni šel obyčejně s kněžími do žalářů
nebo do nemocnic a co zatím oni zpovídali nemocné
anebo vězně, učil jiné katechismu a -připravoval je
ke zpovědi. A tak se při -tom laskavě k oněm
ubohým choval, že si rázem srdce jejich získával.
Vykládal totiž o něm P. Striverio, že s ním šel
na montanárské náměstí a když tam viděl venkovský
lid z hor, tak se k nim laskavě blížil a tak jim
horlivě a nadšeně svaté pravdy vykládal, že celé
zástupy šly za ním do kostela al Gesů, aby seze
svých hříchů vyzpovídaly.

Když byl doma, zametal buď chodby a světnice
nebo konal jiné podobné práce. Jednou skládal
též 8 druhými novici prádlo, a vzpomněl si, že toho
dne ještě ničeho nečetl ze sv. Bernarda. Chtěl přestat
skládati prádlo, aby vynahradil, co promeškal, ale

„neučinil toho řka sám u sebe: „Budeš-li nyní čísti

sv. Bernarda, čemu jinému. se' z něho přiučíš, než
že máš poslouchati? Pomysli si tedy, že jsi už četl
a dělej, co ti poslušnosť ukládá.“ Tak svědomitě.
zachovával řád svůj, že se nedal žádným ohledem
lidským přiměti; aby sebe menšího pravidla řeholního
přestoupil. Tak se na př. stalo, že jednou přišel do
sakristie jeho příbuzný kardinál della Rovere chtěje
s ním mluviti. Alois však se omlouval, "že nesmí.
A církevní hodnostář nejen že se tím velice vzdělal,
nýbrž nechtěl s ním dříve mluviti, dokud neobdržel
dovolení od P. generála. Zkrátka tak byl ve všem
dokonalý a tak krásný dával všem příklad, že ho
všichni v domě .professním velice milovali a za
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svatého mládence ho měli, zvláště když pobyv tam
dva měsíce byl zase do noviciátu u sv. Ondřeje
povolán.

Hlava VIL

Sv. Alois končí noviciát. Jeho neobyčejný dar modlitby.

Vrátiv se Alois z professního domu všecek
dojatý svatým životem milých oteů od sv. Ondřeje,
skládal především ze všeho p. novicmistrovi počet,
co se po tu dobu v jeho duši dělo. „Konal pak
všecka pobožná cvičení v noviciátě ještě svědomitěji
než dříve. Tak horlivě a dokonale všecko zachovával,
že nejen nepostřehli na něm nejmenší nedokonalosti,
ale i sám ničeho nemohl najíti, co by se aspoň
trochu hříchem býti zdálo, ačkoliv zrovna téměř

-pytevním nožíkem svá myšlení a všecky své skutky
zpytoval.

O tom se přesvědčíme následující událostí.
Jednou přišel k novicmistrovi a stěžoval si mu, že
ho velice trápí, že, ačkoliv jak nejsvědomitěji možná
svědomí své zpytuje, přece nemůže se ničeho do
makati, co by nějakým hříchem bylo. „Velice se
bojím,“ tak vece, „nepochůzí-li to z nedostatečné
znalosti sebe samého, a zdá mi sě, že to může býti
ze zaslepení, které, jak jsem slyšel a četl, duše
do velikého nebezpečí uwáčí.“ Ó jak bylo čisté tosrdceAloisiovo!© Nedivmežsetomu,žeměltak
čisté a nezkalené svědomí, mělť mnoho milostí od
Boha, s nimiž ode mládí tak horlivě působil stále
se přemáhaje. Nikdy se nedával unésti zálibou a
prvním dojmem, který kolikrát člověku splete rozum,
ale ve všem se řídil rozvahou. Nikomu svého mínění
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nevnucoval, při sporech, které se někdy nahodily,
pověděl pouze své mínění, ale když s ním někdo
nesouhlasil, nepřel se o ně. Vždycky odpověděl
pouze zkrátka a laskavě; když mu však někdo
náruživě odpovídal, mlčel.

Také se sv. Alois protivil každému i nevinnému
přání, když pozoroval, že by tím přišel o pokoj
duše. Myslil ve všem: svém jednání neustále na
přítomnosť Boží a hleděl všecko učiniti co nej
dokonaleji možná. Také mu v tom napomáhalo, že
byl pořád sjednocen s Bohem na modlitbách a
takovou péči na modlitbu vynakládal, jakoby na
ní všeliká dokonalosť záležela. Říkával, že. je ne
možno, aby člověk, který miluje modlitbu a je na
duchu sebraný, nedošel úplného vítězství nad sebou
a by nedošel velikého stupně svatosti a dokonalosti,
jak nás o tom poučuje zkušenosť. Všeliká nekajicnosť,
nepokoj duše, zmatek a nespokojenost, se kterou
se leckdy těž u řeholníků potkáváme, pochází prý
odtud: že málo rozjímají a se modlí, a tvrdil: že

nejkratší a nejpřímějšícestouk dokonalosti jsmodlitba.. A. tak si přál o tom všecky přesvěděiti
že pravil, kdo jednou okusil sladkosti modlitb
tak lehkomodlitby nenechá. Veliceho bolelo,kha
někteří nemohouce někdy pro jiná zaměstnání najíti

času k rozjímání, potom toho docela zanechával,
ztrativše k tomu i chuti. On sám tak si modlitbu

zamiloval, že byla pro něho opravdovou rozkoší.
Tím způsobem nabyl v rozjímání neslýchané zběhlosti
a dokonalosti že sám kardinál Bellarmin, když
dával kdysi klerikům v římské koleji duchovní

cvičení podle návodu sv. Ignáce a ské) jim dáti
„Dědictví“
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některé pokyny, jak by dobře rozjímati měli, jim
pravil: „To jsem se naučil od našeho Aloisia.“

S velikou pílí se již na rozjímání připravoval.
Každý večer si vždycky aspoň čtvrť hodiny před
spaním — někdy i déle — rozjímání, které měl
ráno konati, rozložil a upravil. Jakmile ráno vstal,
rychle se oblékal, aby mu před samým rozjímáním
aspoň trochu zbylo času, aby se na duchu shromáždil
a byl zcela klidným. Pravil totiž: že je nemožno,
aby ten, který před rozjímáním anebo při rozjímání
je nějakou starostí, nebo žádostí po nějaké věci
zaujat, s prospěchem rozjímal, poněvadž se nemůže

+w něm odrážeti obraz Boží, který na sebe chce při
rozjímání vzíti.“ Ríkával: „Neukazuje hladina vodní
'obrazu člověka, když je větry zmítána nebo kalná ;
i když je průhledná, není viděti údy s trupem
spojené, nýbrž každý úd od sebe oddělený; a tak
1 duše, která je při rozjímání větrem -náruživostí
nebo nezřízených náklonností,citů a žádostí zmítána,
nemůže na sebe přijati obraz Boží a nemůže se
přeměniti v podobu- oné božské velebnosti, o které
uvažyie.“ Když zazvonili k modlitbě, ihned padlco
mož;4 nejuctivěji na kolena na své prosté klekátko
a všemožně o to pečoval, aby opanoval svou
obrazivosťa upoutal ji na předmětrozjímání. A tak
se do předmětu, o kterém rozjímal, zahloubal a tak
se při tom namáhal, že po rozjímání obyčejně tak
seslábl, že nemohl ani státi na nohách. Stalo se mu
též, že byl rozjímaje časem u vytržení a nevěděl
ani kde je, ba ani nemohl poznati místa, kde byl.
Zvláště když rozvažoval o vlastnostech Božích jako
na př. o dobrotivosti Boží, o Prozřetelnosti, olásce
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k lidem a jejich neskončenosti, nevěděl, kde je.
Při modlitbě se tolik naplakal, až mu v tom jeho
představení musili brániti, aby mu pláč neuškodil,
neměl bolení hlavy a.nepřišel o zrak. Ale žádný
prostředek nemohl zadržeti proudu slz. Ještě podivu
hodnější jest, že nemíval obyčejně při rozjímání
žádné roztržitosti a vykládají o tom všichhi zpovědníci,
jmenovitě kardinál Bellarmin. Jaký to vzácný dar,
pochopí každý, kdo to sám zkusil.

Aloisiova neustálá a vytrvalá shromážděnosť
při modlitbě nepocházela pouze od Boha, ale též
z ustavičného cviku. Nebo držel při rozjímání svou
obrazotvornost neustále na uzdě. Proto nenapadaly
ho žádné jiné myšlénky, leda takové, jakých -si
přál. Ba tak uměl pozornosťupoutati, že ani neviděl
ani neslyšel, co se kolem něho dálo. Každý řeholník
Tovaryšstva Ježíšova jest povinen na počátku no
viciátu a potom po celý život vždycky za šest
měsíců dávati svému představenému zprávu, jak se
mů v duchovním životě vede. Tu -se svěřuje svému
představenému nejenom se svými chybami, ale i
také vykládá o darech, milostech a ctnostech, které
si na Pánu Bohu vyprosil. Děje se to proto, aby
představený o všem věděl a mohl jednoho každého
říditi a vésti jako pravý otec; aby mohl každého
v jeho nezřízené horlivostí mírniti a úkladů dábel
ských, které se mu v řeholním životě v cestu staví,
varovati. Náš sv. Alois také vždycky v tom čase
z oněchmilostí a darůstBožích svědomitě počet
skládal a tak víme o mnohých ctnostech tohoto
světce. Nebo všecko upřímně a bez bázně odkrýval,
chtěje uposlechnouti sv. řehole a chtěje býti dobře
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-od svých představených veden. A nedivte se tomu,
že vykládal o svých rozličných ctnostech; chtěl
zajisté vyhověti řeholním pravidlům, činil to z po
slušnosti. Avšak nikdo ho neslyšel, že by o tom
jindy byl vypravoval. Jednou také jsa na to tázán
při“takové příležitosti, zdali má nějaké roztržitosti
při modlitbách, odpověděl představenému zcela
upřímně: „Kdybych všecky tyto roztržitosti, které
se mi po oněch šest měsíců při všech rozjímáních,
modlitbách a zpytování svědomí nahodily, v jedno
sebral, netrvaly by déle, než co by se pomodlil
jedno „Zdrávas Maria.““

Modlitby ústní mu působily jakousi obtíž. Ne
že by býl roztržitým, nýbrž proto, že jejich smyslu
jako na př. žalmů a jiných modliteb hned .porozumětí
nemohl. Ríkával, že se mu při tom vede jako člověku,
jenž stojí před zavřenými anebo napolo zavřenými
dveřmi, jenž sice nemůře projíti, ale také neodejde.
Přece však 1 při ústních modlitbách míval veliké
útěchy duchovní a celá jeho duše byla jimi pro
niknuta. Hledělť city, jimiž žalmy oplývají, v sobě
vzbuditi. A tak byl jimi proniknut, že často s ve
likou obtíží a namaháním mohl ta slova vyslovovati.
Proto když se modlíval v noviciátě kněžské hodinky
nebo brevíř, ačkoli nebyl povinen, poněvadž ještě
neměl vyšších svěcení, potřeboval jen ná jitřní
celou hodinu.

Nejraději též rozjímal o umučení Páně a uřil
při tom rozjímání mnoho útěchy a sladkosti od
samého Krista Pána. Kolem poledne si na umučení
Páně vzpomínal, pomodlil se krátkou antifonu a
obnovoval svá předsevzetí předobrazem Ukřižovaného.
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Toto malé cvičení konal s takovou pobožností a
s takovou shromážděností, že říkával: svým před
staveným, že mu v tu chvíli připadá, jakoby se
zrovna na všecko díval, co Kristus Pán na velký
pátek trpěl. Neméně liboval si v rozjímání o nej
světější Svátosti Též velice ctil Alois svaté Anděly
a zvláště svého svatého anděla Strážce. Viděti to

z krásného rozjímání jeho, které k jejich poctě
sepsal na žádosť p. Vincence Bruna. Celé rozjímání
o andělích jest rozděleno na dva díly. V těchto dvou
rozjímáních zalétá andělská a nebeská duše Aloisiova
mezi duchy nebeské, vidí je zrovna na své oči a
jako dovedný malíř je ve své knížce zobrazuje.
Mluví tu anděl v lidském těle o andělích bez těla.

Mluví v nich z plnosti svého serafinského srdce,
že nás až dojímá ku vroucím slzám; píšeť o nich
dotknut samou láskou Boží. Dobře mohl psáti o
věcech nebeských, když se pouze nebeskými věcmi
obíral. Po jeho smrti nalezeny některé jeho zápisky
a mezi nimi i papír, na kterém napsáno: „O úctě
Andělů vůbec.“ „Představ si, že jsi mezi devíti kůry
andělskými, kteří chválí Pána Boha na modlitbách
a zpívají chvalozpěv: „Svatý Bože, Svatý silný,
Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námil“ Opakuj ho
po nich devětkrát a spoj se s nimi na modlitbách.
Svému andělu strážci se aspoň třikráte za den od
poroučej, totiž ráno, večer a za dne, když půjdeš
do kostela navštívit oltáře. Pamatuj si, že se máš
od anděla dáti vésti jako slepý, který nevida né
bezpečí cesty ve všem spoléhá na toho, který ho
s holí vede.“. Tak napomíná sebe sv. Alois.

Na konec jest nám říci, že celý řeholní život
„=„i
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sv. Aloisia byl ustavičnou modlitbou, až neustálým
cvikem došel takové vroucnosti a pobožnosti, že
neměl myšlení než na věci nebeské a očí, uší a
jiných smyslů pouze potud užíval, pokud toho potřebí
bylo. Ať byl, kde byl, všude více myslil na věci
nebeské než pozemské. Ve vnitřním životě nacházel
jediné potěšení a odpočinek. A když se měl z tohoto
vnitřního zaměstnání někdy pro nějakou slušnou
příčinu vytrhnouti, když měl ku příkladu něco
užitečného vykonati, ačkoli všecko náležitě vy
konal, přece cítil jakýsi vnitřní odpor, tak jako
kdyby se mu některý úd ze svého místa vymknul.

Nic mu nebylo lehčího jako po celý den býti
duchem spojen = Bohem. Ano i při zevnějších
pracích nebylo mu těžko sebranou mysl udržeti.
Jednou se přiznal, že jak jedněm připadá za těžko
po delší čas býti spojenu s Bohem, tak jemu je
obtížno nemysliti na Boha. A vskutku, když z po
slušnosti na Boha nechtěl mysliti, velice mu bylo se
přemáhati a činiti si násilí. "Více mu to škodilo na
zdraví, když se měl tak přemáhati, než když usta
vičně na Boha myslil. Často za denobíraje se zcela
obojetnými věcmi obdržel od Pána Boha veliké
útěchy duchovní, které trvaly i po několik hodin.
V čas takového navštívení Božího takový vnitřní
oheň lásky rozpaloval jeho tělo, že se jeho tváře
ustavičným ruměncem polévaly. Zase jindy se jeho
srdce tak oním božským ohněm rozpalovalo a tak
bilo, že se zdálo, jakoby chtělo z prsou vyskočiti.
A maje takové vnitřní útěchy, tak se málo o své
tělo staral, že co den více sláblo a že mu bolení
hlavy více přibývalo. Proto když viděli představení,
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že není možná, aby při takovém namáhání a na
pínání mysli dlouho byl živ, zvláště, když už jeho
tělo neustálými kajícími skutky sláblo, zapověděli
mu posty, kající skutky a bičování. Musil déle
spávati a zkrátiti nejprv o půl a pak o celou ho
dinu rozjímání. Také měl přikázáno, aby střelných
modlitbiček, kterých velice často užíval, potom jen
zřídka užíval. Konečně mu i zkrátka řekli, že čím
méně času bude věnovati modlitbě; tím lépe upo
slechne. Nad to ukládali mu rozličné ruční práce,
aby ho tím spíše odvrátili od modlitby a jeho po
božných cvičení. A častěji mu říkávali, že ke
chvále Boží je povinen se v tom mírniti, aby si
zachoval zdraví.

Alois se jim neprotivil; byl tak poslušný a
poddajný,- že s ním mohli představení dělati co chtěli.
Přece však ho bolelo, že nevěděl, co má dělati, aby
vůli představených vyplnil. Neboť, ačkoli se chtěl
vší silou zbaviti myšlení na Boha, přece zase se
zapomněl a všecek se duchem v Boha ponořil. Jako
vyhozený do vrchu kámenletí samovolně k zemi,
tak i duše Aloisiova přirozeně po Bohu toužila a.
v něm gelá odpočívala. Když mu toho tak bylo
líto, že nemůže vůle představených v tom upo
slechnouti, stěžoval si jednou v důvěrnosti jednomu
otci: „Opravdu,. nž ani nevím, co -mám dělati.
P. rektor mně zakazuje se modliti, aby mne pro
ono myšlení na Boha nebolela tolik hlava, ale stojí
mne to více namáhání, abych své myšlení od Boha
odvrátil, než když si na něho neustále myslím,
neboť jsem si na to uvykl a tak se to stalojiž
mou druhou přirozeností a docházímv tompouze



— 1856 —

pokoje: a odpočinutí a nikoliv trápení. Vynasnažím
se však seč budu, abych uposlechl.“ Když mu za
kázali vůbec se modliti, počal často choditi na chór,
aby se aspoň nejsvětější Svátosti poklonil. Sotva že
tam přišel a si poklekl, ihned odešel, boje se, by
se zase nezapomněl a nenapadlo ho do myšlének na
Boha se zahloubati. Ale všecko bylo marne! Čím
více na sebe dával pozor, aby se proti poslušnosti
neprovinil, tím více se zdálo, že:ho Bůh navštěvuje
a se mu sděluje. Častěji za den ho Bůh nebeským
světlem osvěcoval a celou jeho duši útěchou ne
beskou naplňoval. On se však své útěše nebeské
bránil, nechtěje jí přijati, by se nařízením před
stavených nezprotivil. A prosil velice pokorně Pána .
Boha: „Odstup ode mne, Pane, odstup ode mne!“ a
chtěl na něco jiného mysliti. Také to stálo Aloisia
namáhání, aby mu v tom zevnější smysly nevypo
věděly. služby! A zdálo se, když byla jeho duše u
vytržení, že ani nevidí ani neslyší. Tak svatěa
dokonale odbyl si-sv. Alois noviciát u sv. Ondřeje,
totiž od sv. Kateřiny 1585. až do konce října 1580.,
že se mu všichni představení, kteří ho vedli, ne
málo divili a že se jeho spolubratři novicové, kteří
s ním velmi rádi obcovali, jeho příkladem a jeho
slovy nad.míru povzbudili.

Hlava IX.
O veliké svatosti Aloisiova novicmistra a cestě do

Neapole.

Toho času, kdy sv. Alois svůj noviciát v Římě
konal, byl rektorem a novicmistrem u sv. Ondřeje
P. Jan Křtitel Pescatoré z Novary, muž svatý a
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dokonalý. Vykládajíť o jeho vzácných ctnostech a
dobrotě jeho srdce mnozí jeho duchovní synové a
odchovanci. Byl to člověk sám na sebe velice
přísný, neboť přísně se postil, žíněnou kající košilí,
bičováním a dlouhým bděním své. tělo v poddanství
udržoval: Činíval to pokud možná v tajnosti, ale
nemohl se s tím ukrýti; dověděliť se o tom jeho
duchovní synové, kteří otevřenýma očima na jeho
svatý příklad patřili, hledíce ho následovati. Byl
pravým vzorem skromnosti a pokory. Ať již seděl,
stál nebo šel, byla celá jeho postava a všecko jeho
chování všem výmluvným kázaním o dokonalé zve
denosti. Na jeho tváři zářila vždy milá veselosť a
na ústech pohrával mu vždycky srdečný úsměv,
který každého jaksi k němu táhl. Již pohledem na
něho byl každý dojat. A nikdy se jeho tvář ne
změnila, ať již ho Bůh navštívil neštěstím, nebo ve
štěstí se na něho usmíval; z čehož bylo Jze souditi,
že všecky náruživosti měl na uzdě. Sám s sebou
pohrdal, a ve všech jeho skutcích ukazovala se ne
smírná pokora. Nelze ani vypověděti, jak mnoho
se ve dne a v noci modlíval.

Velice svědomitě zachovával řeholní předpisy,
které sv. Basilius sepsal, a rád čítával tak zvané
Collationes (Sebrané rozmluvy) opata Kassiána, které
téměř z paměti uměl. A také všecko, co byl u těch
starých sv. Otců 'četl, snažil se provésti skutkem.
Velmi byl opatrný a rozvážný v řeči, nikdy ničeho
nemluvil, co by mohlo někoho uraziti, nebo co by
druhých nepovzbudilo k dobrému. V obcování
s drubými byl nad míru milý, a při takové příleži
tosti rád něco pěkného i rozmarného vypravoval,
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mezí řeholní slušnosti ovšem nepřestupuje. Proto
ho všickni vehce ctili a milovali. Míval velikou
útrpnosť se žebráky a zvláště s takovými, kteří se
žebrati stydí; ba i dočítáme se o něm, že svoje šaty
svlékl a jim daroval. Jsa novicmistrem a rektorem,
byl na své svěřehce přísným, ale také i laskavým.
Uměl spojovati vážnosť s pokorou a proto nebyl ni
komu protivný, ale nanejvýš milý. Všecky miloval
a zvláště o novice se jako pravý otec staral. Se
všemi měl velikou útrpnosť, když pobloudili, napo
mínal je laskavě, ano někdy se při tom i usmál,
aby se nezdálo jeho napomenutí příliš přísným.
Dodával jim mysli, těšil je a žádný od něho ne
odešel, leč velice potěšen a uspokojen. Přispůsobil
se povaze každého jednotlivce a dle zkušenosti o
něm nabyté ho potom po rozličných cestách do
konalosti vedl, věda, že každého nelze toutéž cestou
vésti. Každého tak velice miloval, že se mohl každý
domýšleti, že jest jeho miláčkem, neboť všecky
stejně miloval pro Boha. Proto ho též všickni
srdečně milovali a každý se k němu ve svých po
třebách s důvěrou utíkal. Učil novice životuřehol
nímu nejen svým slovem, ale co více, ještě do
konaleji svým příkladem a životem. A to také
účinkovalo, poněvadž dříve skutkem činil, čemu
slovem učil.

Tohoto otce Alois „velice miloval, nejen proto,
že to byl jeho představený, který byl na místě
Pána Boha samého, ale poněvadž viděl na něm
ustavičný vzor všech ctností a dokonalého řeholníka.
Alois zachovával všecko, co činil a mluvil, a odkryl
mu nejtajnější záhyby svého srdce, aby ho mohl
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lépe vésti a k dobrému nabádati. Milého otce zase
velice těšilo, že mohl s tak čistou- duší, obcovati,
poněvadž viděl, jak si všeho všímá, všech na
pomenutí poslouchá a tolika milostmi a dary Bo
žími obohacen jest. Kdyby nám dobrý ten otec
o. všem, co o Aloisiových duchovních darech věděl,
před svou smrtí byl mohl vypravovati, zajisté že
bychom o Aloisiovi více věděli než o něm víme.
Když Alois pod oním otcem noviciát skončil, radili
se jeho představení o tom, kam by ho na zotavení
poslali. Usnesli se na tom, že ho pošlou do Tivoli.

Sotva že tam přišel, roznesla se o něm pověsť,
že je svátým a, jak o něm na duchovním soudě
paní Mancini-ová, která do panenského kláštera
v Kastiglione vstoupila, vykládala, zrcadlila se na
jeho tváři taková krása duše, že každý se cítil po
vzbuzeným k pobožnému životu, jak se jenom na
něho podíval. Na podzim r. 1586. onemocněl také
P. Pescatere na plicní neduh a proto he chtěl
P. generál poslati do Neapole; kojil se zajisté na
dějí, že na jiném vzduchu se pozdraví. Zpráva, že
má P. novicmistr odcestovati, se mezi tím rožnesla
po celém noviciátě a tak se jednou P. novicmistr
sv. Aloisia tázal, neměl-li by chuti jeti s ním. Alois
odpověděl, aniž se rozmýšlel, že ano. Když pak
měl již novicmistr jeti, nařídil P. generál, aby vzal
s sebou tři nejslabší novice, kterým by také změna
vzduchu a podnebí mohla prospěti. Mezi nimi byl
i náš sv. Alois, který měl pořád silné bolení hlavy.
Když se Alois dověděl, že má jeti, nemálo jej zne
pokojovalo, že má snad proto jeti, poněvadž tomu
sám chtěl a že neměl vůle vlastní projevovati, když
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se ho tázal novicmistr, chce-li jeti, nýbrž že měl
raději říci, že se odevzdává docela vůli svých před
stavených, a měl býti k tomu docela lhostejným,
jak to sv. řehole káže. Tak byl útlého svědomí!

Když však bylo již ujednáno, že má jeti, bylo
mu milo, že může ve společnosti dobrého svého otce
cestovati a pravil jednomu novicovi, žé je mu velice
vhod, že má jeti, poněvadž se příkladem a slovy
P. Pescatora poučí, jak se má člen Tovaryšstva
Ježíšova, na cestách chovati. Dne 25. října téhož
roku tedy z Říma odcestovali. Když se jim Rím
s očí ztrácel, obrátil se Alois k městu a modlil se
vroucně modlitbu ke svatým apoštolům Petru a
Pavlu. P. Pescatore cestoval v nosítkách, poněvadž
tak lékaři pro jeho plicní neduh nařídili. A poněvadž
jeden novic mohl s ním v nosítkách seděti a dva
ostatní novicové jeli na koni, chtěl Alois ono místo
jinému spolubratru přenechati. Byl ochoten du
chovní rozmluvy se svým otcem, která mu jinak
byla velice mila, jen proto se pozbaviti, aby mohl
dáti jinému přednosť.

Byl však sám ze všech nejslabší a potřeboval
sám nejvíce úlevy, proto ho novicové přemluvili,
aby si jen sám do nosítek sedl. Ačkoliv mohl po
hodlně seděti, přece si vymyslil, jak by se mohl i
na tě cestě v mrtvení cvičiti. Co tedy učinil? Vzal
svůj plášť nebo svrchní roucho, svinul je v klubko
a sedl si na ně a tak více vystál, než kdyby byl
jel koňmo. Celou cestou modlil se s otcem officium
nebo kněžské hodinky, rozmlouval s ním o du
chovních věcech a otazoval se ho na rozličné věci
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z duchovního života, aby. měl z oné cesty hodně
velký prospěch.

Když otec viděl, že zaséval na dobrou půdu,
s radostí mu všeho dopřál a zasvětil ho do tajemství
duchovního života, jichž byl učením se a zkušeností
po tolik let, co byl rektorem a novicmistrem, nabyl.
Nanoclehách staral se Alois o to, aby jeho tovaryši.
do lepších světnic se dostali a lepší nábytek měli
než on sám. Když docházeli cíle cesty, pravil ke
svým soudruhům novicům, že se v těch několika.
dnech % ustavičného obcování s oním otcem, jeho
příkladem a jeho obcováním se světskými lidmi
více poučil, než v noviciátě za několik měsíců.

Do Neapole přijeli prvního listopadu právě v tu
dobu, kdy. se začínal nový školní rok. A poněvadž
byl Alois velice sláb, uznal představení za dobré,
aby si odpočal. Potom začal se učiti metafysice,
poněvadž se již jiným oborům mudrosloví, jsa ještě:
ve světě, jak jsme již slyšeli, učil.

Toho času byl rektorem tamní koleje, Otec,.
který sám se velice kál a všelijakého, mřtvení ne
šetřil, 4 proto se z toho radoval, že se svatý mládenec.
také rád kaje, a více kajících skutků mu povoloval,
než se to v Římě dálo. Alois byl tomu velice rád,
že. došel toho, po čem toužil. Celá kolej neapolská.
nemohla se brzy jeho nesmírné skromnosti, opatrnosti,
pokoře, poslušnosti a svatosti vynadiviti. Jeho učitel
metafysiky vyznal později pod přísahou v arci
biskupské konsistoři neapolské toto: „Znám svatého
Aloisia jako velice pokorného mládence a vím, jak
sám sebou pohrdal. Všem ustupoval a vyhledával
každé příležitosti k pohrdání sebou samým. Své.
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tělo trýznil, byl velice pobožný, modlitbu nade vše
miloval, s Bohem byl ustavičně sjednocen, věrně
zachovával řeholní pravidla a měl přečisté svědomí.
Krom tétosvatosti života byl bystrého rozumu a
velikých vloh, které zušlechťoval pokorou a skrom
ností. To všecko dobře vím, poněvadž byl po celý
čas, co v Neapoli žil, mým žákem a dobře jsem
ho pozoroval. Pro tyto ctnosti měl jsem ho vždycky
za řeholníka velmi ctnostného a svatého. Anejen
já jsem tak o něm soudil, ale všichni, kteří byli
v koleji neapolské, zvláště P. Jan Křtitel Pescatore,
jenž se sám velikými ctnostmi a svatostí života vy
znamenával a jeho novicmistrem byl, ale již zemřel.
Častěji mi o něm vykládal, že je neobyčejně svatým
řeholníkem.“ To jsou slova učitele sv. Aloisia.

I jiní, kteří tehdáž v oné koleji bydleli, do
tvrzují v jiných spisech pod přísahou, že Alois
vždycky chtěl býti neznámým, že rád a často
s bratry laiky obcovával a co nejvíce možná se
svým vzácným rodem se skrýval. Proto, když mu
vykládali, že se jeho strýc patriarcha Gonzaga stal
kardinálem, přijal tu zprávu zcela chladně, jakoby
se ho to ani netýkalo. A přece víme, jak ho velice,
jsa ještě ve světě živ, miloval, nejen proto, že byl
jeho příbuzný, ale zvláště proto, že mu tak vydatně
při vstoupení do řádu byl nápomocen. |

Poněvadž si představení přáli, aby příklad
sv. Aloisia byl druhým novicům k užitku, dali ho
do té části kláštera, kde byl umístěn noviciáta do
největší světnice, aby mohl s hodně mnoho novici
přebývati. Ale poněvadž nemohl v noci spat, a
bylo mu delšího spánku k vůli odpočinku třeba, a
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jeho soudruhové mu ráno při vstávání v tom pře
káželi, oslabilo se jeho zdraví ještě více. Vidouce
to představení, chtěli tomu odpomoci. Dali mu
zvláštní malou světničku, která byla pod velikým
sálem. I to. nesloužilo jeho zdraví. Bylť sál ten
velice prostranný a chodilo se jím do více obydlených
světniček, tak že tám nemohl Alois zase pro usta
vičný hřmot spáti. Nieméně za to Pánu Bohu
děkoval a uznával všecky nepříjemnosti za zvláštní
známku lásky Boží k sobě. Naskýtaly se mu tim
nové zásluhy a zdobila se tím jeho koruna v nebi.
A bylo tomu vskutku tak! Neboťačkoliv se o něho
představení všemožně starali, ač ho měli neustále
na očích, aby se mu něčím neublížilo, přece se mu
v oné koleji takové nepochopitelné věci přihodily,
že třeba v tom uznati zvláštní řízení Prozřetelnosti
Boží, která mu ustavičné příležitosti k rozmnožení
zásluh pro království nebeské podávala.

Tak mu na příklad jednou dali velice krátké
svrchní roucho, které bylo nejen chatrné a odřené,
ale i zcela již bez barvy, a měl-v něm vycházeti.
Zdálo se, že toho představení buď nezpozorovali,
nebo také dosť možná, že o takové roucho sám
prosil a že mu je ponechali, aby mu vyhověli. Také
se oné zimy častěji stalo, že chodíval ve svátky po
obědě do kostela professův na nešpory; ačkoliv,
když pršelo, nebo byla velká nepohoda, to P. mi
nistr takovým slabým jak on nedovoloval. Stalo
se, když P. ministr u dveří klášterních stál a se
díval, zdali též slabí novicové do kostela nejdou,
Aloisia ani u vrat klášterních nezpozoroval, a nechal
ho projiti, ačkoliv jiné neduživé novice poslal na
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zpět do světnice. O nemocné se zajisté v Neapoli
dobře pečovalo. Ale když sv. Alois onemocněl a
stížen byl růží a horečkou, která ho přes měsíc na
lůžko poutala, že sotva z ní vyvázl, přece. se stalo,
že, ačkoliv opatrovatelé nemocných velmi pečlivě jej
ošetřovali, jednou pocelou noc neměl ani prostěradel
u ležel na holé slámě! Tuším, praví P. Cepari, že
se to posavad žádnému nemocnému z Tovaryšstva
Ježíšova nestalo, avšak Bůh to tak dopustil a Alois
měl z toho velikou radost! V té nemoci byl svatý
Alois velmi trpělivý; ačkoliv měl veliké a neustálé
bolesti, přece s veselou tváři se všemi, kteří ho na
vštěvovali, rozmlouval. Tato nemoc byla též příčinou,
že ho představený po Šestiměsíčním pobytu.z oné
koleje do Ríma povolaď Na rozkaz generála vrátil
se 8. května r. 1587. do Říma.,

Přepodivně se často všemohoucí Bůh stará ©
své milé. V městě, které nazýváno pozemským
rájem (říkávajít Vlachové: Podívej se do Neapole
a umři, t. j. můžeš potom spokojeně umříti) nezažil
právě sv. Alois nic dobrého, naopak samé strasti.
Osvědčují se na svatém Aloisiovi i vyNeapoli slova
Písma svatého:. „Koho Bůh miluje, toho kárá;“ ale
všecko, co tam sv. Alois vytrpěl, bylo mu a jiným
k dobrému. Zdá se, že Pán Bůh něco zvláštního
se sv. Aloisiem obmýšlel, poslav ho do Neapole.
Poznáváme to i za života a umučení služebníka

Božího, který pro nás Čechy není bez významu,
poněvadž se v našich krajích zdržoval, totiž p. Karla
Spinoly, mučeníka. v Japaně, jenž byl v Neapoli
spolužákem sv. Aloisia. Tento služebník Boží nemohl
nijak na vzácný příklad Aloisiův v koleji neapolské
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ani ve východních zemích zapomněti, a. když byl
dán do krutého žaláře z Omuře, měl příklad trpěli
vosti sv. Aloisia ustavičně před očima a jím se ve
svých mukách těšil. Prosíval, aby sloužili mše svaté
ke cti sv. Ignáce a blahoslaveného Aloisia, by se
jeho svatá přání vyplnila. V Neapoli se měl sv. Alois
zle, ale město to nicméně chlubí se pohostinstvím,
které sv. Aloistovi v koleji prokázáno, a vyvolilo
si sv. Aloisia za zvláštního patrona, jehožto zvláště
uctívá.

Hlava X.

Pobyt sv. Aloisia v římské koleji r. 1587—1589,

Přišed Alois do Říma ubytoval se v římské
koleji a bratři se radovali z toho nesmírně. Doufalit
všichni, jmenovitě ti, kteří ho znali a s ním v novieiátě
byli, že budou míti z jeho příkladův a řečí veliký
užitek. Aloisia také těšilo, že mohl svá studia na
nejlepších školách Tovaryšstva Ježíšova a v sídle
hlavy křesťanstva dokončiti. Všecko, co se. od
nynějšího života až do jeho smrti o něm zachovalo,
můžeme zcela věrně vykládati, poněvadž jeho přítel
a životopisec, P. Virgil Cepari, byl všeho toho bez
prostředním svědkem a co se jeho posledních oka
mžiků týká, všecko si zaznamenal.

Alois pokračoval v Rímě ve studiu metafysiky.
I nasbíral si z logiky, ze silozpytu a z metafysiky
tolik vzácných vědomostí, že uznali jeho představení
za dobré, že by mohl z celého mudrosloví podniknouti
veřejnou zkoušku a disputaci. I dali ony věty, které
měl z celého mudroslovíhájit, vytisknouti, aby si.
je každý mohl přečísti. Pak následovala veřejná

„Dědictví“, 10



—. 146 —

disputace (učená hádka), když Alois v římské koleji
již prodlel po 6 měsíců. Této disputace chtěli se 1
kardinálové Jeroným della Rovere, di Mondovi nebo
jinak řečený Vincence Lauro, kterého nazývali vše
obecně římským orakulem nebo věštírnou, poněvadž
byl nesmírně učený, a Gonzaga se svými dvořany
súčastniti. Kromě toho přišlo mnoho jiných prelátů
a pánů. Zkouška se proto nemohla konati ve škole,
nýbrž ve velkém sále bohoslovců.

Alois hájil všecky věty tak důkladně, že se
mu všichni, zvláště pak kardinálové podivilh. Ne
mohli pochopiti, že se mohl za tak krátký čas tolik
naučiti. Když již o oné disputaci mluvíme, jest nám
o dvou zvláštnostech se zmíniti. Především byl Alois
před disputací delší čas na rozpacích, nemá-li schválně
odpovídati méně dobře, aby se mohl pokořiti a mohl
býti zahanben. Nechtěl se však v tom svým vlastním
rozumem řídit nýbrž se poradil s p. Muciem
d'Angelim (Andželim), svým učitelem ve filosofii a
mužem velice dokonalým, kterého se proto Alois
častěji v duchovních záležitostech radíval. "Tento
pán mu to z mnohých rozumných příčin zrazoval.
Ale za disputace zase ho ona myšlénka pokoušela,
aby se ponížil a nehleděl vyniknouti; nicméně však
pokušení přemohl a umínil si odpovídati, jak nej
lépe mohl. Za druhé Alois pro svou pokoru nemohl
snésti chvály. Když mu tedy jeden z přítomných
učenců námitky podával a v úvodě před tím něco
k jeho chvále a rodu Gonzagů promluvil, tak se
náš sv. Alois nad tím zamrzel a zastyděl, že všichni
přítomní, vidouce, že se mu to vychvalování nelíbí,
velice ho litovali. Zvláště kardinál Mondovi zpozoroval
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ruměnee a rozpaky jeho a nemálo se z toho těšil.
Alois pak onomu doktorovi odpovídal tak, že bylo
znáti, že se na něho jaksi mrzí.

Dokončiv studium filosofie, začal se hned svatý
Alois učiti bohosloví. Za ta čtyři léta, co se boho
sloví učil, měl rozličné učitele, dílem Vlachy, dílem
Španěly. Učitele to, kteří už po několik let vědy
přednášeli a mnozí welice slovutní učenci byli. Tak
na př. Pavel Valle a Mucius de Angelis z Ríma,
oba dva Giustiniani-ové, Augustin a Benedikt
z Janova, František Suarez, Gabriel Vasguez a Jan
Azor, Španělové. Alois si jich velice vážil a mluvil
o nich velmi pochvalně. Nikdo neslyšel, že by měl
o některých věcech jiné náhledy, nebo že by způsob
jejich výkladů byl haněl anebo si stěžoval, že o té
neb oné 'otázce dlouho rozprávějí, ale choval se
k nim velice uctivě a pokorně. Vždycky chtěl si
jejich míněnípřisvojiti a hleděl je odůvodniti a do
kázati. Nikdy však netrpěl proti nim nějaké před
pojatosti. Nebyl též přítelem neobvyklých a nových
náhledův a mínění. Za to byl velikým milovníkem
spisů sv. Tomáše Aguinského. Líbily se mu dílem
proto, že byly dobře uspořádány, dílem že byly
jasny a co se týká katolického učení, zcela bezpečny.
Také byl vroucným jeho ctitelem pro jeho svatý
život. Sv. Alois měl veliké vlohy, bystrý rozum a
zralý úsudek, jak jsme se již o tom přesvědčili a
jak to jeho učitelé a přátelé dotvrzují. Tak vykládal
o něm P. Mucius Vitelleschi (Vitelleski), pozdější
velmistr Tovaryšstva Ježíšova, jenž byl po celá
čtyři léta přítelem sv. Aloisia v římské koleji, že
ho pokládali všichni za nejlepšího žáka, a pravil

10*
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ještě, že si nemohl představiti, jak asi sv. Tomáš
jako studující žil až když pozoroval, jak onen
andělský mládenec vw koleji žije. Ano jeden
jeho učitel pravil, že žádný žák mu nepodával
takových námitek jako Alois Gonzaga, ba že ho
kdysi uvedl až do rozpaků, tak že mu bylodéle
přemýšleti, aby Aloisiovi mohl odpověděti.

Sv. Alois byl však též vělice' pilný, pokud mu
to zdraví a síly dovolovaly. Vždycky než začal
studovati, klekl si a pomodlil se krátkou modlitbu.
Nestudoval tak, že by se byl ve všelijakých učených
spisech probíral anebo snad ve spisech jednoho
spisovatele si liboval, nýbrž že se snažil přednášky
dobře zažiti. Když nemohl něčemu porozuměti, napsal
si to a předložil to učiteli na konci opakování, když
byli všichni své pochybnosti předložili; anebo si
všechno sepsal a v jistou hodinu zašel si k pro
fessorům, aby mu ty pochybnosti rozluštili. Při ta
kové příležitosti vždycky mluvil latinsky, držel biret
v ruce, leč když ho učitel požádal, aby dal na hlavu
a když mu bylo všecko vyloženo, vrátil se do své
světničky. Nikdy nečetl bez dovolení professorů
nějaké knihy, která o tom pojednávala, co se ve
škole přednášelo.

Jak v tom--byl poslušný, o tom sloužiž ná
sledující příklad. Jednou byl u P. Augustina
Giustinianiho (Džustynyaniho) a žádal ho o vysvětlení
předurčení. Otec ho o tom poučil, otevřel sedmý
svazek sv. Augustina a ukázal mů na konci v knize
jedno místo: <,De bono perseverantiae“ (o milosti
vytrvání v dobrém), aby si je přečetl. Sv. Alois si
přečetl celou stránku, ale neobrátil listu, ba nechtěl
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si ani deset řádků na konci knihy přečísti, poněvadž
mu nebylo řečeno, aby četl dále.

Při disputaci, doma nebo ve škole, zastával
věty bohoslovné, anebo proti nim činil námitky,
jak to již tehdáž zvykem bylo. Ano i sám se častěji
nabídl, že bude proti větám činiti námitky, kdyby
se toho úkolu nikdo nepodjal. Při námitkách, které
činil, a při řešení námitek bylo viděti, jak veliké
má od Pána Boha vlohy. Jedním rázem anebo
dvěma přišel námitce na kloub a rozřešil ji; nicméně
dalek byl všeliké chlouby; nikdy se nechtěl svým
rozumem blýskati anebo nad druhé vynášeti. Dispu
toval skromně, ale živě, nikdy nikoho při disputaci
an příkrým slůvkem neurazil, nikdy se zbytečně
nerozčiloval a protivníkem neopovrhoval. Dopřál
protivníku na odpověď času a nechal ho všecko
vyložiti, v ničem ho nepřerušuje. Byla-li námitka
jeho řešena, s radostí se poddával a nestál na svém
mínění. Před školou vždycky šel navštívit nejsvětější
Svátost, podobně jak přišel ze školy ráno i večer.

Když šel do školy a ze školy, bylo na něm
znamenati takou skromnosť, že se mnozí venkovští
žáci na dvoře koleje zastavovali a na něho se s po
divením dívali. Tak jmenovitě jeden opat, který
již dostudoval bohosloví, byl tak jeho skromným
chováním dojat, že znova začaljen k vůli sv. Aloisiovi
na přednášky choditi, — hledělť na něho s tak
zvláštní zálibou, že po celý čas přednášek nespustil
s něho oka. — Tomu se netřeba diviti. Nebo jak
ve. svém svědectví — které přísahou potvrdil pro
vinciál benátský P. Bernardin Rosignoli (Rosiňoli) —
praví, zdálo se, jakoby se na sv. Aloisiu splnila
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slova sv. Ambrože, která pronesl při výkladu
žalmu 118, 74.: „Kdož se Tebe bojí, budou na mne
patřiti a rozveselí se.“ Pravíť sv. Ambrož: „Jest
něco vzácného viděti muže spravedlivého, nebo mnohé
vzbuzuje pohled na spravedlivého k polepšení, do
konalejším však jest k radosti.“ Tak účinkoval na
každého pohled na svatého mládence. Také platí
o něm slova sv. Bernarda: „Pohled na spravedlivého
člověka uzdravuje, ano zdá se, že zář jeho očí
vlévá jakousi sílu těm, kteří na něho hledí.“ Též
napsal o něm ctihodný Cesar Franciotti: „Vídávali
jsme sv. mládenečka jíti s druhými.na své místo
skromně a zvedeně, sebraného na duchu, ale přece
veselého, pokorného, avšak vlídného, cudného a
spokojeného.“ A vskutku celá zevnější tvářnosť
sv. Aloisia vzbuzovala všecky k pokání a ke zbožnosti.
Ano nejenom všichni jeho řeholnía světští druhové,
nýbrž 1 sami vážení kněží z Tovaryšstva stávali se
jeho pohledem skromnějšími a nedovolili si v jeho
přítomnosti ani jednoho lehkomyslného pohledu a
tím méně nějakého méně slušného vyražení.

Když šel do školy nebo ze školy, při před
náškách a při disputacích nikdy nepromluvil se
žádným venkovským nebo řádovým spolužákem ani
slova. Tak svědomitě zachovával mlčení. Poněvadž

byl velice slabý a neduživý, nedovolil mu představený,
aby si přednášky ve škole psával a také nemohl
jim ami stačiti, poněvadž nebyl tomu zvyklý. Na
řídili mu tedy, aby si dal přednášky opsati. Ale
zdálo se mu divné, že mají ti, kteří si nemohou
pro nemoc přednášky psáti, míti peníze a opisovači
sami za to platiti. Říkával, že jest to dosti ne
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bezpečné, poněvadž to může býti příčinou všelijakých
nedokonalosti a snadno se lze proti chudobě a
pravidlům řeholním prohřešiti. Proto -vždycky po
sýlal toho, kdo mu přednášky opisoval, ku prokuratoru
koleje, aby mu sám za to vyplácel. A více se o
to nestaral. Své sešity ochotně každému půjčoval,
kdo ho o to prosil, nikdy jich dříve nežádal a
spokojil se, až mu je sami vrátili. Jednoho roku
nemohl P. Vasguez přednášky o nejsv. Trojici do
končiti a pro nedostatek času diktoval jen nejpotřebnější,ostatekvšakdalžákůmopsati.| Před
stavení zase dovolili Aloisiovi, aby si to dal také
opsati. Alois uposlechl, ale dříve si prohlédl pro
fessorovy sešity, lehčí oddíly se naučil a teprve
těžší a nejpotřebnější části si dal opsati. „Když se
ho tázali, proč to dělá, odpověděl: „Jsem chudý a
učinil jsem to, abych zachoval chudobu, nebo chudí
nesmějí více peněz vydávati než třeba.“ V posledních
letech studií zase ho napadlo, že by se muto mohlo
ve zlé vykládati, a že by mohli někteří mysliti, že
to dělá z jakéhosi přepychu a z jakési pohodlnosti,
proto prosil své představené, aby mu dovolili před
nášky s druhými ve škole psáti. A tak snažně a
přesvědčivě své představené o to prosil, že mu to
konečně povolili. Jelikož však nemohl professorovi
stačiti, dával si lepší pozor a dělal si krátké po
známky. Po přednáškách vypůjčil si od spolužáků
sešity a doplňoval si z nich, co potřebného byl vy
nechal. Měl pak z toho velikou radosť, že si to
mohl sám napsati a druhým tím dobrý příklad dávati.

Nechtěl u sebe miti knížek, kterých ustavičně
nepotřeboval. Mělť za to, že nemá míti u sebe
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řeholník knížek, kterých často nepotřebuje, poněvadž
se to nesnáší s chudobou. Raději chodíval-do knihovny
a co potřebí si tam přečetl. Na konec svých studií
neměl u sebe žádných knih kromě Písma svatého a

summy sv. Tomáše. Když mu bylo třeba nahlédnouti
do sv. Otců, šel si do knihovny.

Jednou se však dověděl, že spolužák, který
nedávno do koleje přišel, Summy sv. Tomáše nemá ;
1 šel k P. rektorovi prosit o povolení, aby mu Summu
směl přenechati. Pravil na omluvu, že může té
knihy používati, která jest ve světnici, a tak pěkně
P. rektora o to prosil, až mu to dovolil. A měl
z toho nesmírnou radosť, že mohl spolubratru pomoci
a že se stal ještě chudším, poněvadž potom měl
jen Písmo sv. u sebe.

Toby tak asi o studiích jeho stačilo; každý
z toho pozná, že byl sv. Alois také v koleji římské
vzorem všelikých ctností; dosvědčuje to více jak
přes dvěstě otců Tovaryšstva, kteří byli jeho života
v Koleji očitými svědky. Sv. Alois již strávil v To
varyšstvu Ježíšovu celá dvě léta. V těchto dvou
letech poznal, že se pro něho řád Tovaryšstva
Ježíšova zcela dobře hodí a Tovaryšstvo si též na
něm zakládalo. Zatím se blížil den jeho svaté professe
nebo skládání slibů. Když se byl duchovními cviče
ními sv. Ignáce připravil, složil ve výroční den
svého vstoupení do. řádu, totiž na sv. Kateřinu
dne 25. listopadu 1587., u přítomnosti svých nej
bližších představených a jiných osob v kapli římské
koleje sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Při onom
svatém úkonu sloužil p. Vincene Bruno, rektor
koleje, mši sv., podal mu sv. přijímání a sv. Alois
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s nesmírnou radostí v srdci sliboval, že chce za
chovávati dobrovolnou chudobu, ustavičnou čistotu
a že chce býti svých představených poslušným až
do smrti. Ó jak byl rád, že jest již na vždy sjednocen
a Bohem, že ho nic od něho neodloučí! Od té chvíle
byl pravým řeholníkem a mnohými svazky k Bohu
upoután.

Nechtěl se však toliko sám -z onoho sjednocení
s Bohem radovati, vždyť si jeho milá matka přála
míti aspoň jednoho syna řeholníka, a nyní její touha
splněna na vždycky! Proto psal své milé matéři,
aby se s ním radovala. Psal jí 10. prosince téhož roku:

„Oznamuji Vašemu Vysokorodí, že jsem se
na sv. Kateřinu svými sliby božské velebnosti
odevzdal a prosím Vás, milostivá paní, chvalte
se mnou Pána a vyprosté mi milosť vytrvání a
šťastného pokroku v mém povolání, abychom se
jednou po smrti radovali spolu v nebi, kde Bůh
své věrné sluhy vzkřísí.“

25. února. r. 1588. obdržel ve chrámu Páně

sv. Jana v Lateráně s četnými svými řeholními
spolubratry tonsuru nebo kněžské postřižiny. Mezi
nimi byl též P. Abraham Giorgi (Džordži), maronita,
jenž na cestě z Indie do Ethiopie mučenickou šmrť
pro svatou víru postoupil. V tomtéž chrámu Páně
přijal sv. Alois čtyři nižší svěcení: Dne 28. února
posvěcen na ostiáře (vrátného), dne 6. března na
lektora (předčítatele), 13. t. m. na exorcistu (za
žehnavače) a 21. na akolytu (posluhovatele u oltáře),
jak to zaznameháno v knizeřímské koleje, Od té
doby, když ta čtyři nižší svěcení obdržel, vedl
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ještě světější život, jak se na klerika (čekatele
kněžského stavu) sluší. Pročež budeme nyní vy
kládati o jeho ctnostech, dokud ještě v římské
koleji prodléval.

Hlava XI.

O pokoře sv. Aloisia.

Začněme o pokoře sv. Aloisia, jakožto základu
řeholníhoživota a svatosti a strážkyni všeliké ctnosti.
Ačkoliv sv. Alois tolik vzácných darův a milostí
od Pána Boha obdržel, přece se nevyvyšoval, nýbrž
byl vždycky pokorným. Zdá se, že mu žádná ctnosť
tak k srdci nepřirostla, jako pokora. Po jeho smrti
nalezeny byly některé jeho zápisky a mezi nimi
vztahovaly se zvláště jedny na jeho duchovní život.

«Na konci těchto zápisků píše o některých pohnut
kách, vybizejících ku ctnosti pokory. Poněvadž jsou
krátké a mohou býti každému velice užitečny, po
dáváme je jeho vlastními slovy. ©

Hlavní zásada. „Nejprve uvaž, že tě Bůh stvořil
a že jsi povinen, poněvadž tě stvořil, vykoupil a
tě povolal do své služby, po cestě, která vede
k Bohu, kráčeti. Za, tou příčinou nemáš se jen
všelikého zlého, ale i všelikého obojetnéhoa marného
(zbytečného) skutku varovati, a seč jsi se přičiniti,
aby všeliké tvé jednání, aťjiž vnitřní či zevnitřní, bylo
ctnostné, poněvadž právě máš po cestě k Bohu vedoucí
kráčeti. Abys mohl v jednotlivých případech na cestě
k Bohu vedoucí dobře pokračovati, ustanov se na
tom, podle těchto tří pravidel se spravovati.

1. pravidlo: Jako každý, koho Bůh do To
varyšstva Ježíšova povolal, tak i ty máš se při
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držovati praporu Kristova a svatých jeho; z toho
následuje, že každou práci, každý úřad posuzovatí
máš dle toho, jak se shoduje s příkladem Krista
Pána a Svatých jeho. Proto musíš hleděti se obe
známiti se životem a skutky Krista Pána rozjímáním
a se životy Svatých pozorným a bedlivým čtením
jejich života.

2. pravidlo: Abys si své náruživosti podmanil,
spravuj se zásadou: Tím budeš dokonalejším řehol
níkem a tím lépe duchovní život povedeš, čím více
se budeš říditi v srdci ohledy věčnými a. ne časnými,
t. j. ne pohnutkami z toho světa pocházejícími, nýbrž
pohnutkami s nebe vzatými; když tedy něco mi
luješ, nebo si žádáš, anebo se raduješ, máš to činiti
z pohnutky nadpřirozené(t. j. pro Boha, pro nebe atd.),
jestliže něco nenávidíš, anebo se ti nelíbí něco, máš.
to proto činiti, že jsi osoba duchovní — poněvadž
toho tvůj stav žádá.

3. pravidlo: Poněvadž tě dábel ustavičně
k marnivosti a k pýše svádí, poněvadž to posaváde
tvá slabá stránka jest, budeš mu zase nejlépe od
porovati, budeš-li se ustavičně cvičiti v pokoře a
v pohrdání sebe samého. Proto si musíš sestaviti
několik zvláště k tomu vhodných pravidel, abys si
oné ctnosti získal. Těmto pravidlům nás Bůh náš
a Pán učil -a jsou potvrzeny zkušeností.

Co napomáhá k utvrzení se v pokoře?
1. Především si pamatuj, že ačkoliv tato etnosť

lidem zvláště pro jejich nízkosť příslušt, nicméně
nerodí se na zemi, ale třeba o ni žádati s nebe
Toho, od kterého jest všeliký dar výborný a vše
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liký dar dokonalý. A proto ačkoliv jsi pyšný, pros
s pokorou co největší neskončenou velebnosť božskou
za ctnosť pokory, neboť velebnosť božská jest pra
menem a počátkem jejím a dovolávej se pomoci a
zásluh hluboké pokory Ježíše Krista, kterýž ačkoliv
byl podstaty božské, sám sebe zmařil, přijav na
sebe podstatu služebníka.

2. Utíkej se ke Svatým o přímluvu, zvláště
k takovým, kteří se touto ctností vyznamenával.
Nejprve uvaž: že když byli hodni tu na zemi
v takovém stupni onu ctnosť obdržeti, v nebi Bohu
mnohem milejší jsouce než na zemi, tím spíše ti ji
zjednají. A poněvadž se už nepotřebují pro sebe
samé ponižovati, jelikož se touto cestou na výsosti
nebeské dostali, pros je, aby ti ji u Boha vyprositi
ráčili. Také věziž, že se každý ochotně o ty stará,
kteří si takové povolání, v jakém on vyniká, vy
volili, tak na př. slavný vojevůdce hledí ty na
dvoře královském podporovati obzvláště, kteří vo
jenské povolání si vyvolili, učenec hledí pomoci těm,
kteří se zabývají vědou, veliký stavitel anebo počtář
ty, kteří se témuž umění učí. —-Tak i svatí v nebi,
kteří se v některé ctnosti více vyznamenávali, po
máhají zvláště těm k dosažení oněch ctností, kteří
po ní dychtí, a proto se jich přímluvě odporoučejí.
Proto se utíkej o pokoru zvláště k Matce Boží,
poněvadž nade všecky tvory v ní vynikala. Z apo
štolů se utíkej ku sv. Petrovi, jenž pravil: „Odstup
ode mne, Pane, nebo jsem hříšný člověk“, a ke
sv. Pavlovi, který, ač byl vtržen do třetího nebe,
tak špatné mínění o sobě měl, že pravil: „Přišel
Ježíš na svět, aby spasil hříšníky, z nichžto já jsem
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prvním.“ První z obou těchto myšlének může ti
sloužiti ku poznání, jak velice Svatí u Boha -jsou
moeni a že ctnosť pokory ti vyprositi mohou.
Druhá myšlénka ti ukazuje, že nejen mohou, ale že1jsouochotninámjivyžádati.“| Nevysvítá-li
z těchto slov svatého Aloisia, jak velice svatou
pokoru miloval? — | |

V jiných zápiskách, které jsou nadepsány:
„Zbožné city“, najdeme tato slova: „Máš-li
zbožná přání, musíš je Bohu odporoučeti, ne tak
jak jsou v tobě, ale jak jsou v srdci Ježíše Krista.
Nebo, jsou-li to dobrá přání, budou dříve v Ježíšovt
než v tobě a bude je s nepoměrně větší vroucností
Otci věčnému přednášeti.

Toužíš-li po některé -ctnosti, jest se ti k těm
svatým obrátiti, kteří se jí vyznamenávali, na př.
co se pokory týká, ku sv. Františkovi, sv. Alexiovi,
o.lásku pros sv. Petra, sv. Pavla a svatou Maří
Magdalenu. Neboť jako když někdo chce od kní
žete nějakou vyšší službu u vojska obdržeti, se ne
utíká k hofmistrovi nebo jiným služebníkům o pomoc,
nýbrž k náčelníku vojska, tak i my musíme,
chceme-li si od Boha vyprositi statečnost, utíkati o
pomoc k mučeníkům, žádáme-li si kajicnosť, k vy
znávačům a tak podobně.“ —

Sv. Alois měl o sobě velmi skromné mínění a

ukazoval to nejen slovy, nýbrž i skutky. Nikdy
ničeho nečinil ani nemluvil, co by jen zdaleka za
vánělo chválou, a svou podivuhodnou mlčelivostí
ukrýval všeliké přednosti své, ať se týkaly rodu,
vzácného příbuzenstva, nebo jehovloh, vědomostí a
čehokoliv jiného. Jak se mu jen zdálo, že ho. chce
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někdo chváliti, hned se zarděl jako nevinná panna.
A chtělli někdo vidět, jak se červená, nemohl
lepšího prostředku najít, leč aby ho chválil.
O tom podáme aspoň dva příklady. Když byl jednou
nemocen a zavolali k němu lékaře, začal ho lékař

chváliti, že pochází z veleurozeného rodu Gonzagů
a že je blízkým příbuzným vévodů mamlogských.
Aloisiovi však se to nijak nelíbilo, poněvadÍž nechtěl
už býti, čím kdysi býval a projevil onomu lékaři
zcela upřímně svou nelibosť. A poněvadž se to ča
stěji přihodilo, velice se tím trudil, že se narodil
z vysokého rodu. Rovněž nemohl ho nikdo snáze
zarmoutiti, jako když mu pravil, nebo ukázal, že si
ho pro vysoký rod anebo pro nějakou jeho při
rozenou vlastnost váží. Zkrátka zdá se, že všecky
lidské slabosti vykořenil, kromě oné nelibosti, když
ho někdo chválil. Za všecko jen Pánu Bohu vzdával
čest! Podruhé zase měl na svátek očišťováníPanny
Marie v jídelně velice krásné kázaní, a když ho za
to všichni a docela i P. Jeroným Piatti, jak za
sloužil, chválili, tak se pýřil a tak se z toho rmoutil,
že je chválen a toho nezaslouží, že se tím všichni
nemálo vzdělali, a pro ten počestný ruměnec na
tváři ještě více ho milovali..

V klášteře dával všem přednosť, ano i když
ho někam posýlali s bratry laiky. Když pak to ne
chtěli bratři nijak přijati, prosil je Alois tak dlouho,
až povolili. Kdyby byli česť přednostinepřijali,
byli by ho velice zarmoutili. Sami představení ho
za to již pokárali, že se tolik ponižuje a zapověděli
mu to, poněvadž se to nesluší na klerika. Rád se
bavíval v klášteře s bratřími (fratery), a když se
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zvonilo k obědu, vždycky se hleděldostati v jídelně
ku poslednímu stolu v koutku, kde sedával bratři,
kteří v kuchyni posluhovali. Vidouce představení,
že je slabého zdraví a že je chorý, poručili mu
jednoho dne, aby si sedl ke stolu rekonvalescentů
(těch, kteří se z nemoci pozdravovali) a poskytli
mu v mnohých věcech úlevy. Tak na př., aby v tu
hodinu, kdy druzí ráno vstávají, nevstával. Ale po
něvadž si myslil, že se ohlédají na jeho rod, tak
snažně a tak opatrně představených prosil, aby
a ním nedělali. žádných výjimek, až mu dovolili,
aby tak byl živ, jako druzí. A když ho jeho dů
věrní přátelé prosili, aby se 8 tím, co je od před
stavených nařízeno, spokojil, že jinak onemocní, ří
kával: „Jsem řeholníkem a proto mám býti tak živ,
jako druzí. A co se týče onemocnění, když činím,
co mně řehole nařizuje, nepůsobí mně to žádných
starostí.“

V římské koleji jest obyčejně přes dvě stě osob.
Proto nemohou představení každému studujícímu
klerikovi vykázati světnici. Ve zvláštních svět
nicích přebývají pouze kněží, professoři, někteří
úřednici, nebo i nemocní. Druzí jsou ve společných
světnicích; v učírnách se jich učí vždy několik u
jednoho stolu pohromadě, podobně i v ložnicích jich
spává několik pohromadě a každý na zvláštní po
steli, jak to představení nařídí. Poněvadž sv. Alois
potřeboval pokoje k odpočinku, chtěli mu dáti
zvláštní světničku. Ale jakmile se to dověděl, hned šel
k P. rektorovi a bránil se tomu, že se to pro něho
nesluší, že má s druhými v ložnici spávati, a vy
mohl si to. Nechtěl míti však za společníka snad

«
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|
bohoslovce, to by bylo pro něho již jakési vy
znamenání, přál si, aby mu dali někoho z nižší
třídy ; spokojil se však s tím, koho mu dali. Prosil
také, aby ho poslali za prefekta (dozorce) do řím
ského semináře, poněvadž tam mívají dozorci mnoho
nepříjemností a pořád v samém poddanství žijí. Ale
poněvadž brali představení ohled na jeho zdraví,
neposlali ho tam. Také si přál, aby ho po skončení
bohoslovných studií dali za učitele v nejnižší třídě
latinských škol; myslil si totiž, že by tam mohl
chlapce učiti ctnostnému životu, proto se svatou zá
vistí hleděl na učitele nejnižších tříd a nazýval je
blahoslavenými. Pro jinou ještě příčinu si toho přál.
Chtěl se totiž cvičiti v pokoře a šel P. rektora
prositi, aby ho tam dali proto, že se dobře nevyzná
v latině, které v Tovaryšstvu velice potřebuje, aby
mohl s lepším prospěchem pracovati. Také si nad
cházel P. prefekta v nižších třídách; donášel mu
totiž časem menší latinské práce, které zvláště pro
žáky oněch tříd vypracoval. Domníval se zajisté svatý
Alois, že se P. prefekt přesvědčí, že by se tam
hodil a že by se tam rád dostal a že se za něho
u P. rektora přimluví. P. rektor chtěl se opravdu
přesvědčit, umí-li Alois málo latinsky, a proto mu
dal za společníka do světnice takového, který
dobře latinsky uměl, aby se s ním trochu latině
učil. Ale ukázalo se, že umí docela dobře.latinsky.
Přece však ještě šel k P. rektorovi, že by se rád
utvrdil v mluvnici latinské a že by toho dosáhl,
kdyby druhé vyučoval.

Často chodíval po Rímě v ošumělých šatech a
s košem, nebo s přesýpacím pytlem na zádech a
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prosil s velikou radostí o almužnu. Nebylo žádné
tak nízké a sprosté služby v klášteře, po které by
nebyl toužil, jako ctižádostiví lidé po důstojenstvích
baží. V pondělí a v úterý posluhoval obyčejně každý
týden ráno a večer v kuchyni, umýval tam nádobí,
sbíral, co zbylo a rozdával to chudým. Za to velmi
často prosil, aby směl ty zbytky chudým rozdávati,
a když se mu dovolení dostalo, chvátal s nesmírnou
radostí v obličeji s košem ke bráně klášterní a roz
dával všem pokorně a laskavě. Ve všední den zase
po škole konával jiné sprosté práce. Buďto zametal
světnice nebo jiné místnosti anebo sdělával holí
nebo koštětem na chodbách a v sálech pavučiny.
Také po několik let spravoval na chodbách a v sálech
lampy ; čistil je nebo naléval do nicholej anebo
upravoval knoty. A dělával to s takovou radostí,
že nemohl se ani zdržeti a projevoval ji skutkem.
Není to sice nic divného, že takové věci Alois ko
nával, poněvadž je to v Tovaryšstvu obyčejem, ale
nicméně každého dojímá, když takový kníže nízkou
službu s takovou radostí koná, a jest to zajisté ve
likou pobídkou k pokoře. Můžeme právem o něm
říci, že nepohrdal nikým než sám sebou, a vždy jen
vyhledával příležitosti ku pokoření sebe samého.

Hlava XII.
O poslušnosti sv. Aloisia.

S tákovou hlubokou pokorou snoubila se do
konalá poslušnosť Aloisiova. A tuším, že dosti jsme
o tom pověděli, připomínajíce, že sv. Alois v ničem

vůle svých představených nepřestoupil a že neměl
nikdy ani chuti se jí protiviti, vyjma když ho jejich

„Dědictví“. 11
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rozkazy odvracely od pobožnosti. Ale ani tenkráte
se žádné náklonnosti odporné nepoddával a bylo
zřídka, že ho taková náklonnosť znepokojovala. Ve
všem poslouchal ochotně, úplně podřizuje rozkazům
představených svůj rozum a vůli. Nikdy se neptal,
proč tak nařízeno, stačilo mu, že to představení po
ručili, a proto již to bylo dobré. Ta dokonalosť
v poslušenství pocházela odtud, že každého před
staveného považoval za zástupce Božího. Rikával:
Poněvadž jsme povinni poslouchati Boha, kterého
nevidíme a od něhož nemůžeme bezprostředně roz
kazů přijímati a jeho vůli poznati, ustanovil Bůh
na zemi zástupce a tlumočníky své vůle — a to
jsou představení. Skrze ně nám ohlašuje, co od
nás žádá a chce, abychom jich poslouchali jako
hlasatelů jeho vůle. Sv. Pavel chtěl to vyjádřiti ve
svém listu k Efesským těmito slovy: „Buďte poslušni
pánů podle těla, jako Krista a služebníci Kristovi,
plníce vůli Boží ochotně.“ A v epištole ke Kolossen
ským, když praví: „Cokoliv činíte, ochotně čiňte,
poslouchajíce jako Pána a ne lidí.“ Slušno uvážiti,
že rozkaz pochází od Boha a představený jest jeho
poslem, jenž přináší jeho rozkaz. Jako se neříká,
když král anebo nějaký kníže posýlá po komorníku
anebo po úředníku nějaký rozkaz anebo poselství
svému poddanému, že to nařizuje onen úředník,
nýbrž král nebo kníže a poddaný to za nařízení
knížecí uznává a také proto vykonává, tak i musí
řeholník přijímati rozkazy představených, jakoby
to byly rozkazy Boží, jež mu Bůh skrze člověka
ohlašuje a musí s radostí a bez meškání je vyplniti.
Maie takové přesvědčení. Alois velice si vážil všech
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představených a byl jim duší i tělem oddán; neboť
je měl za zástupce Boží, již zvěstují jeho svatou
vůli. Proto s velikou radostí přijímal jejich rozkazy
a bylo mu jedno, byl-li to představený nejvyšší
anebo nejnižší, učený nebo neučený, svatý nebo
nedokonalý, měl-li krásné vlastnosti anebo neměl,
poslouchal všech stejně, -poněvadž byl zástupci

Božími. Říkával: Kdo z takových příčin poslouchá,
má z toho dvojí užitek. Předně nejen že mu to
nečiní žádné obtíže a nesnáze, ale že mu působí
velikou radosť a připadá velmi lehko poslouchati,
poněvadž plní vůli Boží, jemužto sloužiti si za nej
větší štěstí pokládá. Za druhé že je opravdu a do
konale poslušen a může býti jist, že vezme odplatu
v pravdě poslušným přislíbenou. Kdo však naopak
proto poslouchá, že je mu to, co mu přikázáno,
příjemno anebo že se mu líbí vlastnosti nebo'schop
nosti představeného, nebo snad že představeného
miluje, nezdá se, že zaslouží odměny poslušnosti
přislíbené, a nemůže se říci, že opravdu poslouchá,
poněvadž neposlouchá z lásky k této ctnosti. A
dostane-li takový jiné představené, kteří nemají
takových vlastností anebo nepožívají u něho takové
lásky anebo nebudou-li se mu jejich rozkazy líbiti,
bude mu zajisté těžko poslouchati a bude vydán
mnohému nebezpečí.

Také to uznával Alois za sprosté a nízké,
póddává-li se někdo rozkazům člověka z jakéhokoliv
lidského ohledu a nikoli z vyšších pohnutek. Bolelo
ho, když viděl, že mají představení časem ohled
na křehkosť a nedokonalosť svých poddaných a
když rozkazujíce při tom užívají lidských pohnutek,

11*
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poněvadž měl za to, že když představení něco od
svých poddaných žádají a hledí je lidskými pohnut
kami k poslušnosti naváděti, tím samýmjen poddaným
škodí. Proto si přál, aby mu i jiným představení
rozkazovali rozhodně a při přesazování z místa na
místo nebo při sesazování z úřadu nebo při povýšení
jen měli zřetel nalepší službu a větší rozmnožení
slávy Boží. A když dávají rozkazy, měli by říkati:
„Soudíme, že to bude sloužiti k větší cti a slávě
Boží, abyste tam šel, anebo zastával ten úřad s po
mocí Boží.“ Tím způsobem zajisté ukazují představení,
že poddanému důvěřují, ukazují, že ho mají za
dobrého a poslušného řeholníka, učí ho ochotně po
slouchati a dávají mu příležitost získati sobě tím
větší zásluhy, čím méně lidských pohnutek v jeho
poslušenství jest. Užívají-li však jiných pohnutek
anebo podmínek, nenaučí se poddaní opravdovépo
slušnosti, zbavují se onoho užitku a dává se jim
příležitosťk výmluvám, zvláště mohou-li se domýšleti,
že byli ještě pro jiné příčiny, než jsou jim udány
nebo napsány, úřadu zbaveni nebo na jiné místo
přesazení. — Pravil též, že velice rád poslouchá,
poněvadž sám zkusil, že se v rozkazechpřed
stavených zvláštní božská Prozřetelnosťt k němu
skrývala a že mu často představení poručili anebo
dovolili, po čem z vnuknutí Božího anebo na mo
dlitbách toužil, aniž je o to byl žádal.

Tak se mu jednou přihodilo,že když rozjímal
o rozličných místech, na která byl Pán Ježíš při
svém umučení veden, měl po tom touhu, aby mohl
navštíviti sedm chrámů Páně v Rímě; a hle, aniž
se ho kdo tázal, krom všelijaké naděje a obyčeje,
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v tutéž hodinu zavolal ho představený a nařídil mu,
aby navštívil sedm kostelův. A bylo mu to tím
milejší, poněvadž to předně samo sebou jest velice
dobré a poněvadž z toho poznal, jak se o něho
Bůh stará. Není třeba více příkladův o tom uváděti,
abychom se nezdržovali.

Když představený Aloisia pro něco káral, stál
uctivě a pokorně, sdělal si biret, sklonil oči pokorně
k zemi a poslouchal, co mu představený říkal, bez
reptání nebo vymlouvání. Stalo se jednou, že ho
představený pro jakýsi přestupek anebo neopatrnost,
kterou nebyl vinen, poněvadž častěji byl u vytržení,
káral, a tak ho to dojalo, že omdlel. Když pak
přišel k sobě, padl před ním na kolena a se slzami
v očích prosil ho za odpuštění, a to tak pokorně,
že ho ani nemohli se země zdvihnouti.

S touto. ctností jest úzce spojeno zachovávání
řeholních pravidel. (Co se toho týče, jest nám vy
znati, že sv. Alois tak je věrně zachovával, že se
zdá, že zabíhal až do krajnosti. Nemohl se upomenouti,
že by někdy některé i sebe menší řeholní pravidlo
dobrovolně přestoupil, tak přísně a dokonale je za
chovával, jakoby se zdálo, že mu přestoupením
některého pravidla hrozí největší nebezpečenství a
škoda. A tak se choval nejen v řádě, ale i ve světě.

Jednoho dne poslal ho, představený k jeho
strýci, kardinálovi Della Rovere, na návštěvu.
Kardinál ho potom zval, aby zůstal u něho u oběda.
Ale sv. Alois mu odpověděl: „Eminenci, nemohu,
to je. proti naší sv. řeholi“ Kardinálovi. sé ona

odpověďlíbila a od té chvíle nikdy ho k kcneměl, aniž byl dodal: „Není-li to proti vaší řeholí“
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Potom pravil kardinál P. rektorovi římské koleje,
že od. té chvíle vždycky dodává tu podmínku, aby
jeho útlému svědomí neublížil a by mu byl ná
pomocenve spolupůsobení s milostíBoží. Když
chtěl jednou jeho druh v celi psáti psaní a nemaje
papíru sv. Aloisia o půl archu požádal, sv. Alois
ničeho neříkal; ale aby nepřestoupil pravidla, které
zakazuje někomu něco dávati nebo půjčovati, zašel
si rychle ku představenému a tázal se ho, smí-li
mu dáti onen půlarch papíru. Pak se vrátil do své
celi a laskavě ho oslovil: „Mně se zdá, že jste mne
před chvilkou prosil o papír“ — a dal mu ho. A tak
se častěji stalo. Nevím ani již, jakého lepšího svědectví
o zachovávání řeholních pravidel mu dáti než že
ani dosť málo po celých šest let, co byl v řádě,
nepřestoupil na př. pravidla týkajícího se mlčení,
ba ani toho, které přikazuje mluviti latinsky; a
přece jak snadno jest v tom pochybiti!

Hlava XIII
O řeholní chudobě, čistotě, upřímnosti a kajicnosti

sv. Aloisia.

O zachování řeholní chudoby byl sv. Alois
zvláště pečlivý. Dbalť o ni více než boháč o své
statky a lakomec o peníze. A když už jsa živ ve
světě chudobu tak miloval, že rád nosíval špatné
šaty, což teprve v řádě, jejž nazýval. „pravým
domem. svaté chudoby“! Všeho, co by se mohlo
majetkem nazývati, se úzkostlivě chránil. Neměl
jiných šatů leč klášterních, ani žádné knižky pro
sebe, neměl ani hodinek ani žádných jiných maličkostí.
Ba ani neměl žádných zbožnin (devotionalií) na
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rozdávání a také nerad od někoho je přijímal;
nepřál si ani žádného relikviáře (skříňkyse svatými
ostatky) ani drahého růžence, ba ani neměl žádných
zvláštních obrazů ; měl jenom ty, které již visely ve
světnici anebo nanejvýše dva obrazy, které mu
takořka jeho matka vnutila a představení mu do
volili, totiž obraz sv. Kateřiny, panny a mučenice,
na jejížto svátek do řádu vstoupil, a obraz sv. Tomáše
Akvinského, jehožto pro jeho velikou učenosť a
čistotu ctil a jehož díla studoval. Ale oba tyto
obrazy byly papírové. Ba ani nechtěl miti žádného
obrázku v brevíři a v hodinkách P. M. na zakládání
stránky.

A ačkoliv mu mnozí z lásky dávali obrázky
a jiné věci a prosili ho, aby si je vzal, ano žádali
představených o dovolení, aby mu je směli dáti,
přece on řozhodně odpíral a nepřijal jich, leda když
nemohl vyhnouti, aby neurazil těch, kteří muje dávali,
Pak šel ku představenému a prosil ho, aby mu
dovolil je při nejbližší příležitosti někomu dáti.

Bylo jeho radostí, že ničeho na světě neměl,
že po ničem nebažil a že se všeho nasvětě odřekl.
Když mu dávali nové šaty, neříkal: „To je dlouhé,
to je těsné, to je široké;“ když se ho krejčí tázal,
zdali mu dobře přiléhají, odpovídal: „Zdá mi se,
že dobře.“ Byl všecek potěšen, když dostal nej

"špatnější šaty a když si mohl vybrati, vzal si vždy
co bylo nejhoršího. Řeholní pravidlo, které před
pisuje, aby každý byl přesvědčen, že dostane to
nejhorší, co je v domě, aby se cvičil v pokoře a
v. sebemrtvení, takto si vykládal: „Jako každý
žebrák, který prosí o almužnu, ví, že mu nedají
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nejlepších šatů, jež mají v domě, ale nejhorší, tak
1 my, jsme-li opravdu chudí, buďmež přesvědčeni,
že nám dají, co je v domě nejhoršího.“

Vykládá se též v kanonických processech o
svatořečení Aloisiově, že ti, kteří měli šatnici pod
sebou, odkládali nejstarší a nejotrhanější šaty pro
bratra Gonzagu na stranu a říkávali, že se mu
budou dobře hoditi, protože mu žádné šaty tak dobře
nesluší, jako roztrhané. Častěji říkával sám svému
zpovědníku, že mu dává Pán Bůh velikou milosť,
že když se rozdávají šaty, dostane vždycky nejhorší.

V řádě žil Alois tak skromně, jakoby byl
opravdu pouhým žebrákem, kterého toliko z milo
srdenství do domu přijali. A cokoliv mu dávali,
pokládal za velikou mřlostť. Když byl u stolu a
pozoroval, že by mu mohlo některé jídlo škoditi,
nejedl ho; poněvadž však nechtěl, aby mu něco
jiného přinášeli, dával pozor, aby to posluhové ne
zpozorovali.

O čistotě sv. Aloisia již jsme se dosti navyklá
dali, jen ještě to pravíme, že nejdražší poklad sva
tého panenství duše i těla tak neporušený zachoval,
jako málo kterým dáno.

Všimněmež si jiných jeho ctností. V řeči a
v obcování s druhými byl velice upřímný, prostý a
poctivý. Když někomu řekl ano nebo ne, mohl se

; každý na to spolehnouti, že to zcela pravda, že není
v jeho řeči žádné dvojsmyslnosti anebo klamu.
Říkával, že když neupřímnosťv řečinebo v jednání,
obcování s lidmi vůbec stěžuje, tož teprve jest
jedem a záhubou v řádu, a nedostatek upřímnosti
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a prostoty že se nijak s pravým duchem řeholé
srovnati nedá.

Co se týče sebemrtvení, tak si v tělesných
kajících skutcích liboval, že kdyby ho představení
nebyli krotili, jistě by sí byl ukrátil život, poněvadž
se přespříliš mrtvil. Když mu někteří vytýkali, vidouce
jak jeho zdraví jest slabé, že. pořád o kající skutky
svých představených prosí, odpověděl jim, že ví sice,
jak jsou jeho síly slaby, ale že ho srdce ku pokání
nutí, a proto prý jde ku představenému, jenž o všem
dobře ví, jsa přesvědčen, že mu pouze povoluje, co je
vůle Boží. Dokládal, že, ač časem věděl, že prosí
o věci, které mu tak lehko nebudou povoleny, přece
chtěl aspoň Pánu Bohu obětovati touhu po nich, a
přednesl prý to představenému, poněvadž věděl, že
z mnohých příčinbude míti z toho prospěch. Tak
na příklad, že bude od mnohých při takové příleži
tosti ponížován, když se mu budou diviti, jak o
takové věci může žádati, a že si budou mysliti, že
sl sám nerozumí.

A Bůh dopustil, že mu byly takové věci po
voleny, kterým se. všichni velice divili. Jednou se
ho také kdosi mezi jiným tázal, jak to. možná, že
on, jsa tak moudrý, si nevšímá radytolika pobož
řých a ctihodných otcův, kteří mu radívají, aby
nebyl tak na sebe přísným a by svou hlavu ne
ustálým rozjímáním tak nenamáhal. Ale sv. Alois
jim odpověděl: „Ti, kteří mně tak radí, jsou. lidé .
dvojího druhu. Jedni jsou velice dokonalí, kteří se
sami přísně kají a tak sami nezachovávají, co mně
radí, poněvadž sami velice mnoho skutků kajících
konají; a myslil jsem si, že je lépe následovati
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jejich skutků, než se říditi podle rad, které mně
z útrpnosti dávají. Druzí zase chovají se tak, jak
mně radí, ale vidím, že nemají mnoho chuti ku
kajícím skutkům. Pročež soudím, že jest lépe. říditi
se dle skutkův a příkladů prvějších, než podle
rady druhých.“

Také ještě z jiné. příčiny to činil. Pochyboval
totiž, že se lidská přirozenost bez pokání a umrtvo
vání dlouho v dobrém stavu udrží. Jestli se řeholník

nechápe pokání a umrtvování, ponenáhlu prý upadne
-do svého dřívějšího stavu a ztratí chuť k utrpení,
o Kterou se po tolik let namáhal. Objasňoval to ná
sledujícím podobenstvím: „Já jsem jako křivá že
lezná týč, a proto jsem do řádu vstoupil, aby mne
kladivem umrtvování a kajicnosti (kajících skutků)
narovnali.“ — Jiným, kteří mu říkávali, že všeliká
dokonalosť záleží ve vnitřním sebemrtvení a že třeba

více krotiti vůli než tělo, odpovídal, že to třeba
činiti (t. j. vůli zlou krotiti) a onoho neopouštěti
(t. j. tělo své kajícími skutky na uzdě držeti). Tak
prý se chovali všichni svatí ve starověku aprvní
otcové Tovaryšstva Ježíšova, zvláště svatý Ignác.
Onť sám velice kající skutky miloval a se svým
tělem krutě nakládal, jak o tom čteme v jeho
životopise. Rovněž i napsal ve svých konstitucích,
t. j. základních řeholních pravidlech Tovaryšstva,
že se professům a vůbec všem členům Tovaryšstva
neukládají žádná noční bdění, posty, bičování, mo
dlitby a vůbec nějaké kající skutky, poněvadž se
předpokládá, že jsou dokonalí a tak kajicnosť mi
lují, že by měli býti vlastně v tom mírněni, kdyby
jim to škodilo na zdraví, než k- tomu vybízeni.
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Také pravíval, že člověk se má mrtviti a káti, po
kavad jest mlád a zdráv; že ve stáří člověk seslábne
a nelze již se mu káti.

Když představený sv. Aloisiovi nějaké pokání
zapověděl, hleděl si je vynahraditi. Četl totiž ka
pitolu z Tomáše Kempenského „O následování Krista
Pána,“ nebo šel navštívit nejsvětější Svátosť oltářní,

anebo vykonal něco jiného.

Vidouce představení, že je tak slabý, zakázali
mu časem nositi žíněnou košili a jiné kající nástroje
a přísné posty, ale on si místo toho jiné kající skutky
vymýšlel, které jim nebyly proti mysli a jemu na
zdraví neškodily, a pokaždé se jich o dovolení tázal.
Tak na př. prosil, aby mu dovolili tak zvaný tonus,
čili krátký pokus kázati ve španělské řeči, poněvadž
dobře španělsky neuměl a protože věděl, že se mu
budou všichni smáti, a povolili mu to.

Zkrátka Alois tolik se umrtvoval, že neměl
téměř žádného zření na své slabé zdraví, a mnozí
mu pravili, že nepochybují o tom, že ho to bude
trápiti v hodinku smrti, že se svým tělem tak krutě
nakládal a že bezpochyby za to bude mnoho trpěti
v očistci, poněvadž byl v tom ohledu tak přepjatým.
Ale ukázalo se, že proto žádných úzkostí v hodinku
smrti neměl. O mrtvení nebo přemáhání svých ná
ruživostí se sv. Alois velice nestaral, poněvadž byly
dávno již pod ním, že se zdálo, že žádných žádostí
zlých ani nemá. Za to velice bedlivě zpytoval hnutí
své mysli a nejtajnější city svého srdce, a když po
znal, že v něčem pochybil, netrudil setím tak ve
lice, ale ponížil se raději před Pánem Bohem, prosil
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ho o milosrdenství a umínil si, že se z toho brzy
vyzpovídá; pak ho to již nemrzelo. Říkával, že se
tomu tak naučil od novicmistra, kterýj jim vždycky
radíval, že je nejlepší prostředek, který se Pánu
Bohu velice líbí a dábla velice zlobí, když se hned

člověk před Bohem, jakmile byl klesl pokoří, po
zdvihne svou mysl k nebi a takto za odpuštění
prosí: „Ach Pane, vidíš, jak jsem křehký a ubohý,.
jak snadno klesnu! Odpusť mně, Pane, a uděl mně
milost, abych neklesl znova!“ — Potom však ne
máme si na to už mysliti. Tak to dělával sv. Alois
a pravíval, že když se člověk velice nad tím rmoutí,
sebe dobře nezná. Jest zajisté známo, že zahrádka
každého oplývá trním a bodláčím.

Nejvíce péče vynakládal na vyzkoumání po
čátku a pramenů svých myšlének a.žádostí, chtěje
poznati, v čem je vlastně chyba, a nedal si dříve
pokoje, až se domakal pravdy, aby se mohl dobře
zpovídati. Zpovídal se zřetelněa zkrátka, nejsa nikdy
úzkostlivým.

Jak vykládal kardinál P. Bellarmin, vždycky
věděl, kam až směřovaly jeho žádosti, myšlénky
a skutky, a to tak dokonale, jakoby to svýma
očima viděl. Tak znal své srdce. Také usilovně

po tomtoužil, aby ho veřejně pro jeho chyby
a poklesky kárali a podával proto představeným
seznam svých poklesků. Když však seznal,že ho
představení místo pohanění ještě více chválí a uzná
vají to spíše za ctnosti než za poklesky, nechal
toho, řikávaje, že má z toho větší škodu než
užitek.
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Hlava XIV.

Jak si sy. Alois velice vážil duchovních cvičení sv. Ignáce,

Duchovních cvičení sv. Ignáce si svatý Alois
vážil nejen proto, že jsou nejlepším prostředkem
k odvrácení se ode -hříchu a ku polépšení života,
ale že velice dopomáhají k duchovní obnově, k oži
vení horlivosti a řeholního ducha. Pročež prosival
každého roku o dovolení, aby si směl v prázdniny
na nějaký čas vyhledati samotu a konati ona ovi
čení. Jsou na čtyři neděle rozdělena, trvají tedy celý
měsíc. O těchto cvičeních sepsal si některé úvahy
a myšlénky, hodící se na každý týden, uspořádané
dle látky, o které serozjímá, a směřující k cíli,
kterého dojíti třeba. Ku ponaučení podáváme zde
tyto myšlénky Aloisiovy. Bohužel byly jeho du
chovní zápisky hned po smrti ode druhých roze
brány i nebylo lze více nalézti, než myšlénky pro
první týden. „Soudy Boží jsou nezpytatelné; kdo
ví, zdali mně Bůh již moje hříchy, kterých jsem se
ve světě dopustil, prominul?“ — „Sloupy nebeské
padly a roztříštily se. Kdo mně za to ručí, že
vytrvám ?“ — „Svět jest nyní pohroužen do pro
pasti zloby. Kdo usmíří hněv Všemohoucího?“ —
„Mnozí řeholníci a kněží zapomínají na své po
volání. Jak může Pán takové zpustošení království
svéhoještě déle trpěti?“ — „Věřícípřipravují svým
vlažným životem Boha o česť. Kdo pak mu ji
vrátí?“ — „Běda lidem světským, kteří do smrti
s pokáním odkládají! Běda.i řeholníkům, kteří až
do toho času spali l“ — „Těmito a podobnými úva
hami třeba se probuditi z ospalosti a obnoviti předse



— 174 —

vzetí, dobře a vytrvale Bohu sloužiti“ — „Opra
vdová lítosťpochází z nesmírné bolesti, že jsem Boha
milování nejhodnějšího urazil a jím opovrhl.“ —
„Pravá lítosť působí, že nejen těžkých hříchů člověk
oplakává, ale i všedních co nejvíce želí.“ — „Ona
lítosť tak daleko až jde, že nejen uznává a ctí milo
srdenství Boží, které nám hříchy odpouští, ale uzná
vajíc, že Bůh jest spravedlivý, nesmírně po tom
touží, aby mohla za své hříchy všecky zasloužené
tresty vytrpěti.“ — „Těm, kteří se milosti Boží ne
protiví, dává Pán Bůh velikou nenávisť sebe samých
a odtud pochází a utvrzuje se předsevzetí sebe sa
mého zevnějšími kajícími skutky nemilosrdně kárati.“

Hlava XV.
O jeho lásce k Bohu a k bližnímu.

Sv. Alois tak vroucně Pána Boha miloval, že
když se o Něm v jeho přítomnosti mluvilo, tak se
všecek rozpaloval, že to bylo na jeho tváři po
zorovati.— Vyznamenával se i tak velikou láskou
k bližnímu, že se sv. Rota římská o něm vyslovila:
„Co se: týče jeho lásky, zářil tou sv. ctností svatý
Alois nepřekonatelně v každý čas, ale když vstoupil
do řádu, ještě horlivěji se ve skutcích lásky cvičil.“
A v bulle svatořečení se o tom praví: „Jeho lásku
zvláštní řečíslavitidlužno,neboťbyla co největší.“
Proto si přával choditi do nemoenie, aby mohl po
sluhovati nemocným, jim spravovati lože, aby se jim
dobře leželo, dávati jim jíst, umývati nohy, zametati
světnice a povzbuzovati je k trpělivosti a připravo
vati ke svaté zpovědi. V klášteře též P. generála
prosil o dovolení, aby směl nemocné v klášteře přes
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den navštěvovati. A nikdo tak nekonal pilně tento
skutek milosrdenství, jak on. A nejen je navště
voval a těšil, ale i když mu představení pro bolení

, hlavy zapověděli se učiti, šel k nemocným spolu
bratřím a zastával opatrovatele nemocných v jejich
práci. Pomáhal jim potřebné nádobí pro nemocné
umývati a jiné potřebné věci nemocným připravo
vati. Ale tím se Alois nespokojil. Nejen o tělo, ale
ještě více staral se o jejich duše. Až podivuhodná
jest horlivosť jeho o spásu duší. Kdyby mu to před
stavení byli dovolili, byl by šel i do Indie obracet
pohany na víru Kristovu, neboťpotom, neustále jsa ve
světě a v řádě,toužil. Poněvadž pak, dokud studoval,
mohl na spasení duší pracovati, ano kněžím při
náleží a ne klerikům, aby zpovídali, kázali, křesťanská
cvičení a jiné věci konali, hleděl svým spolubratřím

„aspoň trochu prospěti. K tomu si vyvolil velice
dobrý prostředek.

Tázal se totiž P. rektora koleje, zdali: by to
mohlo býti, aby se v prázdný čas, který slouží ráno
a večer na zotavení, nemluvilo o učení, o vědách a
jiných obojetných věcech, ale pouze o záležitostech
duchovních? Když mu to schválil a ho povzbudil,
aby se o to snažil, sdělil to P. Jeronýmu Ubaldinimu,
domácímu zpovědníkovi, který se stal, jsa římským.
prelátem, jesuitou a v Tovaryšstvu svatě umřel, a
prosil ho, aby mu byl v tom nápomocným. Ještě
více však prosil Pána Boba, aby ho při tom ne
opouštěl. Potom shromáždil kolem sebe několik
zbožných mládenců z koleje, kteřt se mu k tomu
schopni zdáli, a pravil jim, že bý chtěl s nimi ku
prospěchu své duše v čas zotavení o Bohu a du
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chovních věcech rozmlouvati. Aby měl k rozmluvám
dosti látky, čítával každého dne aspoň půl hodiny
v nějaké duchovní knize anebo v životě Svatých.
S těmi soudruhy jal se potom o duchovních věcech
hovořiti. Byl-li s mladšími, začínal sám rozprávku
o svatých věcech a druzí ho s velikou radostí po
slouchali, poněvadž měli z toho veliký užitek. Kněžím

a starším zase předkládal nějakou záhadu z duchov
ního života a prosil je, co by o tom soudili; ta
kovým způsobem zapřádal duchovní rozmluvy,
ačkoliv se nemusil o to velice starati, poněvadž
všickni, i sami představení, zanechávali jiných řečí,
vědouce, že ho nic jiného zajímati nebude.

Byl-li však se sobě rovnými, anebo s těmi,
které si byl v tom za pomocníky vyvolil, započínal
takové rozmluvy bez bázně a bez starosti. Ale též
s jinými neméně směle ' takové nábožné rozmluvy.
vedl, neboť všichni jsouce dobrými řeholníky a dy
chtivi duchovního pokroku, k němu se ochotně při
dávali. Přišel-li některý teprve z noviciátu, anebo
odjinud do koleje na studie, hleděl si ho buď sám
anebo pomocí druhých získati; přidal se totiž k němu
v prázdný čas a rozmlouval s ním a tak ho hleděl
v horlivosti, kterou si z noviciátu přinesl, utvrditi
a ještě více pro svatou věc rozpáliti. Také takovému
radil, chce-li se v dobrém udržeti, aby si ty neb
ony, — a tu mu naznačil čtyři nebo šést horlivějších, —
za společníky vyvolil. Pak k nim šel a prosil je,
aby se s ním hleděli příležitostně dáti do řeči a tak
se mu jeho plán obyčejně podařil.

Pozoroval-li sv. Alois, že někdov koleji duchovní

pomoci potřeboval, snažil se, jak nejlépe mohl, jeho
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lásku a důvěru si získati a rozmlouval s ním po
několik dní aneboneděl ráno a večer v prázdný
čas, k oddechu ustanovefý, nestaraje se nic o to,
co druhý o tom soudí. Když myslil, že již mu do
pomohl k oné ctnosti a dokonalosti, po které prahnul,
pomalu se ho vzdaloval, méně s ním rozmlouval
říkáje, že musí k vůli dobrému příkladu i s druhými
obcovati a napomínal ho, aby si vyhledal někoho
z hodnějších — a jmenoval mu některé. Pak šel
zase k těm, které onomu spolubratru byl doporučil,
a žádal je, aby ho vyhledali a dali se s ním do
řeči, poněvadž ví, že má dobrou vůli se zdokonaliti.
Tím způsobem sv. Alois mnoho dobrého spůsobil.
Za několik neděl mnohé 1 nejchladnější láskou Boží
rozehřál. Ano celou římskou kolej nadchnul oním
duchem zbožnosti a horlivosti, kterým sám hořel,
že bylo v tom viděti jistě velké Boží požehnání.

V římské koleji bylo tehdy. přes dvě stě osob;
a bylo viděti, jak se v prázdný čas v malých
hloučkách, buď po dvou anebo po třech, na chodbách
nebo v zahradě shromažďovali a jistě o ničem ne
mluvili než o Bohu a svatých věcech. Tak se doby
zotavení používalo k duchovním poradám a zábavám,
z michžto mnozí, ano většina, měli větší užitek než
ze samé modlitby. Nebo při takových příležitostech
si vespolek vykládali jak je Pán Bůh na modlitbách
potěšuje a mnoho milostí jim uděluje, a tak se zase
všichni vespolek tím povzbuzovali a Pána Boha
chválili, že každý odcházel z takové duůchovní
zábavy uspokojen a potěšen. Takové řeči se
vedly, i když všichni na procházku vycházeli, 4
v prázdniny na letohrádku. A zdálo se, že né

„Dědictví“, 12
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-může býti lepší společné zábavy, jako mluviti
o takových věcech.

Na podzim ó prázdninách, když se byl skončil
školní rok, v měsíci září a říjnu,' posýlali před
stavení mládež z římské koleje na několik dní do
Fraskati, dřívějšího Tuskula, by 'si po stadiích
odpočali.Za živobytí sv. Aloisia brali ssebou klerikové
s dovolením představenýchjeden „Následování Krista
Pána“, druhý „Život sv. Dominika“, jiný „Svatého
Františka z Assisi“, jiný zase „Sv. Kateřiny Sienské,
sv. Ignáce“, někteříčetli „Kroniky řádusv. Dominika,“
jiní „Kroniky řádu sv. Františka“, opětjiní se těšili
„Vyznáním sv. Augustina“ nebojeho „Samomluvamt“,
aneb i „Výklady sv. Bernarda o písni Šalomounově“.
Jiní zase, již v životě duchovhím více pokročili,
těšili ze „Života sv. Kateřiny z Janova“. Ti, kteří
se cvičili v askesi, čítávali „Život blahoslaveného
Giacopona z Tody“ (čti Džakopona) anebo „Život
blahoslajeného : Jana „Kolumbiniho.“ (Stakovými
knihami. vycházeli sobě po obědě po dvou nebo po
třech a vykládah si na procházce, o čem četli.
Kolikrát: se jich sešlo i deset v lese,. rozloženém na
okolních návrších, a s takovým svatým: zápalem
hovořili,že bys je za-anděly nebeskébyl pokládal.

Po takovýchto prázdninách ve Fraseati strá
vených tméjen že si odpočalo tělo, ale i pookřála
duše. Drůb druha povzbuzoval-na cestě k dobrému.
Sami otcové a bratří byli tím příkladem kleriků
k dobrému povzsbucováni:.A předmízásluha o taký
svatý život zajisté po-Bohu náleží. Aloisiovi. Proto
jej vštehmi milovali, za' ním chodili a milerádi s ním
se zbožně bavívali, litujíce 'toho, když ho nemohli
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poslouchati, tak jakoby jinak ani nemohli dojíti
dokonalosti a spasení.

A uměl také Alois vždycky příhodné příležitosti
k tomu použiti, nemluvil.o těchže věcech neustále,
aby se zbytečně neunavovali, ale přispůsobil se
vždycky místu, „času a jednotlivým osobám, aby
je tim. spíše získal.

A ačkoliv byl vždycky váčný, přece nebyl
nikomu protivný a neomrzel se nikomu, bylť ku
každému laskavý a s každým se rád bavíval. Časem
prohodil i nějaký vtip a-vykládal něco rozmarného
anebo nějaký zajímavý příběh, ale nikdy nevybočil
z mezí řeholní slušnosti a zvedenosti.

Tak asi žil sv. Alois popůltřetiho roků v římské
koleji a jeho svatý „příklad na všecky blahodárně
působů.

Hlava XVI
Sv, Alois jede na rozkaz svých představenýchdo Kasti
ghHoneusmířit svého bratra Rudolfa.s vévodou: manfov

ským Viseencem.

Praví se, že ze smrti pánů tohoto světa a beháčů
mají užitek právníci, a dědicové mrzutosti. Že tomu
tak, vidíme na smrti pana Horáce Gonzagy, knížete
Solferinského, který umřel, nezanechav žádných
dítek, kterým by své lénoSolferino-odporučiti mohl.
Poněvadž to panství bylo císařské léno, to jest
císařemk užívání svěřenýstatek, náleželopodle tehdej
šího práva lenního po smrti strýcově jeho bratrovei
markrabětikastigkionskému Rudolfovi, bratru svatého
Aloisia. Ale poněvadž Horác ono panství v poslední
vůli odporučil vévodovi mantovskému Vincencovi,
obsadil je hned třemi sty. vojáků... Protože však

12*
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Rudolf nechtěl od svého práva upustiti, vyslal také
po smrti strýcově do Solferina tři -sta ozbrojencův
a málem že nedošlo mezi oběma příbuznými k válce.
Upokojiliť se oba nápadníci na ono panství smlouvou,
že se poddají rozsudku císaře Rudolfa II., jenž tehdy
sídlil v Praze. I vydala se paní markraběnka Marta,
matka Rudolfova, se svými třemi syny, Františkem,
Kristiánem a Didakem,;k císaři do Prahy *), a prosila

1) Jak sv. Alois velice Matku Boží ctil a k její úctě

napomínal a svou matku v jejích strastech před odjezdem do
Prahy těšil, vysvitá z následujícího listu:

„Nejjasnější Paní! Matko v Kristu velevážená!
Pokoj Krista Pána!

Před několika dny obdržel jsem od Vaší Jasnosti list,
ze kterého jsem seznal odpověď pana vévody mantovského
ohledně zámku Solferina. Jako tato odpověď Vám dává pří
ležitosť ke skutkům lásky a péče mateřské, tak mně ukládá
povinnosť božskou velebnosť prositi, aby tuto záležitosť tak
vyřídil, jak Sám ví, co by lepšího bylo. A račiž Vaši Jasnosť
ve všech těch strastech sprovázeti. Poněvadž pak máte
na této cestě nejsvětější Matku Boží, která dnes na den

Mláďátek do Egypta utíkala, za vůdkyni zdá se mi, že ne
potřebujete jiné útěchy, jako patřití na tuto vůdkyni. Zajisté,
že dobrotivý Bůh a jeho nejsvětější Matka proto ráčili jíti
hořkou vodou utrpení, aby tyto vody pro nás sladkými se
staly, když je takové osoby okusily. Mně se vede, díky Bohu,
dosti dobře a teď, když nastal o vánočních svátcích čas
horlivého modlení, ještě více budu na Vás v modlitbách
vzpominati. Prosím také, abyste se za mne modlila, neboť
toho velice potřebuji. Poněvadž se mi jiného nic s pomocí
Boží nedostává, tímto se "Vám na konec poroučím.

V Římě, dne 29. prosince 1558. *+
Vaší Jasnosti

nejoddanější syn v Kristu
Alois Gonzaga, z Tovaryšstva Ježíšova.“
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ho, aby spor dle práva rozhodnouti ráčil. Při oné
příležitosti představila mu i své synáčky a nejstarší
z nich František, tehdy devítiletý, měl tak krásnou
řeč k císaři, že si ho velice :oblíbil a markraběnku
žádal, aby mu ho v Praze za panoše ponechala.
Potom poslal císař do Solferma komisaře, který
měl potud ono panství spravovati, až by celá. zá
ležitosť byla rozhodnuta.

Markraběnka vskutku dokázala, že bylo roz
hodnuto ve prospěch Rudolfův. Ale tím se spor
neukončil. Vynašlyť se takové podlé duše, které oba
nešťastné příbuzné, kteří se před tím vždycky milo
vali, k záští podpalovaly. Takových řečí nadělaly
na Rudolfa, že se už bylo obávati nejhoršího. Nešlo
už pouze o Solferino, ale o věci osobní. Mnoho
velevážených osob vyjednávalo mezi oběma roz
vaděnými příbuznými o smíření, — ano i sám arci
kníže. Ferdinand, bratr císaře Maximiliana a strýc
císaře Rudolfa, — ale nadarmo. Tu konečně- napadlo
arcivévodkyni Eleonoru, matku vévody Vincence
Gonzagy mantovského a markraběnku paní Martu,
matce Rudolfa a sv. Aloisia, že nezbývá nic jiného,
leč vyjednávati o mír, aby se zabránilo dalšímu
pohoršení. Ale kdo onen pokoj zjedná? Věděly obě,
že oba sokové, Rudolf a Vincene, velmi si váží
Aloisia, a zvláště že ho Radolf velice miluje,
poněvadž mu markrabství odstoupil.

Proto aniž se jich o radu tázaly, psaly Aloisiovi
do Říma, by spor urovnal. Alois neměl zpočátku
chuti do toho se míchati, aby nepřišel o pokoj duše

-a neutrpěl v duchovním životě nějaké škody. Později
však odpordučel onu záležitosť Pánu Bohu na mo
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dlitbách a prosil také i jiné spolubratry, aby'to
Pánů Bohu odporoučeli. Pak se radil i s P. Robertem
Bellarminem, svým zpovědníkem. Když se byl
p. Bellarmin o tom s Pánem Bohem na modlitbách
poradil, přavil Aloisiovi: „Jděte, Aloisi, myslím, že
z toho vzejde Pánu Bohu česť.“ Alois oněch slov
uposlechl jako vůle Boží, ale umínil si ponechati
vše rozhodnutí P. generála.

Zátím se arcivévodkyně Eleonora dověděla, že
Alois o tom zpočátku nechtěl ničeho slyšeti, ale
poněvadž věděla, že po Pánu Bohu jediné on může
onomu zlu odpomoci a že ten skutek milosrdenství
se řeholním pravidlům neprotťiví, prosila Aloistových
představených, aby ho do Mantovy poslali, což
se také stalo.

Alois tehdy už studoval -dvě léta bohosloví a
byl právě na prázdninách veFrascati.!) A tu z ne
nadání přišel tam P. Bellarmin s rozkazemod
P. generála, aby se hned vrátil do Ríma a jel co
nejdříve možná do Mantovy aKastiglione.

Ani neminulo čtvrť hodiny a již byl Alois na
cestu připraven. Všichni jeho přátelése však velice
nad tím rmoutili, že je na tolik řněsícův opustí, že
nebudou viděti svatých jeho příkladův a budou míti
z toho pro duši škodu. I vyprovodili ho všickni
2 vinice, která patřila koleji, a na zpáteční cestě
vykládal všem P. Bellarmin o jeho svatém životě
a dával ho všem za vzor, uváděje mnohé krásné
příklady z jeho života, které všecky dojaly'a po

1) Tento letohrádek patří nyní pánům Santovetti-ům,
kteří starou kapli ke cti sv. Aloisia dali roku 1888. rozšířiti
a okrášliti.
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vzbuzovaly ke ctnostnému životu. Tak o něm pravil,
že má-za to, že sv. Alois je utvrzen v milosti Boží
a že si nemůže pomysliti, že by jinak sv. Tomáš,
jsa mládencem, býval živ, jako svatý Alois. Tato
slova mnozí slyšeli a si je zapamatovali, a když se
konal process o svatořečení sv. Aloisia, přísahou
je stvrdili. '

Když Alois přišel do Říma a dostal od P. ge
nerála rozkaz odcestovati, šel se nejdříve se svými
příbuznými kardinály rozloučiti. Jsa u kardinála
Della Rovére návštěvou, dostal Alois takové bolení

hlavy a tak mu přišlo zle, že omdlel a musili ho
donést na lůžko samého kardinála. Kardinál se při
té příležitosti nernohl zdržeti a vytýkal Aloistovi,
že nic svého těla nešetří a příliš se umrtvuje, a na
pomínal ho, aby“ si, přece více vážil svého zdraví.
Ale Alois mu odpověděl, že ani nečiní toho, co mu
řehole přikazuje.

Za průvodčího dali Aloisiovi velice zkušeného
a rozumného bratra, jménem Jakuba Borlasku a
přikázali mu, aby dával na jeho zdraví pozor.
Aloisiovi zasepřikazovali, aby ho ve věcech zdraví se
týkajících poslouchal. P. Ludvík Corbinelli, muž ve
lice zasloužilý a veliký dobrodinec téže koleje, věda,
jak. velice Alois trpí na hlavu, nemálo ho přemlouval,
aby si vzal s sebou deštník a zacláněl se jím před
sluncem, aby ho nepálilo; ale nedal se žádným
způsobem na to navésti. Ráno dne 12. září vydal
se na cestu. Než si však ještě. sedl na koně, při
nesli Aloisiovi pár pěkných bot, které byly po
jednom urozeném pánu. Když si je obouval, při
pomněl mu to kdosi. Jak to sv. Alois slyšel za
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rmoutil se nad tím, poněvadž: si myslel, že proto
mu je dávají. A prohlížel si je ze všech stran,
zdali by něco na nich nenašel, aby je mohl vrátiti.
Průvodčí bratr Jakub to zpozoroval a tázal se ho:
„Co pak těm botám je? Jsou vám těsny?“ Když
ničeho neříkal, zase mu pravil: „Sezujte je a dejte
je mně, půjdu pro jiné, ty vám budou dobry.“ Pak
je zanesl do sousední komory, kde bylo jízdecké
náčiní, trochu je zmáčkl, že měly jinší podobu, do
nesl je nazpět apovídal mu: „Zkuste tyto, snad.
vám budou dobry.“ Alois jich nepoznal, obul je a
odpověděl: „Mně se zdá, že jsou dobry.“

Pak jel se svým milovaným učitelem, P.
Bernardinem Medicim, který jel do Milána vykládat
Písmo sv. Po celou tu cestu nezanechal svých ob
vyklých pobožností,. rozjímání, zpytování svědomí,
litanií a jiných modliteb. A jel po těchže cestách,
kde se před několika lety, jsa ještě knížetem,
-do Římaubíral, jako pravý žebrák, nemaje teď nic
svého! Bylo radosť ho poslouchati, když vykládal
čeledinům o věcech nebeských a milé podívání,
s jakou důvěrou mu srdce svá otvírali a při něm
neustále stáli, že téměř ani s něho očí nespouštěli.
Všude.. kudy jel, dával všem svatý příklad.

Když přišel do Sieny, chtěli ho v koleji Tova
ryšstva Ježíšova jako nějakého knížete uctiti, ale
nechtěl takové pocty přijati, poněvadž se mu zdálo,
že se to nesrovnává s řeholní prostotou a žese
ohlížejí buď na jeho rod, anebo že se to děje z pří
lišné úcty, kterou k němu jeden otec té koleje

choval. A nechtěl si ani večer od nikoho dáti umýti
nohy, jakkoliv to v kolejích vlašských bylo zvykem.
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Ba pravil i svému průvodčímu, že se mu to
zbytečné dvoření nelibilo. Velice se potěšil, když
opět uviděl Florencii, „matku své zbožnosti a horli
vosti“ jak ji nazýval, zanechal tam P. Bernardina
Mediciho u svých příbuzných, kteří ho tam po ně
kolik dní ještě zdrželi a dal se zpříma na cestu do
Bologně (Boloně). Sotva že tam přijel, přišli mu
všickni otcové z koleje, kteří už byli slyšeli o jeho
svatosti, naproti, aby ho přivítah. A jal: se s nimi
hned mluviti o Bohu a posvátných věcech, ač tam
byl jen jeden den. Rektor poslal ho se sakristánem,
aby si prohlédl památnosti města, proslulého starými
památkami a vysokým učením; ale on prosil sakri
stána, by ho zavedl do nějakého kostela, nebo na
nějaké svaté místo, o jiné věci nedbal. Když se
byl podíval do dvou nebo tří větších kostelů, vrátil
se do kláštera.

Pak se dal zase na další cestu a dostal se na

noc do jedné hospody mezi Bolognou a Mantovou.
Dostali nocleh v jedné světničce, kde byla jen jedna
postel. Průvodce sv. Aloisia však nechtěl se s tím
spokojiti. Pravil hospodskému, že jim jako řehol
níkům není v jedné posteli spáti dovoleno a prosil
ještě o druhou postel. Hospodský se vymlouval, že
nemůže jim dvě postele dáti, že mohou večer přijíti
nějací urození páni a zůstati na noc, že jich po
třebuje. Bratr však naléhal na hospodského a už
se začal pro to zlobiti. Vida to sv. Alois, prosil ho,
aby se upokojil. Dostal však za odpověď: „A co
to!- Ten člověk chce ponechati lůžka urozeným
pánům, jako bychom byli sprosti. Aspoň by na vás
měl míti ohled!“ Alois mu zcela tiše a s veselou
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tváří odpověděl: „Nehněvejte se, bratříčku, nemáte
se proč zlobiti. Vždyť jsme přece jen chudí řehol
nici. Když s námi tedy podle našeho stavu nakládá,nemámepříčinysinatonaříkati.“| Dostalivšak
přece dvě postele, jak si to průvodce přál, poněvadž
jiní hosté již nepřišli.

Přišed do Mantovy, sv. Alois navštívil hned
arcivévodkyní Eleonoru Rakouskou, velice zbožnou
a v letech již pokročilou paní, Nad míru se z jeho
příchodu potěšila, objala ho laskavě a podelší chvíli
s ním rozmlouvala. Než odejel z Mantovy, napsal
ještě bratrovi Rudolfovi list, ve kterém mu ozna
muje, že brzy přijede do Kastigliona. List zní takto:

„Pax Christi (Pokoj Krista Pána). ,
S pomocí Boží jsem dorazil do Mantovy a jsme

ubytováni se spolubratrem u pohostinných otců
v koleji Tovaryšstva. Bude-li možná, ještě dnes se
představím, abych s pomocí-Boží vyřídil a ukončil
záležitost, kterou jsem předem do rukou Pána a
Spasitele našeho odevzdal, který, jak doufám, ji
nejlépe vypraví. K večeru budu se spolubratrem
a společníkem (na cestě) v Kastiglioně, kdež bu
deme nocovati. Zatim končím a prosím, abyste
vyřídil úctu nejjasnější paní markraběnce, naší
matce, jížto ruce líbám.

V koleji mantovské 1589.

Nejjasnějšímu Pánu bratru v Kristu, nej
milejšímu panu markraběti Kastiglionskému.

Nejoddanější v Kristu
Alois Gonzaga

z Tovaryšstva Ježíšova.“
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Alois nechtěl schválně bratrovi Rudolfovi udati

hodinu svého příchodu. Teprve u brány kastiglionské
pravil jednomu poddanému Rudolfovu, kterého ná
hódou potkál, aby vyřídil panu markraběti, že již
přišel. Posel běžel ulicemi městečka a 'všude rozhlašoval,ženejjasnějšípánAloispřichází.| Alois
jel se spolubratrem Jakubem a s Antonínem Giuniem
(Džunio), jenž náhodou měl jíti do Brěscie. Ale jaké
to pro Aloisia překvapení! Všichni lidé v Kastiglióně
buďto vyšli ven, anebo k oknům, padali před Aloisem
nakolena, a prosili ho ''opožehnání. Všichni byli
plni radosti, že zase milého. pána Aloisia vidí. Ano
i,zvony projevovaly radosť dobrých lidí a ze zámku
vítaly .Aloisia rány.z děl. „Měl Aloisia za svatého
A proto se tak z jeho příchodu těšili. Ale ubohý
sv. Alois se za to všecko jen velice hanbil a všecek
se červenal. Zatím přišel markrabě Rudolf Aloisiovi
vstříc a přijal ho na úpatí hradu. Když sv. Alois
z vozu vystoupil, padl před ním jeden poddaný
Rudolfův ná kolena, a prosil markraběte, aby se při
oné radostné příležitosti nad nim pro staršího bratra
svého Aloisia smiloval a provinění jeho mu odpustil.
A Rudolf mů též z lásky ke svému bratrovi Aloisiovi
odpustil. Velice však našeho 'světce bolelo, když
přišed do hradu, musil poslouchati, že mu někteří
řikají nejjasnější pane a Vaše Excellencí, tak jak
mu říkávali, dokud byl ještě ve světě. Neméně
všelicos jiného jej tam zabolélo; nebyloť tam všecko,
jako kdysi bývalo. Ótec nebožtík odpočíval již tři
léta v Pánu, matka markraběnka. nebyla na ten
čas v zámku, odstěhovala se se svými dítkami do pa
láce v městečku a právě byla v Svatém Martině
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asi deset mil od Kastiglione. Bratr František, jeho
miláček, byl na císařském dvoře v Praze! V zámku,
jak se mu zdálo, nevládla již dobrotivá jeho matka,
ale krásná, mladá dáma, které posavad jako své
příbuzné neznal. Alois neměl dříve pokoje, dokud

nedostala jeho dobrá matka o tom zprávu, že přijel.
Dobrá matinka hned na druhý den. přijela ještě se
dvěma malými bratry Aloisiovými, Kristiánem a
Didákem (neb Diegem - Jakubem), usadila se vesvémpalácinedalekohradu© Rudolfovaadala
Aloisiovi zprávu, že se již navrátila. Alois ji hned
s bratrem Jakubem Borlaskou navštívil. Jakmile

svého anděla, jak ho nazývala, spatřila, padla před
ním na kolena, sklonila před ním hlavu svou k zemi
a přijímala ho ne jako syna, nýbrž jako světce.
Tak velice v ní zvítězila úcta ke světci nad láskou

mateřskou. A nedivte se tomu, že ho ctila jako
světce, znalať již od maličkosti jeho svatý život a
zrovna jakoby onou úctou, kterou mu již teď pro
kazovala, prorokovala, že jako světec kdysi uctíván
bude! Šťastná máti se toho ještě dočkala a podobnou
úctu mu po smrti v kostele arcikněžském v Kasti
glioonějiž jako světci roku 1604. dne 28. července
prokazovala.

Hlava XVII.
Život sv. Alóisia v Kastiglioně a na jiných místech.

Sv. Alois zůstal tenkráte po celý den u své
matky a mluvil s ní o záležitostech, pro které tam
přijel a po ten celý čas musil při tom býti jeho
soudruh. Když tento soudruh zpozoroval, že mark
hraběnka nemůže se synem v jeho přítomnosti 0.
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všem bez ostychu rozmlouvati, vzdálil se ze světnice
a modlil se růženec. Za nějakou chvíli vrátil se a
zastal oba, sv. Aloisia a markraběnku, klečeti na
modhtbách. Když měli večer jíti spat, tázal se Alois
svého společníka, proč odešel ze světnice, když
s matkou rozprávěl? Odpověděl mu, že když ho
P. generál z tak daleka k matce poslal, je třeba jí
poskytnouti příležitosti, aby si mohla bez obalu o
všem se synem pohovořiti. Bude-li však mět jednati
s jinými páními a ne s mátkou, s radostí upo
slechne a vždycky s ním bude. Alois se tou od
povědí spokojil. »

Alois se zdržel v Kastigliohě po několik dní,
aby se o všem náležitě přesvědčil: Vyptával se na
všecko svého bratra a jiných osob, které o celé zá
ležitosti byly dobře zpraveny dopodrobna. Ani by
člověk nevěřil, jak krásný příklad všem v Kasti
glioně dával, Wždycky chodil jen pěšky, ačkoliv na
rozkaz matky a bratra jel za ním kočár. Na cestě
mu všichni takovou vzdávali česť, že chodil stále
s kloboukem v ruce. Rozmlouval se všemi tak
uctivě, pokorně a laskavě, jako kdyby byl ze všech
nejposlednější. Nedopustil, aby mu někdo sloužil,
když něčeho potřeboval, žádal o to svého soudruha.
Ale také si dal od něho jen v čas potřeby posloužiti,
ba musil býti zrovna donucen, nějakou službu od
něho přijati. Obyčejně v takových potřebách se
spoléhal na Prozřetelnosť Boží čekaje, až Pán Bůh
někomu vnukne, aby mu bez prošení pomohl. Ano
i kdyby mn možno bývalo a představení mu nebyli
poručili, aby zůstával u mátky a u bratra, býval
by bydlel u arcikněze kastiglionského. Po. celý čas
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svého pobytu v Kastiglione žil velice skrovně;.o
nie doma neprosil. A. když nastala zima a letní
šaty mu nestačily, nepřijal obleku.od svých pří
buzných, ale psal o potřebné šaty pro sebe a svéhospolečníka;P.rektoroviTovaryšstva| Ježíšova,
Vavřinei Terpimu, do Breseie (Brešije), jenž mu
poslal. už obnošené. šaťy, poněvadž nových nechtěl.
Nadarmo ho matka prosila, aby od ní přijal dvě
mantovské kazajky, jednu pro sebe a: druhou. pro
bratra. které sama byla vlastnoručně zhotovila.
Konečně, když všecky. prosby nespomohly, prosila
bratra, jeho průvodětho, aby ho. přemluvil, aby si
Aloisvzal jednu a druhou si nechal bratr. I přinesl
bratr Aloisiovi kazajku ráno do postele, a když ji
nechtěl, pravil mu: „Vezměte s kazajku, kterou
vám imatka jako almužnu z lásky k Bohu. dává,
poněvadž jí potřebujete, chci, abyste ji přijal“ — a
začal mu ji sám oblékati. Alois.:již ničeho neříkal,
poněvadž mu ji matka jako almužnu dávala, a vzal
si ji. Podobně si počínal Alois, když se mu rozedralo
prádlo, které si byl z Říma přivezl. Nechtěl košil,
které mu sama matka z lásky ušila, přijati, Jen
s velkým prašením a naléháním bratrovým si ně
kolik vzal jako almužnu, als: předevšímprosil, aby
mu staré prádlo spravili.

Nikomu doma. neporoučel, ani služebníkům, ani
cizím, ale tak se choval, jako kdyby byl docela
cizám a žebrákem, kterého pouze z lásky k Bohu
přijal. Když chtěl s bratřem Rudolfem,markrabětem
mluviti, čekal pokorně v -předsíni a -dal.se u něho
ohlásiti, a v ničem. my nechtěl býti na závadu.
Když byl u něho na. obědě, neprotivil se, aby mu
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jako druhýmposluhovali. Ale u matky byl volnějším,
poněvadž mu v ničem nebránila. Nechtěl na příklad,
aby mu dávala číši s vínem na stříbrný talířek, ale
prosil ji, aby postavila víno v láhvi před něho, aby
si mohl sám nalévati, jak to v Tovaryšstvu zvykem.

Při stole byl velice zdrželivý, a bylo mt jedno,
jaká jídla a vína mu dávali; ztratilť svým přílišným
sebemrtvením všelikou chuť. Kdýž mu matka něco
zvláště dobrého a chutného podávala a nutila ho,
aby si bral, děkoval, někdy si i vzal, ale ani setohonedotekl| Říkávalsvémusoudruhovi,bratru
Jakubovi: „Ach, jak je námdoma dobře! Jeden
náš prostý pokrm mě více posilní, než všeckata
jidla zde u tabule.“ Vždyeky si všecko sám udělal
a nedal si sloužiti při oblékání a při svlékání. Když
k němu přišhi první večer pážata a chtěli mu po
moci při svlékání, pravil jim bez 'obalu, že dříve
nepůjde spat, dokud neodejdou. Měl také 'na levém
rameni otevřenou ránu, ale nikdy si -ji nenechal od
druhého obvázati, poněvadž byl nepřítelem všeliké
obsluhy, když si to mohl sám učiniti. Doma u
matky a u bratra nikdy si nedal ústlati lůžko od
druhých a také byl velice rád, když je mohl svému
soudruhovi ustlati. Když to však sluhové zpozoro
vali, pospíšili si jak mohli, aby mu to mohli učiniti.
O zdraví se pramálo-staral a ani bý na ně nemyslil,
kdyby ho na to nebyl. společník jeho upozorňoval.

Velice rád trávil o samotě, ačkoliv s matkou,
velice svatou to paní, rád rozmlouval a shašil se ji
duchovními řečmipotěšiti. Jakmile ráno vstal, modlil
se celou hodinu, — konalsv. rozjímání. Pak byl
na mši svaté, modlilse kněžské hodinkyčili brevíř
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a růženec buďto sám, anebo s bratrem. Když měl
přesden trochu pokdy, pravil k bratru Jakubovi,
svému společníku: „Pojďte, bratře, budeme se mo
dlti.“ Každý večer šel do svého pokoje a modlil
se po tři hodiny; nežli šel spat, modlil se litanie a
zpytovál svědomí. Zpovídával se arciknězi Janu
Křtiteli Pastoriovi a chodíval na všecky neděle a
svátky do farního kostela: sv. Nazaria a Celsa na
mši sv. a ku sv. přijímání. -Při takové příležitosti
hrnuli se lidé do kostela a velice uctivě na něho

hleděli, litujíce toho, že tak svého pána ztratili.
Na první svátek, když do Kastiglione byl přijel,

a přišel do kostela, sešlo se tam tolik lidí, aby ho
viděli, že mu přišlo na mysl, učiniti lidu kázaní a
je napomenouti, aby žili všichnž: v bázni Boží a
často užívali svatých Svátosti; ale rozešlo ho to,
lépe bude až smtří bratra s nepřátely a až se od
straní pohoršení z rodiny. Svému průvodčímu nikdy
neřekl přísného slova, a nikdy neukázal, že se mu
něco na něm nelíbilo. Naopak rozmlouvaje s ním,
prosil ho o radu a řídil se jeho zdáním milerád a
ve všech věcech týkajících se zdraví ho poslouchal.
A -bratr Jakub se podivoval jeho svatosti života a
velice ho těšilo, když viděl, jak je ve všem upřímný
a srdečný, a jak si nic věcí světských neváží, vším
pohrdá, co jest časného, a v. pravdě světu odumřel.

Tim časemvyjeli pospolu několikráte do Breseije,
Mantovy a jinam, aby se přesvědčili o stavu všech
záležitostí, pro které Alois přišel. Na cestě pozdvihoval
sv. Alois mysl svou odvěcí viditelných k Bohu a roz
mlouval se společníkem dlouho o Bohu a svatých
věcech. A když byl už společník Aloisiův unaven



— 193 —

a chtěl o něčem jiném mluviti nemohl se ještě
Alois. od těch řečí odtrhnouti. Jednou cestoval do

Kastelgoffreda ke svému strýci Alfonsovi, pánu tohoto
panství, které by byl po němdědil, kdyby. se nebyl
stal řehoiníkem. Markrabě dal mu několik sluhův,
aby ho na cestě doprovázel, ale Alois nechtěl ni
kterak připustiti, aby s ním jeli. Nechtěje mark
hraběte uraziti, zpočátku se neprotivil, ale když
zajel za město, odeslal je všecky nazpět. Na ne
štěstí zbloudil kočí na cestě a přijeli do Kastelgoffreda
o dvou hodinách v noci. Brány hradní byly již za
vřeny. Poněvadž to byla tvrz a v takové tvrzi se
v noci brány neotvírají, bylo třeba dříve stráži ozná
miti, kdo jsou a proč tam přišli, a pak bylo jim
čekati, až se o tom všem pán doví. Po dlouhém
čekání bylo slyšeti, jak se brána otevřela a most
spadl. Tu však bylo viděti mnoho, dvořánů kní
žecích 8 hořícími pochodněmi, a když Alois vcházel
do města, stáli vojácr po obou střanách silnice až
ku paláci strýcově ve zbrani a tvořili mu špalír.
Též sám strýc vyšel mu naproti a přivítal ho s ne
výslovnou radostí a nesmírnou úctou, a když ho za
vedl do pokoje, po královsku upraveného a nádher
nými postelemi opatřeného, odešel od něho, aby si
mohl po namáhavé cestě odpočinouti. Vida náš
ubohý Alois, že se mu taková česť prokazuje a že
má přebývati v tak nádherných pokojích, pravil ku
svému soudruhu: „Ach, můj milý bratře, opatruj
nás Pán Bůh tento večer! Kde jsme se to za naše
hříchy ocitli? Ó jak je nám lépe v chudičkých
světničkách našeho kláštera a v prostých našich
postelích bez takové úcty a tolikého pohodlíl“

„Dědictví“. 18
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Krátký ten čas, co tam byl, než všecko vypravil,
zdál se mu jako tisíc let, tak se mu všechny
pocty zprotivily.

Na druhý den se vrátil do Kastiglione;když
se se stavem věcí úplně obeznámil, dal se na cestu
do Mantovy, chtěje vyjednávati se samým vévodou.
Ubytoval se tam v koleji Tovaryšstva Ježíšova.
Rektorem koleje. byl tehdy P. Prosper Malvolta,
kterého sám sv. Ignác do řádu přijal, a proto vedl
tamní kolej docela v duchu sv. zakladatele. Když
poznal, že je Alois swyětcem,učinil to tak, jako svatý
opat Pachomius, jenž jednou přikázal jednomu no
vicovi, aby jeho mnichům udělal kázaní. Přikázalt

Aloisiovi, aby měl jednou*v pátek ke všem otcům
a bratrům řeč. Jakéty vyznamenání pro
Aloisia, lze z toho posouditi že v Tovaryšstvu dě
lají oteům a bratřím kázaní jen představení anebo
starší a dokonalí otcové, nikdy však pouhý bratr!
Svatý Alois se sice velice vymlouval, ale učinil to
z poslušnosti na slova Spasitelova: „Hoe estprae

ceptum meum, ut diligatisinvicem, sicuti dilexivos“,
t. j. „To jest přikázaní mé, abyste se milovali ve
spolek, jako jsem miloval vás“ (Jan 15, 12.). A
s takovou horlivostí a nadšením jim kázal, že všickni
byli z toho potěšeni. Po celý čas, co byl v koleji
(totiž po několik neděl), dával ve všem takový příklad,
že všichni otcové tamní koleje vykládali o jeho
podivuhodné pokoře, o pohrdání sebou samým, o
uctivosti jeho ke druhým a jeho zralém úsudku,
spojeném s duchovní prostotou a nelíčenou upřímností
v obcování. Při všem, co mluvil anebo činil, myslil
na Boha a jeho svatou' přítomnost, že ho všichni
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otcové měli za živý vzor všech ctností. Již pouhý
pohled na něho je vybízel ke ctnosti a zbožnosti a

. říkávali, „že z jeho tváře září taková svatosť, že
„sezdá býti pravým obrazem sv. Karla Boromejského.“
Praví se též, že byl'i poněkud sv. Karlu ve tváři
podoben a že byl s ním ovšem z daleké přízně,
pověděno již ná počátku našeho vypravování.

V Mantově začal hned Alois s vévodou Vincencem

vyjednávati. Než však záčal vyjednávati s lidmi,
vyjednával prve s Pánem Bohem, králem nebeským,
jenž má srdce lidská ve své moci, a prosil ho, aby
mu byl ve vyřízení všech záležitostí nápomocen.
To víme ze spolehlivých zpráv a šťastné ukončení
toho sporu je nám důkazem, že ho Bůh vyslyšel.
Neboť hned po rozmluvě, která trvala půl druhé

né ukončenyspory, vyřízenyvšecky záležitostisv. Alois obdržel všecko, čeho si přál.
Bylo sice z počátku Aloisiovi dlouho čekti, než

ho vévoda předpustil, nechtěl zprvu ani o 'tom
slyšeti, sám Don Prosper a Don Fabius Gonzaga,
jeho a vévodovi příbuzní, musilt Vincence prositi,
aby Aloisiovu návštěvu přijal, ale všecko dobře do
padlo. Nechtěl proto vévoda zprvu ničeho o smíření
slyšeti, poněvadž byl na Rudolfa pro řeči, které
mu zlí lidé na Rudolfa donesli, velice rozhorlen.
Ale tak ho sv. Alois svou rozmluvon obměkčil, že
nehleděl na to, že je Alois Rudolfův bratr a proto
že by snad mohl býti Rudolfovým stranníkem. Když
poznal jeho upřímné a láskyplné srdce a jeho čistý
úmysl, nemohl mu ničeho odepříti a slíbil mu, že
všecko učiní, co on uzná za dobré.

Vynašli se sice i takoví lidé, kteří chtěli smír
13*
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ten překaziti aneb aspoň celou tu záležitosťpro
tábnouti; tak radil vévodovi jeden člověk, který
u něho měl velké slovo, aby, když se chce smířiti,
aspoň trochu počkal, až o tom všem pánům, kteří
se o obapolné jejich usmíření pokoušeli, dá zprávu,
poněvadž se tím prý urazí, když uslyší, že uposlechl
takového mladíka a k tomu ještě jesuitu. Ale vévotla
odpověděl sám se velice z toho raduje: „Alois,
Alois učinil násilí mému srdci, nemohl jsem mu
odporovati, tomu jest za všechno děkovatil“ Zajisté
kdyby ne Aloisia, jistě by vévoda tak lehko byl
neodpustil! Z toho poznáte, milí přátelé, co zmůže
svatý život!

Alois si však žádal, aby uzavřený smír byl
trvalý. Proto prosil vévodu, aby mu všecko, co
proti Rudolfovi má, sepsal, aby se mohl Rudolf
z toho ospravedlniti. A když se Alois do Kastiglione
vrátil, prosil Rudolfa, aby vévodovi na všecky jeho
stesky odpověděl, což se i stalo. Potom se zase Alois
k vévodovi vrátil a přineslmu onu odpověď Rudolfovu
na jeho žaloby, tak že se vévoda docela upokojil
a žádal sv. Aloisia, by k němu s bratrem na
hostinu přijel. Rudolf vydal se na cestu ke strýci
Vincencovi, a hle, strýc přijal ho velice laskavě!
Vystrojil ku poctě Rudolfově hostinu a musil u něho
celý den zůstati. Také Aloisia vévoda prosil, aby
zůstal u něho na obědě, ale sv. Alois mu odpověděl,
že mu toho nedovolují řeholní pravidla, že musí
býti v koleji Tovaryšstva Ježíšova na obědě. Prosil
ho tedy vévoda, by aspoň přišel po obědě na
divadlo, ale Alois usmívaje se odřekl, že „jeho sou
druha frašky netěší“. Ještě třeba nám připomenouti,
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že vévoda při té příležitosti vrátil markraběti
Rudolfovi brad a panství Solferino a dědicové bratra
sv. Aloisia je potom beze všech obtíží dědili.

Nepřipisoval však sv. Alois sobě zásluhu, že
oba příbuzné usmířil, po Bohu ji přiznával svým
přátelům. Tak psal markraběti Fabiovi Gonzagovi:

„Pax Christi (Pokoj Krista Pána)!

Díky Bohu, Pánu našemu, že ze své ne
skonalé lásky a milosrdenství ráčil šťastně onu
tak dlouhou a spletitou záležitosť s Vašnostinou
pomocí ukoněiti a pokoj naší rodině zjednati.
Vaše Slovutnosť si tím velikou zásluhu získala

u Pána Boha,: jemužto za onu milosť děkuji a
jehož prosím, aby Vám to v nebi odplatiti ráčil
a také zde na zemi Vám na Pánu Bohu jakožto
záruku odplaty věčné hojnosť potěšení žádám.

V koleji mantovské r. 1589.

V Pánu nejoddanější

Alois Gonzaga,
č. Tovaryšstva Ježíšova.“

Ještě však měl Alois jednu těžkou práci. Tý
kalo se to jeho. bratra Rudolfa. Jsa totiž Rudolf
ještě svobodným a nerozvážným, oblíbil si krásnou
a mladou pannu, počestnou sice, ale ačkoliv z rodu
šlechtického, — z vážené lombardské rodiny —
přece ne sobě rovnou. Bylť on markrabětem a ona
dcerou jeho minemistra Jana Antonína Aliprandi-ho.
Třeba že mu na ony časy veliké věno, totiž
500.000 lir donesla, bylo to manželstvo nerovné a
k tomu ještě dávalo pohoršení. Vykládalo se totiž,
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že když vyšla jednou z domu, dalji Rudolfzajmouti
a V uzavřeném kočáře zavézti na svůj letohrad.
Přece však se nedal slepou láskou a nárušivostí
k nepořádnému životu s ní svésti; bál se. Boha a
zneuctění oné panny. Aby pak nemusil pro taký
nerovný sňatek poslouchati výčitek své matky a
svých příbuzných, dal se s ní s biskupskou dispensí
od ohlášek dne 25. října r. 1588. u přítomnosti
arcikněze kastiglionského, svého faráře a potřebných
svědků řádněale tajně oddati. Náš milý sv. Alois
mladou paní Helenu, již jak přijel, v zámku zastal;
ubohá matka nemohouc s Rudolfem ničeho poříditi
a nevědouc o tajném jeho sňatku, raději se ze zámku
odstěhovala,jak jsme již vyprávěli. Alois sám matky
litoval a rád by byl Rudolfovi nějakou nevěstu
přiměřenou opatřil, aby nežil, jak i on se domníval, ve
bříšnémpoměru. Tak psal dne 20. června 1588 mate :

„Co se toho týká, o čem jste mi posléze
psala, myslím, že nejlepším prostředkem, který
Kristus Pán na zemi ustanovil, jest manželství, a
zdálo by se mi dobrým, abyste to bratrovi *po
radila. A zdá-li se Vám to potřebné, bude mu
to raditi Monsignor kardinál della Rovere a já
též, zdát se nám to pro něho dobré. Nevím stce
o jiné partii, leč o dceři hraběte Troila dis Secondo,
která se má provdati za bratra jednoho kardinála
na zdejším dvoře, jenž jest velkým přítelem
Mons. della Rovere. Ale tuším, že ačkoliv zvláště
jeden přítel kardinálův o sňatek ten vyjednává,
nebude ku konci přiveden. Jeho slovutnosť(kardinál
della Rovere) mi pravil, že na to nevěsta asi ne
přivolí, poněvadž jsouc odtamtud, nerada by se



— 199 —

do tohoto kraje: provdala. Třeba vyčkati, ale zdálo
by se mi, že by to nebyla špatná partie pro
markraběte, mého brafra. Vaše slovutnosť by se
tam mohla-lépe na 'to přeptati átd....“

Člověk se tomu až podiví, že takový světec
se stará o svatbu svého bratra a hledá mu téměř
nevěstu. Ale dělá to sv. Alois pro větší česťa slávu
Boží a pro spásu bratrovy duše, proto ho třeba za
tu horlivosťjen chváliti. Zajisté zbytečně náš světec
na světské věci, jak jsme už poznali, nemyslil.

Když však Alois viděl, že všeckajeho snaha
jest marna, nepřestal naléhati na. Rudolfa, by osobu,
se. kterou, jak se pořád domníval, v nedovoleném
svazku žil, od sebe propustil. Rudolf ho však od
býval pouhými sliby, že se všecko v krátkém čase
stane; ale nesvěřil se Aloisiovi se svým tajemstvím.
Vida Alois, že, neupraví-li se ta věc ještě za jeho
přítomnosti, po jeho odchodu se teprve nic nestane,
donutil bratra, že se mu zapřísahal a svatosvatě
sliboval, že všecko, co si bude přáti, učiní. A po
něvadž si Alois umínil jeti do Milána, slíbil mu
Rudolf, že tam přijedea podle jeho rady se zachová.

Tak tedy Alois odejel dne 25. listopadu 1589
do Milána a čekal, až k němu Rudolf přijede. Zatím
studoval dále bohoslovía oddával se svým pobožnostem.
Rudolf dostál slovu. Přijel k němu zaněkolik neděl,
bylo to právě na jistý svátek. Alois byl u svatého
přijímání a činil díký v kůru Spasiteli svému.
Z nenadání přišel k němu vrátný a oznamoval mu:
„Přišel Váš bratr, markrabě, s velikým komonstvem
a nemůže dlouho čekati.“ Ale on si toho ani ne
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všimnul; ničeho neodpověděv, modlil se kleče po dvě
hodiny dále. „Pak šel ke bratrovi a dověděl se od
něho, jak se vlastně věc měla; že se totiž dal tajně
sezdati a že tedy žije v řádném.manželství.

Aloisia to velice těšilo, ale pravil bratrovi, že
celou tu záležitosť předloží vážéným a učeným oteům
k rozhodnutí a podle rady, kterou mu oni otcové
dají, musí se Rudolf zachovati. Rudolf se tomu
neprotivil.

Ihned psal Alois o oné záležitosti do Říma a
také se ústně radil s otci v Miláně. Většina roz

hodla, že Rudolf musí prohlásiti, že je s onou paní
oddán, jinak že se neodstraní pohoršení, ve kterém
žije. Alois se s odpovědí tou spokojil, oznámil roz
hodnutí otcův bratrovi a tak mu na srdce kladl,
aby se podle toho zachoval, že Rudolf všecko při
slíbil. Alois zase slíbil bratrovi, že onen sňatek
matce a všem příbuzným oznámí a je upokojí. Také
prosil bratra, by vykonal v Miláně zpověď z celého
svého života a přijal sv. přijímání. I v tom uposlechl
ho bratr Rudolf. Také ho sv. Alois napomínal, aby
matku odprosil a jí žádal, aby jeho manželku při
jala za dceru. Pak byl jeho sňatek ve chrámu Páně
prohlášen a sám sv. Alois vzal tu úlohu na sebe.
Podobně i sám psal vévodovimantovskému, kardinálům
Gonzagům a jiným princům a příbnzným, tak že
všichni Rudolfovi odpustili a byh s tím srozuměni.
Nejvice se bylo obávati špatného výsledku u strýce
Alfonsa Gonzagy, pána na Kastelgoffredě. Tento
měl totiž jedinou dceru Kateřinu, kterou chtěl dáti
Rudolfovi za manželku a za tou příčinou sám si
papežskou dispensi od příbuzenství opatřil. Ale i
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u toho to sv. Alois dobře vypravil. Alfons onen
sňatek schválil a vyjádřil se, še Rudolf dobře udělal.
Tu pak všichni, celá rodina děkovala Pánu Bohu
za udělené milosti a při společné hostině si dali
políbení pokoje. Při oné hostině byli přítomni: Donna
Marta, Rudolf, Helena), její otee Jan Antonín
Aliprandi, ano téžAlois.

Markrabě nastoupil po svém strýci panství
Kastelgoffredo, které však jeho bratr František po
Rudolfově smrti vyměnil s vévodou mantovským se
svolením císaře Rudolfa II. za „panství Medole
(7. listopadu 1602).

Když Alois i tuto záležitost šťastně vypravil,
povolil prosbám matčiným -a měl ve farním kostele
sv. Nazaria a Celsa kázaní.. A ačkoliv chtěl, aby
se to stalo co možná v největší tichosti a zakázal,
aby na kázaní nezvonili, přece byl kostel plný.
Měl velice krásné a dojímavé kázaní 9 některých
článcích víry a napomínal v něm všecky, aby při
stoupili ráno. ke sv. přijímání. Takový pak mělo
ono kázaní na všecky účinek, že farní kněží a
řeholníci zpovídali po celou noc. Ráno v ostatkovou
neděli nebo druhou po devítníku přistoupilo asi
900 lidí ?) ke sv. přijímání. Mezi nimi byla i matka

1) Helena byla po smrti sv. Aloisia velikou jeho ctitelkyní.
A radovala se z toho, že tři její dcery, Cinzie, Olympie a
Gridonie, se odřekly za příkladem svého svatého strýce všech
svých statkův a samy založily v Kastiglioně shromáždění „Panen
Ježíšových“ se vzácným klášterem. Sv. Alois sám prokázal
velikou milosť Donně Heleně, své švakrové; zjevilť ji, že brzy
umře, což se stalo v lednu 1608. (Manzini Vita del Beato Luigi.)

3) „Život sv. Aloisia“ od Bollandistů v úvodě.
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sv. Aloisia, jeho bratr Rudolf a matželka. jeho
Helena; sv. Alanispodle tehdejšího obyčeje při sv. při
jímání podával všem abluci (obmytí) a sám ovšem.
první sv. přijímání přijal. Ach, jaké to bylo krásné
divadlo pro všechny nebešťany, když tak všichni
ostatky slavili a Pánu Bohu takovou náhradu za
všecky urážky, které v ty dny trpí, podávali! Od
poledne měl zase sv. Alois ve chrámu Páně. kře
sťanské cvičení. Atak působil dobrý příklad panstva
na veškerý lid, že se mnoho divokých manželství
proměnilo v manželství počestná a mnozi, již dlouho
nebyli u svaté zpovědi, smířili se s: Pánem Bolrem
a mnoho znesvářených rodin si podalo ruku na
smiřenou.

Po takových skvělých výsledcích se mohl Alois
spokojeně vrátiti do Milána. Ale pro lid bylo to
těžké loučení; jak o něho poprvé plakali, když od
nich r. 1585. odcházel do kláštera, tak neméně,
ne-li více plakali nyní. Již se s tak dobrým pánem
neměli tak brzy shledati, leč až na věčnosti. Když
byl ještě dne 9. března 1590 své 2Zleté narozeniny
na zámku slavil, vrátil se dne 12. března téhož
roku do Milána. Mohl Pána Boha za všecka dobro

diní mu prokázaná chváliti a si říci: „stalo se utišení
veliké (v mé rodině) a dnes se stalo spasení domu
tomuto.“

Ale ubobý na cestě do Milána mnoho vytrpěl.
Neměl dosti teplých šatů a tak mu opuchly a roz
pukaly od zimy ruce, že mu až krev tekla. Někteří
ho velice litovali a prosili ho, aby si obul aspoň
na cestě rukavičky, ale on jsa přítelem sebezapření.
neuposlechl jich.
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Na cestě do Milána zastavil se v Piacenzi
(Pijačenzi). a přijali ho tam v klášteře s velikou
poctivostí jak opravdového světce. Když k němu
přišel jeden otec, aby, ho na přivítanou objal, zastal
ho právě s hadrou v ruce, jak si čistil boty, a byl
oním. výjevem nesmírně dojat, zvláště když si.
vzpomněl, že ho kdysi, dokud byl ještě světským
knížetem, potkal v Parmě s velikým komonstvem.

Když se vrátil do Milána nazpět, zvolal: „Jak
mne to velice těší, že již .mohu býti na vždycky
v našem klášteře! Tak mi jest, jako člověku, který
se dostal studený .a napolo zmrzlý do měkké a
teplé postele. Tak se mnězdálo tam ve světě býti
zima, když jsem nebyl v klášteře a tak je mně
zase dobře, když jsem se sem vrátil“ !

Hlava XVII.
Pobyt sv. Alolsiav koleji milánské řečené.brerské

(1590).

Jako oheň nikdy nepřestane hřáti, světlo osvě
covatř a drahá masť líbeznou vůni vydávati, tak i
sv. Alois nepřestal zahřívati druhé vroucími slovy,
svítiti jim dobrým příkladem a na všecky strany
vůni ctnosti, které se v jeho srdci rozvinuly, kol do
kola vydávati. A jako dlouho zadržovaná voda tím
prudčeji jsouc puštěna teče, tak se zdálo, že když
se Alois nemohl poněkolik neděl v otcovském domě
do vůle káti.a se umrtvovati, že když se vrátil do
koleje do Milána, nemůže se pokání, pokořování se
a umrtvování -ani nasytiti. Sotva že přišel, hned
šel v roztrhaných šatech do jídelny.a žaloval na
sebe přede všemi veřejně své chyby a podstoupil
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rozmanitá pokání. Vůbec všecky povzbuzoval k do
brému. Jako ho to nesmírně těšilo, že všichni věrně
a svědomitě řeholi zachovávají a jak studující velice
pilně studují a jsou bedlivi o své zdokonalení a po
svěcení, tak zase všickni se radovali, že se mez:
ně vrátil a že. jim bude všem v koleji živým pří
kladem všeliké dokonalosti. Po celý čas svého po
bytu v Miláně studoval bohosloví. Mezi mnohými
slavnými učiteli tehdejší koleje skvěl se též jeho
průvodčí z Říma, P. Bernard Medici. Z jeho spolu
žáků zasluhuje zvláštní vzpomínky p. Petr Coton
(Koton), později zpovědník Jindřicha IV., krále
francouzského. V koleji nechtěl miti svatý Alois
v ničem žádné výminky a prosil, aby mohl také
s jedním soudruhem v celi přebývati jako druzí.
Když sv. Alois zpozoroval, že dostal lépe svázanou
Summu sv. Tomáše než druzí, nechtěl jí žádným
způsobem přijati, ano s pláčem prosil představeného,
aby mu místo ní dal starou. Tak velice si vážil
chudoby. Ve volných chvílích posluhoval.s dovolením
svých představených bratřím v kuchyni a v jídelně.
Buďto nosil kuchaři vodu, nebo umýval hrnce, kotle
a jiné kuchyňské nádobí. Když posluhoval v jídelně,
dal každému stolu nějaké svaté jméno, aby se spíše
sjednotil v duchu s Pánem Bohem. Tak nazval stůl,
u kterého seděl představený: stůl Pána Ježíše, stůl
vedle něho, stolem Panny Marie, zase dále stůl
sv. apoštolův, sv. mučeníků, vyznávačův, panen.
Častěji řekl bratrovi: „Pojďme pokrýti stůl Pána
Ježíše anebo Panny Marie“, a tak to všecko pobožně
činil, jako kdyby měl Pána Ježíše, Pannu Marii a
jiné svaté obsloužiti. Rád obcoval s bratry řehol
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ními a nejvíce z nich miloval bratra Augustina
Salombriniho, poněvadž byl velmi zbožným. Poznal
ho ve své, nemoci, která ho zachvátila brzy po ná
vratu do Milána a tak si ho oblíbil, že představené
milánské koleje prosil, aby s ním jel do Říma.
S bratry též proto rád se bavíval, poněvadž se
mohl tím obcováním ponížiti a. že ho rádi poslou
chali o Bohu a svatých věcech mluviti.

Jednou přišel k němu poddaný jeho bratra, aby
mu vyžádal u markraběte všelijakých úlev. Alois od
pověděl mu laskavě a pokorně, „že už nepatří světů
a že nemůže v záležitostech světských ničeho jed
nati.“ A tak to prostě a pokorně pověděl, že se
tím onen poddaný nijak neurazil, ale velice vzdělal.
Také každému za nejmenší službu velice děkoval
a zdálo se, že vděčnosti jeho není ani konce. A ne
přeháněl úmyslně. Jednou seho jeden bratr tázal,
je-li velikému pánu těžko opustiti svět; odpověděl:
„Je to téměř nemožné, jestliže mu náš Pán Ježíš
Kristus nepomaže oči blátem, jak onomu slepému
od narození, t. j. jestliže mu neukáže, jak jsou tyto
světské věci nicotny a ještě horší než bláto.“ Jednou
se odporoučel jeho modlitbám jeden bratr tamní ko
leje a naříkal na své nedokonalosti. Sv. Alois ho
těšil a upomněl ho na 138. žalm a verš 16.:
Inperfectrm meum viderunt oculi tui et in libro
tuo omnes seribentur, t. j. nedokonalosť mou viděly
oči Tvé a ve kmze Tvé všecky zapsány budou.
Dodal potom, že třeba se nad tím trápíme, když.
pozorujeme, že jsme nedokonalí, přece se můžeme
tím potěšit, že jsme v knize Boží zapsáni a že
třeba nás Bůh nechá do rozmanitých nedokonalostí
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klesnouti, přece to jen proto činí, aby nás ponížil
A ne zatratil, a že z toho máme všelicos dobrého.
Tato slova sv. Alois tak přesvědčivě pronesl, že se
tím bratr velice potěšil a posilnil.

Také zde se Alois velmi zapírál a pokořoval,
když šlo o jeho česť. Tak chodívali v masopustě
klerikové po ulicích a kázali; on pak si vyprosil
od rektora, by mu dovolil s takovým kazatelem
jíti. Jda pak sháněl s velikou radostí lidi do hro
mady a prosíval je, aby šli poslouchat kázaní onoho
klerika. A tak je pokorně, laskavě a uctivě prosil,
že s radostí ho uposlechli. V neděle a svátky cho
díval, ačkoliv bylo velice zima a ho mrazilo, na
ulice a náměstí, a vykládával lidem katechismus.
Jednou večer slyšel, že jeden spolubratr má druhého
dne skládati sliby a že bude, aby, se mohl lépe na
to připraviti, sbírati po městě almužnu ; ještě po ve
černím zpytování svědomí zašel si k němu a prosil
ho, aby mohl jíti s ním. Když dovolení obdržel,
byl náramně rád. Ráno na druhý den šel s ním a
takovou útěchu z toho pociťoval, že si na ulicích
radostně opakoval: „I náš Kristus Pán prosil
© almužnu.“

Když zase podruhé v roztrhaných šatech o
almužnu prosil, potkala ho vznešená paní, na pohled
velice marnivá, a tázala se ho, je-li z koleje brerské,
kde je jeden otec, kterého oná zná. Když odpověděl,
že jest, řekla mu: „Nebohý otec! Jak se mohl mezi
ně dáti a se tam zakopati!“ Alois ji poučoval, „že
právě naopak řeholník jest šťastný a ne ubohý, že
vede dokonalý život, že se nedal zakopati, ale že
ona je velice ubohá a nešťastná ve světě a že jest
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v nebezpečenství ztratiti svou. duši, poněvadžtak
se po světských marnostech shání, jak to na ní
patrně viděti.“ Aloisiova řeč dámu tak dojala, že
začala o svém posavadním životě rozvašovati a
vedla jiný život.

V té koleji měl též sv. Alois na starosti smítati
se stěn pavučiny, a tak svědomitě to činíval, jako
kdyby ho to nevím jak těšilo. Zvláště rád smital

avučiny, když přišel do koleje nějaký vzácný host.
Činíval to zajisté proto, aby se ponížil před pánem
a mu ukázal, jak jsou světské věci marny.

Jednou bylo do kláštera na oběd pozváno ně
kolik biskupův a prelátův, a Alois dostal rozkaz,
aby měl v jejich přítomnosti u oběda v jídelně ká
zaní. Chtěl se sice vymluviti, poněvadž se zase bál
lidské chvály, rád by byl, aby ho ani neznali, ale
z poslušnosti mluvil o důstojnosti a povinnostech
biskupův. Bylo to velice pěkné, důkladné a učené
kázaní. Když ho potom chválili, odpověděl: „Velice
mne to těší, že jsem měl to kázaní, mohli se aspoň
všichni přesvěděiti, že mám špatnou výřečnost“ ;
nemohl totiž dobře písmeno r vyslovovati.

Prosil také zde častěji o nějaké veřejné po
kárání v jídelně, což v Ríměuž nečiníval, poněvadž
ho za to chválili. Protože byl pořád v myšlení
na Boha pohřížen, stávalo se mu, že častěji ne
zpozoroval, že ho druzí pozdravují, a také jich ne
pozdravil. Když mu to veřejně vytýkali, žaloval na
sebe, že je moc pyšný a podruhé dával lepší pozor;
ano 1 činil si násilí, aby nebyl tak s Bohem sjedno
cený, aby mu to snad ve zdvořilosti nepřekáželo.

ný
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Však při tom zbožném a svatém životě ne
zapomínal na svého bratra, by mu dopomohl k spa
sení a zdokonalení. Láska mu v tomnedala pokoje.
R. 1590. dne 17. března, když byl všecky záleži
tosti rodinné uspořádal, poučoval ho v listě, jak má
své povinnosti zachovávati. V onom listě především
mu odporučoval, aby se hleděl v milosti Boží udržeti.
Radil mu dva prostředky. První pravý jest, abysi
nade všecko milosti Boží vážil, poněvadž jest dražší
milost Boží, než všecky věci stvořené a je všecky
převyšuje. Druhý prostředek jest, aby plnil povin
nosti své k Bohu a k lidem. Aby působil s milostí
Boží čině dobře nejen před Bohem, ale i před lidmi.
Vzhledem k Bohu napomíná ho, aby konal vždycky
ranní modlitbu a tak zvané exercitium guotidianum
(každodennízbožné cvičení), anebo podobné modlitby,
které najde v modlitebních knížkách, jež byly na
rozkaz kardinála Borromea vydány, a by také si
četl ona ponaučení, která tamjsou obsažena. Také
mu připomíná, že mu slíbil, že bude chodívati
každého dne na mši svatou. Na večer má ai zpy
tovati svědomí, a kdyby si byl nějakého těžkého
hříchu vědom, má se z něho co nejdříve vyzpoví
dati, poněvadž člověk není životem svým jistý. Co
se týče povinností k lidem, odporoučí mu, aby ctil
rodiče a příbuzné a zvláště -svou předrahou a tak
dobrou matku. Jako blava všech bratří, má se
všemi žíti we svornosti, má se starati o své pod
dané i také v duchovním ohledu, poněvadž mu je
božská Prozřetelnosť odporučila. A by toho byl lépe
pamětliv, psal ještě své švakrové paní Heleně
dne 21. března takto: |



— 209 —

„Nejjasnější paní příbuzná!

Pax Christi! Myslím, že nejlépe začnu, když
Vaší Jasnosti použiju k duchovnímu prospěchu
pana markraběte, jak jsem si to byl v Kastiglione
umínil. Tak tedy prosínt Vás, odporučtež mu to
ústně, có jsem mu v listě již na srdce kladl.
Hleďtež, aby si zabezpečil dobré svědomí, prve
než odjede do Německa, a myslím, že mu k tomu
poslouží generální zpověď, dle návodu ode mne
podaného vykonaná. Doufám, že Vaše slovutnosť
obdrží některé duchovní knihy, které jsem v Brescii
Vám poslati nařídil. Tím končím a odporoučím
se Vám a žádám na Pánu Bohu hojnosť požehnání.

V Miláně, dne 21. března 1590.

Vaší Jasnosti nejoddanější sluha v Kristu

Alois Gonzaga
z Tovaryšstva Ježíšova.“

Hle, jak Svatí své příbuznémilují! Když jde
o jejich spasení, nikdy jich neopouštějí. Nemůžeme
ještě opomenout podati některá svědectví o Aloisiově
životě. Tak zmíněný P. Medici svědčil v processech
svatořečení konaných v Miláně, že sv. Alois v ko
leji milánské projevoval zbožnost, lásku a ve všech
jeho jednáních bylo viděti velikou opatrnosť. Nikdy
nebylo na něm pozorovati dobrovolného pochybení
ani v nejnepatrnějších věcech; za to však vynikal
ve všeliké ctnosti a zvláště ačkoliv byl tak:ctnostným,
nebyl v ničem žádným podivínem a to řnyslím, že
je jeho největší ctnost. „i

Tím časém roznesla se v koleji "milánské o
sv. Aloisiovi pověsť, že má zvláštní dar modlitbý a

„Dědictví“. 14
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že docela žádných rostržitostí při modlitbě nemívá.
Jeden otec, P. Achilles Gagliardi, muž velice učený
a vážený (o kterém jame již slyšeli, že sv. Alotsia
kdysi v přítomnosti otcově v příčině jeho povolání
zkoušel), chtěl ho lépeepoznati a hleděl s ním .za
příležitosti často o duchovních věcech rozmlouvati.
Jednou dali se spolu do řeči o dokonalém sjedno
cení duše s Bohem, čili jak: se říká, o bohosloví
mystickém, i přesvědčilse onenotec, že máAlois,
kromě jiných. Fařův -od Boha, kterými jeho svatá
duše byla ozdobena, .ještě dar nejdokonalejšího Ajed
nocení s Bohem a že každého dně po této cestě
sjednocení kráčí.

Tak dozrával náš světec svým andělským ži
votem a důkladnými ctnostmi pro věčnou slávu.
A sám Pán Bůh mu zde v Miláně zjevil, že na
tu slávu dlouho již čekati nebude. Když totiž
jednou ráno, tak asi rok před svou smrtí, rozjímal,
osvítil ho Pán Bůh jakýmsi zvláštním způsobem a
zjevil mů, že dnyjeho života brzy budeu sešteny,
žé brzy umře. Při té příležitosti ho Pán Býkna
pomínal, aby po .celý ten čas, co bude ještě na
světě,-ještě více své srdceod věcí časnýchod
vracel; ještě horlivěji jemu sloužil a ještě dokona
lejší život vedl. Tím božským zjevením byl svatý
Alois zcela proměněn, zdálo se mu, že se mu
všecko na světě. zprotivilo. Nicméně nedal toho na
sobě ani znáti, nikomu o tom zjevení v Miláně ne
pravil. „Studoval tak horlivě jako dříve, plnil tak
své povinnosti, jakoby ani žádného zjevení byl
neměl.Stálo ho to však přece více přemáhání, když
měl studovati. Překážel mu v tom jakýsi vnitřní
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plamen lásky k Bohu, který působil, že byl od té
chvíle ještě více v Bohu pohroužen. Viděl již jakoby
nebe otevřené; proto ho studování tak netěšilo.
Když se vrátil do Říma, pravil o tom zjevení
P. Robertu Bellarminu, svému zpovědníku, P. Vincenci

Brunovi a jiným svým přátelům. ()na světnice, ve
které mu Pán Bůh oznámil, že se s ním brzy
v nebi shledá, proměněna nyní v kapli, ve které
visí obraz, na němž zobrazen sv. Alois, kterému
ukazuje svatý anděl umrlčí hlavu — znamení to
blízké smrti.

14*
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Hlava XIX.

Alois se vrací do Říma, kdež vede velice dokonalý život.

Náš milý anděl sv. Alois již velice toužil 'po
Římu, kde položil základy svého řeholního života
a kde měl tolik duchem sobě spřízněných přátel.
Než poněvadž byl ke všemu lhostejným a ve všem
se odevzdával vůli svých představených, nikomu se
8 onou touhou nesvěřil. Až sám Pán Bůh šplnil
přání svého věrňého sluhy a zároveň i potěšil mnoho
jiných, kteří si už velice přáli Aloisia viděti. Když
všecky záležitosti, pro které byl do Lombardie
poslán, byl vypravil a zdál se býti příhodný čas
na cestování, chtěl ho P. generál do Říma zase po
volati. „Prosil o to P. generála sám Pater rektor
římské koleje, Bernardin, Rosignuoli (Rosiňuoli),
poněvadž mnozí oteově.a bratří po milém Aloisiovi
tesknili. Alois se velice radoval, když mu z Říma
psali, že se má tam vrátiti. V jednom listě, který
napsal spolunovicovi a pozdějšímu P. Kašparu
Alperiovi, takto radosť nád tím vyjadřuje: „S velkou
radostí jsem přijal zprávu, že se mám vrátiti do
Říma, nebo jestli možná míti jakou vlasť na světě,
nemám jiné vlasti leč Řím, kde jsem se zrodil
v Pánu Ježíši Kristu“ Ale netrvala ta radosť ná

dlouho. Za nějaký čas měl zase nepokoj, není-li tá
přílišná radosť proti vůli Boží, a prosil P. Bernarda
Mediciho, aby za něho sloužil mši sv., aby se to
ani nestalo, kdyby mělbýti proti vůli Boží do Říma
poslán. Jakmile však slyšel, že to sám P. generál
nařídil, aby se 'do Ríma.vrátil psal P. Ceparimu
takto:

s
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„Myslím, že nebude těžko Vás přesvědčiti o
radosti, ktérou mám z toho,. že se mám vrátiti do
římské koleje a že po tom toužím shledati se
s tamními otei a duchovními bratry. „Doufám
v Pánu našem, že budu brzy s větším užitkem
bráti podíl na Vašich a mnohých našich svatých
přátel zábavách a prosím Vás, abyste mne jim
odporučil a vůbec se ex toto corde, mente et
animo (z celého srdce, mysli a duše) celé koleji
s veškerou láskou odporoučím.

V dubnu 1590.“

Na začátku května 1. P. 1590. vydal se s P.
Řehořem-Mastrillim,bratrem Augustinem Salombrinim
a jinými ještě na cestu. Na cestě vedl takový život,
jak obyčejně na cestách. Všem svým průvodčím
dával krásný příklad všeliké ctnosti.

Onoho času panoval v Italii veliký hlad a na
cestě v Apenninách našli často ležeti chudáky
hladem zmořené. Při pohledu na ubohé, pravil jednou
P. Mastrilli sv. Aloisiovi: „Bůh nám prokázal, bratře
Aloisi, veliké dobrodiní, že jsme se nezrodili v chu
době jako tito ubožáci.“ Ale Alois odpovědělrychle:
„Ještě větší však nám prokázal dobrodiní; že jsme
se nezrodili mezi Turky.“

Aloistovi se zdálo, že ti dva otcové se příliš
o něho starají a velikou úctu mu vzdávají; proto
pravil jednomu z nich, že by raději ve společnosti
jiných jel, kteří by se na něho tolik neohlédali.
Když přišli do Sieny, pošluhoval P. Petrovi Alago
novi, který s ním přijel z Florencie, při mši svaté

a přijímal velice pobožně Tělo Páně v pokoji, kde



— 214 —

svatá Kateřina Sienská druhdy bydlela.. Také ho
v koleji sienské prosili, aby -měl k chovancům

mariánské družiny řeč. I šel do chrámu Páně po
klonit se nejav. Svátosti a připravil se před Pánem
Ježíšem beze: všelikých knih. 'Vrátiv se.-z chrámu
Páně do světnice, poznačil si. zkrátka myšlénky a
tak krásně jim kázal o poslušnosti vůle Boží na
slova: „Buďte činitelé slova a ne -toliko posluchači“
(Jakub 1, 22.) že mnohé pohnul, aby se odřekli
světa a vstoupili do řádu. Ovšem, že i jeho osobnost,
kterouž dobře znali, byla toho příčinou.

Jedouce dále ze Sieny, přišli k potoku Paglia
zvanému, který byl rozvodněn a vystoupil ze břehů,
že nebyló možnose přebroditi. Když se.chtěli dáti
přes jedno rameno onoho horského potoku, pravil
jim svatý Alois: „Otče, tam nepůjdeme! Hleďte,
právě se jich osmnáct utopilo, poněvadž se přes to
rameno pustili.“ Ukázal pak sv- Alois na jiné ra
meno onoho potoka, kdež bylo viděti mládence,. na
pohled rybáře, který na jistém místě přes řeku se
brodil. Tam tedy se také přes.řeku pustili a šťastně
přešli. -Rybář zatím zmizel, a P. Řehoř Mastrilli
tvrdil, že to byl anděl strážce našeho sv. Alojaia.

Když přijel ev. Alois do Říma, byl ode všech
otcův a bratří římské koleje přijat s velikou radostí
a láskou. Sám P. generál mu šel naproti a velice
se potěšil, když ho uviděl a druzí nemohli se na
něho dosti vynadívati, si porozprávěti s ním a jeho
svatými řečíi se nasytiti. V měsíci listopadu za
počal studovati čtvrtý rok sv. bohosloví a v tom
posledním roce jeho studií chtěli mu dáti předsta
vení zvláštní světnici. Když se to dověděl, vyhledal



si sám světničku. Ale jakou! úzkou, tmavou ko
můrku nad schody, s jedním okénkem u střechy,
kde bylo -pouze místopro postel, stolici a klekátko,
které mu bylo zároveň stolem; a tak tam byl spo
kojen, jako v nějakém paláci. Vypadala ta světnička
skoro jako světnička sv. Aleše žebráka. V té svět
ničce' se: připravoval náš sv. Alois na smrť. Chtěl
býti docelachudým, nechtěl míti ničeho zbytečného.
Tak si-srovnal svoje zápisky bohoslovné a mravo
učné (ascetické), které: dosud u sebe měl, mezi nimi
i některé velice pěkné úvahy o sv. Tomáši akvin
ském, a donesl je k P. rektorovi římské koleje,
Bernardinu Rosignuolimu (Rosiňolimu). Když se ho
P. rektor tázal, proč mu odevzdává potřebné boho
slovné zápisky, odpověděl, že ha ony zápisky jaksi
těší, a proto se jich chce zbaviti, aby se ode všeho
docela odtrhl a odloučil. !)

P. Ceparimu zase pravil: „Již jsem pochoval
své mrtvé a nechci na ně -více myslti; již je čas,
abychom pamatovali na jiný život.“

"Nad to ho Bůh přivedl ještě. kú větší dokona
losti, že nemůžeme o tom nijak pemičeti. Povědomo,
jak člověk od své přirozenosti touží po úctěa váž
nosti a zvláště mu jest milo, jestli od svých před
stávených vážen ; jestiť to jakási odměna za horlivosť:
a věrné plnění povinností. Proto se mnozí z toho

1) Jedno kázaní sv. Aloisia, které měl v jídelně, vlastní
jeho. rukou psané, dostalo se do Polsky 8 přechovávalo se
v archivu koleje Tovaryšstva Ježíšovau sv. Petra v Krakově.
Bolland. Acta sanctorum. — V alumnátě Brněnském přechovává.
se drahocenná sbírka zápisků sv. Aldisia, o čemž na konec
této- knihy ve' zvláštní kapitole pojednáno.
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nesmírně radují a také druhým o tom rádi vyklá
dají. Alois však i tomu vyhýbal. Nechtěl od nikoho
být: chválen, ani ne od svýchpředstavených. Když
ho někdo pochválil, nic ho to netěšilo a tak se
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Sv. Alois klerikem.

choval, jakoby ani pochvaly neslyšel, ano i se nad
tím mrzel. Tak odumřel všeliké samolásce, že se
mu protivilo, když byl od druhých více milován,
Znajíce ho představení, v ničem mu nedávali před
nosti a chovali se k němu jako ke druhým.
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V obcování byl Alois vždycky velice milým,
ale v poslednímroce svého života byl, možno-li,ještě
milejším; ke všem se choval stejnělaskavě, všecky
miloval srdečně, žádného ze své lásky nevyjímal.
Proto jak o závod vyhledávali všichni příležitosti,
aby se mohli s ním v prázdný čas, na zotavení
ustanovený, sejíti, a jeho rozmluvám o Bobu,o nebi
a dokonalosti naslouchati. Mnozí upřímně vyznávali,
že jeho rozmluvou byli často více povzbuzení a roz:
ohněni, než když se modlili. Když se sešel s tako
vými, se kterýmimohl důvěrně promluviti, odkrýval
jim Alois božské city a hnutí své duše, že nad tím
zrovna žasli, povzdechli si a -takovému podivu
hodnému sjednocení duše s Bohem se uctivě po
divovali. Alois chodil ustavičně ve přítomnosti Boží,
nikdy nejsa roztržitým. Láska mu nedovolovala, by
se vzdálil ode tváře Boží, a takovou láskoujeho srdce
k Bohu plápolalo, že když slyšel o Bohu- u stolu
čísti anebo mluviti, všecek se ve tváři měnil:atak se
rozehříval, že nemohlkolikráte ani slova promluviti.
Tak jednou slyšel u stolu čísti něco 0 lásee Boží;
a tak ho ta láska Boží rozpálila, že. nemohl ruky
k ústům pozdvihnouti. a musil přestat jíst. Když
to druzí zpozorovali, mysleli, že je mu zle a tázali
se ho, co mu schází. Od velikého pohnutí vnitřního
nemohl však ani odpověděti a když viděl, že se
prozradil, velice se zastyděl a sklopiv oči plakal;
celá jeho tvář byla rozpálená a prsa setak dmula,
že se obávali, že mu nějaká žíla-v prsou pukla,
Všickni na něho hleděli s patrnou útrpností, litovali
ho, ale teprve na konec oběda vrátila: se mu při- '
rozená jeho barva.a přišel zcela k sobě. Někteří,



— 218 —

již o tom věděli, právě obraceli řeč na lásku Boží
k.nám lidem, aby viděli, jak jeho tvář láskou k Bohu
zahoří. Jiní zase právě takové řeči přerušovali, ma
jíce s ním útrpnosť a bojíce se ojeho zdraví.

Kdyš chodil sv. Alois po světnicích a po chod
bách, bývala jeho duše zcela u vytržení. Ani. toho
nepozoroval, když někdo kolem něho šel a jej po
zdravil. (Časem modlíval se nachodbách růženec
ánebo jiné modlitby, klekal si při tom a zase vstával
a zase po chvíli klekal. Kdyby to jiný veřejně byl
dělal, zdálo by se to podivínským, ale na Aloisiovi
se to každému líbilo a všichni se tím vzdělávali.

Onoho roku si ustanovil každého dne hodinu

na duchovní čtení. Zvláště rád čítával Soliloguia

(Samomluvy) sv. Augustina, Život sv. Kateřiny
Janovské, výklad písně Šalomounovyod sv. Bernarda
a především jeho hst, nadepsaný „Ad fratres de
Monte Dei“ („k bratřím z Hory Boží“), který
uměl téměř na paměť. Při čtení zapamatoval -st potom
některá místa, která jej obzvláště dojímala, a za
znamenal si je. Takové zápisky duchovní našly se
po jeho smrti.

— Zkrátka Alois vedl tak dokonalý život, že
nikdo na něm nemohl mičeho zpozorovati, co by
mohlo býti všedním hříchem, jak to.jeho představení,
soudruzi a spolužáci před církevním soudem vyznali.
Jeho zpovědník P. Bellarmin o něm pravil, že, když
hozpovídal, vždycky se z té zpovědi velice poučil
a. vždy se.mu nějakého osvícení dostalo. Jeden otec,

který s ním po dvě léta v téže světnici v koleji
přebýval, přísahou potvrdil: „Alois a já měli jsme
od P. rektora dovolení, abychom se navzájém v lásce
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na své chyby upomínali. Ale po.celá dvě léta ničeho
jsem na něm nepostřehl, co. by mohlo býti aspoň
stínem chyby, ačkoliv jsem ho měl stále na očích
Ajsem s ním velice důvěrně obeoval. Svatý onen
mládenec byl ve všemvelice dobře zvedený a nad
míru skromný. Každé své hnutí bedlivě pozoroval,
byl s Bohem úzce spojen, horlil pro spásu bližního,
zvláště svých soudruhů a bratří; slovem byl vzorem
všeliké svatosti a dokonalosti.. A-.za takového jej
měli všichni řeholníerta světští, kteří ho znali. Jistý
kazatel z Tovaryšstva tak si Aloisia.nesmírněvážil,
že se ani neodvážil k němu přistoupiti:a:jej osloviti,
jakkoliv si toho velice přál a mohl se zavdy
k němu dostati. 

Několik měsíců před poslední svou nemocí
velice tesknil po nebeské vlasti a často rád mluvíval
o smrti. Tak pravil P. Bellarminovi: „Myslím, že
bude mých dnů na. světě na- mále, neboť cítím ne
obyčejnou touhu se upracovati a s takovou- horlivostí
sloužiti Bohu, že se -mi zdá, že by mně Bůh takové
touhy nedával, kdyby mne nechtěl brzy s tohoto
světa odvolati.“ A jindy zase říkával: -„Čím déle
žiji, tím více se bojím osvé spasení. - A. budu-li
déle živ, a etanu-li se'knězem, bude se mi o dů
Ješitější věci staratt a ještě více bude se.mi báti
o svou duši“ A. takto to dokazoval: „Kněží mají

-veliké zodpovídání před Bohem, poněvadž se modlí
brevíř a slouží mšesvaté. A ještě větší zodpovědnosť
mají ti, kteří vedou duchovní správie; kteří zpovídají,
kášou, svatými avátostmi přisluhují a jiné vedou.
Ale v tomto svém stavů, když nemám ještě. vyššího
svěcení, jemám tak těžkých povinností. a mohu
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býti přece bezpečnějším o své spasení. Proto byck
v tomto svém věku rád umřel, bude-li mne chtíti
Bůh si vzíti.“ A všemohoucí Bůh jeho přání vyhověl.

Hlava XX.

V Římě řádí mor. Alois posluhuje nemocným.

Roku 1591. zuřil v celé Italii zlý nepřítel ná
sledkem nesmírné drahoty, totiž hlad a po něm strašný
mor. V Římě obzvláště mnoho lí umíralo,poněvadž
se tam ubírali lidé se všech stran v naději, že tam
dostanou almužnu. Můžeme říci, že toho a před
cházejícího roku zemřelo v Rímě na 40 až 50 tisíc
lidí. Už v roce 1590. vyžádala si smrť dva papeže
za oběť. Dne 27. srpna 1590 zemřel na zimnici
papež Sixtus V., jeho nástupce Urban VII. panoval
pouze třinácte dní, totiž od 15. až do 28. září a
Řehoř XIV. také nepřečkal 1591. rok. Zemřel
30. prosince. Nouze byla tehdy strašlivá. Hledělo
se však pomáhati, jak nejlépe možná. Tak vydal
papež Sixtus V. v poslední své konsistoři pro ubohé
chudé 500.000 dukátův a celý sbor kardinálův
obětoval ještě po jeho smrti 90.000 dukátů. To
varyšstvo Ježíšovo též činilo, seč bylo. Nejen že
každého dne rozdávalo chudým u brány klášterní
almužnu, ale 1římská kolej vydržovala 300 chudých
a také tolik noviciát u sv. Ondřeje. Dobrý P. generál
všudedával ubožáky vyhledávati a živil je v římské
koleji. Oteové Tovaryšstva sami posluhovali v nemoc
nicích nemocným a když neměli sami dosti pe
něžitých prostředků, sbírali u bohatších v Římě
almužnu. Na tom nebylo dosti; P. generál Klaudius
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Akvaviva sám dal postaviti nedaleko professního
domu na vlastní náklad nemocnici a sám tam
ubožákům posluhoval! V takové obecné bídě na
skytovala se Aloisiovi příležitosť ukázati svou lásku
k bližnímu. Často chodil po ulicích města Říma a
prosil za almužnu pro ubohé nemocné. Při tom
milosrdném skutku takovou dával radost na jevo,
že se mu všichni, kdož ho viděli, divili.

Jednou, asi na konci ledna r: 1591., přijeldo
Ríma kníže Jan de Medici, bratr velkovévody
toskánského Františka z Florencie a Aloistův známý
od dětinství. Měljakési jednání s tehdejším papežem
Řehořem XIV. Věda sv. Alois, že je to kníže po
božný a jemu velice nakloněný,prosil P. provinciála
o dovolení, aby směl k němu jíti v záplatovaných
šatech a s pytlem na zádech. Pravil tenkráte P. pro
vinciálovi, že od něho obdrží hojnou almužnu pro
ubohé nemocné, jež živí v nemocnicia pak poněvadž
ho vždycky tento pán miloval; rád by se mu za
jeho lásku odplatil a dal mu dobrý příklad. Pozyjh
prý, když kněmu v takových šatech přijde, jak
jsou věci vezdejší marny a nicotny. Obdržev do
volení, hned šel rovnou cestou ke knížeti. A došel
toho, po čem dychtil, dvojnásobným způsobem. Kníže
mu dal hojnou almužnu a velice byl Aloisiovou
návštěvou dojat.

A tak. prosíval svatý Alois nejen v Římě
o almužnu, ale psal o ni též matce.. své a bratru
Rudolfovi a napomínal je k milosrdenství k pod
daným. Když mu matka poslala pro nemoené šaty,
poděkoval ji za to takto:
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„Nejjasnější paní Matko!

m Pokoj Krista Pána! Bylo to pro mne velikým
Potěšením, když jsem rozdával těmto našim ubohým
bratřím šaty. Kéž Vám dá za to Pán Bůh, který
nenechá toho bez odplaty, kdo dává almužnu,
hojnou odměnu a odplatu v nebeské vlasti, po
které, jak se mi nyní zdá, více musím toužiti.Kéžnámtumilosťbrzyudělí!© Zdáťsemijiž,
že „dies mei abbreviabuntur“.(t. j. že dnové moji
buďou ukrácení). Uděliž Vám Bůh hojnosť svého
požehnání a ruce Vám líbém.

V Římě, dne 23. února 1591.

Vaší Jasnosti nejoddanější v Kristu sym

Alois Gonzaga,
člen Tovaryšstva Ježíšova.“

-Alois všák ještě prosil o'povolení, aby-mohl
v nemocnicích posluhovati nemocným. Když mu
v tom představení pro jeho slabě zdraví bránili,
tak velice- jichprosil, odvolávaje se na příklad
jiných řeholních spolubratří, až mu to dovolil. I
šel, ačkoliv byl velice sláb, s několika bratry pod
vedením p. Mikuláše Fabriniho, ' ministra římské
koleje, muže velice učeného a dokonalého, do ne
mocníce sv. Sixta. Soudruha sv. Aloisia, bratra
Tiberia Bondiho, představení napomínali, aby dak
pozor na sebe, aby se tam nenakazil, ale odpověděl
jim: „Jak pak mám dávati pozor na své zdraví,
když. vidím, že Alois nic na sebe nedbá a s takovou
láskou nemocným slouží, že se. ani očividného ne
hezpečí něleká.“ A tento Tiberius Bondi jevil tehdy



takovou neobyčejnou horlivosť v obsluhování ne
mocných, že všichni, kdož jej znali, vidouce jeho ne
obyčejnou horlivost, se tomu divili a velice se z toho
radovali. Bratr Bondi byl též první obětí lásky
z Tovaryšstva, první na morovou ránu zemřel.

A věru, bylo krásné podívání na ty láskou
k bližnímu rozohněné bratry! Člověku útlocitnému
by srdce puklo nad nešťastníky morem nakaženými.

Sv. Alois v neinocnici.

Chudáci leželi budto polonazí na chodbách anebo
potáceli se jako zmámení nebo klesali od slabosti
na schodech mrtví k zemi a vydávali ze sebe strašný
zápach. Ale ačkoliv se z počátku všecko v Aloisiovi
obracelo, ač na smrť zbledl, když viděl krev, přece
na to uvykl. Síll se pomyšlením, že mu Matka
Boží sama zraněné a mrtvé Tělo Pána Ježíše podává
a že má česťje ošetřovati a mazati. (Bolland. 975 E.)
Byl proto se svými soudruhy, které k horlivosti
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slovem a příkladem napomínal, oněm ubožákům
pravým andělem. Neštítilyť se dobré ty duše ničeho.
S radostí nemocným svlékávali šaty, upravovali
postel, umývali nohy, dávali je do postele, krmili

je, připravovali je ke sv. zpovědi, dodávali jim
mysli a měli je k trpělivosti. Alois pak byl ze
všech nejhorlivějším. Otec Mikuláš Fabrini bedlivý
dával na něho pozor a všímal si toho, jak Alois
právě nejvíce a nejlaskavěji obsluhuje nejprotivnější
a nejošklivější nemocné. Ba zdálo se, že se nemohl
od takových nemocných ani odtrhnout. Tak se
V processech o něm praví: „Nikdo by tomu ani
nevěřil, kdyby ho na vlastní oči neviděl“ jak byl
horlivým v oné službě lásky.

V této službě lásky onemocnělo již několik
soudruhů Aloisiových.První byl, jak jsmejiž pravili,
Tiberius Bondi. Když ho viděl Alois umírati, patřil
na něho se svatou závistí, a pravil jednomu otci:
„0 jak bych rád zaměnil svůj los s Tiberiem a
místo něho umřel, kdyby mně Pán Bůh dal tu
milost!“ Když ho za to onen kněz káral, odpověděl
Alois: „Pravím to proto, poněvadž se domnívám,
že jsem v milosti Boží postavený a nevím, jak to
později bude; teď bych velice rád umřel.“

Nebezpečí v nemocnici sv. Sixta bylo patrné,
Alois byl by tam nemohl ve zdraví obstáti. Od
volali ho tedy představení z oné němocnice a když
nepřestal je s pláčem prositi, dovolili mu, aby šel
do nemocnice Panny Marie, zvané Consolationis
(potěšení Panny Marie), kde nebylo takového ne
bezpečenství. Ta nemocnice byla nedaleko professního
domu na úpatí vrchu Kapitólu. A“
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Ale vizte našeho milého sv. Aloisia! Na cestě

viděl morem nakaženého na zemi ležeti a jako
onen milosrdný Samaritán milosrdenstvím hnut jest,
vzal ho na svá ramena a donesl ho do nemocnice,
kdež ho ošetřoval.Památka na tento hrdinský skutek
lásky sv. Aloisia zobrazena jest až posud v oné
nemocnici. Jest tam socha sw. Aloisia, jak nese na
zádech ubožáka do nemocnice. Na soše jest nápis:
„S. Aloistus Gonzaga Soc. Jesu lue urbem de
populante aegrotum humeris sublatum in hoc noso
comium detulit et tabe inde contactus suecubuit
morti victima christianae charitatis an. MDXCL“

t.j. po česku: „Sv. Alois Gonzaga, člen Tovaryšstva
Ježíšova, vzal nemocného, když v městě řádil mor,
na ramena, zanesl ho do této nemocnice a nakaziv
se podlehlsmrti jako oběťkřesťanské lásky r. 1591.“
Tak milý náš anděl došel, po čem toužil, nakaziv
se 3. března r. 1591. Musil ulehnouti a již nepovstal.
Dal mu všemohoucí Bůh velikou milosť, že se
obětoval ve slyjikbělásky, což jest, jak praví svatý
Bonaventura,nejvyšším stupněm lásky a jak praví
sv. Otcové, smrtí mučenickou. Sv. Rota římská praví o
smrti sv. Aloisia takto: „Že však smrť Aloisiova byla
jakýmsi druhem mučenictví. dosti známo, neboť
Církev katolická klade mezi mučeníky takové, kteří,
přisluhujíce z lásky nemocným,tím si ulovili smrtť.“—

Sotva že Alois onemocněl, velice se z toho
zaradoval. Domýšlel se, že se už vyplní ono zjevení,
kterým ho Bůh v Miláně omilostniti ráčil, čekal už
na onen okamžik, až se rozloučí duše s tělem, aby
mohla se dostati do nebe. Tato jeho radosť obrážela
se v celé jeho tváři a ve všem jeho počínání.

„Dědictví“. | 15
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Ti, kterým o onom zjevení, jež měl v Miláně,
pravil, vidouce jeho velikou .radosť, mysleli, že již
přišel čas jeho odchodu s tohoto světa, po kterém
tolik toužil. A nemýlili se. Když cítil v sobě Alois
takovou touhu po smrti, obával se, aby ta žádostí
nebyla hříšná, a proto se tázal P. Bellarmina, svého
zpovědníka, zdali se fhůže z toho radovati, že má
brzy umříti? P. Bellarminho upokojil pravě, že,
jestli touží po smrti, aby se mohl brzy spojiti
s Bohem, nic na této žádosti zlého neshledává. Jen
třeba, aby se docela odevzdal do vůle Boží, že
takovou touhu mnoho Svatých mělo. Od té chvíle
s tím větší radostí myslil pouze na život věčný.

Choroba jeho tak se vzmáhala, že už sedmého
dne se zdálo, že umře. Myslilo se, že jest to horečka
nakažlivá. Sv. Alois se svědomitě na smrť při
pravoval. Nejprve se velmi pobožně vyzpovídal,

přijal nejsv. Svátost oltářní a svátost posledního
pomazání z rukou P. rektora Bern. Rosignoliho.
Sám odpovídal na všechny modlitby krásně a zřetelně.
Ale jak při tom bylo všem shromážděným bratřím
a otcům z římské koleje! Všichni o něho bolestně
plakali a velice byli dojati jeho svatou touhou
po smrti.

Když byl sv. Alois ještě zdráv a tolik se kál

a trýznil, že se zdálo, že si ukrátí život, mnozí
jeho přátelé, otcové a bratří ho za to kárali a říkali,
že aspoň v hodinku smrti bude mu svědomí v té
příčmě činiti výčitky, tak jako se o tom vypravuje
v životě sv. Bernarda, jenž své tělo neméně sužoval.
Aby nenechal nikoho v pochybnosti, když přijal
nejsvětější Svátost a byla plná světnice otců a bratří,
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prosil P. rektora, aby všem oznámil, že mu nečiní
v tom ohledu svědomí žádných výčitek, ale spíše
že je mu líto, že se ještě více neumrtvoval, pokud
se to Be svatou poslušností snášelo. Také pravil,
že si nemůže vzpomenouti, že by někdy nějaké
řeholní pravidlo byl přestoupil. Všichni byli tím
velice dojati a dali se znova do pláče. To všecko
pravil proto, aby se někteří nad tímnehoršili, když
snad více činil anebo více se modlil, než bylopo
ručeno. Když byl už tak smrti blízek, přece se
nezapřel a ještě ukázal, jak velikou náklonnosť má
ku kajícímskutkům.

Přišelk němuP. provinciál Jan Křtitel Carminata
a když ho Alois uviděl, prosil ho, aby se směl
bičovati. Když mu otec odpověděl, že je už na to
velice sláb, odvětil sv. Alois: „Ať mne tedy někdo
jiný od hlavy až do paty mrská.“ Otec mu odvětil,
že to nemůže býti, protože není «lovoleno klerika
mrskati a takový že by propadl kletbě církevní.

(Tu prosil Alois, aby ho aspoň nechali na holé zemi
umříti. Ale i to mu nedovolili. — Alois pak se
podvolil ve svaté poslušnosti.

Všichni soudili, že Alois toho dne umře, když
měl právě dokonati 23. rok svého života. Ale Bůh
zmírnil jeho nemoc a ještě po tři měsíce se protáhla,
abychom byli jeho etnostmi ještě více povzbuzeni.
Zatím dostala se do Kastiglione zpráva, že Alois
umřel a -jeho matka a bratr Rudolf dali za něho
sloužiti mše sv. a konati za něho smuteční obřady.
Než zpráva o jeho smrti byla předčasná. Když se
markrabě Rudolf dověděl, že sv. Alois ještě žije,
radostí roztrhal zlatý řetěz, který měl právě na

15*



— 228 —

krku, na kusy, a rozdával je těm, kteří při tom
byli. Alois se na čas pozdravil, jen zimnice mu
ještě zůstala, která ho velmi trápila. Za ty tři
měsíce, co ještě žil, všelico se přihodilo, co slouží
každému ku povzbuzení a ku vzdělání.

Alois především nezapomněl na svou dobrou
matku. Dne 5. dubna napsal jí krásný list, který,
poněvadž ho ještě v naší řeči celý nemáme, tuto
podáváme:

„Nejjasnější paní Matko L

Pokoj Krista Pána budiž s Vámi! Po dlouhém
čase mám příčinu a pokdy, abych přání Vaší
Jasnosti po nějakých zprávách o sobě vyhověl a
činím to tím spíše, poněvadž jste mi dala pří
ležitost, abych Vás jistě potěšil. Nevím, jak bych
Vás lépe potěšil, leč když Vás upomenu, abyste
patřila na onu matku, která nemá v utrpení sobě
rovného. Tak i Vy se vzhlížejte v jejím milém
Synu, Pánu našem, který vzal na sebe naše bídy
a soužení, ano i smrť, aby nás povzbudil k trpě
livosti v našem trápení a by nám zjednal věčné
spasení. Mnohá a těžká jsou Vaší Jasnosti soužení,
ale nebudou, a jestliže je se svatou odevzdaností
z rukou Božské velebnosti přijmete, dostaneme
se brzy a najisto do země zaslíbené. Těšte se
tedy s nejsv. Pannou a u ní odpočívejtež. Po
znávám, že jsem 1 já na. konci svých trápení a
zalíbí-li se božské velebnosti, doufám, že mi dá
tentýž Pán náš největší milost, kterou mohu ob
držeti, "totiž umříti, jak jsem doufal v jeho milosti.

-Již jsem přijal nejsv. Svátost a poslední po
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mazání; ale zlíbilo se Pánu milosť tu odročiti a
mne na ni zatím zdlouhavou zimnicí, která mi
pozůstala, připraviti. Lékaři, nevědouce, jaký to
bude míti konec, chtějí léky zachrániti tělo. Mne
pak těší pomyšlení, že mi Pán Bůh náš chce
dokonalejší zdraví dáti, než mohou dáti lékaři, a
tak mi.ubíhá radostně čas v naději, že mne Bůh
a Pán náš povolá ze země smrti do země živých
a ze společnosti lidí do společnosti andělů a Svatých
v nebi a konečně 'od pohledu na tyto věci po
zemské a pomíjející ku patření na Boha, jenž
všecko dobré v sobě chová. Toto Vám může býti
pohnutkou ku potěšení, poněvadž mne milujete
a jen všeho dobrého mi přejete. Prosím Vás,
modlete se za mne a ať se 1 bratří křesťanského

učení za mne modlí, aby Pán Bůh náš v tomto
krátkém čase plavby, která mina moři tohoto
světa zbývá, ráčil na přímluvu svého Jednorozeného
Syna, své nejsvětější Matky a svatých Nazaria
a Celsa ponořiti moje nedokonalosti v červeném
moři svého přesvatého Umučení, abych jsa prost
nepřátel mohl putovati do země zaslíbené, tam
mohl patřiti a požívati Pána Boha; Bůh Váspotěš!© Amen.“

Po celý čas nemoci konal sv. Alois svým cho
váním hotové kázaní svým spolubratřím. Měli se
od něho co učit. Když sv. Alois onemoeněl, po
ložili ho v nemocnici na lůžko ustanovené pro jednoho
stařičkého kněze. Při tom lůžku byly záclony
z hrubého plátna .a. žíněnka (matrace), ale zdálo
se to býti Aloisiovi proti chudobě, poněvadž prý
bylo velice pěknéa dobré. Domnívaje se, že to bylo



— 230 —

všecko pro něho tak upraveno, počal tak prositi
představeného, by mu dali takovou ;postel, jako
mají druzí, že se teprve upokojil, až muřekli, že
to nebylo tak pro něho uděláno a žeten kus plátna
a ta matrace (žíněnka) se nic neprotiví řeholní
chudobě. Lékařpředepsal jemu a ještě jinému na
počátku nemoce velice hořký lék. Druhý hleděl
jej vždycky vypíti co nejdříve, aby necítil tak
dlouho oné hořkosti; ale sv. Alois jej pil vždycky
pozvolna, vzal láhvičku do ruky a tak pomaloučku
pil, jakoby to bylo, kdo ví co dobrého a nikdy
neukazoval nějaké nechuti. Bratr, obalyhovatel ne
mocných, nechal na stole kus bílého cukru a
v láhbvičce šťávu ze sladkého dřeva, aby si to dal
do úst a zmírnil si, kašel. Alois však vždycky si
brával místo cukru šťávu ze sladkého dřeva, a když
se ho bratr tázal, proč- nechce cukru, řekl: „Tato
šťáva se spíše hodí pro chudého.“

Když. byl nemocen, vykládali před ním, že
ještě v tomto roce bude zuřiti mor; Aloispak hned
se nabízel představenému, že bude zas obslubovati
nemoené. Ano i když ho navštívil P. generál, ihned
ho prosil o povolení, aby se směl zavázati slibem,
že, jestli ozdraví, bude zas oněm chudákům sloužiti.
Když P. generál mu to dovolil, měl z. toho ne
smirnou radosť a všichni přítomní se tím potěšil.

Přicházeli k němu častěji návštěvou jeho pří
buzní, kardinálové Della Rovere a Seipio Gonzaga.
Alois pak vždycky 8 nimi mluvil o. duchovních
věcech a o nebeské vlasti, tak že ho velmi rádi
poslouchali. Nabízeli mu, že ho vezmou do svých
paláců a budou se tam oněho lépe .starati aže:
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snad zůstane na živu. Ale odpověděl jim, že se
bude míti lépe v řádě; že je lépe umříti, že si
Svatí také přáli umříti, aby -se mohli tím spíše
dostati do nebe. P. -rektor pravil oběma, aby si
neobtěžoval tak často k němu chodívati, že jim
bude © jeho nemoci podávati zprávy, ale nesvolili
k tomu, poněvadž se neehtěli onoho velikého užitku
pro své duše z jeho rozmluv pozbaviti. Zvláště
kardinál Gonzaga, když nemohl choditi, poněvadž
byl na dnu nemocen, dal se k němu nanosítkách
nosívati. Když mu jednou sv. Alois pravil, že je
mu k veliké vděčnosti zavázán a že ho má za

svého otce a největšího dobrodince, poněvadž mu
svým prostřednictvím pomohl do řádu, tu dal se
kardinál do pláče a všecek dojat jemu odpověděl,
že on má Aloisiovi děkovati, že ho má, nic nehledě
na své stáří, za otce a duchovního učitele a vyznal
mu, jaké potěšení má z jeho svatých slov a jak
jest jeho příkladem velice k dobrému povzbuzen.
A když jednou od Aloisia odcházel, pravil ke svým
průvodčím, že by ho to velice bolelo, kdyby tento
sv. mládenec umřel. Také jim dosvědčoval, že nikdy
ho nenavštívil, aby nebyl hluboce dojat a v srdei
hojně potěšen a že vždycky odchází s mozettou
slzami skropenou. Že je Alois nejšťastnější a nej
hodnější z rodu Gonzagů.

I v nemoci osvědčil sv. Alois velikou lásku
k modlitbě. Častěji se dal obléci, šel ke stolu, na
kterém byl kříž, bral ho 'do ruky a líbal ho, anebo

hodil po světnici obraz od obrazu- a stoje konal
'před nimi rozjímáníanebo se modlil ústně. Opatrovatel
nemocných mu pravil, že mu ty obrazy dá na postel,
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aby se nemusil chůzí namáhati, ale nechtěl ; říkával:
„To jsou mé štace.“ Když nebýlo nikoho ve světnici,
vstal s postele, klekl si k lůžku a modlil se; když
cítil, že někdo jde, vstal a dělal, jakoby chtěl jíti
do postele. Bratr opatrovatel se tomu až divil, co
tak pořád s lůžka vstává, až se jednou o tom pře
svědčil. Zastihl ho totiž jednou z nenadání klečícího,
a ubohý sv.Alois se rozpaky všecek červenal. Když
mu to bratr zakázal, uposlechl a vícekráte toho ne
činil. Vůbec byl velice pokorný, pobožný a poslušný.

O jeho trpělivosti nestačih bychom ani vyklá
dat. Mluvil pouze o duchovních věcech a jeho
spolubratří též ničeho jiného s ním ani nezačínali.
Když se mluvilo o něčem jiném, ničeho na to ne
pravil, ale jak se mluvilo o duchovních věcech,
všecek radostí zářil. Ničeho proti jiným řečem ne
namítal, ale říkával, že se pro něho sluší mluviti
pouze o Bohu a jeho záležitostech. Pokud to šlo,
navštěvoval pořád nemocné spolubratry.

Tím časem onemocněl též jeho stařičký přítel
P. Ludvík Corbinelli, rodák z Florencie, muž velice
bohabojný. Ajois ho velmi ctil a miloval. Dobrý
stařeček zase často na něho vzpomínal svatými vzpo
mínkami a pozdravoval ho, a byl velice rád, když
si na něho náš sv. mládenec též něčím vzpomněl.
Ubohý cítil, že se už konec života blíží, že je mu
čím dále hůře a rád by aspoň ještě naposled milého
Abisia byl viděl. Co udělal? Prosil bratra opatro
vatele nemocných, aby mucho přinesl do světnice,
protože Alois sám už nemohl chodit. Bratr splnil
jeho žádosť. Ustrojil sv. Aloisia, vzal ho do náručí
a donesl ho k němu do světnice. Nelze'ani vy
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pověděti, jak se dobrý stařeček zaradoval, když
sv.- Aloisia uviděl! Když si po delší čas o nebeské
vlasti, jako sv. Pavel a Antonín porozprávěli, na
vzájem se potěšili a ke sv. trpělivosti posilnili a se
do vůle Boží odevzdali, pravil stařeček: „A teď,
milý bratře, umru a néuvidím vás. již; proto bych
vás ještě o jednu milosť prosil, kterou mi nesmíte
odepříti, než odtud odejdete; dejte mně své po
žehnání |“

Alois byl tou prosbou všecek zaražen. Pravil,
že se to nesluší, že má on ho spíše prositi o po
žehnání. „Vyjste, velebný otče,“ tak vece, „stařec
a já jsem mladík, vy jste knězem a já nejsem,vám
patří dávati požehnání, nebo jsem mladší.“ Ale sta
řeček ho znova z úcty a lásky k němu prosil o
požehnání, naléhaje naň, aby ho v poslední chvíli
bez té útěchy neopouštěl; ba i bratra opatrovatele
prosil, aby ho dříve neodnášel do jeho světničky,
až mu požehnání dá. Pokorný mládenec nechtěl.
Ale konečně přece ho přemluvil opatrovatel nemoc
ných. A vynašel si Alois prostředek, aby dobrého
stařečka uspokojil a při -tom zachoval pokoru.
Zdvihl ruku, požehnal se a řekl: „Bůh požehnej
nás oba!“ Pak ho pokropil svěcenou vodou a pravil:
„Milý otče, uděliž vám Pán Bůh hojnosť milostí a

'dejž vám všecko, co si k-jeho slávě přejete; modlete
se za mne.“ Dobrý otecbyl tím spokojen a potěšen.
Alois pak dal se do své světničky odnésti nazpět.

Avšak větší ještě úctu projevil stařec ten
svatému mládenci, když měl umírati. Pravil totiž
k opatrovateli nemocných, že si přeje, aby ho po
chovali vedle Aloisia, ačkoliv bývali otcové na jiné
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straně než bratří pochovávání. Představení to dovolili
al tak odpočívalá ebě svatá těla v -jednom hrobě.
Někteří pravili, že Alois předpověděl,že enen otec
dříve umře než om. A také tak se stalo. Umřel

tótiž v sobotu před SVatědušnímisvátky na1. června,
dvacet dní před sritvtí%. Aloisia. Ležel téhdy ve
světnici, která byla dosti daleko od světnice Aloisiovy
a k tomu ještě na jiné chodbě. Alois nevěděl, že
má právě té noci umřít. Ale v téže noci; kdy
umřel, ukázal se mu onen otec třikráte. Když se
opatrovatel nemocných ráno Aloisia tázal, jak spal,
odpověděl mu: „Měl jsem velicé špatnou noc, pořád
mne jakési špatné a podivné sny a vidění znepokojo
valy. Třikrát jsem viděl milého P. Corbinelliho, ce
lého skormouceného. Poprvé mně pravil: „Bratříčku,
je čas, abyste mne Pánu Bohu vřele odporoučel,
aby mně dal trpělivosť. a potřebnou sílu v tomto
těžkém a nebezpečném postavení, v jakém se na
lézám. Nedostává se mi statečnosti, bez zvláštní
pomoci Boží nevytrvám.“ Když jsem se probudil,
myslil jsem, že jest to sen a řekl jsem si: raději
spi, nestarej se o takové daremnosti. Ale za chvíli,
sotva že jsem zasé usnul, ukázal se mi onen otec
podruhé a prosili:mne velice, abych se za něho modlil,nebosemuzdálo,žetonesnese.© Zbudiljsem-se
podruhé a zlobil jsem se už na svou hlouposť a
umiňoval -jsem si, že budu prositi o pokání za to,
že jsem neuposlechl lékaře a představených, kteří
mně kázal pokojně spáti. A. hleďte když chci
zase ushouti, ukáže se fnně potřetí tentýž otec a
povídá mně: „Nejmilejšíbratříčku, již jsem na konci
tohoto bídného života, modlete se za mne, aby byl
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šťastný odchod z tohoto světa a by.mě Bůh přijal
podle svého milosrdenství do -slávy věčné, kde se
budu ustavičně. navzájem. přimlouvati za vás“ I
probudil jsem se a odté chvíle nemohl jsem ani
zamhouřitioka, všecek jsom byl oním viděním zaražen
a nemohl jsem se tomu „vynadiviti.“ Opatrovatel ne
mocných dělal se, jakoby o ničem nevěděl, ba ani
se tomu nijak nedivil, a ještě mu pravil, že to byly
takové sny a vidění, že se má otec Corbinelli dobře.
Nechtěl mu totiž říci, že již umřel, aby jenom mohl
spáti a se nad tím nermoutil.

Alois nic na to neříkal, ačkoliv věděl, že už
je onen otec mrtev a že se dostal do nebe. Okázalo
se to, když se ho tázal P. Bellarmin, jeho zpovědník,
co soudí o duši nebožtíkově, zdali není v očistei.
Odpověděl totiž: „Proletěla jenom očistcem.“ Z té
odpovědi se otec. domýšlel, že to věděl. zvláštním
zjevením Božím. Neboť poněvadž byl sv. Alois ve
lice v řeči povážlivý, a nikdy nemluvil o takových
věcech, o kterých nebyl přesvědčen, nebyl by to
řekl tak určitě, že ona. duše proletěla očisteém,
kdyby mu toho Pán Bůh nebyl zjevil.

Chtěli též sv. Aloisia -různými způsoby k tomu
přiměti, aby Pána Boha prosil, aby se pozdravil a
mohl se státi knězem. Získal by si tím více zásluh
a mohl by býti bližnímu a řádu užitečnějším. Ale
říkával všem: „Melius est dissolvi“, t. j. „lépe jest
býti rozloučenu“, a tak to pravil vesele a tak pře
svědčivě, že bylo z toho patrno, že po ničem jiném
netouží, než po spojení s. Kristem- Pánem. Čím dále
tím více toužil po nebi; ba.i když mu bratr podával
lék, říkával mu, usmívaje se při tom: „Co myslíte,
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nezdrží mne tyto kapky od spojení s Bohem?“ A
když se jednou P. Bellarmina tázal, co myslí, zdali
se mnohé duše ihned dostanou do nebe, a ctihodný
otec mu odpověděl, že se zajisté mnohé duše, aniž
by očistcem prošly, dostanou do nebe a že 1 jeho
duše soudě dle oněch velikých milostí, které mu
Bůh už udělil, tak šťastná bude, tak sezaradoval a
tak se tím potěšil, že byl u vytržení a toto vy
tržení mysli trvalo po celou noc. V této -požehnané
noci, jak se zdá, zjevil mu Pán Bůh hodinku jeho
smrti. Neboť od této chvíle, říkával svým přátelům,
kteří ho navštěvovali, že umře v oktávu Božího
Těla. Také bylo na něm viděti, že dlouho nebude.

Sám P. VincenceBruno, představený nemocnice,
to na něm poznával a také mu oznámil, že nemůže
býti již dlouho na živu. A ta zpráva představeného
tak jej potěšila, že o tom s radostí každému, kdo
jej navštívil, vykládal. Když k němu přišel jeden
spolubratr, přivítal ho slovy: „Víte, co je nového?
Za týden mám umříti, buďte tak dobrý, pomodleme
se spolu: Te Deum laudamus, Tebe, Bože, chvá
líme!“ Druhému zase pravil: „Laetantes imus,
Jaetantes imus, s radostí jdeme, s radostí jdeme.“
A tak se z toho radoval, až všickni oslzeli. Tou
dobou nadiktoval několik listů svým milovaným
přátelům na rozloučenou. Tak dal napsati list svém
bývalému novicmistrovi, P. Janu Peseatorovi, rektoru
koleje v Něapoli, P. Muciu De Angelis, professoru
bohosloví, a P. Bartoloměji Recalcatimu, rektorovi
koleje v Miláně. Oznamoval jim, že brzy zemře a
prosil je, aby se za něho pomodlili. Podepsati se
ubohý už nemohl, udělal jen na každém psaní
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vlastnoručně křížek. Překrásný jest list, který na
psal své milé máteři na rozloučenou, a poněvadž se
v něm obráží duše Aloisiova, podáváme ho tuto:

„Nejjasnější paní matko v Kristu!
Pokoj Krista Pána budiž s Vámi! Milosť a

potěšení Ducha sv. budiž s Vámi, Vaše Jasnosti!
Psaní V. J. mne ještě zastalo na živu v této
krajině smrti. Leč jsem na cestě do země živých,
abych tam chválil Boha na věky. Již jsem myslil,
že ta chvíle nadešla, že ten krok udělám. Ale
jak jsem již dříve psal, horečka, právě tehdy,
když se zdála býti nejsilnější, trochu oslábla, až
jsem se pomalu dočkal dne Nanebevstoupení Páně.
Od toho času se znova choroba vzmohla následkem

katarrhu prsního, tak že se pozvolna ubírám do
sladkého a milého náručí Otce nebeského, v je
hožto lůně, jak bezpečně doufám, si odpočinů na
věky. A tak se rozličné zprávy, které se o mně
roznesly, v tom shodují, jak jsem také panu mark
hraběti psal. Jestli, jak sv. Pavel praví, láska
pláče s plačícími a raduje se s radujicími, to musí
býti zajisté veliká radosť Vaší Jasnosti paní matko,
pro onu milosť, kterou Vám Bůh v .mé osobě
prokazuje, kdyžtě mne Pán Bůh náš do pravé
radosti s tou neklamnou naději volá, že jí nikdy
nemohu ztratiti. Vyznávám Vaší Jasnosti, že se
rozplývám v rozjímání božské dobrotivosti, moři
to bez břehu a beze dna, která mne volá do věč
ného pokoje za tak nepatrné a krátké namáhání;
která mne zve a volá do nebe, do onoho nejvyš
šího Dobra, kteréž jsem tak nedbale vyhledával,
a slibuje mně ovoce oněch slz, které jsem tak
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málo proléval. Vizte a mějtež se na pozoru Vaše
Jasnosti, abyste neskončené dobrotě neubližovala;
to by se zajisté stalo, kdybyste mne jako mrtvého
oplakávala, když vlastně budu u Boha žití a Vám
více svými modlitbami něž posud pomáhati. Naše
rozloučení nepotrvá na dlouho. Tam se shledáme
a budeme se radovati, aniž bychom še již roz
loučili. Spojeni jsouce s Vykupitelem naším, bu
deme ho ze všech sil chváliti a jeho milosrdenství
na věky opěvovati. Nikterak o tom nepochybuji,
že budeme-li povrhovati ohledy, které nám vnuká
tělo a krev, snadno otevřeme bránu víře a oné
prosté poslušnosti, kterou jsme Bohu zachovati
povinni, obětujíce mu ochotně a dobrovolně, což
jeho jest; a podáme mu to-tím spíše, čím jest
nám to: dražší, co nám béře. Buďmež pevně pře
svědčeni, že všecko, co Bůh činí, dobře činí.
Běře nám, co nám prve dal, jen proto, aby to
na bezpečném místě uschoval a by mu dal, po
čem všichni toužíme. To všecko jsem proto po
věděl, abych svému přání učinil zadosť a to jest,
aby Vaše Jasnosť a celá rodina můj odchodjako
drahý a vzácný dar přijala a byste mne svým
mateřským požehnáním provázela a mně přes to
moře přejíti pomohla, bych se dostal ke břehu
svých veškerých nadějí. Učinil jsem to tím ochot
něji, poněvadž ničeho jiného nemám, čím bych
Vám mohl svou synovskou lásku a úctu prokázati.
Končím, žádaje Vás opětně o Vaše požehnání.

V Římě, dne 10. června 1591.
Vaší Jasnosti nejoddanější syn v Kristu

-Alois Gonzaga.
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Hlava XXL.

Sv. Alois se připravuje na smrť a umírá.

Když se sv. Alois se svými přátely a se svou
milou matkou rozloučil, už na nic jiného nemyslil,
leč na smrť. Prosil P. Antonína Guelfueciho, svého
přítele, aby k němu vždycky večer přišel a se
s ním modlil sedm kajících žalmů. Pater postavil
mu kříž na stolek u postele, klekl si k posteli a
předříkával mu ony žalmy. Alois hleděl se sepja
týma rukama na kříž a -tak se zkroušeně modlil,
že až plakával. Podobně i P. Guelfueci nemohl se
při pohledu na něho ubrániti slzám. Časem byl
sv. Alois tak dojat, že ustal v modlitbě a uvažoval
si o obsahu oněch modliteb. Jindy prosil jiných
otcův, aby mu předčítali něco ze samomluv svatého
Augustina, nebo sv. Bernarda výklad písně písní
(písně Šalomounovy) anebo i nějaký jiný žalm.
Nejraději -se modlíval žalm 121.: „Radoval jsem se
z toho, co pověděno mně, do domu Páně půjdeme“,
anebo žalm 41.: „Jako touží jelen po studnicích
vod, tak touží duše má po Tobě, Bože.. .“

Když se roznesla zpráva, že pravil, že za osm
dní umře, chtěl se ještě každý k němu dostati, aby
si 8 ním mohl ještě chvilku porozprávěti a jeho
modlitbám se doporučiti. Každému ochotně sliboval,
že se za něho bude v nebi modliti a mluvil tak
rád o smrti a o nebi, jako by je měljisté a měljíti
ze světnice do světnice. Přicházelo k němu mnoho

otců z Tovaryšstva buď na návštěvu, aneb aby
mu mohli v něčem posloužiti. Nejčastěji k němu
chodíval P. Marius Fukcioli, generální prokurátor
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a P. Jeroným Piatti, který též druhý měsíc po něm
Pánu Bohu svou duši odevzdal. Když jednou tentýž
otec od sv. Aloisia odcházel, pravil ku svému sou
druhovi:' „Věřte mně, Alois jest svatým, dokonale
svatým a tak svatým, že by mohl býti za živa
počten mezi svaté.“ Byla to podobná slova, která
pravil papež Mikuláš V. při příležitosti svatořečení
sv. Bernardina sienského o sv. Antonínu, arcibiskupu
florenckém, když byl ještě ten světec na živě.

Po celý ten čas rozjímal svatý Alois pouze o
věcech nebeských a časem zase bavil se duchovní
rozmluvou anebo ústní modlitbou. V poslední tři dny
nespouštěl kříž s plnomocnými odpustky filipinskými
z rukou, ustavičně ho drže na prsou. Vzbuzoval
též častěji víru a touhu po nebi a odevzdával se do
vůle Boží. Říkával si: „Toužím býti rozdvojeným a
býti s Kristem.“

Osmého dne, to jest dne 20. června, v oktávu
Božího Těla, přišel k němu jak obyčejně jeden
opatrovatel nemocných, bratr Mizzetti, a když otevřel
okno, pravil jemu: „Hleďte, bratře Aloisi, jsme živi
a neumřeli jsme, jak jste myslil a jste pravil.“ Ale
Alois tvrdil, že toho dne umře. Bratr šel pak ku
staršímu opatrovateli a oznamoval mu: „Alois tvrdí,
že ještě dnes umře, ale mně se zdá, že je mu
dnes lépe.“

I šli oba k sv. Aloisiovi, ohmatali mu tepnu a
pravili si vespolek, že je mu lépe. Alois jim však
odpovídal: „To se vám zdá, že je mně lépe, ale
večer umru.“ A prosil bratra, by požádal P. rektora,
aby mu přinesl sv. přijímání. Bratr však dělal, jakoby
to ani neslyšel. Podobně, když k němu přišel
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P. Belmtisseri, který mu pravil, že se má právě

v oktávu Božího Těla lépe, pravil "zcela určitě:
„Této noci umru.“ Totéž řekl i P. Guelfuccimu.
A tak to všem -říkal,kteří ho navštěvovali.Ostatně
všakpo celé dopoledne vzbuzoval víru, modlil sea
rozmlouval:o nebeských věcech: Byl zeela klidný
a pokojný. Kolem-poledne prosil zase velice snažně
o svaté přijímání, ale opatrovatelé nemoených ne
chtěli ničeho o tom slyšeti, poněvadž se jim zdálo,
že je mu skutečně lépe. Když však nepřestával
prositi, pravili mu, že už jednou přijímal Pána Boha
v neděli, že už nemusí přijímati podruhé. Ale svatý
Alois jim odpověděl: „Poslední pomazání Ize ovšem
jen jednou přijímati, -ale svaté přijímání může se
přijmouti vícekráte.“ Ale přece na ty jeho prosby
nedbali. Zatím přinesl mu P. ministr zprávu, že
si na něho sv. Otec Rehoř XIV. vzpomněl a že
mu poslal, když se dověděl jak mu je, své apoštolské
požehnání s plnomocnými odpustky. Z počátku se
z toho sv. Alois nevýslovně zaradoval, ale ve své
pokoře tak se potom styděl, že si na něho i sám
náměstek Krista Pána vzpomíná, že si oběma ru
kama zakryl tvář. P. ministr ho potom upokojil,
že se bezpochyby sv. Otec jeho příbuzných kardi
nálů na něho ptal a že mu'ono požehnání asi vy
prosili. K večeru přišel ho navštívit P. Jan Křtitel
Lambertini z noviciátu od sv. Ondřeje. Toho prosil
sv. Alois, aby požádal P. rektora, by mu, přinesl
Pána Boha. I učinil mu po vůli. P. rektor šel pro
nejsv. Svátost, sv. Alois se zatím připravoval na
sv. přijímání, modle se s P. Lambertinim litanii o
nejsv. Svátosti oltářní, při které vždycky nahlas

„Dědictvf“. "16



odpovídal. -Po litamiř jemu s úsmívavou tváží:dě
koval. Na damé-znamenízvonkém: ahrontáždělřse
všichni otcové a bratří- z koleje: a :doprovádeli
nejsv, Svátosť ke sw::Albisiovi: -Když.se. otevňely
dváře a Alois spatřil "Toho, po:.kterém-tolik toužil,
kterého :tak mřloval, velice se potěšil a: radasť jjeho
byla ještě tím větší, poněvadůvěděl, -že Toho,-kte
rého teď poď způsobami chleba. skrytéko přijímá,
za nedlouhotváří v tvář pošívati bude. Kdýž mu
P. rektor nejsv. Tělo Páně. podával a pravil slova:
„Přijmíš, bratře, potravu na cestu, .Tělo Pána :na
šeho Ježíše Krista, kterýž ostříhej duše tvé k životu
věčnému,“ všickrri:přítomní se rozplakali. Poděkovav
Pánu Ježíši za poslední milesť, chtěl se Alois se
všemi rozloučiti. Každý musil přijíti k jeho posteli
a jej obejmouti, jakoby měřjíti na dalekou cestu.
V této velebné chvíli nezůstalo žádné oko- suché;
nikdo se nemohl ra něho dosti nadívati, každý se
doporoučel jeho přímluvě v nebi. Jeden druh jeho,
který ho zvláště miloval, nachýlil se k němu a
pravil: „Doufám, že -budete brzy patřiti na tvář
Boží; prosím Vás, pamatujte tam na mne, jako jste
na tom světě na mne pamatoval; odpusťte mi, jestliže
jsem. Vámsvými nedokonalostmi ublížil.“ Sv. Alois
mu laskavě na to odpovídal: „Mám naději -v ne
skončené milosrdenství Boží a doufám v dobrotu

Boží a v nejdražší krev Ježíše Kristaa v přímluvu
nejblaboslavenější Panny, že to brzy bude“, a sli
boval mu, že si na něho vzpomene. Při tom tak
plynně a zřetelně mluvil a tak byl při síle, že se
zdálo, že tak hned neumře.

Brzy na to přišel k němu do světnice P. pro
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vincřála tázab'se-ho: „Ce děláte, bratře.Aloiai2“
Odpověděl:. Odcházím, otče.“ „A kam ?“ „Do nebe.“
„Jak to, :do. nebe?“ tázal:se zase P. provinciál.
+„Ano,doufám, še milosrdenstvím Božím.s6 tam do
stanu, nebudou:ini.brániti hříchy.mé.“ I obrátil
sé P. provinciál. kupřístojícím a -pravil přitlumeným
hlasem: „Slyšte, mhíví o cestě do nebe, jako my
mlůvíme,kdyžse strojíine navycházku do Frascati.“

Hodinu. před západem slunce šel k němu
P. Cepari;. aby mu ještě ve všeličem posloužil.
Sedl si k jeho lůžku adal mu svou ruku pod
hlavu, aby se. mohl lépe dívati na kříž, který nad
jeho postélí visel. V tom však Alois. zdvihl ruku a
sdělal si s hlavy plátěnou čepičku. P. Cepari mu
ji zase dal na hlavu, poněvadž myslil, že už nastává
smrtelný zápas. Ale Alois zase ji sdělal s hlavy, a
když mu 'pravil P. Cepari: „Bratře Aloisi, nechte
si ji na hlavě, noční vzduch by vámmohl škoditi,“
poukázal na kříž a řekl: „Když Ježíš umíral, měl
hlavu odkrytou.“ Tak následoval Alois až do po
sledního okamžení trpícího Spasitele. Když se zvo
nilo klekání, byla ještě světnice plna otcův a bratří,
až když opatrovatel nemocných chtěl světnici pro
větrati, poručil P. rektor, aby všickni odešli. Zůstali
u něho jen P. ministr, Mikuláš Fabrini a P. Antonín
Guelfueci. Smutné to bylo pro všecky odcházení;
chtěli zajisté všickni u Aloisia vytrvati až do konce,
ale majíce za to, že ještě několik dní může býti na
živu, s těžkým ovšem -srdcem se s ním rozloučili.
Věda Alois, co se v jejich srdci děje a chtěje je
potěšiti, sliboval jim, že se za ně bude modliti a
prosil, aby se též za něho v tak vážném okamžiku

16*
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modlili, a pravil mnohým, co. mají po jeho smrti za
něbo činiti.

P. Bellarmin, zpovědník .sv. Aloisia,. také. u
něho zůstal a pPavil Aloisiovi, aby mu řekl, až .se
mu bude zdáti, še má umírati, že. se bude za něbo
modliti modlitby -za umírýjící. Svatý Alois. mu od

pověděl: „Milý otče, už je časl“ A otec siklekl
s oběma pozůstalými u něho otci a poroučel jeho
duši Pánu Bohu. Potom se však zdálo, že může býti
ještě do zítřka živ, a P. ministr řekl P. Bellarminovi,
aby si šel lehnout, až bude s Aloisiem zle, že ho
zavolá. Tak zbyli jen dva svědkové jeho svaté
smrti. Poslechněme jednoho z mich, P. Antonína“

Guelfucciho, jak pám o smrti sv. Aloisia vykládá:
„Zůstal jsem tedy u Aloisia, domnívaje se, když

něco- po sv. přijímání pojedl, že si zdřímne. Dal

jsem na světlo stínidlo a čas po čase jsem se po
díval k lůžku, jestli opravdu umře, jak byl pravil.
Ale viděl jsem, že je vzhůru aže je s Pánem Bohem
sjednocen na modlitbách. Dvakrát až třikrát jsem
se ho tázal, zdali si něco přeje. Odpovídal: „Dejte
na mne pozor, umru.“ Ačkoliv jsem na něm ne
pozoroval nějakých známek smrtelnéhozápasu, přece
jsem neměl pokoje, nevěděl jsem, mám-li P. mini
strovi říci, abychom začali modlitby za umírající.
Konečně jsem přistoupil k posteli a abych nabyl
jistoty, tázal jsem se Aloisia, potřebuje-li jaké po
moci. FErosil,abych ho přeložil z pravé strany na
levou. Poněvadž jsem pozoroval, že brzy umře,
zavolal jsem P. ministra, jenž se vedle ve. světnici
brevíř modlil. Přišel s opatrovatelem nemocných,
a majíce více svíček rozžatých,. pozorovali jsme,
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že Aloisiova tvářzbledla a vyvstává na ni.pot —
známky to blížící se smrti. Řekl jsem mu, že mne
prosil, abych:ho položil na levou stranu, ale že se

timmůže smrť úrychliti. Ať jenom je trpělivým a
ty:poslední kapky z kalicha utrpení ještě vypije.
A' uvolil se to ještě vytrpěti.“ (Bolland. Ef. 1017.)

-A jak se nám o něm jinde vykládá, pohlédl
na kříž a dával rukou znamení, že je hotov:ještě
více pro Pána trpěti. Ustavičně si šeptal: „V ruce
Tvé poroučím, Pane, ducha svého.“ Jali se za něho
modliti, kropili ho svěcenou vodou a dávali mu
líbati kříž. Když pak už nemohl nic mluviti, ani se
hýbati, podali mu rozžatou hromničku. Vzal ji pevně
do ruky, na znamení své stálosti ve víře katolické,

a dával pozor na modlitby, které nad ním -říkali,
hledě při tom na kříž, jenž visel na zdi u postele,
a tiskl si křížek, který měl na prsou. Ještě zlíbal
rány Krista Pána, ještě se snažil opakovati ona
nejsladší jména, která s takovou uctivostí již od
dětinství říkával, vyrazil ještě ze sebe poslední
slovo: „Ježíši“ a vypustil svou andělskou duši.

Zesnul tiše, při úplném vědomí, ale přece ne
očekávaně, že ani jeho miláčka, P. Bellarmina, už
nemohlzavolati. Bylo to v oktávu Božího Těla
ve čtvrtek večer mezi desátou a jedenáctou hodinou
dne 20. června r. 1591. —

Divná věc, že zemřel sv. Alois v oktávu Bo
žího Těla, jež tolik v nejsv. Svátosti uctíval,“a když
začínal pátek, nyní den zasvěcený Srdet Páně, které
ho zranilo šípy lásky, jak se o něm vyslovila flo
rencká panna sv. Maří Magdalena dé Pazzi.
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„Dokonav v: krátce, šaplnil:' čásý inohé. šeBylomuprávě 23 let; $ měsíce:a 1Tdnícc
-V tomtéžvěku23 létaněkolikrněšíčůP.

i v. Ludvík, synKarla II., krále siéilského,a syli
sv. Františka z řádu minoritův, apozdější biskup

VTolose, jemuž se náš sv. Ludvík anebojinak
Alois v tak mnohých věcechpodobal. s

Ach, jak krásná jest smrť sv. Aloisia, Vpravdě
možná tu řici: „Vzácná jest před obličejem Páně
smrť svatých jeho l“ Kdyby se svatý Alois nebyl
všeho na světě odřekl, kdyby nebyl tak Boha za
živa miloval, nemohl by tak svatě umírati. Oč byl
sv. Alois šťastnějším než jeho pán, Filip II., král
španělský, na jehož dvoře v Madridě půžetem byl!
Alois se na smrť těší, jeho bývalý pán se ji leká.
Než měl Filip II. umírati, pravil svému synovi:
„Ejhle, takový má koneč světská sláva; ach,
kdybych byl: býval aspoň řeholním bratrem a ne
panovníkem !“

Hlava XXII.

Pohřebsv. Ajpisia a události po jeho pohřbu.

Oni dva kněží, kteří býli svědky posledních
okamžikůva smrti sv. Aloidia, pokládali si to za
veliké štěstía zvláštní milosť Boží, šebyli z tolika
vyvoleni, kteří také chtěli býti svaté: smrti anděl
ského mládence přítomni. Nejvíce se všelt- z- toho
těšili, že jim slíbil, prve než umřel, žé na ně bude
vždycky v nebipamatovati, pokudbudou živi. Ona
přípověď nebyla bez účinku, neboť-P. mitfstr cítil
převelikou spokojenosť a radosť v duši a P. Antonín
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František Guelfucci, jeho soudruh, pojat byl ne
„obyčejnou horlivostí a nesmírnou touhou Pánu Bohu
ve všem dle rad sv. Aloisia sloužiti. Rád by byl
měl něco po sv. Aloisiu na památku, a poněvadž
se neopovážil mu z úcty něco ze šatů, které měl
na sobě, vzíti, vyprosil st řeménky od jeho střevíců,
péra, kterými psával, a jiné věci, jež přechovával
jako drahocenné ostatky.

Zatím přišli opatrovatelé nemocných a jali se
umývati a strojiti jeho sv. tělo ku pohřbu. Pod
přikrývkou nalezli u přítomnosti oteů na prsou jeho
bronzový kříž, který už tak po tři dny držel, aniž
jej byl pustil. Při svlékání shledali na kolenou
silné ztvrdliny, které pocházely z toho, že se již
od dětinství na kolenou kleče modlíval.

Jakmile sv. Alois skonal, šel to jeden otec
oznámiti těm, kteří si tak velice přáli u sv. Aloisia
v tu noc pobyti, a pravil: „Náš anděl odletěl do
nebe.“ I sběhli se všichni hned do světnice jeho,
plni jsouce uctivosti k tělu světcovu. Jedni po
kleknuvše odporoučeli se jeho modlitbám, byliť pře
svědčeni, že je v nebi; jiní zase, rozpomenuvše
se na jeho prosbu, modlili se za něho. Když se za
zvonilo dne 21. června ku vstávání, ani světnice,
kde umřel, pro všecky nestačila, neboť se tam sešla
skoro celá kolej. Všichni byli jeho smrtí dojati a
modlili se; někteří za něho, ale spíše lze říci, že
se mu všichni odporoučeli. Všeobecně litovali, že
ho ztratili a vykládali si ojeho neobyčejných ctnostech.
Mnozí se rozdělili losem o jeho střevíce, jeho košili,
jeho šaty, přikrývku u postele, ano brali sobě i
jiné religuie, jako vlasy, nehty a p. Potom zanesli
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tělo světcovo do domácí kaple, kde je vystavili
k veřejné úctě. Od rána: pak hrnulo se množství
lidí, zvláště mladších spolubratrů, k němu, objímalijealíbali,říkajíce:„Svatý,svatý!“© Anoikněží
líbal mu ruce. Všichni kněží v římské koleji a
všichni, již byli v Rímě, sloužili za něho mše svaté,
ačkoliv mnozí pravili, že jen proto, aby vyhověli
řeholním pravidlům; věděliť, že toho jeho duše
nepotřebuje.

K večeru dali mrtvolu z kaple do velikého
sálu, kdež se všichni otcové, klerikové a bratři
z celé koleje shromáždili. A také zde všichni domácí
ruce jeho líbali, ačkoliv to pouze u kněží zvykem.
Potom přenesli tělo v průvodu do kostela Zvěstování
Panny Marie, kdež za něho konali hodinky zádušní.
Po oněch hodinkách sešlo se tolik lidí do kostela,
že tam byla nesmírná tlačenice. Všichni se tlačili
k márám, aby tělu světcovu prokázali úctu, nebo
si vzali nějakou religuii (ostatek) na památku. Bylo
mezi nimi i mnoho vznešených studentů, jako ku
příkladuMaximilian Pernštýn, František Dietrichstein
(pozdější arcibiskup a kardinál olomoucký), Julius
Orsini, Benedikt a Filip Gaetani a jiní. Zvláště tito
studenti chtěli si něco vzíti po něm na památku a
začali mu ustřihovati vlasy, svrchní roucho atd., tak
že konečně musili uzavříti kostel a teprve v noci
tělo sv. Aloisia mohli pochovati.

Před pohřbem radili někteří otcové, zvláště
P. Robert Bellarmin, aby Aloisia nepochovávali,
jak je u Tovaryšstva Ježíšova zvykem, to jest bez
rakve, poněvadž se neví, zdali ho Bůh neoslaví
zázraky. Ustanoveno tedy dáti ho do dřevěné truhly,
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poněvadž vedl tak svatý život. I poslal P. rektor
P. ministra do professního domu, aby se pozeptal
P. Vavřince Maggia (Madža), jenž byl tehdy ge

nerálním assistentem pro Italii, co o tom návrhu
soudí. P. Maggio promluvil o tom s P. generálem
a vzkázal do koleje, aby ho pochovali v dřevěné
rakvi, že P. generál v té věci dispensuje, poněvadž
ví, jak zvěčnělý svatě žil. Dali tedy zhotoviti dře
věnou truhlu, položili do ní tělo světcovo a pochovali
je ve hrobce v kostele Zvěstování Panny Marie
v římské koleji, na levo od velkých dveří v kapli
Pána Ježíše ukřižovaného.

Po delší čas po pohřbu sv. Aloisia o ničem
se v prázdný čas v římské koleji nemluvilo než o
ctnostech tohoto svatého bratra. A když se nemohli
s živým Aloisiem těšiti, počali ho po smrti na
hrobě ctíti, kdež mu odporoučeli své potřeby. Mnozí
přicházeli denně k „jeho hrobu a ctili ho tak po
několik měsíců i let, pokud v Římě přebývali.
Zvláště vyznamenával sé v úctě ke sv. Aloisiovi
kněz z Tovaryšstva Ježíšova, Jan Antonín Valtrino,
který, když přišel ze Sicilie do Říma a četl život
sv. Aloisia, sepsaný od P. Cepariho, takovou láskou
ke sv. mládenci zahořel, že nejenom každého dne
navštěvoval jeho hrob, ale častěji natrhal v zahradě
květin a hrob jimi posypával. Říkával: „Zaslouží
si květin, poněvadž za živa takovými ctnostmi kvetl.“

Podobně se vypravuje o Kardinálu Robertu
Bellarminovi. Berneriovi a ctihodném kardinálu
Baroniovi, žáku to sv. Filipa Nerského, že jeho
hrob velice často navštěvovali a se tam modlili.

Kardinál Baronius dotýkal se čelemhrobu sv. Aloisia
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a modlíval se: „Ach, svatý, ach, svatý, přimlouvej
se za mnel“ ,

Tělo sv. Aloisia odpočívalo v tomto hrobě po
sedm let až do 22. ledna 1598. Za ten čas se mohlo

snadno státi, že by se jeho kosti s tělesnými po
zůstatky druhých pomíchaly; aby se to nestalo,
nařídil P. Klaudius Akvaviva, aby býlo tělo Aloisiovo
z oné rakve vyzdviženo a do menší rakve pře
ložerto. Rakev byla potom do výklenku ve zdi
uložena a dne 22. června 1598 zazděna. Při té

„příležitosti našli tělo světeovo v nejlepším pořádku.
Všecky kosti souvisely ještě s hlavou nachýlenou,
jak ji za živobytí již nosíval a všichni byli tím
pohledem velice dojati. Pak kněží posvátné ostatky
vínem omyli a mnozí si vzali něpo z nich s dovolenímtehdejšího© provinciála,P.Bernardina
Rosignuoliho, na památku. Již tehdy dostaly se
takové ostatky přičiněním P. Mikuláše Senčického
(Laneicia) do Polsky a prostřednictvím P. Františka
Corsa do Indie. Kolej v Brusselu obdržela lopatku
sv. Aloisia, z níž se čásť 1 do Antverp dostala.

Později, když se děly na přímluvu sv. Aloisia
zázraky, rozkázal zmíněný P. generál, aby se jeho
sv. kosti uschovaly na příhodnějším místě. I byly
jeho pozůstatky zase dne 8. června r. 1602. v nej
větší tajnosti z onoho místa přeneseny do sakristie
a ze dřevěné rakve do olověné vloženy, která zase
uzavřena ještě v jinou dřevěnou rakev. Dne 1. čer

"vence téhož roku byla rakev umístěna pod stupni
oltáře sy, Šebestiána. Ačkoliv to mělo všecko zůstati
v tajnosti, a jenom úředníci, kteří při tom přenesení
ostatků přítomni byli, o tom věděli, přece se o tom lid
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dověděl a::s.welikouuetivostí-k oltáři sv. Šebestiána,
kdež nyní sv. Alois odpočíval, se hrnul.

: Konečně-:když meúota ke sv.' Aloisióvi čím
dálé-více šířilaa- Bůh jeho i svatost. hojnějšími a
kojnějšítnízázraky'rozhlašoval, soudilkníže:František.
Gonzaga,bratr našeho::světce a císařský vyslanec
u "papežského dvoru, že ono: fnisto,. kde ostatky 
jeho sv.hratra odpočívají, jest příliš těsné apro
takový poklad málo důstojné. Proto povolil na.jeho
naléhání P. velmistr; uby byly: ostatky znova vy
zdvižehy. Zároveň byla i rakev otevřena.a knížedostálsdovolenímpředstavených| Tovaryšstvá,
Ježíšova holenní kosť, která jest uschována v Kasti
gltonea z nížto čásť:se dostála do Valtellina v Sassu,
kde se staly na přímlovu sv. Aloisia veliké zá
zraky. '"Váž některé. ostatky sv. Aloisia obdržel
prostřednictvím „knížete Františka vévoda Gonzaga
z Mántui. Hlava sv. Aloisia byla dána do chrámu
Páně al Gesu připrofetením domě; ale později ji

-dostalpo mnohých prosbáéh kníže František (tonzaga
a dal ji do: chrámu Páně Tovaryšstva Ježíšova
v Kastigloně, kdež se aš posud ve stříbrném
relikviáři chová.

Dne 13. května r. 1605. byly- ostatní kosti
světcový' od kněží ve slavném -průvodě. při světle
pochodní a za zvuku hudby a zpěvu do kaple
blahoslavené. "Panny Marie v témže kostele. pře
neseny a uloženy ve zdi nad zemí po''lavé straně
oltáře. Jakkohv to všecko chtěli odbyti v tichosti
a při zavřenýchdveřích, přece když vešel kníše
František sesvou chotí, vévoda z Poli a jiní páni
do chrámuPáně, nahrnulo se tam lidu v zástapech
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a jen velkému počtu kněží podařilo'se udržéti po
řádek při líbání ostatků světcových.

Na tom místě ležely jeho svaté ostatky po
patnácte let. Zavěšen nad nimi obraz Blahoslaveného
a kolem něho bylo navěšeno mnoho děkovacích
tabulek za vyslyšení proseb -a hořelá tam: lámpa
dnem a nocí. Roku 1620. dne 15.června byly zase
přeneseny do kaple; k jeho poctivosti postavené a
zasvěcené. Při přenesení těchto sv. ostatků nesl svíci
jeden belgický jesuita, jenž v římskékoleji filosofii
studoval a tak sv. Aloisia následoval, že ho už tehdy
druhým Aloisiem nazývali. Byl to pozdější světec
Jan Berchmans.

Roku 1626. dne 2. srpna položil kardinál
Ludvík Ludovisi základy k novému kostelu sv. Ignáce
na místo chrámu Páně Zvěstování Panny Marie
a dne 5. srpna r. 1649. dány ostatky sv. Aloisia

do kaple sv. Josefa, která byla vystavěna na onom
místě, kde náš Světec umřel. V oné kapli, po levé
straně lodi kostela sv. Ignáce postaven z draho
cenného mramoru oltář sv. Aloisia, kdež svaté jeho
pozůstatky složeny. 'Ale ani tuto nenalezly stálého
spočinutí.

Po padesáti letech postaven Ke cti sv. Aloisia
nový oltář a sv. jeho tělo tam přeneseno ve velikém
průvodu,. který vedl sám generál Tovaryšstva
P. Thyrsus Gonzalez. A tak odpočívají jeho svaté
ostatky až podnes pod oltářem sv. Aloisia. Oltář
postavil k jeho eti Oktavius Maria Lancellotto,
markrabě z Laura, na poděkování sv. Aloisiu za
dvakráte jeho otci Scipionu vyprošené zdraví.

Všemohoucí Bůh nezachoval tělo sv. Aloisia
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neporušené,jak sestalo u. mnohýchjinýchsvětců 5
snad proto, abyjeho sv. ostatky ještě víee lidggp
prospěly.:Takšije sv. Aloiskuprospěchulidstva posud:.

je „Hlava XXIII.
Famšťlhodné Haty,.psané po smrti.8v. Aloisla a vidění

sy- Maří Magdaleny de Fazzi.

Po blažené smrti.sv. Aloisiaobdrželajeho matka,
markraběnka Marta, rozličné listy, ve kterých jí
podávali zprávu, jak svatě její miláček umřel a jak
svatě žil. Tak jí psal P. Klaudius Akvaviva, generál
Tovaryšstva Ježíšova, že: „Její Jasnosť má drahého
a věrného orodovníka v nebi; a že možná pevně
za to míti, že jeho požehnaná duše již nyní tam
požívá věčné slávy a že se v nebi přimlouvá.za.ni
a za řád a vyjednává jim pomoc a potěšení.“
P. rektor římské koleje psal, že „se Alois odebral
do lepšího života tak klidně a radostně, že.všichni, 
kteří ho viděli umírati, mu takové smrti záviděli.
Tak umíral, jak svatě žil; proto by nemělaJejí
Jasnosť a všichni domácí pro takového syna tolik
truchliti, ale spíše by se měli radovati, že, nebi do
dali světce.“ Takové svědectví podali o jeho smrti
1 nejvzácnější osobnosti ve svých.listech. Jmenovitě,
kardinál Jeroným della Rovere psal takto mark
hraběnce :

„Večtvrtek večer odputoval do lepšího života
náš dobrý Alois. Zanechal po soběvelikoutouhu
a takovou dobrou pověsť.o svatosti živhta,. že
se otcové jeho smrti právě tak podivoval, jak
ji oplakávali. Těší sv pevnou nadějí; že odletěla
jeho duše do nebe. To Vás může potěšiti, že
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můžete: -býti přesvědědna;:"že bude:.:přímluvčím
jf PánaBohr našeho:za pokojpánů:brasrůn.a za

7 štěstí Vašeho rodu. -Znova Vás: présím, :Piěděšte
se tím,-še máte na dvoře nebeském-sýná, kflež,
jak doufám, nám bude -svýmimodlitbami pomáhati.“

Podotině psal i:kardimál Seipió Gonzaga:svému
bratru Františkovi, biskupu mantovskému :4-:mark
hraběnce a pravil v'těch psaních, žéAlois se odebral
do lepšího života aže jeho poslední okamšiky wšecky
tak povzbudily, že by:se měli všickni spíše oprávdu
radovati, než nad jeho smrtí truchliti.“

Jak si tento kardinál velice svatosti. Aloistovy
vážil, © tom podává krásné svědectví ' -papež
Kliment VIII. Když totiž dne 5. srpna r. 1604.
z vlastního popudu začal o vzácných:přednostech
Aloistiových s markrabětem kastiglionským a císař
ským vyslancem mluviti, pravil jemů, že mučasto
kardinál Scipio Gonzaga o veliké svatosti tohoto
mládence vykládal a žese mu ipřiznal, že pouhý
pohléd -na něho ho vzbuzoval ke zkroušenosti tak,
že býval 1 k slzám dojat svatostí, kterou na něm
znamenal. Když to papež pravil a ještě o jiných
okolnostech jeho svatého života a jeho zázracích
slyšel, až k slzám pohnut, takto se vyslovil: „Jak
mu dobře, že teď věčných radostí požívá ! Často
jsem si rozvažoval, jak jste mnohým nebezpečenstvím
ušel. Zajisté, že vás -Alois opatroval a vaší rodině
pokoj zjednal. Máte dobrého ochránce v nebi, který
vás bude vždycky ode všeho zlého chrániti.“

Také tak smýšlelá paní Eleonora rakouská,
vévodkyně mantovská, jak se lze dočíst v listě,
který napsala markraběnce. Zní takto:
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"yMám:na pamětikrutou bolesť,.kterou Jste
ztrátou:vašeko pana syna Aloisia právěv nej

-Jepším:-jeho; věků utrpěla. Měřío-lí onubelesť
"dle bolestu: kterou jsem: sama bad tímpocítila,

jež přece: nejsém:;jeho matkot, áč jsem ko:jako
+«maťkamilovala; nemohůnemífi soustrast: nejen
"--s.vámi, :ale s -celou rodinou; nebo. tato žťtrátase

nás všech tak bolestně dotkla, -poněvadž jsme
lidmi, že ji bezpomoci Bpěí nemůžemeani snésti.
Když však vlastně uvážíme, že tá blašená. duše
tmavý závoj tohoto smyslného těla protrhla a.se

k- věčné slávě vznesla, pak musíme Boha chválit:
a jemu děkovati, že ho z tohoto bídného života

pozemského vzal a jej občanem nebeskéhoJeru
saléma učinil; musíme se těšiti z pevné naděje,
že se náš orodovník stal ze. smrtelného člověka

andělem nebeským. Ontě dospěl nyní vítězného
cíle, kam ze všech sil svými krokyspěl, pokud
v tomto slzavém údolí dlel, a proto může rychleji
a lépe naše modlitby Pánu Bohu přednášeti.“

Zakončíme tuto hlavu listem, který Tomáš
Mancini markraběnce psal. Poněvadž byl při po
hřebních obřadech, zmiňujese o rozličných jednotli
vostech, které se při tom sběhly.

„Nejjasnější Pani!

Nevím ani, mám-li s Vaší Jasností truchliti
anebo ze šťastného odchodu Aloisiova se radovati..
Nevím, bude-li mateřská láska nad ztrátou jeho
více truchliti anebo bude-li sf vice vážiti vzácného
a velikého štěstí, které se synovidostalo. Zajisté
toho lituji, že jsme ho ztratili a že vás veliký



žal sklíčil, který jest tím větší, že jste ho- ne
mohla ani jednou v jeho poslední nemoci viděti.
Avšak sám se s ním raduji, že si svým svatým
životem nebe zasloužil, neboť jak všichni za to
máme, odletěl do nebe; tak jsouv Římě a na
celém světě o jeho veliké svatosti přesvědčeni.
A kdyby se 1 dočkal věku Noemova a kdyby
nebyl umřel už jako mládenec v třiadvacátém
roce, nebyl by mohl více očekávati. Ve čtvrtek
večer kolem čtvrť na desátou a čtvrť na jedenáctou
odevzdal svou krásnou duši do rukou Stvořitelo

vých a včera večer dne 21. června byl v kostele
Zvěstování Panny Marie v římskékoleji pochován
a byl jsem tam též přítomen. Nesmím opomenouti
se o tom zmíniti, že nejenom dobří otcové si jeho
tělesných pozůstatků velice váží, ale 1 lid, který
se tam sešel, uřezával mu šaty, jako by to něco
svatého bylo. Kdybych vámi více toho vykládal,
jistě bych nelhal, ale doufám, že se to všecko od
druhých a snad od otců samých dovíte, kteří
Vám o tom všem budou moci lepší zprávu podati.
Ještě se nemluví o žádném zázraku, který by se
na jeho přímluvu přihodil, buďto že se ještě
žádný nestal, anebo se to snad tají. Ale tak ho
uctivají jako svatého, který už zázraky konal.
Dnes v sobotu večer o čtvrť na sedmou hodinu

-jsem slyšel, že mnozí páni velice o to usilují, aby
něco po něm napamátku dostal. Pro tyto příčiny
nemohujeho smrti želeti. Jeden už začal spiso
vati jeho životopis a pan kardinál má slíbený
jeho opis, až bude hotový. Kardinál velice ho
htoval, když jsem mu podal zprávu o smrti
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Aloisiově, ale velice se potěšil, když to všecko
slyšel, a velice by rád něco po onom světci dostal.
Ještě vám toto povím: „Když jsem minulý týden
bratra Aloisianavštívil, předpovídal mně s velikou
radostí, že umře a dal mně dva listy, které jsem
vám před osmi dny odeslal. Byly jeho rukou
podepsány a prosil mne, aby se na jisto do vašich
rukou dostaly. Pravil mi, že jsou to poslední
listy, které Vaší Jasnosti a panu markraběti,
svému bratrovi, píše.“ Sdělil jsem Vámkrátkou
zprávu, aby se vám tím ve vaší bolesti ulevilo.
Ostatně ponechávám druhým, aby vám obšírněji
popsali, co jsem jen naznačil. Prosím vás, upo
kojte se a proste Aloisia za pokoj a spokojenosť
vaší vznešené rodiny. Kéž by jeho přímluva
byla vždy vyslyšena !

V Římě, dne 22. června 1591.“

Uvedené listy dosvědčují, jak velice byl Alois
jako světec ctěn po smrti. Ještě podáme svědectví
o jeho vnitřních ctnostech od nejdůstojnějšího pana
kardinála Roberta Bellarmina, který sv. Aloisia
venkoncem znal. Napsal z Vatikánu následující
hist P. Ceparimu:

„Nejdůstojnější Otče!

S radostí vyhovuji Vaší žádosti, nebo zdá
se mně, že bude ke cti a chvále Boží, když
budou všickni věděti o milostech, které svým
sluhům udělil. Dlouhý čas jsem zpovidával našeho
drahého a svatého bratra Aloisia Gonzagu a také
jsem vyslechl jednou životní zpověď.Posluhoval mi

„Dědictví“. 17
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pří mši svaté a rád se se mnou bavíval o-svatých
věcech. Mohu o něm toto spravedlivě“tvrditi :

I. že se nikdy nedopustil těžkého hříchu a
myslím, že se ho nedopustil už od sedmého roku
až do smrti. (Co se týče jeho prvních sedmi let
(kdy ještě neměl takového poznání Božího, jako
později), mám za pravděnepodobné, že by Za dě
tinství byl těžce. zhřešil, poněvadž -ho Bůh k ta
kové nevinnosti povolal;

II. že od sedmého roku, kdy, jak se sám
vyznal, od světa k Bohu se obrátil, vedl doko
nalý život;

III. že nepocitil nikdy ostnu těla;
IV. že na modlitbách a rozjímání (které

obyčejně kleče konával, aniž sé podepíral), oby
čejně nebýval roztržitým ;

V. že byl vzorem poslušnosti, pokory, sebe
zapírání, opatrnosti, pobožnosti a čistoty. V po
sledních okamžicích svého života takovou cít4

potěchu, jsa unešen viděním slávy nebeské, že
myslil, že to trvalo pouze čtvrť hodiny, ačkoliv
téměř celou noc byl u vytržení. Když toho času
P. Ludvík Corbinelli umřel a tázal jsem se ho,
co se mu zdá, kde jeho duše jest, odpověděl zcela
určitě takto: „Proletěla toliko očisteem.“ Poněvadž
jsem znal jeho povahu a věděljsem, že je nesmírně
v řeči opatrný a zvláště že nic nejistého nemluvívá,
soudil jsem na jisto, že to ví zjevením Božím,
ale nechtěl jsem se ho více na to tázati, abych
mu nezavdal' příčinu k ješitnosti. Mohl bych
mnohem více ještě vykládati, ale pomlčím o tom,
poněvadž nevím, jestli se ma to ještě dobře pa
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matuji. Ostatně jsem přesvědčen, že se hned dostal
do. slávy -věčné. Proto jsem se neodvážil za jeho
duši se modliti, poněvadž jsem se domníval,že
bych ukřivdil milosti Boží, kterou jsem v něm
poznal. Za to však jsem se bez obalu odporoučel
jeho modlitbám, ve které velikou .naději mám.
Modlete se.Důstojnosti i za mne.

"Ve Vatikáně, dne 17. října 1601.

Vaší Důstojnosti

Vás srdečně milující bratr v Kristu
Robert kardinál Bellarmin.“

Nemůžeme se též nezmíniti o vzácném vidění,
kterým omilostnil Bůh svou služebnici svatou Maří
Magdalenude Pazzi, jižto papež Urban VIII. pro
hlásil za blahoslavenou a Kliment IX. za svatou.

Tato služebnice Boží, sestra Marie Magdalena
de Pazzi, patřila u přítomnosti dvanácti sester
v karmelitánsakém klášteře Panny Marie Andělské
ve Floreneu mnarelikvii sv. Aloisia a hned byla u
vytržení. nebeském. Bylo to dne 4. dubna r. 1600.
V tomto svatém vytržení mysli ukázal jí Pán Bůh
nesmírnou slávu sv. Aloisia v nebi. Svědky toho
vytržení byly některé řeholní panny a představená
toho kláštera, v každém ohledu ctihodná a svatá to
osoba, která zasluhuje úplné víry. Tato představená
dala slova, která sv. Maří Magdalena v onom vy
tržení mluvila, napsati. Pravdivosť jejich pak, po
tvrdily všecky řeholnice, které při tom byly, pří
sahou. Jsou pak to následující slova :

„0 jak velkou slávu požívá Alois, syn
Ignácův! .. . Nikdy bych tomu neuvěřila, kdybys

17*
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mi to, můj Ježíši, nebyl ukázal. Zdá se mně, jakoby
nemohlo býti toliké slávy v nebi, jaké vidím, že
Alois požívá... Pravím, že milý Alois jest veliký
světec... Máme v Cirkvi svaté, kteří,jak myslím,
nemají toliké slávy. (Chtěla to říci o svatých, je
jichž ostatky byly v kostele téhož kláštera.) Přála
bych si jíti po celém světě a všude rozhlašovati, že
Alois, syn Ignácův, jest veliký světec!.... © kéž
bych mohla každému jeho slávu k větší cti a slávě
Boží ukázati!.. . Proto má takovou slávu, poněvadž
vedl vnitřní život... Kdož pak může popsati cenu
a dokonalosť vnitřních skutků .... Nikdy nelze
zevnitřníchskutků porovnati s vnitřními... Pokud
Alois žil na zemi, byla ústa jeho otevřena na mi
lostné pohledy Slova (tím chtěla říci, že světec ve
hce miloval vnitřní osvícení, které mu dávalo Slovo
věčné a spolupůsobil s milostmi, jež od Něho obdržel).
„Alois byl tajným mučeníkem“; neboťkdo Tebe, můj
Bože, miluje, poznává, jak jsi veliký a lásky hodný.
Již pomyšlení, že Tě nemiluje, jak si žádá Tebe
miovati a že nejsi ode tvorů poznáván, ani milován
ano 1 urážen, působí mu veliká muka! ... On sám
se též učinil mučeníkem ... Ó jak velice na zemi
miloval! A proto nyní požívá Pána Boha v celé
plnosti lásky atd.“

, Světice též viděla, jak se sv.. Alois modlí za
ty, kteří mu za života byli nápomoeni k duchovnímu
pokroku a nejednou měla to vidění, nýbrž častěji.
Ano'1 obrysy jeho obličeje tak se jí živě vtiekly
v paměť,že když vytržení mysli pominulo,cítila v sobě
jakési vnitřní hnutí, aby jeho podobu na papíře
zobrazila, jak už nejlépe mohla. Tento obraz se
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v hlavních rysech se zachovanými nám obrazy
sv. Aloisia shoduje a dosud ho panny karmelitánky
v Římě ve veliké úctě. chovají, jsouce horlivé
ctitelkyně sw. Aloisia. Tak všemohoucí Bůh sám
záhy pečoval o oslavení svého věrného sluhy.

Hlava XXIII.
U zázracích, které se na přímluvu sv. Aloisia staly.

Jest nemožno, všecky zázraky, které se na
přímluvu sv. Aloisia v rozličných zemích staly, zde
popsati, také by st čtenáři z oněch zázraků sotva
utvořili ještě větší pojem o jeho nevyrovnatelných
ctnostech. Vypravovali jsme raději o jeho nejhlav
nějších ctnostech, které by mohl každý s pomocí
Boží následovati. Nebo nadpřirozené dary a milosti,
které mu Bůh za jeho živobytí udělil, mají v očich
rozumných a v životě duchovním zkušených lidí
větší cenu, nežli moc činiti zázraky. Jeden učený
kněz jsa tázán, co by o Aloisiovi soudil, odpověděl,
když si byl rozmanité doklady o svatosti jeho ži
vota přečetl: „Dle mého zdání zasluhuje Alois vším
právem, aby byl počten mezi svaté, neboť vnitřní
dary, které mu Bůh udělil, zdají se mi většími býti,
než kdyby byl mrtvé křísil.“

Nicméně uvedeme zde některé zázraky, které
námdokazují, že ho Bůh i v tom ohledu oslavil.
Zázraky, o kterých se zmíníme, jsou vzaty z věro
hodných pramenův a byly vesměs přísahou stvrzeny.
Nejprve vyložíme o zázraku, který učinil sv. Alois
na své drahé matce.

Za nedlouho po smrti sv. Aloisiastáhly se nad
rodinou sv. Aloisia hrozivé mraky. Asi rok po smrét
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sv. Aloisia byl jeho strýc Alfons Gonzaga, pán na
Kastelgoffredě, zabit. Jak se zdá, musil si Rudolf
jeho panství, které mu podle práva tehdejšího po
smrti strýcově náleželo, zbraní vydobyti. Ale již
3. června následujícího roku (1593), právě když
šel do chrámu Páně na mši' svatou, sám stal se
obětí úkladné vraždy. Ještě téhož roku zemřela
paní Martě dcera Isabella, a když markrabě František,
tehdy šestnáctiletý, na markrabství nastoupil a
Kastelgoffredo ku panství kástiglionskému připojeno
bylo, vzbouřili se Kastelgoffredští proti němu a ne
šťastná paní následkem toho na smrť onemocněla,
že za několik dní již přijala sv. svátosti umírajících.
Již myslili, že brzy vypustí ducha, ale najednou se
jí objeví u postele její miláček Alois, celý krásný
a oslavený. Podíval se na ni milostně a ten pohled
ji tak dojal, že ona, která do té chvíle ani jediné
slzy uroniti nemohla, jala se vřelé slzy prolévati.
A najednou se vzchopila a zvolala: „Ach, můj
milý synu, můj svatý synu, ty mně vracíš život!“ —
Svatý ihned zmizel a ona pozdvihnuvši ruce své
k nebi opětně zvolala: „Jsem zdráva; po Pánu
Bohu jsem za své zdraví mému dobrému Aloisiovi
díky povinnována. Ať mně přinesou šaty, chci vstáti
a na kolenou Pánu Bohu za to děkovati.“ — A

opravdu mimo nadání nejen že vstala zdráva, ale
dostalo se jí potěšení, že se rodinné záležitosti zase
urovnaly, a Františkovi se též lépe vedlo. To byl
první zázrak, který sv. Alois na své dobré matce,
markraběnce, po své smrti učinil. Markraběnka
sama o tom zázračném uzdravení vykládala a před
soudem v Kastiglione to přísahou stvrdila.
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Také mnohým příbuzným sv. Alois zázračně
pomohl. Strýci donu Vincenci Gonzagovi, vévodovi
mantovskému, pomohl r. 1605. dvakráte. Don
Vincene přijel téhož roku za panování papeže
Pavla V. do Říma a navštívil při té příležitosti hrob
svého bratrovce sv. Aloisia. Od markraběte kasti
glonského Františka, bratra světcova a vyslance
eísaře Rudolfa II. u papežského dvoru, obdržel
krásnou relikvii (ostatky) sv. Aloisia. Když se vracel
don Vineenc na svá panství, onemocnělve Florencii
a nemoc trvala i když došel do Mantovy. V té
nemoci ležel po několik neděl, ano i měsíců a. měl
veliké bolesti.. Z jeho listu, který psal markraběti,
dovídáme se, jak mu sv. Alois pomohl:

„Nejjasnější pane markrabě! >

Poněvadž mne milujete, bude Vás zajisté
těšiti, zvíte-li, že jsem se šťastněa dobře do Mantovy
navrátil. Nemohu Vám nepodati zprávy, že jsem
sám na sobě moc přímluvy našeho sv. Aloisia
zkusil. Když jsem byl ve Florencii, zastihla mne
má -obyčejná choroba, dostal jsem v kolenou silné
bolesti. Učinil jsem slib ke cti světcově a požehnal
jsem chorounohu relikvií, kteroujsem odVaší
Jasnosti byl obdržel. V tom okamžiku zdálo se
mi, že bolesť značně popustila a nemoc se velice
brzy zhojila. V Mantově jsem zase tak onemocněl,
jen že se nemoc ukázala v boku, na nebezpečném
místě. (Obnovil jsem svůj slib a znova jsem se
přežehnal onou relikvií na chorém místě. Nemohu
Vám ani vypověděti, jak brzy i tentokráte nemoc
odstoupila. Jsem teď docela zdráv, kdežto dříve
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bylo mně trpěti několik neděl a ještě několik: dní
jsem musil čekati, než jsem ozdravěl: To všecke
připisuji pomoci našeho Světce. Pán Bůh mně
dal na jeho přímluvu tu milosť, aby ho oslavil.
Chtěl jsem to Vaší Jasnosti ihned oznámiti, abyste
se radoval se mnou. Zároveň Vás prosím; dejte
mi zprávu, až sv. Otec povolí ke cti blahoslaveného
stavěti oltáře a zavěšovati obětiny. Splním svůj
slib a budu rozšiřovati u svých poddaných úctu
ku Světci našemu.

V Mantui, dne 30. září 1605.

Vaší Jasnosti příbuzný a sluha,
vévoda Mantovský.“

Roku: 1668. pomohl zase sv. Alois své neteří
Cintii Gonzagové, nejstarší dceři Rudolfa, mark
hraběte kastiglionského a klášterní panně ze shro
máždění panen Ježíšových v Kastiglione, pouhým
dotknutím se jeho sv. ostatků od-silné bolesti srdce. —
Dceru markraběte Františka, Johannu, provdanou
za českého hraběte Martinice, vytrhl z nebezpečenství
smrti. Byla r. 1674. na pouti u Sassu ve Valtellně,
kdež se uctívá sv. Alois, a dály se mnohé zázraky.
Tu sřítila se 1 s vozem do prohlubně, kde řeka
Adria tekla. Průvodčí sbíhali se k paní na pomoc,
ale všecko zdálo se marné. Tu najednou je viděti
hraběnku, jak sedí se psíčkem, s koňmi a vozem
na pokraji řeky. Jen pokrývka od vozu odletěla.
Paní Johanna se odporoučela přímluvě Matky Boží
a sv. Aloisia a tak se ji zdálo, jakoby ji jakási
ruka do prohlubně nesla. Své švakrové, paní Heleně,
rozené Aliprandiové, po smrti Rudolfově za Klaudia
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Gonzagu, markraběte v PaHazzolo, ve vévodství
monferratském, provdané, ukázal se týden před
její smrtí a předpověděl-jí hodinku smrti. To se
stalo r. 1608.

Zakmund .Myškovský Gonzaga, markrabě na
Mirově, maršálek velké koruny polské, kterého kníže
mantovský Vilémdó rodu Gonzagů přijala příbuzný
sv. Aloisia- ve čtvrtém stupni, byl r. 1605. od
polského krále Zikmunda II. vyslán do Korutan,
aby mu novou polskou královnu Konstancii, arci
vévodkyni rakouskou, manželku Zikmunda III., do
Krakova přivedl. Na cestě zdržel se v Praze, kdež
obdržel od španělského vyslance knížečku, ve které
byly popsány (ctnosti a zázraky sv. Aloisia a při
dána i jeho podobizna. Když nacestě Čechami
pokračoval a dne 10. října byl v Budějovicích
na mši sv., náhle tak onemoeněl, že musil. hned
ulehnouti: Při tom ho to nejvíce trápilo, že lékaři
nemohli jeho nemoc poznati. Zikmund tak trpěl
celý den až do půlnoci. Nemoha usnouti, vzal
onu knížečku do ruky a přečetl ji. Pak se dívaje
na obrázek Svatého a vzpomínaje na jeho zásluhy,
pojal velikou důvěru v moe sv. Aloisia a jal se ho
vroucně vzývati. „Pomodliv se usnul a spal po ně
kolikŇdin pokojně. Když se probudil, viděl, že je
zcela zdráv. I děkoval Pánu Bohu a sv. Aloisiovi
a poslal na jeho hrob obětní tabulku. Později vy
kládal o oné nemoci a zázračném uzdravení před
církevním biskupským soudem v Krakově a po
tvrdil je přísahou. Popis toho zázraku byl vytištěn
v Krakově i s kázaním konanýtň ke cti sv. Aloisia
vwLublíně.
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Sv. Alois nezapomněl v nebi ani na své věrné
služebnictvo. Tak pomohl své kojné Kamille Ferra
riové a svému komorníku Ghisonimu. Kamila,
manželka Jana Ferrariho a kojnásv. Aloisia, byla
po osm let'úbytěmi a zimmicítrápena. Jednou patřila
na obraz sv. Aloisia, vzývala ho a upomínajíc ho
na onu lásku, kterou o něho pečovala, slibovala
mu, že mu bude obětovati stříbrné srdce. A. ejhle.
hned jí ulevilo, zimnice. odstoupila, a bylo jí dobře.
„ANepochybovalao tom, že ji sv. Alois uzdravil. —
Starý komorník sv. Aloisia Ghisoni, jenž se později
stal u knížete Františka hofmistrem a bydlel v Římě,
obdržel roku 1606. od sv. Aloisia velikou milost.
Ghisoni. totiž jednoho dne našel v účtech. položku
500 dukátů, se kterou si nevěděl žádné rady. Ubohý
stařec měl proto až smrtelné úzkosti, co tomu asi
jeho pán řekne. Ale vzpamatoval se, prosil svého
bývalého dobrého pána o pomoc a připomínal mu
své věrné služby, které mu ve světě prokazoval.
Když se (Ghisoni ráno probudil, slyšel hlas, jenž
mu zřetelně v srdci pravil: „Bodivej se do účtů

správce, tam najdeš, co hledáš.“ Yskutku našel tam
ony penize zaznamenány. Ihned spěchal na po
děkování ke hrobu sv. Aloisia a byl přítomen mši
svaté.

Když svatý Alois měl umírati, sliboval svým
řeholním spolubratrům, že na ně nezapomene a že.
je ještě dokonaleji milovati bude. A vskutku velice
se o všecky staral, mnoho jim v jejich nemocích po
máhaje. V římské koleji žil člen Tovaryšstva Ježíšova,
jménem Jan Giustiniani, z Janova, který dne
3.. června r. 1603. dostal do pravého boku strašné
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bolesti, které byly ve spojení s kamenem močovým.
Hned zavolali lékařské kolegium (sbor lékařů) kw
poradě. -Předepsali'rožmanité věci. Tak- všelijaké
léky k užívání, obkladky, mazání, teplé koupele
olejové, projížďky ráno a- odpoledne, podobně všeli
jaké čistícía konejšivé prostředky. Ale nic nepomohlo.
Když nemoc trvala již deset dní, necítil nemocný
žádné úlevy, ba zdálose, že zemře. Lékaři pravili,
že ho mohou otcovézaopatřiti sv. svátostmi. Když
mu tak desátého dne bylo zle, pojal velikou důvěru
ke sv. Aloisiovi a poněvadž nemohl státi na nohou,
dal se ode dvou ke hrobu jeho dovésti do kostela.
Tam si klekl, políbil několikráte zem a pomodll se.
několik modliteb, prose velice snažně sv. Aloisia,
by mu u Pána Boha zdraví vymohl. A slíbil mu,
že, když se uzdraví, bude se po celý rok k jeho
cti modliti 5 otčenášů a 5 zdrávasů a pokud v Římě
bude, 'že jeho hrob každého dne navštěvovati bude.
Tak si ho vyvolil za svého zvláštního ochránce
(patrona) a slíbil, že na jeho hrob zavěsí stříbrnou.
děkovací tabulku. “

Když se vrátik do světnice, měl strašnou -noc.
Zdálo se mu. že sé' zadusí. Jedenáctého dne ráno
byly jeho ruce, nohy, kosti a celé 'tělo opuchlé.
Tepna velice bila pomalu a ztěžka oddychoval.
Lékař se vyslovil. še již není pomoci a pravil
opatrovateli nemocných, aby mu podali představení
sv. přijímání, že dlouho nebude. Uslyšev nemocný
takovou novinu, obnovil slib, který byl večeručinil,
vzal ostatky sv. Aloisia, ktéré mu P.rektor přinesl,
do ruky, políbil je ucťivěa přežehnal jimi nemocnou
čásť těla. Najednou se odloupl ve vnitřku kámen a



— 268 —

za jedenáct dní kámen zcela zmizel. Bolesť ihned
pominula; Ještě téhož dne začal plniti svůj shb;
druhého dne navštívil hrob sv. Aloisia, kdež mu
poděkoval a vrátil se zeela zdráv do..koleje.

Dne 21. června, v den blažené smrti sv. Aloisia,
zavěsil na jeho hrob stříbrnou děkovací tabulku a
celý průběh nemoci i 6 uzdravením ve zvláštní
listině popsal.

Marek Gussone, šlechtic benátský, vstoupil
r. 1601. v Padově do Tovaryšstva Ježíšova a
v druhém roce svého noviciátu, r. 1603., dostal
silnou horečku. Za několik dní rozmohla se horečka

tak, že byl často smyslů zbaven a když někdy
přišel k sobě, nemohl zase nic mluviti a am ústa

otvirati, poněvadž mu opuchl jazyk a celá ústa mu
zatekla hustým hnisem. Když se nemoc co den
horšila, pochybovali lékaři již o jeho živobytí a
radi, aby ho zaopatřili. Zatím přišlo některým
ottům na mysl poraditi nemocnému, aby učinil ke
cti sv. Aloisia, kterého v noviciátě velice ctili, ně
jaký slib. P. rektorovi se to líbilo, požádal.o relikvii

vgíhloisia a dal ji P. ministrovi, žádaje ho, aby
2 Ašmocnému po sv. přijímáníjeho jménem doručil
a mu dovolil učiniti ke cti sv. Aloisia slib. Poněvadž

ke hrobu sv. Aloisia nechodili ještě poutníci, vzkázal
nemocnému, by si vyvolil, chee-li ke cti sv. Aloisia.
putovati buďto do Loreta nebo na jiné poutní misto.
P. ministr šel k nemocnému hned, dal -mu ostatky
av. Aloisia a pravil mu o onom slibu, který má.
ma radu P. rektora učiniti. Nemocný políbil ostatky
sv. Aloisia velice pobožně a učinil slib, oddávaje
se nezlomné naději, že mu to jen pomůže. Také
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se odporoučel přímluvě světcově. A sv. Alois zbo
prodleně pomohl. Nemoe vzala oné noci zcela:jiný

obrat. Již ráno vyslovili se lékaři, že není ne
bezpečí. Nemušili ho zaopatřovati, jen mu podali
ku posilnění duše sv. přijímání. Ténto zázrak byl
sepsán na biskupském soudě v Padově a také tím
časem poslali do Říma na hrob sv. Aloisia. děkovací
tabulku.

Na počátku šestnáctého století onémoeněl v To
varyšstvě Ježíšově u sv. Štěpána v Krakově novice.
Osmého dne jeho nemoci poradil mu jeden. spolu
bratr, aby se odporučí. sv. Aloisiu a zavázal se
slibem ke cti sv. Aloisia býti na deseti mších svatých
a pomodliti se deset růžencův. A hleďte, ráno vstalzdráv,jakobyaninebylbývalnemocen.| Všichni
se tomu divili. Zázračné své uzdravení vyložil
P. provinciálovi a odpřísahal to.

Roku 1607. dne 21. června vypukl ve Varšavě
silný požár a když několik domů lehlo popelem,
přiblížil se oheň ke koleji jesuitské. Na zachránění
koleje nebylo žádné naděje, poněvadž vítr vanul proti
koleji. [ vzpomnělsi zpovědníkkrále Zikmunda III.,
otec Bedřich Barszcz (Baršč), že na ten den připadá
výroční památka smrti sv. Aloisia a dorozuměv se
s jinými otci navrhuje P. rektorovi, aby jménem
všech učinil slib, že každý rok onoho dne vykonají
nějaký dobrý skutek ke cti Blahoslaveného,jestliže

kolej neshoří. Představený učinil slib a v té chvíli
obrátil se vítr mimo nadání všech na-jinou stráu
Bez obtíže uhasili na střeše oheň, který již vypukl

v plameny, alePřepodivná věc,jakmile nebezpečenství
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pominulo, zase se obrátil vítr v onu stranu a po
několik dní vanul tímto směrem.

Knězi Stanislavu Oborskému, jesuitovi v Něš
věské koleji na Latvě, svému bývalému spolunovicovi,
ukázal se sv. Alois krátce před smrtí. se sv. Ignácem
a Stanislavem Kostkou. A pověsť o-tom donesla
se až do Italie.

P. Josef Spinelli, maje 22 let, studoval v koleji
v Palermě mudrosloví. Dne 20. prosince r. 1634.
upadl mezi přednáškou ve škole do mdlob a dostal
tlučení srdce, které ho již celý rok znepokojovalo.
Ale tak ho to popadlo, že se zdálo, že to nezdrží.
Odnesli hodo vedlejší světnice. Nebezpečí sice po
minulo, ale byl po celé dny beze smyslů. Když to
pominulo, pravil, že je na levou stranu zcela
ochroniéný. Užívalo se rozmaňitých lékařských
prostředitův, ale nic nepomáhalo. Když ho podruhé
na konci ledna r. 1635. ranila mrtvice, ztratil řeč
a lékaři o jeho. životě pochyboval. Zaopatřili ho
tedy sv. svátostmi. Ačkoliv mu po několik dní bylo
lépe. mrtvice neustoupila a řeč se mu nevrátila.
Nemocný pozbyl veškeré naděje v pomoc lékařskou,
ale za to tím více sc odporoučel Pánu Bohu skrze
zásluhy sv. Aloisia, kterého velice ctil. Kromě toho
sliboval, že, když se uzdraví, bude se. každý rok
před svátkem sv. Ajoisia postívati. Po.modlitbě
cítil v duši velikou horlivosť k rozmnožení“ cti a

chvály Boží a by v Tovaryšstvě Ježíšově vytrval.
Následující noci slyší ve snu -hlas, volající jeho
jméno: „Josefe,. Josefe!“ I odpovídal ze spaní:

„Kdo pak. mne volá?“ Nedaleko spící opatrovatel
to slyšel amyalil že se mu již vřátila řeč. a do
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mnivaje se, že již Spinell: mluví, tázal se ho, ce
chce? Ale když se Josef probudil, byl zase bez
řeči a žádalpéro apapír, chtěje tencelý sen svému
zpovědníku:Taglierrovi popsati; aby- se s ním spojil
na modlitbách a onu potřebnou milosťmu vyprosil,
Za čtyři dni zase měl sen, že ho kdosi béře zá
ruku a vidí. sv. Aloisia se sv. Janem Berchmanseut'

státi u lůžka. S důvěrou velikou prosí je o pomoc.
A tu slyší odpověď : „Neboj se, vzmuž se, máš velikou
cestu před sebou !“. Zase to popsal nemocný svému
zpovědníkovi a dal mu to. V noci ze 12. na 13.
února ukázal se mu opětně sv. Alois se sv. Janem
Berchmansem a Alois mu pravil: „Josefe! Bůh
ti dal dar řeči; ale věz, že jsi měl býti dle spra
vedlivého rozsudku Božího po celý život němý.
Tuto milosť ti Bůh na mou přímluvu udělil... Bůh
chce, abys jazyk svůj k jeho cti a chválezasvětil;
nezneužívej ho ke hříchu. Pamatuj si, že to má býti
počátkem tvého spasení a tvé řeholní dokonalosti;
jsi povinen toto předsevzetí často obnovovati, abys
byl:ve službě Boží horlivějším. Nedej se obtížemi
zastrašiti, buď ujištěn, že ti budu vůdcem.“ Pak
mu připomenulsv. Alois slíbený půst a řekl: „Slib
také, že se: budeš každého dne hodinu a v den,
sv. přijímání půl hodiny déle -modlívati.“ Nemoený
to slíbil. Alois dotekl se pak prstem, který omočil
v nádobě, již s sebou měl, jeho úst a učinil na
ústech sv. kříž. Nemoený se probudil a mohl hned
mluviti a též o všem druhýmvykládal.

Dne 16. února zjevil se mu sv. Alois poznovu.
UbohýSpinelli zvolal, jak sv. Aloisia spatřil: „Ó 
sv. Aloisi, nejsem s to, abych ti za tvou zvláštní
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pomoc,jaksepatří,poděkoval.“| Aloismuvšak
odvětil: „Ničeho nežádám, leč abys se posvětil;
přičiň se, abys se stal svatým. Pán Bůh očekává
velké a mnohé věci od tebe. Mám býti tvým vůdcem?“
Nemocný ho.za to vroucně prosil. Sv. Alois -na to:
„Buď bez starosti, já budu tvým vůdcem; ale od
této chvíle budeš se jmenovati Alois, aby tě toto
jméno vybízelo k větší dokonalosti.“ Pak ho světec
napomínal, aby konal duchovní evičení sv. Ignáce
po celý měsíc. A zas omočil si sv. Alois prst v malé
nádobce a požehnal sv. křížem nejprve nohy, pak
bedra a jedno rameno, při čemž vždycky jméno
Boží vzýval a naposledy pravil: „Abys mohl tímto
ramenem hýbati k životu věčnému.“ Po onom mazání
utíral zase sv. Jan Berchmans plátěným šátkem,
ony nebeským olejem pomazané údy. Potom svatý
Alois' zvolal: „Nuže, vstaň, Aloisi, ještě něco si
přeješ?“ A odpovídá chorý: „O zdraví duše.a věčné
spasení prosím !“ Světec mu odvětil: „Dobře prosíš,
buď jist, že to obdržíš, ale prokaž se toho hodným
svou horlivostí!l“ Pak mu podal ruku, Spinelli mu:

ji políbil, Svatý ho požehnal a odešel. Spinelli se
probudil a zvolal: „Ó můj milý Albisi! Ó můj milýAlóisi;užjšemzdráv!l“| Vstals-.postéle,kleklsi
před sochou sv. Aloisia a celou hodinu se k němu
modlil. Pak šel k P. rektorovi a vykládal mu o
svém uzdravení, podobně i jiným oteům o tom vypravoval.© Všichnimublahopřáli,chváliliBohaa
sv. Aloisia. Pak nesli sochu sv. Aloisia v průvodu
do domácí kaple, kde ji postavili na oltář, samými
světly ozářený, a všichni se tam dlouho modlili.
Nový Alois Spinelli sám přišel do chrámu Páně a
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posluhoval P. rektorovi při mši svaté a na po
děkování Bohu zaonu milosť přijal sv. přijímání.
Zázrak ten spůsobil.v Palermu všude velikou radost.
Všichni lékaři, již Spinellihe léčili, vyznali, že to
uzdravení se nemohlo státi přirozeným způsobem.
Tř. lékaři vydali o tompísemné svědectví a po
tvrdili je přísahou. Ale největší milost, kterou svatý
Alois svému chráněnci vyprosil, byla svatá horlivosť
pro vše dobré. Studoval dále, stal se knězem a
prosil, aby ho představení poslali do Indie na missie.
Byl poslán na ostrovy Filippinské, kdež byl horlivým
apoštolem sv.'víry a zemřel jako světec.

Roku 1717. onemocněl P. Ondřej Budriol,
jehož zdraví bylo vždycky jinak chatrné, tak že
se zdálo, že brzy zemře. I slíbil sv. Aloisiovi, že
bude všemožně o jeho blahořečení pečovati a že
všecko, čeho k .tomu bude potřebí, vlastnoručně
napíše. A. také hned se uzdravil, byl ještě po čtyřicet
let živ a pečoval vždycky velice o oslavení sv. Aloisia
na. zemi. Napsal dílo o zázracích, které se staly

-„Bápřímluvu sv. Aloisia a ve čtyřech svazcích jich
ypočítává 23451 Nemůžemevšecky tyto zázraky

zde vylíčitt, obmezíme se.jen na nejhlavnější.
Roku 1736. onemocněl generál Tovaryšstva

Ježíšova, P. František. Retz z Prahy, jistým vředem
tak nešťastně, že už po zaopatření všichni očekávali,
že zemře. Tu přišel k němu P. Budrioli, povzbuzoval
ho, aby se obrátil ve vší důvěře ke sv. Aloisiovi
a nechal mu tam jeho obraz. Nemocný P. generál
odevzdán zcela do vůle Boží začal se modliti a

prosil P. Budrioliho, aby i požádal druhé, by se za
něho. modlili. Druhého dne šli všichni novicové a

„Dědictví“. 18
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scholastikové (studující z Tovaryšstva) ke hrobu
sv. Aloisia a přijali tam sv. přijímání modlícé se
vroucně za milovaného představeného, aby mu svatý
Alois vyžádal zdraví. Dne 12. června začala se
devitidenní pobožnosť ke cti sv. Aloisia. P. Retz
cítil onoho dne. obzvláštní důvěru ke sv. Aloisiovi.

Po čas oné devítidenní pobožnosti se nemoc každým
dnem víc a více lepšila a na svátek sv. Aloisia
byl už P. Retz úplně zdráv. Od té chvíle činiljako
generál, seč mohl, pro rozmnožení úcty k onomu
sv. mládenci a to nejenom v Tovaryšstvu Ježíšovu,
ale používal svého vlivu dle možnosti u všech stavů
společnosti lidské.
„Dne 10. února r. 1765. měl v noviciátě To
varyšstva Ježíšova v Římě umříti nadějný novic
Mikuláš Alois Celestini. Najednou vrací se mu
původní barva dotváře, hledí jasně a praví k udi
veným spolubratřím hlasitě: „Již jsem zdráv. Svatý
Alois mne uzdravil. Viděl jsem, jak ke mněmluvil,
vyslyšel mou modlitbu. Vidím docela dobře, po
znávám všecko. Jen se podívejte, jsem úplnězdsáv.
Dejte mně mé šaty a přineste mijísti.“ Na prosby.
přítomných jim o tom vykládal, jak se to stalo.
Celé ráno se díval neustále a bezděčněna stěnu,
kde visel. obraz sv. Aloisia. Najednou ten obraz
zářil v jasném lesku, vystoupil z něho milý svatý
Alois, šel k němu maje v levé ruce kříž a pravou
drže volně. Tak krásný, tak milostný a tak vzácný
vypadal, že až mu oslňoval svou krásou a nebe
ským půvabem oči. Pak na něho kýval, aby
k němu přistoupil; a proto viděli okolostojíeí, že
v posteli vstal, ale že od slabosti nazpět sklesl. A
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nemoha se zdržeti, zvolal v tom okamžení: „Ó jak
jste krásný, milý sv. Aloisi, jak jste krásný!“Když
na něho podruhé sv. Alois kýval, zase se zdvihl a
pak se ho světec tázal: „Co chceš, zdraví anebo
smrt?“ A odpověděl mu Mikuláš: „Děj se vůle
Boží:“ Svatý Alois mu na to odvětil: „Poněvadž
jsi vesvé nemoci po ničemnetoužil, leda po svatém
přijímání, a byl jsi do vůle Boži zcela oddán,
dává ti Pán Bůh na mou přímluvu život, abys
toužil po dokonalosti a bys po celý svůj život roz
šiřoval pobožnosť k Srdci Pána Ježíše, která se
v nebi velice líbí.“ Andělský mládenec mu ještě
jiné věci pravil. buďto k ponaučení anebo k jeho
potěšení a ubezpečoval ho, že už se mu již nemoc
nevrátí. Faké mu nařizoval, aby konal šestinedělní
pobožnosť ke cti oněch šesti let, která v řádu sttávil.
Tím se velice potěšil a prosil ho též, aby ho
ještě velkého bolení hlavy, které mu neustále
trpěti bylo, zbavil. Svatý Alois mu na to laskavě

odpověděl: *„Není to vůle Boží, abys docela bez
tókobyl; ičhei, abys vždycky na památku hořkého
umučení Ježíše Krista a dle mého příkladu trpěl,
nebo jsem si vždycky přával, abych tyto bolesti

„podržel, bych se takto mému Pánu, který za mne
tolik trpěl, připodobnil.“ To pověděv Švatý ho
pravou rukou požehnal a zmizel. Nelze ani popsati,
S jakou velikou radostí novicové svého spolubratra
přijali a ho do kostela vedli, kdež Pánu Bohu a
sv. Aloisiovi vroucně děkovali. Celestini později ve
lice horlil pro rozšířenípobožnostik Srdci Pána Ježíše.

Neméně dojemný jest zázrak, který sv. Alois
učinil, uzdraviv řeholnici Andělu Kateřinu K arli

18*
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nitovu. R. 1599. četly řeholnicez kláštera Panny
Marie andělské ve Florencii život sv. Aloisia, se
psaný od P. Virgilia Cepariho, jenž byl rektorem
koleje ve Florencii a dostaly též svaté ostatky
Aloisiovy, které měly ve veliké uctivosti. Mezi
mladšími sestrami byla i jedna: sestra jménem Anděla
Kateřina Karlini, která už po čtyři léta strašné bo
lesti na celé levé straně od hlavy až do paty a
nejvíce pod lopatkou a levým ramenem trpěla.
Zdálo se jí, že je plna nezdravých šťáv a obávala
se, že se jí provalí a téci budou. Také se to stalo.
Roku 1600. v polovici ledna.probudil ji silný kašel.
Probudivši se pojednou ucítila pod levým prsem
nesmírnou tíhotu a nevýslovnou bolesť. Tak jí to
připadalo, jako by ji cosi na onom místě hlodalo, a
když se toho dotekla, poznala, že to byl kus ztvrdlý
jako vejce z mramoru. Vytvořila se z toho totiž
rakovina. Velice ji to bolelo, když chodila, nebo

klekala a zvláště když ramene pónadzdvihla. Od
veliké bolesti ani často spáti, ani jísti nemohla.
Když se na levou stranu položila, ihned se. bolěstí
probudila. Když jedla, velice ji to svíralo a soťxa
že: nejpotřebnější pokrmy požiti mohla. — Dílem 'ze
stydlivosti, dílem £ z lásky k utrpení snášela onu
bolesť po půldruhého- měsíce, aniž co komu o tom
pravila. Když konala duchovní evičení sv. Ignáce,
jak to u oněch řeholnicezvykem, tak sejí pohoršilo,
že to nemohla už vydržeti. „Nemajíc déle“"Pokioje,

neosmělila na dále s tím se. skrývati., Oznámila to
představené mladších řeholnic; sestřeMarii Pacifice
del Povaglia, a ta zase to. svěřila:převorce sestře
Erandělistě del Gioeomdo(Džokondo) a sestře Marii
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Magdaleně de' Pazzi, kteráž tehdy byla -novicek
mistryni. Všeckytři prohlédly onu opuchlinu á
shledaly, že to rakovina, na kterou před nedávnem
jedna řeholnice téhož kláštera zemřela.

Představená neměla veliké důvěry v pomoc
lidskou, doufala pouze v pomoc Boží. Majíc při
modlitbě vnuknutí, aby o milosť uzdravení svatého
Aloisia prosila, vybízela též nemocnou, aby se modlila.
Poznavši, že má mladá řeholnice velikou důvěru
ke sv. Aloisiovi, položila nemoené po tři dny svatou
relikvii na choré místo. Hned poprvé zevnitřní bolest,
kterou cítila, pominula, ale jinak se nemoc ne
zlepšila. I uminily si vyhledávati pomoci lékařské
a obyčejných prostředkův užití.

-Na druhý den chtěly již zavolati lékaře. Ne
mocná cítila v- srdci velikou touhu, aby byl PánJežíšvesv.Aloisiuoslaven© Jakmohlaconej
vroucněji sv. Aloisia prosila, by to nedopustil (bylo
to v sobotu 8. dubna před bílou nedělí po veliko
noci), aby jeho česť snad měla tím utrpěti, kdyby
ji nevyslyšel; aby nebyla vyléčena lidskými pro
středky, ale jeho pomocí apřímluvou. Tak se mo
dlila po celý den. Jsouc večer o samotě, modlila
se a zase měla nesmírnou žádost, aby byl Bůh a

jeho svatý služebník zveleben. Když se takto
oueně modlila a Pánu Bohu tu záležitost před

nášela, ucítila v sobě velikou důvěru a jistotu, že
ori milosť si vyprcsí. Ano i zdálo se jí, jakoby
jí sv. Alois pravHl: „Máš ke mně a v mou přímluvu
tak velikou důvěru a přála's si snažně, aby Pán
ukázal slávu, ktérou mi dal; velebnosti božské se
zalíbilo tě vyslyšeti.“ Při těchto slovech popadly ji
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nevýslovné bolesti; připadalo jí, jakoby jí bok otví
rali a jakoby jí rukou onoho raka a všeckune
zdravotu s ním vyrvávali. Bolesť rychle pominula,
byla zdráva, byla nejen rakoviny zbavena, ale i ne
moci v boku, která ji už počtyři léta.trápila. Ale
bolest, když ozdravovala, byla taková, že až do
mdlob upadla. Byla celá bez sebe. Byla na smrť
bledá a položily ji na postel. Potom však pravila
představené slabým hlasem: „Matko, jsem zdráva,
jsem zdráva!“ Když se zase více sebrala, vykládala
o tom zázraku a jak se to stalo. Ostatní sestry pře
svěděily se, že je vskutku zdráva, chválila Boha a
sv. Aloisia, na jehož přímluvu se jí té milosti dostalo.

Na památku onobo zázraku postívají se řehol
nice toho kláštera každý rok den před svátkem
sv. Aloisia, světí svátek velice slavně, upraví malý
oltář, a obraz s ostatky sv. Aloisia nosí se v procesí.

Pověsť o onom zázraku roznesla se brzy po
celé Itahi. Vévoda mantovský, Vincenc Gonzaga,
kterému o tom podaly zprávu, nésmírně se z toho
radoval a panující markrabě, František Gonzaga,
tak se tím potěšil, že daroval prvnímu, jenž -mu o
tom vykládal, v Kastiglioně dům.

Celý ten zázrak byl prozkoumán předcírkevním
soudem arcibiskupským veFlorencii, byla sepsána
o něm zpráva, kterou potvrdily ony řeholňice pří
sahou a dva lékaři podepsali. První byl tělesným
lékařem mantovského vévody, jménem Jeroným
Mercuriale, proslaveným. professorem na předních
universitách (vysokýchškolách) italských a zároveň

výborným spisovatelem. Druhý jest Pad Torsi,který byl lékařemve Florencii.
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Jistý pár z Turina,jménemFilibert Baronis,
upadl: jedné noci v těžkou nemoc ledvin. Jsa velice
bohabojným, vzýval Pána Boha a svaté jeho o pomoc.
Zvláště se doporoučel -sv. Ignáci a sv. Františku
Xaverskému. Neš nejen že sé bolesti nemírnily,'ale
trvaly a přibývaly až do jedné hodiny odpoledne.
V. tomto trápení si vzpomněl, že se před. měsícem
jakýsi. mládenec"v Římě na přímluvu sv. Aloisia
zázračně uzdravil.. Neměl obrazu sv. Aloisia, ale
pln důvěry, že tu milosť na jeho přímluvu. obdrží,
dal. si donésti vlastnoruční list sv. Aloisia, který mu
byl nedávno jeden otec z Tovaryšstva Ježíšova da
roval. Chtěl si ten list přiložiti na bolavé místo; ale
když ho nebylo lzenajíti, pozdvihl svých očí k nebi
a odporoučel se co nejpobožněji sv. Aloisiovi. Po
modliv se usnul a zdálo se mu, že vidí mladého
jesuitu, vysokého vzrůstu, hubeného v tváři, s po
dlouhlým a trochu ohnutým nosem. I přiblížil se
k jeho posteli a opásal mu bedra a na příč i tělo

dakýmsi pásem. Neviděl a neznal sv. Aloisia, ale převe
st- myslil, že on to asi bude. V té chvíli se probudil,
chtěl ho obejmouti a patřičnou česť mu vzdáti. Ale
najednou sv. Alois zmizel, zanechal však patrný
důkaz své návštěvy. Téže noci vyšel z něho kámen
velikosti bobu a bylo po bolesti.

Od toho času vyvolil si sv. Aloisia za svého a
celé své rodiny patrona. Na znamení vděčnosti za
-obdrženou milosť. poslal do Říma na hrob sv. Aloisia
stříbrný obrázek. „Vykládal o svém zázračném
uzdravení na arcibiskupském soudě v Turině a
odpřisáhl +to.

Jan Křtitel Filippini z Říma měl syna
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Františka, kterého téměř po celý rok silná horečka
trápila. Na ťom nebylo dosti. Dostal chudáček na
celém těle vyrážku nazpůsob svrabu, která ho ve
dné v noci nesmírně pálila. Mohl jen píti mléko a
všecky lékařské prostředky nic nepomáhaly. K tomu
ještě se přidal tak silný průjem, že se'lékaři vzdali
veškeré naděje na pomoe. Ztrápený :otec začal tedy
hledati pomoci u Boha. Měl u sebe zub sv. Aloisia,
vzal ho ze skříně s velikou uctivostí a zavěsil ho

nemocnému na krk. A slyšte! Ještě téhož dne za
čalodítě více jísti; nemoc pomíjela, opuchlina na
prsou opadla, horečka a ostatní zbytky nemoci
ustály a dítě s podivením lékařův okřálo.

Tentýž chlapeček však ochuravěl za dva mě
síce znova. Popadla ho horečka ještě prudší a ne
bezpečnější. Opucht mu krk a na -hřbetě se vy
razily pod koží vředy. Když to lékař uviděl, uji
šťoval,že chlapec umře a radil matce, aby dala pozor,
že takové vředyjsou velice nákažlivy a i nejsilnější
člověk za čtyřiadvacet hodin na ně zemře. Ubohý
otec přece nezoufal. Ve svém smutku vyhledal zase
u sv. Aloisia nebeských léků. Znova se k mu na
modlitbáchutíkal. Učinil se ženou slib ke cti svatého

Aloisia a pověsil dítěti tutéž relikvii na krk. Druhý
den- ráno přijde lékař "a táže se; jestliže už dítě
umřelo. Ale rodiče se dali do smíčhu. I podíval se
lékař na dítě. Horečka úplně zmizela, po nemoci
nebylo ani památky. Udivený lékař žehná se křížem
a vyznává: „užmě tw neni třeba “ Když se lidé
o onom uzdravení dověděli, vyznávali: „To se stalo
jen na přímluvu sv. Aloisia.“ Šťastní rodiče: do
vedli potom dítě ke hrobu světcovu a pověsili tam
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děkovací tabulku. Dva lékaři potvrdili svými pod
pisy zázračnou událost.

František Uaotti z Brescie onemoeněl ne

bezpečně silnou horečkou a po několika silných
záchvatech zešílel. Když všichni o jeho uzdravení
pochybovali, zavolali na rychlo faráře, aby mu
udělil aspoň poslední pomazání, a, přijde-li k sobě,
aby ho vyzpovídal. Farář ihned přišel, ale ubožák
třeštil. Nemohl s nemocným nic spraviti, ničeho mu
neodpovídal. Tak ubohý zuřil, že ho nemohli ani
v posteli udržeti. Tu poradil jeden ze synů matce,
aby učinila ke cti sv. Aloisia slib. Matka si klekla
a slíbila, že dá ke cti sv. Aloisia sloužiti mši sv.,
jestliže se manžel uzdraví. Jak ten slib učinila,
zuření pominulo. Nemocný zase nabyl vědomí a
zpovídal se decela při rozumu.* Také horečka tak
dalece povolila, že na druhý den uznali lékaři, že
je úplně zdráv. Splnivši manželka slib, oznámila
zázračné uzdravení v Brescii, a vše „se náležitě
prozkoumalo.

Jule Mariniová, paní "%Ďletá,z Brescie,
byla přes tři měsíce krvotokem nemocná, a při
tom takové bolesti trpěla, až upadla do mdlob.
Krom těch bolestí dostala ještě silnou horečku,
která ji už málem do hrobu sklátila. Dva slavní
lékaři ohledavše náležitě nemoc, vyslovili se, že
choroba jest dílem dle povahy své, dílem 1 přo
stáří oné paní nevyléčitelná. :Ztráta krve pochází
bezpochybý « jakéhosi vnitřního nádoru (vředu), a
že asi se nemoc obrátí ve vodnatelnosť. Již se

vskutku ukazovaly počátky vodnatelnosti na nohách.
Na radu svého syna, který byl kustodem na domě
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v Brescii, učinila ke cti sv. Aloisia slib a. od
poroučela se jeho přímluvám. A naděje ji nesklamala.
Ve třech dnech horečka se ztrafila, krvotok a
bolesti pominuly, a po opuchlině na nohách nezůstalo
ani památky.

Doktor Flaminius Bakci, pomocník tajemníka
kongregace svatých obřadů v Římě, onemoenělna
horečku, která ho neustále ve dne v noci sužovala.
Při tom měl ustavičný nepokoj a v hlavě mu
dunělo, že nemohl ani spáti. Všecky léky byly bez
účinku. Jedenadvacátého dne přidal se k nemoci
ještě krvavý průjem a křeče. Lékaři všelijak po
máhali, ale nic naplat. Dvacátého čtvrtého dne se
nemoc ještě -více zhoršila. Nešťastný pán už se
obával, že neokřeje. Takto jsa na těle a na duši
sklíčen, vzpomněl si na sv. Aloisia. Dověděl se
totiž o jeho životě a zázracích od papežského
obřadníka (ceremoniáře) a tajemníka sv. kongregace
obřadu Pavla Mucanteho. I začal se mu odporoučeti
a pronášel pobožně tato slova: „Ó slavný. blaho
slavený Aloisi Gonzago, račiž na mne vložiti své
ruce! Doufám pevně, že mně to zdraví vrátí. Ach,
rozmilý mládenečku, uděl mně tu milosť, abych
mohl též na tvém svatořečení pracovati, velíce po
tom toužím!“ Ledva že řekl ta slova, hned ucítil,
jak se ruce Svatého, jeho rukou, kterými siza
krýval tvář, dotýkaly. Chtěl si oddechnouti, a ucítil
libeznou vůni, kterou tak se občerstvil, še. usnul
a teprve o šesti hodinách ráno se probudil. Prabudiv
se, viděl, že je zázračným způsobem uzdraven.
Spal bez přestání po pět hodin, boleníhlavy. necítil,
křečí. neměl, neadravé šťávy se rozešly. Veškerá
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nemoc byla -ta:tam! -Vykládal o -8vém.-uzdravení
domácím a prosil je, aby mu podali šatů. Zatím
přišel lékař. Všemu se nesmírně divil, ani tomu
nechtěl věřit. Aby se o všem dobře přesvědčil,
prohlédl ho jak náleží, a pak též Pánu Bohu za
onu milost děkoval. Bývalý nemocný chtěl ještě
téhož dne navštíviti hrob sv. Aloisia, ale: lékař mu
toho nedovolil, až se dokonale přesvědčí, zdali se
horečka nevrátí. Po dvou dnech prý mu dovol
vyjíti z domu. A vskutku po dvou dnech šťastný
pán učinil svému přání. zadosť.

Juhe de Nobili z Florencie tak náhle. a
strašně vojesuitském kostele roku 1607. na zelený
čtvrtek onemocněla, že si myslila, že již umře, a
všickni přítomní se tím celí dolekali. Ve svém
"trápení vzývala sv. Aloisia, jehošto obraz na pro
tější stěně v'šel. a pomoc a prosila ho pro onů
lásku, kterou- choval k Panně Marii, jejížto obraz
zde tolik uctíval, abyji neopouštěl. A ejhle! Při
pozdvihování jí 'úlevilo, bolesti pominuly a mohla
jíti bez cizí pomoci domů.

Jistý žebrák v Římě měl prudkou horečku.
Jedenáctého dne dostal ještě silný průjem a horečka
ho tak sevřela, že už netušil, že to přečká. Chudák
neměl žádných prostředkův, aby si mohl pomoci.
Šel tedy do nemocnice, ale nepřijali ho; prosil ve
druhé nemocnici, však i tam ho odmrštil. Ještě
chtěl jíti do nemocnice u sv. Jana v Lateráně. Než
tam vešel, zastavil se v kostele Zvěstování Panny
Marie, kde. byl hrob sv. Aloisia. I klekl si ubošák
u hrobu Světeova a prosil velice pobožně: „Svatý
Aloisi, pomoz mněl. Osvobodíš-li mne od té horečky
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a ještě od druhé nemoci, budu tak dlouho prositi,
až nasbírám jeden dukát a přinesu ti děkovací
tabulku.“ Odešel z kostela a šel dále. A za chvilku

pozoroval, že obě nemoci pominuly, ba horečka se
mu už vícekráte nevrátila. Ale na svůj slib ne
zapomněl!

Hlava XXIV.

Sv. Alois pomáhá v duchovních a časných záležitostech.

Sv. mládenec ukázal se nejen mocným orodov
níkem u Boha v rozličných nemocích, jeho slávu
nám vykládají i rozmanitá vyslyšení v duchovních
1 časných záležitostech. A můžeme upřímně vyznati,
že sv. Alois v duchovním ohledu koná již pravý
apoštolát po úplných tři sta let! (Co milostí nad
přirozených obdrželi až posud od něho mládenei a
panny, kteří si hleděli jeho příkladu! Kolik jich
sv. Alois nadchnul pro andělskou ctnosť sv. čistoty !
Kolik jeho pomocí se odřeklo světá a jeho léček,
a slouží věrně Bohu! Kolik si jich jeho pomocí
zošklivilo marnosti tohoto světa a kolik jich uniklo
zkáze mravní, to ví sám Bůh! Kolik jich odvrátil
od špatné cesty, po které dlouhý čas kráčeli!
Kolik jich ozdobil a okrášlil kvítím veškerých
ctností! Spíše bys spočítal nvězdy -.nebeské, než
ony duše, které sv. Alois spasil; to nám dosvědčí
služebníci Páně, o tom nám mohou vyprávět
otcové a matky a vychovatelé mládeže, kteří byli
svěďky lásky a úcty ke sv. Aloisu Gonzagovi.
Kdo pozoruje ony zbožné duše, jež se všemožnou
vroucností sv. Aloisia zvláště šestinedělní pobožností
uctívají, jistě tomu uvěří, co praví P. Baldinucoi;: že
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totiž svátek sv. Aloisia je svátek, který slaví
pobožnosť. Zvláště v klášteřích se ukazoval
sv, Alois velice milostivým, a nejvíce v klášteřích
panenských, kterým 1 častokráte v časných po

třebách pomohl. Často Jim rozmnožil mouku, víno
a olej. V Římě není ani téměř kláštera, kterému
by sv. Alois nebyl pomohl. Kdo by se o to více
zajímal, mohl by se přesvěděiti, co se v jednotlivých
diecésích zázraků stalo. Tak čtyřsvazková kniha
vydaná r. 1756. v Padui nazývá sv. Aloisia divo
tvorcem. V Kastighoně samém se událo do r. 1606.
více než 400 zázraků; ve Valtelině se stalo do
roku 1630. více jak 103 hotových zázraků. Jediný
P. Cepari věděl již za svého života o 206 církevními
soudy prozkoumaných zázracích. A což teprve
později! — Mnozí byli přímluvou sv. Aloisia zbaveni
zlého ducha. Jiní poznaji své bludy a návrátili se
do Církve katolické. Cizoložní a ve hříších proti
šestému přikázaní Božímu postavení, zanechali
hříšného života. Jiní zase, kteří byli dlouhými a
téměř ustavičnými pokušeními proti svaté čistotě

pokoušeni, došli pokoje. Stůjtež o tom příklady,
kteréž jsme vyňali ze Života P. Cepariho a
z Bollandistů.

1.VměstěParmě žila lehkomyslná ženština, která
velice špatný život vedla. Jednou byla na kázaní.
Kazatel tak úchvatně kázal o polepšení života, že
si ona osoba umínila skroušeně se vyzpovídati a

polepšiti svůj život. Přišla ke zpovědníkovi, který
na ni naléhal, aby se hříšné známosti odřekla a
jiný život vedla., K tomuse však nemohla odhodlati.

Neměla odvahy. 'Zpovědník jí nedával rozhřešení
©
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po několik neděl. ale nic te nebylo platno. Konečně
jí řekl: „Jděte k oltáři andělského mládence
sv. Aloisia, který se nevinností života skvěl, proste
ho, jak můžete, aby vám vyžádal místo srdce po
skvrněného nečistotou srdce čisté; a když vám onu
milost vyprosí, slibte mu ze vděčnosti, že mu
budete obětovati stříbrné srdce a' položíte je na
oltář. Také mu ještě slibte, že se budete den před
jeho svátkem postívati.“ Ubohá osobá s radostí návrh
přijala. Klekla si 'k oltáři sv. Aloisia a s hojným
pláčem sliby vykonala.

Sotva že -to slíbila, byla všecka proměněna.
Šla ku zpovědníkovi a všecko muvyjevila, jak jí
při tom bylo: „Důstojný otče,“ pravila, „uposlechla
jsem vaší rady, a když jsem u oltáře všecko vy
pověděla, co mně na srdci leželo, bylo mně jaksi

divně. Nemohu si teď ani na svůj hříšný život
„vzpomenouti, hned se celá třesu a všecko se mi
'ťo protiví. Dříve bych za celý svět se toho neodřekla.
Za ti: jsem jen přímluvěsv. Aloisia díky zavázána.“
Co nejdříve splnila svůj slib a radujíc se i plačíc
zároveň, pověsila ono srdce na oltář. “

Od tohoto času vedla přísný, kající Život,
postívala se, nosívala kající pás a v ničem od své
kajicnosti neupustila. Za šest měsíců vykonala -za
příležitosti milostivého léta životní zpověď a potom
prosila zpovědníka, by odsloužil mši svatou na ten
úmysl, aby jí milosrdný- Bůh udělil ta milosť, aby
mohla ve stavu milosti Boží, v jakém byla právě
postavena, umříti. A hle! Právě byla. doma, když
se sloužila za ni mše sv., a aniž věděla, že se“za
ni: mše sv. slouží, modlila se za tu milost, za kterou
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kněz mši sv. obětoval. Po. oné mši sv. najednou
těžce onemocní, a ačkoliv lékaři tvrdili, že není
nemoc nebezpečná, dala se přece svatými svátostmi
zaopatěki. Když sv. svátosti přijala, dala zavolati
matku a domácí, a rozloučila se s. mimi. Při té .
příležitosti pravila: „Prosím vás ještě o jednu
věc, než umru: Odpusťte mně. všecky mé poklesky
a provinění, kterými jsem vás pohoršovala; ne
vzpomínejte již na hříšnici, ale na kajicniei.“
Všickni se při těch slovech dali do nářku a pláče.
Po několika dnech šlechetná kajicnice doufajíc
v „zásluhy Ježíše Krista zemřela. Při pohřbu donesli
její mrtvolu na márách do kostela, a dle tamního
obyčeje přistoupili příbuzní k její rakvi a líbali
kříž, který v rukách držela. Také se k ní přiblížil
její bývalý nápadník, ne však aby kříž, nýbrž její
mrtvé tělo pelíbil. Když ji však chtěl políbiti, vy-.
řinula mu z mrtvoly zpěněná krev do tváře a
celéhojej pošpinila. Zabanben musil uznati v tom
trest Boží, a vyznati: „Já zaslepený hříšníkjiného
nezasluhujil“ A všichni přítomní poznali v tom
zvláštní pomoc sv. Alvisia, který chtěl její srdce
od hříchu očistěné i po smrti chrániti.!)

2. Jistému člověku, který po mnoho let hříšný
život vedl, zdálo se, že se žádnou měrou nezbaví
hříšné náruživosti, proti které mnoho prostředků
marně byl užíval. I radil mu zpovědník, aby se
utíkal ke sv. $Aloisiu a obětoval mu na výprošení
té milosti šest- postů. Radu- onu s radostí přijal,
maje upřímnou žádosť, aby svou duši spasil. Za

1) Bollandisté str. 1052.
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vázal se tedy před oltářem sv. Aloisia slibem, že
"oněch šest postů zachová. Jakmile slib učinil,
docela se změnil. Odřekl se svých hříchů s tak
velikou lítostí a takovým silným předsevzetím se
proti nim ozbrojil, že se jich vícekráte od toho
času nedopustil. Když byl pokoušen, vzýval vždycky
sv. Aloisia. A to všecko vyznal před soudcem
církevním k větší cti sv. Aloisia.

3. V městě Tivoli žila věrná ctitelkyně
sv. Aloisia a služebnice Boží Arsilia Attissimi. Tato

věrná služebnice Boží připravovala se jednou v říjnu
r. 1611. před obrazem sv. Aloisia na sv. přijímání.
Když na obraz sv. Aloisia patřila, vzpomněla si,

jaký výhorný dar slz sv. Alois měl a jak při

vroucně, aby ji také aspoň čásť lítosti, kterou hágd
hříchy. měl, když šel poprvé ke sv. přijímání, pro“
půjčiti ráčil. Po krátké modlitbě byla tak“velikou

bolestí nad svými provinami proniknuta;:E se jí
zdálo, že jí srdce žalem pukne a nesmířně plačíc
zvolala: „Již dosti, milý sv. Aloisi, již dosti tébolesti!“© Aletakpřipadalojí,jako.kdybyslyšela
slova: „Za tvé hříchy tato lítosť nepostačí“ ajejí

lítosť a bolest byla taková, že až domdlob: upadla.
Po chvíli zase se jí zdálo, že. vidí sv. Aetia, jak
jí olejem z lampy, která pře, ého obrazem hořela,
tepnu a skráně (spánky) pot <! a zase se ze mdlob
probudila. Od toho času- neustále svých hříchův
oplakávala. V té nezměrné bolesti ji sv. Alois
těšil a napomínal, aby se káti neustávala; připomněl
jí zase dne 11. listopadu, co duše v očistci a za
tracenci v pekle vytrpí, a pravil jí: „Viz, co tyto
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za své hříchy trpi! Jak málo trpíš u pořovnání
s těmito!“ Těmito slovy zase se vzpamatovala a po
ničem netoužila, leč aby mohla hodně trpěti a tuto
milosť kajicnosti i jiným vyprosila. —

4. Jeden šlechtic byl velice mnoho nečistým
pokušením a dlouhou chvílí trápen. Začal vzývati
sv. Aloisia, by ho odporoučel Matce Boží, a byl
oněch pokušení zbaven. S radostí nad obdrženou
milostí daroval na hrob sv. Aloisia obraz, na
kterém je sv. Alois vymalován, jak sype na své
ctitele s nebe lie. Na obraze byl nápis: „Opásal
silou bedra má a posilnil rámě mé.“

5. Jeden mládeneček, Polák, velice od dětinství

pobožný, který se rád postíval a se kál, vedl, jsa
posud ve světě, velice nevinný a svatý život. Na

tom. nemaje dosti, vstoupil do řádu Towaryšetva
ošÍňoan„áby mohl ještě větší dokonalosti dojíti.

vvěeí do noviciátu Tovaryšetva Ježíšova. u
gv. "Štěpána v Krakově. Tu ho začal“ zlý duch
hrozně škaredým a rouhavým myšlením proti Bohu,
nejsv. Panně a jiným Svatým pokoušeti. Zvláště
ho to myšlenítrápilo, když rozjímal o svatých
pravdách, anebo když se modlíval. Již pozbyl
všeliké útěchy nebeské a v jeho srdci uhostil se
smutek a nespokojenosť. Mnoho se modlival k Pánu

Bohu o pomoe, čngjo: vzýval Matku Boží a jiné
Svaté, aby byl od 'itěeh pokušení osvobozen, ale

nebyl vyslyšen. Kdýš ho to tak po dva měsíce
trápilo, přišlo mu jednoú ráno, když byl tím rou
havým myšlením trápen, na mysl, aby se utekl ke

sv. Aleisiovi, jehožto přímluvou již mnohý jeho
etitel doznal pomoci. Začal se.tedy pokorně ke

„Dědictví“. P “ 190
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sv. Aloisiovi modliti, aby ho ďábelských pokušení
zbavil. Maje v srdci nezvratnou naději, že bude
vyslyšen, takovou pocítil z toho radosť, jako kdyby
z něho těžký kříž spadl. A nezklamal se ve své

naději. Od té chyjle nebyl nikdy oněmi myšlénkami
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pokoušen. Aby druhé k větší úctě sv. Aloisia po
vzbudil, rozhlásil to veřejně, jak mu sv. mládenec
pomohl. A potvrdil to přísahou.

6. V časných záležitostech pomohl sv. Alois
nesčíslněkráte. Tak se vykládá ve věrohodných



tam
pramenech, že roku 1688. vyprosil obyvatelům města
Landshutu jasné a krásné počasí, aby mohli úrodu
sklidit. V Kastiglioně zaopatřil jednomu chudému
otei chléb, aby měly jeho dítky co jisti. V klášteře
ve Vetralle v diecési Viterbo rozmnožena přímluvou

KnížeFrantišekGonzaga,bratrsv.Aloisia,asynovéjeho.

sv. Aloisia od 12. dubna až do 21. června r. 1729,

mouka tou měrou, že řeholnice po celý čas ze
skrovné zásoby trávily. ©

Své neteři Johanně, dceři bratra Františka,
knižete kastiglionského, a manželky jeho Bibiány

19*
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z Pernštýna!), provdané poprvé za nejvyššího
kancléře království Českého, pana Jiřího Adama
Martinice, pomohl sv. Aloisius roku 1674. z ne

1) Bibiána, manželka bratra Aloisiova, knížete Gonzagy,
byla dcerou pana Vratislava z Pernštýna, pána na Litomyšli a
Prostějově, rytíře zlatého rouna, rady císaře Maxmiliána a něj
vyššího kancléře království Českého. Její děd, Jan Pernštýn,
zasnoubil se roku 1585. 4 Kateřinou Kostkovou a dostal věnem
panství litomyšlské. Tak byl svatý Alois i spřízněn s rodem
Kostkův a se sv. Stanislavem. Paní Bibiána byla paní velice
statečná, mluvila šesti rozličnými jazyky, vyznala se v dějinách
a ve dvorských mravech. Avšak především vyznamenávala se
příkladnou naábožností. Před sňatkem manželským vykonala
životní zpověď a prosila též v den sňatku svého manžela, by
se s ní modlil sedm kajících žalmů. Ráda přijímala nejsvětější
Svátosť oltářní a prolévala při sv. přijímání vřelé slzy. Když
jednou chtěla za své prvorozené nemocné' dítě svaté přijímání
obětovati, a zvěstovali jí, že dítě již zemřelo, prve dokonala
svou pobožnosť a pak teprve se podívala na své zemřelé ditě.
Padla sice od žalosti do mdlob, ale když se vzpamatovala,

-obětovala svůj žal Pánu Bohu a trpělivě nesla bolestnou ztrátu.
Byla ná sebe přísná, vedouc kající život. K chudým byla velice
laskavá a štědrá, u manžela orodovala za ty, kteří buď jeho
pomoci aneb odpuštění potřebovali a ujímala se nevinných.

(Starala se též o vychování dcer, po "zemřelém markraběti
Rrdolfovi pozůstalých, a na jejich šlechetnosti a jejich
svatém životě má veliký podíl. Pečovala též o vycvičení lidu
v křestťtknském náboženství a o jeho povznesení v ohledu

mravním. S knížetem Františkem měla tři syny, z nichž
prvorozený brzy umřel (jak se jmenoval nevíme), druhorozený
syn byl Alois, jenž byl knížetem kastiglionským (+ 1636.) a
třetí se jmenoval Ferdinand (+ 1675. jsa třetím knížetem
kastiglionským) a pět dcer: Marii, Aloisii, Polyxenu, Martu a
Johannu nejprve provdanou za českého pána Jiřího Adama
Martinice, nejvyššího kancléře království Českého, podruhé
provdanou za pána Zappatu, představeného královské rady
španělské.
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bezpečenství smrti, když byl na pouti v údolí
Valtellinském, kde se sv. Alois velice uctívá.

K vůli větší hodnověrnosti podáváme zde vy
"pravování o onom zázraku jejími vlastními slovy,
jak o tom sama vypravovala.

„Vrátila jsem se ze Španěl do Italie a pocítila
jsem nábožnou touhu putovati ku kapli sv. Michala,
archanděla, v údolí Valtellinském, které i údolím
blah. Aloisia sluje pro velikou úctu, kterou tam
blahoslavený požívá, a pro svaté ostatky, které
onomu místu kníže František, můj otec, kdysi, da
roval. I šla jsem tam a nábožně jsem tam blaho
slaveného strýce uotila; -pak jsem“putovala na jiné
místo, jež není daleko, kde se úctívá obraz blaho
slavené Panny Marie. Když jsem se i tam vroucně
pomodlila a domů se vracela, nevím jakou náhodou
se to stalo, vůz, na kterém jsem jela, sjel s vy
sokého kopce, řemeny se přetrhly, a vůz se kutálel
do propásti, zastaviv se na břehu řeky (Addy).
Vrch vozu se hned při prvním převrácení polámal
a utrhl, a já jsem po tolika převratech seděla na
svém místě jako prve neutrpěvši žádného poranění.
Když vůz padal do propasti, připadalo mně, jakoby
mne někdo rukama pevně držel. — Byvši paní

Johanna tázána, zdali se hnedku blahoslavenému
svému strýci na modlitbách utíkala, odpověděla, že
to učinila, a doložila, že ona výška, se které vůz
do propasti sletěl, byla dvakráte tak veliká, jako
jest kostel Tovaryšstva Ježíšova v Kastiglione. —
Bernard Paravicinus, kněz z Tovaryšstva Ježíšova,
jenž při onom neštěstí byl, popsal všechno věrně po
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třech letech a potvrdil onen zázrak přísahou. —
(Bollandisté str. 1086.)

Roku 1653. byl v Neapoli jistý krejčí ve ve
liké nouzi. Měl zaplatiti 40 stříbrných dukátův a
neměl čím. Již se přiblížil čas ku placení, a ne
zaplatí-li povinný dluh, bude mu za to ve vězení
seděti. Ve své starosti chodil městem semotam,
nevěda si radv. Najednou zastavil se v jednom
kostele a na dveřích kostelních viděl obraz před
stavující jakéhosi svatého mládence. Bylo to právě
dne 21. června, v kostele se. slavila památka
sv. Aloisia. Nevěda krejčí kdlio onen obraz před
stavuje, přece pocítil velikou důvěru k onomu
sv. mládenci a začal sé tákto modliti: „Co by Ti
to, krásný Mládenečku, udělalo, kdybys za mne můj
dluh zaplatil ?“ "To praviv šel zarmoucen dále.
Druhého dne šel však bez peněz k soudu, ' který
byl u kostela sv. Vavřince. Než se k soudu do
stavil, zastavil se ještě ve jmenovaném kostele, ale
tu na prahu kostela praví mu jakýsi kněz: „Přišel
jsi sem k soudu, abys dluh zaplatil; již. je všecko
zaplaceno.“ Po těchtoslovech kněz zmizel. Brzy
na to potká se s ním jeden úředník, jenž o dluhu
jeho věděl,-a.vece: „Dluh tvůj je již zaplacený,
jdi a poděkuj pánu,“ a jmenoval. ho. Šel tedy.;ke
svému věřiteli, poděkoval mu a dověděl se, že tomu
v skutku tak; ale nemobl se dověděti, kdo to za
platil. Domýšlel se však, že.to byl nejspíše onen
kněz, který mu to zvěstoval, ba snad že to byl sám
onen mládeneček, kterého ve chrámě tehdy vzýval.
Od té chvílevzrostla jeho důvěra k tomu světci a
nepřestával ho uctívati.



Po nějakém čase udělal si nový dluh, a byl
doveden k soudci brzy po západu slunee. Z ne
nadání přijde ten kněz, který ho již poprvé od
žaláře vysvobodil, a vážným hlasemkáže soudeům :
„Propustte tuto kořisť!“ A soudcové ho hned pro
pouštějí, nevědouce ani proč.

Zase po třetí upadl nešťastný krejčí do takové
bídy, že neměl ani co dáti své rodině jíst. Když
šil ve své dílně šaty, přišel k němu jakýsi člověk
a takto ho oslovil: „Vím, že se sužuješ pro svou
bídu a chudobu. Ale pojď, ukážu ti skrytý poklad
a zbohatneš.“ Krejčí s. ním jde; když již ušli kus
cesty, ukáže se -mu sv. Alois a praví jemu: „Chraň
se toho člověka, přivede tě ke zlému a ku zkáze!
Já jsem onen svatý, jemuž jsi se odporoučel. Vzývej
mne na dále a modlívej se k mému uctění každého
dne pětkrát Otče náš a Zdrávas Maria.“ !)

Též ke studujícím ukázal svatý Alois velikou
lásku. Zmíníme se zde o dvou studujících, kterým
sw. Alois ve -studiích pomohl.

V'jedné škole v Římě byl okolo roku 1605.
jeden studující jinoch, který byl velice nevinný a
pobožný jak anděl. Ale ač si dal všelikou práci,
ač se pořád učil, přece nemohl se mnohému naučiti.
Měl nebožák slabou hlavu, nešlomu to. Spolužáci
se mu vysmívali a on se nad tím také trápil. I šel
ke hrobu sv. Aloisia, který byl také kdysi studujícím,
a prosil ho, co mohl, aby se ho ujal. A vyprosil
si, po čem toužil. Od té chvíle učíval se již dobře
a mnohé v učení potom předčil.

1) Bollandisté str. 1085.
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Jeden tercián (studující třetí latinské) byl
vždycky ve třídě posledním. Když dostali nějakou
úlohu anebo když dělali ve škole písemnou zkoušku,
už se vědělo, jak ji udělá, že bude posledním.
Když učitel donesl úlohy, říkávali jeho spolužáci:
„Kdo bude prvním nevíme, ale kdo bude posledním
víme...“ Ty výsměšky se chlapce bolestnědotekly ;
i šel ke hrobu sv. Aloisia prosit o pomoc. Žádal
ho, aby mu dal sv. Alois aspoň tolik schopností,
aby se mohl tolik naučitj, aby nebyl vždycky po

„sledním. Když potom přinesl učitel úlohy a žáci
měli sedat na vykázaná místa podle úloh, zase si
říkali, že vědí, kdo bude posledním. Ale jaké bylo
jejich překvapení! když učitel vyvolává, je prvním
ten, kterému se vždycky posmívali. Takových
událostí se sběhlo více. Zajisté: Divný jest Bůh ve
Svatých svých. (Ž. 67, 36.)

-Z novějších časů se zvláště připomíná uzdra
vení Rosy (Růženy) de Carolis (Karolis) a Marie
Casale-ovy.

Růžena de Carolis, panna dvacetiletá, v Umbru,
byla roku 1863. nemócná na záškrt, který strašně
ve dvou malých vesnicích mezi Noreií a Cascii
řádil. Lékař pochyboval o jejím uzdravení; a byla
již zaopatřena svatými svátostmi. Jsoue ve bratrstvu
sv. Aloisia vroueně ho uctívala, a také jí jeho
obrázek donesli; položila si ho na prsa a držela ho
tak po čtvrť hodiny, když náble zvolala: „Sv. Alois
se usmívá, řekl mně, že se po půlnoci uzdravím a
že mám jíti do kláštera.“ Okolostojící, kteří to 'sly
šeli, mysleli, že šílí, poněvadž viděli, že je jí čím
dále hůře, a zdálo se, že dlouho nebude, tak že
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večer z 18. na 19. dubna kněz Isidor Ricci se nad

ní modlil modlitby umírajících. Ale jak došel ke
slovům: „Jdi, duše křesťanská . —.“tu umírající
se najednou probudila, posadila se na posteli a
byla celá ve tváři proměněná, majíc docela zdravou
barvu. A pravila usmívajíc se: „Vidíte, že svatýAloismneuzdravil.“© Totodokonaléuzdravení
bylo pak důkladně. prozkoumáno.

Marie Casale-ova trpěla od 15 let mnoho bo
lestí; po důkladném prozkodmání jejího stavu uznali
professoři lékařství: (Gavini, Palmucci, Rudel a
ošetřující lékař Battistni, že jí ztučněla pravá ko
mora srdeční, a následkem toho nemohlo cévstvo
plicní vykonávat! svou službu (měla angiodési), plila
krev, dostavilo se 1 ztučnění tepny na levém
spánku, a po dlouhém ošetřování lékařském r. 1864.
V měsíci červnu se nemohla ani na lůžku hýbati,
a její stav byl čím dále horší. Tu ji p. Nannerini
z Tovaryšstva Ježíšova. poradil, aby vykonala ke
sv. Aloisioví devítidenní pobožnosť, a hle, 24. června
ukázal se.ji sv. Alois a poručil jí, aby vstala.
Ihned vstála-s byla úplně zdráva! Když ji uviděli
domácí, nechtěli tomu nijak věřiti, že by se uzdra
vila, ale když se přesvědčili, radostí až plakali.
Lékaři nad ní tak ustrnuli, že sotva ze sebe mohli

„vypraviti slova: „Ký to zázrak!l“ A když ji dů
kladně prohlédli, poznali, že po nemoci není ani
památky. Byla úplně zdráva. Na druhý den šla
k sv. přijímání v kapli sv. Aloisia, a šla po více
než 100 schodech, které do kaple vedly. Násle
dujícího roku byla o tom uzdravení podána zpráva
tiskem, a všickní jmenovaní čtyři lékaři a nej
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slavnější ranhojiči v Římě toto uzdravení zázračné
potvrdih přísahou. —
———Rafael Patrizi, osmiletý chlapec, za Andělskou

branou upadl dne 27. září 1864. tváří na zem, a
dostal se tak nešťastně pod kola, že ho na plecech
přejela, a nešťastní rodiče byli toho svědky, že mu
kola musila ublížit. Než slyšeli o svrchu jme
novaném zázraku, a ve svém neštěstí vzývali
sv. Aloista. Jaká byla pak jejich radosť, když vi
děli, že se chlapec Bbz bolesti zdvihl se země a
ničeho se mu nestalo ; jen na jeho šatech bylo znáti
stopy kol.
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Díl třetí.
© úctě 8x7.A lolsla.

HlavaI.
O počátcích úcty sv. Aloisia.

Chce-li všemohoucí Bůh někomu ve své církvi

největší úctu, jaká může vůbec býti, prokázati,
chce-li někoho svým viditelným náměstkem římským
papežem za svatého dáti prohlásiti, sám pečuje
o rozšíření úcty k onomu sluhovi svému. Vzbu
zuje křesťanský lid k úctě a lásce k světei,
odplácí jeho důvěru zázraky, které se na přímluvu
svatého konají, církev pak ty zázraky zkoumá a
jejich pravost potvrzuje, -dovoluje onoho Světce
uctívati a potom pozvolna římský papež prohlašuje
nejprve sluhu Božího za blahoslaveného a konečně
za Svatého. Když svatá církev někoho za blaho
slaveného prohlásiti má, zkoumá především sc vší
možnou opatrností, zda-li sluha Páně konal zvláště
čtyři základní ctnosti mravní, totiž opatrnost,
střídmost, spravedlnosť a statečnosť v míře hrdinské,
zdali byl též hrdinou ve ctnostech božských ve
víře, naději a lásce, a jestli Bůh jeho svatosť do
svědčil zázraky po smrti křesťana, o jehož blaho
řečení jde.
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| Při zkoumání zázraků, které se na přímluvu
nějakého světce staly, je svatá církev velice pro
zřetelna. Neuzná tak lehko nějakého zázraku. Za
času papeže Benedikta XIV., v předešlém století,
chtěl se též jeden protestant z Anglie přesvědčiti.
jak si církev naše při prohlášení za svatého vede.
Tehdejší kardinál Prosper Lambertini, pozdější

„Benedikt XIV., mu ukázal akta, ve kterých se
vypisovaly zázraky, které se na přímluvu jistého
světce staly, a když si jé byl onen protestant přečetl,
vyznal, že zázrak, který se tam vypisuje, jest nade
vši pochybnosť jistý. Ale kardinál mu odvětil, že
jej církev přece za nedostatečný k. svatořečení
uznala, čemuž se onen protestant nesmírně podivil.
Tak si počíná, ne-li ještě přísněji, církev až posud.
Že sv. Alois na jisto bude za svatého prohlášen,
poznal každý, kdo život jeho až posud bedlivě
pročetl.

Všemohoucí Bůh sám o jeho uctění pečoval.
Již jsme- poznali, jak sv. Alois od svých spolubratří
a jiných vzácných mužů, kteří:ho znali, po smrti
hned byl uctíván. Divili jsme se Štěstí jeho blažené
matky, které se její milý syn v takové slávě v jeji
nemoci ukázal a ji uzdravil, ale zdá se, že Bůh
nechtěl, aby ono uzdravení se rozneslo, poněvadž

se o něm. mnoho nemluvilo.
Více přispělo k rozšíření úcty ke sv. mládenci

ono vidění, které dal Bůh své služebnici Maří
Mágdaleně de Pazzi (dne 4. dubna 1600.) a zázračné
uzdravení sestry karmelitánky, z téhož kláštera ve
Florencii Kateřiny de Karlini, které se rozneslopo
celé Italu. Od té doby začali lidé více uctivati
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sv. Aloisia ve Florenci, v Kastiglioně, y Mantově,
Brescii a v Římě. Zvláště v Kastiglioně přibývalo
víc a více. zázraků na přímluvu světcovu. Slyšeli
jsme, že do roku 1604. se vědělo o 400 -zázracích
a některé z nich jsme poznali. Ze všech stran do
cházely na hrob světcův děkovací tabulky a otcové
z Tovaryšstva Ježíšova měli co dělati, aby je tam
všecky umístili, ano 1 bránili lidem, aby byli v úctě
jeho zdrželivější, až se sama církev o tom vysloví.
Lid se už dávno obíral myšlénkou, že mládenec,
který tak svatě živ byl a tak blaženě umřel, bude

„za krátký čas na oltářích jako světec uctíván.
Myšlénka, že by se mělo usilovati o svatořečení

Aloisiovo, vyšla nejprve z Tovaryšstva Ježíšova,
z. onoho Tovaryšstva, ve kterém tak svatě jako
spolubratr žil. Když roku 1605. benátská provincie
řádu Tovaryšstva Ježíšova své obyčejné porady
v Piacenzi konala, jednalo se mimo jiné věci o to,
zdali by neměli požádati náměstka Kristova, „aby
byl jejich předčasně zemřelý sv. spolubratr Alois
Gonzaga za svatého prohlášen. P. Cepari, který
procestoval celou Lombardii a všecky potřebné
zprávy a listiny kesvatořečení již sebral, byl tam
jako rektor koleje florencké přítomen. Předložil
otcům akta. církevních soudů zabývajících se zkou
máním zpráv a zázraků stavších se na přímluvu
sv: Aloisia z Benátek, Bologni, Turina, Padovy,
Mantovy, Piacenzy, Parmy, Breseie, Modeny,
Vicenzy a jiných míst. Dvacet pět přítomných
otcův ještě sv. Aloisia bylo osobně znalo. Jiní
zase takovou úctou byli k němu naplněni, že toho
velice litovali; že ho za živobytí nepoznali. Všickni
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ho měli za svatého, kterého Bůh mnohými zázraky
oslavil. I usnesli se jednohlasně na tom, že pošlou
P. generalovi Klaudiu Akvavivovi žádost, aby Jeho
Svatosť papeže požádal, aby se začaly všude processy
svatořečení a pak se dle jeho zdání ve svatořečení
pokračovalo.

Toto slavné vyjádření otcův z Tovaryšstva
Ježíšova a nové zázraky, které se na přímluvu
svatého Aloisia děly, přiměly slavného biskupa
mantovského Františka Gonzagu, strýce sv. Aloisia,
aby také on nový slávověnec ve prospěch úcty
sv. Aloista uvil. Roku 1604. svolal diecésanní

církevní sněm v Mantově, na který byli nejen
kanovníci a světící kněží z biskupství mantovského
pozváni, ale i všickni představení jednotlivých řádův.
Dne 12. máje se. církevní sněm sešel, a na ka
zatelnu vystoupil v dalmatice kanovník Arrigone,
který shromážděným kněžím líčil, jaký svatý život
Alois vedl, jakých vítězství dobyl a jaký krásný
příklad všemvrstevníkům a potomkům zanechal.
Při' oné řeči obrátil se též na přítomného. biskupa
s prosbou, aby se zasadil o jeho svatořečení v Římě
a žádal přítomné otce, aby se. o tom návrhu vy
slovili. Celé shromáždění s tím souhlasilo. Všickni

se usnesli na tom, aby byla sv. Štolice požádána,
aby byl Alois počten mezi svaté, ke cti a chvále
všemohoucího. Boha, ke cti blahoslaveného Aloisia,
ku povzbuzení města a biskupství mantovského a
celého křesťanského světa.

Toto usnesení diecésanního sněmu spůsobilo po
celé Italii radostný rozruch. Úcta sv. Aloisia došla
tím biskupského schválení. Za příkladem: synody
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a biskupa mantovského usilovali i jiní biskupové
Italští o rozmnožení cti sv. Aloisia. Brzy daly se
hotoviti obrazy sv. Aloisia s nápisy: „Blahoslavený
Alois Gonzaga.“ Představovaly sv. Aloisia v ře
holním rouchu, jeho hlava, kterou anděl věnčí
věncem liliovým, jest ozářena slávou. Zrak upírá
na kříž, který stojí před ním na oltáři, zajeho
nohama leží koruna, na znamení, že se koruny
knížecí odřekl. — Vévodkyně Markéta .z Ferrary
dala první (r. 1604.) onen obraz vymalovati. Dle
toho obrazu dal i vévoda mantovský Vincenc obraz ©
vyhotoviti. Podobné obrazy bylo lze i v Bologni
a v Římě dostati. Oněmi -obražy se též úcta ke
sv. Aloisiovi valně rozšířila a zázraků víc a více
se imnožilo.

Brzy na to, totiž za dvě léta, odbývala své po
rady neapolská provincie řádu Tovaryšstva Ježíšova,
a také zaslala P. genéráloví usnesení ve příčině
svatořečení sv. Aloisia. Prosila ho snažně, aby se

přičinil, by sv. Stolice dokonala dílo, které tak
krásně započala, a když mu název blahoslaveného
udělila, aby ho vřadila i do počtu Svatých.

Milánská provincie. se také téhož roku usnesla
na prosbě k P. generálovi, aby jejich žádosť o svato
řečení sv. Aloisia podal papeži. V této žádosti
praví: „Blahoslavený Alois pochází po matce
z Piemontu, který patří k milánské provincii. Žil
dlouhý čas v Miláně, prve než vstoupil do řádu,
a jsa později řeholníkem, zanechal nám všem příklad
podivuhodných ctností a těší se pověsti svatosti.
Tuto pověsť svatosti měl, jak bezpečně víme, až
do smrti a šíří se po jeho smrti každým dnem víc
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a více. Tato pověsť je dotvrzena zázraky, které
se v Římě na jeho hrobě a v této provincii, ano
i jiných vzdálených provinciích staly. Proto usnesla
se kongregace milánské řádové provincie, kteráž se
v Miláně sešla, jménem všech Jeho Svatosti papeži
Pavlu V. přítomnou žádostí veřejné svědectví o jeho
svatosti podati, a zároveň ho co nejpokorněji a nej
snažněji prositi, aby toho, který jistě v nebi mezi
blažené duchy jest počten, i na zemi do počtu
svatých přijal, jakož se vůbec zbožná ta víra
mnobými a nezvratnými důvody každého dne více
upevňuje.“ — Takovéto veřejné projevy ve prospěch
svatořečení sv. Aloisia se staly 1jinde a jistě blaho
dárně působily na rozvoj úcty k našemu světci.
Otcové Tovaryšstva Ježíšova byli předními horliteli
pro rozšíření úcty sv.-Aloisiánské.

Tak vzácný projev diecésanního církevního
sněmu v Mantově učiněný dne 12. května r. 1604.
o svatosti Aloisiově nezůstal bez účinku na veškerý
lid křesťanský v Italii. Tato slova rozohnila všecky
velikou láskou ku sv. mládenci, zvláště však studující.

Tehdy nebylo třeba k nějakému veřejnému
projevu úcty některému sluhovi Božímu, který nebyl
ještě za svatého prohlášen, dovolení od svaté Stolice ;
postačilo, když dal k jeho oslavě ve chrámu Páně
biskup diecésanní povolení. A tak se ucházeli
studující v Breseii u biskupa Marina Giorgia o po
volení, aby mohli v úmrtní den jejich soudruha
Aloisia konati slavným způsobem památku jeho
blažené smrti.

Dáno povolení, aby se směla konati tato pa
mátka v kostele Tovaryšstva Ježíšova. Dne 21. června
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r. 1604., za třináct let po blažené smrti Aloisiově
sešlo se veškeré studentstvo z Brescie do řečeného

ehrámu Páně sv. Antonina, kde se konala slavná
mše sv. na poděkování Pánu Bohu za všecky mi
losti, které sv. Aloisiovi propůjčil, a za slávu,
kterou ho v nebi vyznamenal. Zpovědnice byly od
nábožných věřících obleženy a mnoho a mnoho
sv. přijímání obětováno Pánu Bohu na zmíněný
úmysl. Bylo i slavnostní kázaní, kteréž měl zna
menitý kazatel z řádu kazatelského z Roggia
P. Predetti. Kazatel tak úchvatně kázal o ctnostech

světcových, že posluchače až k slzám dojal. Od
poledne pořádali mladí ctitelé sv. Aloisia, studující,
slavnostní akademii, t. j. pěveckou a deklamatorní
zábavu ke cti Světcově. Při oné akademii před
nášeny slavnostní řeči na sv. Aloisia, mezi jinými
vyznamenal se takovou řečí stůdující Oktavius
Spinola, který tak přesvědčivě o ctnostech sv. Aloisia
mluvil, že se sám světa odřekl a vstoupil do řádu
Tovaryšstva Ježíšova; jeho příkladu následovali i
jiní, kteří i v jiných řádech Bohu se odhodlali
sloužiti. Po řečích byly hudební a deklamatorní
produkce. Rozmanitými písněmi oslavován sv. Alois.
Při této hudební a deklamatorní' akademii“byli i
mnozí vzácní páni z města. Také městský prefekt
(starosta města), kapitula a veškerá šlechta. -Touto
slavností Aloisiánskou byli všickni velice k dobrému
povzbuzeni, ano i mnozí řeholníci sami vyznali, že
se vrátili k prvotní horlivosti a jiní zase neměli
pokoje, až ještě téhož dne vykonali zpověď z celého
svého života. Po Brescii konalo podobnou slavnosť
město Parma.

„Dědictví“. 20
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S dovolením biskupa z Brescie konala se
slavnosť sv. Aloisia ještě téhož roku, dne 28. července,
v jeho rodišti Kastiglione. Již za devět dní po
církevním sněmu v Mantově žádali šťastnípoddaní
a rodáci Aloisiovi skrze svého arcikněze Dona

Fausta Pastoria, biskupa v Breseii, o dovolení, aby
směl býti k veřejné úctě vystaven obraz svatého
jejich knížete a rodáka, a obdrželi je. Den před
onou slavností se postili. Na svátek sv. Nazaria a
Celsa, dne 28. července, časně ráno svolávaly zvony
šťastné Kastiglioňany do farního chrámu Páně.
Sešlo se tam mnoho a mnoho lidí z blízka 1 daleka.

Jaké jejich překvapení! Obraz jejich sv. knížete,
kterému se tolik za živobytí jeho divili, jehožto
příklad je až k slzám dojímal, s nímž se naposledy
po křesťanském cvičení loučil, plane v moři světel
na oltáři! Vídávali ho klečeti zde před oltářem a
dnes klekají před jeho obrazem, odporučují mu
své záležitosti! Při slavnosti dojímá všecky zvláště
jedna paní, která před obrazem světce klečí, ruce
spíná a hojné slzy roní. Kdo jest to asi? Ach to
šťastná matka našeho světce, paní Marta, markra
běnka kastiglionská. Vedle ní klečí paní Bibiána,
manželka knížete Františka Gonzagy, a modlí se
taktéž ke svému svatému příbuznému. Jaké to štěstí,
jaká to radosť pro obě, zvláště pro trpce zkoušenou
matku! Málokterou matku Bůh tak potěšil, jako
tuto. 400 obětních tabulek obklopuje obraz blaho
slavencův ; přes sedmdesát zázraků a přestři sta
zázračných vyslyšení modliteb označují tyto tabulky,
které sem lidé na poděkování za ony milosti přinesli.

Šťastná matka poslouchá kázání, které má
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znamenitý kazatel z řádu sv. Dominika a generální
vikář v Brescii, P. Sylvestr Ugolotti, neméně blažený
rodák sv. Aloisia, jehožto on sám znal a s nímž
důvěrně obcovával. Mohl sám o sobě říci, co svatý
Jan o Spasiteli pravil: Co jsme viděli, co jsme
spatřili a čeho se naše ruce. dotýkaly.. .. o tom
svědčíme a zvěstujeme vám (sv. Jan I, 1, 1. 2.).
Začal kázaní na slova zjevení sv. Jana: „Kdo
zvítězí, učiním ho sloupem v chrámě Boha svého
A nevyjde více ven, a napíši na němjméno Boha
svého i jméno své nové.“ (3, 12.) Vylíčil velice
výmluvným způsobem vítězství, kterého Alois vy
dobyl nad světem, nad tělem a ďáblem; pak se
obrátil k matce blahoslaveného sluhy Božího a takto
ji oslovil: „Šťastná matko, vy jste darovala světu
tento vzácný letorost, jehožto 'skráně zdobí nyní
nepomíjející věnec hvězd v nebi! Které královně
anebo panovnici byste snad ještě jejího vznešeného
syna záviděla? Ó kolik matek také prolévá slzy
radosti, když vidí hlavy svých synů zlatým a
vavřínovým věncem ověnčeny, když na skvostných
vozích slaví vítězství a když se jim jako polobohům
lidé klanějí, ale zítra budou hořce plakati, vidouce
je zabité, a v roucha smuteční oděné .nésti je na
márách do hrobu. Ale vy vidíte, jak syn váš slaví
vítězství v nebi, jak je korunován nejkrásnější ko
runou lásky, na nížto jméno Ježíš se stkví. Vy
můžete radostí slzeti a není se vám báti, že se ty
slzy promění v slzy bolesti a žalosti, „nebot Bůhsetřevšelikouslzusočíjejich.“| Aťvámustoupí
matka velikého Alexandra, neboťona zrodila hrdinů;
který přemohl celý svět, ale sám byl také pře

20*
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možen, a jeho slávu zastínila nelítostná smrť. Avšak
vy jste porodila hrdinu, který přemohl celý svět,
ďábla, tělo a smrť, a bude žíti nesmrtelným a
slavným na věky.“

„Přešťastná moje vlasti Kastiglione; neboť
ačkoliv jsi jen městečkem, přece závodíš nyní pro
Aloisia s městy královskými, ano i s celými kraji
a s velikými říšemi na světě, jako třeba se samou

Francií! Neboť ačkoliv měla Francie svatého krále
Ludvíka !), ty máš blahoslaveného knížete Aloisia.
Co dobrého můžeš od tohoto panovníka doufati,
jehožto pomoc s nebe jistá! Či myslíš, že když se
nyní Alois zhlíží v zrcadle božské bytnosti, nevidí
tam každého zvláště ze svých poddaných, a že ne
pomahá ochotně každému svou přímluvou k jeho
prospěchu a spasení? Otevři, otevři přece duchovní
oči a viz, jak je vyznamenán nade všecky národy!
Máš řádné panovníky a ne uchvatitele (tyrany).
Pocházejí ze vznešeného rodu a ne z rodu prostého ;
jsou věrní katolíci a ne pobloudilí, jsou bohabójní
a ne lehkomyslní, jsou svatí a ne světáci! Co si
můžeš ještě přáti? Dobrotivý Bože! mám to ještě
říci? Pověz mi, kde mají poddaní jako ty dva řádná
a dědičná knížata, jednoho, jenž jest na živu a je
zastancem tvým u náměstka Kristova na zemi“),
druhého, jenž jest nesmrtelný u Boha v nebi a jemu
tvé potřeby přednáší“ atd.

Po celé tři dny trvaly ty slavnosti a třetího

1) Ludvík je tolik jako Alois; sv. Alois se psával Aluigi,

jiní nazývají ho Luigy ano i Aloisio.
2) František Gonzaga, kníže kastiglionský, byl vyslancem

u papežského dvora Pavla V.
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dne bylo zase tolik lidí, jakó dne prvního. Takových
radostných dní asi Kastiglione nepamatovalo.

Úcta bl. Aloisia se povznesla zvláště v máji
r. 1605. Dal totiž papež Pavel V. dne 21. máje
dovolení, aby směl býti nad hrobem sv. Aloisia
zavěšen jeho obraz, na kterém se představuje náš
světec v řeholním: rouchu, jak klečí u oltáře a
drží kříž; na stupních oltáře leží knížecí koruna a
lilie. Tento- obraz byl zavěšen nad jeho hrobem
od jeho bratra Františka, císařského vyslance
u dvora papežského, a od našeho slavného kardinála
a arcibiskupa Františka Dietrichsteina !), tehdy

1) František kníže Dietrichstein, kardinál a arcibiskup
olomoucký, narodil se r. 1570. v Madridě ve Španělích z velice
vznešených rodičů, totiž z Adama svobodného pána z Dietrich
steinu, pána na Mikulově, az Markéty z Kardony, zpřízněné
s rodem královským ve Španělích. Studoval v Římě, kdež byl
důvěrným přítelem sv. Filipa nerského, jenž ho kdysi vzal do
pokoje svého a posadil mu na hlavu kardinálský biret, pravě:
to bude pěkný kardinál. A stalo se to! Byl též důvěrným
přítelem sv. Aloisia, s nímž v koleji římské studoval a často
s ním obcoval. Zajisté, že sv. Alois měl na budoucí jeho život
1 veliký vliv. První mši svatou konal v Praze r. 1597.
Kardinálem se pak stal r. 1599. dne 3. března. V říjnu ještě
téhož roku byl prohlášen za arcibiskupa olomouckého, a od
samého papeže Klimenta VÍII. na arcibiskupa -byl posvěcen.:
Obnovil zcela metropolitní chrám sv. Václava v Olomouci a víru
v našich krajích téměř vymřelou k novému životu probudil.
Za nastalých bouří r. 1620. byl od bludařů polapen a vsazen
v Brmě do žaláře, kde mnoho vytrpěl. Svou stálosti i celou
kapitulu olomouckou k vytrvalosti u víře sv. povzbudil a celá
kapitula si tehdy název „věrné kapituly“ zasloužila. Byl velice
důstojným nástupcem sv. Cyrilla a Methoděje. Zemřel v Brně
dne 19. září r. 1636., maje 65 let. (Viz olomoucký diecesanní
katalog.)
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v Římě meškajícího. Když byl obraz nad hrobem
sv. Aloisia, představující nám již andělského mladíka
se září, která se svatým kolem hlavy dává, za
věšen, sloužil kardinál Dietrichstein slavnou mši
svatou, při které ohlásil, že Pavel V. Aloisiovi
ústně titul „blahoslaveného“ udělil, a konaly se
slavnosti na počesť bl. Aloisia v kostele římské
koleje po celých čtrnáct dní. Kostel byl tak krásně
nákladem markraběte Františka Gonzagy vyzdoben
a tolika lidmi, ano 1 vznešenými hodnostáři naplněn,
že ani tolik lidu při svatořečení mnohého svatého
v kostele sv. Petra nebylo. Byli tam vyslanci
katolických říší, církevní hodnostáři a nejvybranější
šlechta. Starý služebník Ghisoni zavěsil první
Jampu nad hrobem sv. Aloisia a studující se při
činili, jak nejlépe mohli, aby svého bývalého
druha oslavili.

Od té doby závodila v úctě k našemu světci
města Parma; Kremona, Modena, Padua a Brescie.
Každé město chtělo v úctě sv. Aloisía vyniknouti.
V Kastiglioně se v den před jeho svátkem postili.
Na jeho svátek přistoupilo asi tisíc lidí ke sv. při
jímání a mnozí zatvrzelí hříšníci, kteří ani u veliko
noční zpovědi nebyli, smířili se s Pánem Bohem a
zpovídali se s pláčem ze svých hříchů. Zajisté, že
jim ony milosti náš andělský mládenec na svůj
svátek vyprosil.

Ještě slavněji konala se jeho památka dne
21. června téhož roku v Římě. Poněvadž, jak se
sám světec vyslovil, „není pro něho jiné vlasti na
zemi jako Řím,“ vynasnažilo se věčné město-také
jemu za tu lásku se odplatiti. (Celý kostel římské
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koleje byl okrášlen skvostnými čalouny na stěnách,
na kterých se skvěly rozmanité průpovědi a erby,

Pod celou klenbou kostela rozkládal se latinský
Dápis, jež naznačoval, komu se ona pocta děje.
Bylať tam slova: „Blahoslavenému Aloisiu Gonzagovi,
z Tovaryšstva Ježíšova, knížeti svaté říše římské,
markraběti kastiglionskému, jenž svůj urozený rod
slávou svých zásluh povznesl, svatostí svého života
slávy mužů svatých došel, svatosť mnohých svou
neobyčejnou nevinností předčil. Dvě vyšší třídy
jménem císařského vyslance tuto oslavu uspořádaly.“

V kapli Matky Boží, kde byl hrob sv. Aloisia,
vše se třpytilo zlatem a stříbrem a drahé záclony
zvýšovaly její okrasu. (Obraz blahoslaveného zářil
pod zlatoskvoucím baldachynem a před hrobem jeho
se rozprostíral drahocenný koberec, ve kterém byla

vetkána slova: „Zde odpočívá tělo blahoslaveného
Aloisa Gonzagy z Tovaryšstva Ježíšova.“ Nad
oním nápisem poutalo oko každého zlatými písmeny
psané jméno Ježíš. Pod tím jménem byl umístěn
znak Gonzagů z Kastiglione:

(V den svátku samého byly slouženy od časného
rána na hrobě sv. Aloisia mše sv. na poděkování
Pánu Bohu, že tak vyvýšil svého sv. sluhu. Lid
se zrovna hrnul ke stoluPáně. Ale byl tam snad
jen lid? I kardinálové, vévodové, knížata a vyslanci
téměř všech katolických zemi byli tam přítomni.
Slavnosti trvaly po osm dní. A kostel byl vždycky
plný zbožných věřících. Ve druhé oktávě konaly
se zase v římské koleji slavnostní schůze akademické,
kterých se zůčastňovalikardinálové a šlechta. Studující
oslavovali blahoslaveného mládence latinskýmr a
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řeckými řečmi a nadšenými chvalozpěvy k jehe
poctě složenými.

Tyto všecky radostné projevy, tato veškerá
pocta, kterou při každé příležitosti lid sv. Aloisia
vyžnamenával, prokazovala se mu, než ho papež
veřejně v papežské konsistoři dne 26. září r. 1605.
za blahoslaveného prohlásil. Dne 21.-máje prohlásil
ho totiž za blahoslaveného ústně (vivae vocis oraculo).

Erb rodiny Gonzagův, propůjčený jim od císaře Karla IV.

Kdo popíše nesmírnou radost, kterou papež Pavel V.
tím dekretem blahořečení celé Italii a veškerému

lidu křesťanskému spůsobil!
Když úcta sv. Aloisia zapustila v Italii a ve

středu křesťanstva kořeny, šířila se dále po městech
a zemích katolických. A můžeme říci s jedním
papežem, že než byl Alois za svatého prohlášen,



byl již od křesťanského lidu více ctěn, jako který
koliv jiný svatý. © tom nám podávají svědectví
sochy a obrazy, které již ve všech kostelích byly,
a bohoslužby k- jeho poctě každého roku konané.
Zde ještě popíšeme zkrátka, co se dělo k jeho poctě
r- 1606. a jeho dojemnou oslavu v Římě r. 1618.
dne 21. června. Prosper Pastorio, hofmistr paní
Bibiany, manželkypana knížete kastiglionského,
obdržel od knížete Františka Gonzagy rozkaz, aby
donesl do Kastiglione do chrámu Páně sv. Nazaria
a Celsa znamenitou relikvii sv. Aloisia, totiž jeho
holenní kosť. Pastorio tedy odcestoval do Kastiglione,
ale poněvadž své rodáky znal, nikomu ničehoo cíli
té cesty neříkal. Na cestě se nic zvláštního ne
přihodilo. Ale jaké bylo jeho překvapení, když
ještě byl daleko od Kastiglione a viděl všude zá
stupy lidu! Tajemství bylo totiž prozrazeno, a přes
patnáct tisíc lidí se rozestavilo podle cesty, aby
uctili svaté ostatky, které byl nesl. Všickni se jich
chtěli dotknout: růženci a penízky, ale všem se
té radosti nemohlo dostati, poněvadž jich bylo
velice mnoho.

I jal se lid napřahovati ruce po oné skřínce,
ve které ony svaté poklady byly uschovány, a

Pastorio byl nucen je vydělati a schovati. Tu zase
lid rozhořčený chápal se vlny, ve které byly svaté

(ostatky zabaleny. Když přišli ke GuidiccioJu (vesnici
mezi Mantovou a Kastiglionem), zmocnili sei relikviáře
a rozdrobili ho, 1 závoj a plátna, ve kterých byla
svatá relikvie zahalena, a šňůru, na které visela
Pastoriovi relikvie na prsou, roztrhali na kousky a
rozdělili se o ně. Čím více se blížili k městu, tím
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více lidu přibývalo. Vypadalo to, jakoby vítěz
vcházel slavnostně do města. Zástup procházel
samými slávobranami a zdálo se, že.mu nebude
ani konce. Když přišli do kostela se.svatými ostatky,
byly uvítány za zvuku varhan a hudebních nástrojův
a byly ihned k veřejné úctě vystaveny.

Víra lidu nezůstala bez odplaty. Ihned se
uzdravila jedna osoba od těžké nemoci na vzývání
sv. Aloisia a tím dospěla ona slavnosť svého vrchole.

Hlava II.

Jak bylsv. Alois po své smrti uctíván od křesťanských
panovníkův.

Netrvalo dlouho, co svatý Alois umřel, a již
jméno bylo proslaveno nejen po celé Evropě, ale až
v Indii. Vzývali všude Aloisia v potřebách duše i těla
a jejich prosby byly až přepodivným způsobem vy
slyšeny. Jeho obraz byl vystaven veřejně k úctě ve
chrámech v Kastiglioně, Brescii, Padově, Mantově,
Římě, Sieně, Florencii a Parmě. Nosívali jej i ve
slavných průvodech. Ano,jeho obrazyse tiskly tiskem
a razily se v kov a bylo je dostati ve všech zemích.
Svaté ostatky Aloisiovy poslány byly do různých ©
zemí a byly ve velikéuctivosti. Vévoda Ranuzio
z Parmy dal jeho svatou hlavu na šestispřežním
nádherném voze (r. 1610.) do Kastiglione zavézti.
Již byly postaveny ke cti blahoslaveného kaple
v Mantově, v Kastiglioně a v Rímě. Na jeho hrobě
všecko se skvělo. Samé obětní dary tam byly na
hromaděny a každého dne tam připutowali někteří
poutníci. Klekal si tam prostý lid i knížata a bi
skupové i kardinálové sloužívali na jeho hrobě rádi
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mši svatou. Památka sv. Aloisia se už ve všech

zemích konala. R. 1605. byl poctěn od sv. Otce
názvem blahoslaveného. Jen se mu ještě největší cti,
totiž svatořečení, nedostávalo. Že se mu jí dostalo,
jest křesťanskýmpanovníkům děkovati. Jako o závod
posýlali ke sv. Otci prosby, aby mu poslední té cti

dopřál, a vynášeli ho v nich aždo nebe.

První kroky za příčinou Aloisiova svatořečení
učinila synoda mantovská a jednotliví řádové pro
vincie z Tovaryšstva Ježíšova. Dne 21. května
roku 1605. podal kardinál František Dietrichstein
k papeži Pavlu V. žádosť o udělení titulu „blaho
slaveného“ a obdržel, oč prosil. Podobně žádal o
jeho svatořečení dne 27. května kníže František
Gonzaga a dne 10. října velkovévoda *toskánský
Ferdinand, na jehožto dvoře Alois jsa pážetem Žil.
V oné žádosti pravil, že to činí z veliké úcty ke
sv. Aloisiovi, kterou celá rodina chová a v nížto
se mnohými zázraky, na jeho přímluvu sběhlými,
stále více utvrzuje. Vévoda Ranuzio z Parmy do-.
kládal, že tu žádosť podává sv. Otci z přátelství,
které ho již od dětinství s Aloisiem loučilo, že ho do
jimala jeho laskavosť v obcování, která byla čím dále
tím více větší. Vévoda Vincence Gonzaga z Mantovy
poslal rovněž sv. Otci žádosť o svatořečení a prosil
ho dne 27. srpna osobně o splnění oné žádosti.

Také i císař Rudolf chtěl svého vlivu ve pro
spěch svatořečení Aloisiova použiti. Psalť dne 15. října
r. 1605. Jeho Svatosti z Prahy, že ho za to prosí,
poněvadž „Alois vedl nevinný, zbožný, svatý a
přísný život“ a že, jsa Alois sv. říše římské kní
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žetem a jeho příbuzným, zanechal jim všem velice
krásný příklad.“

Sestra císařova,infantka Markéta rakouská, pra
vila ve své žádosti, že když ji a její matku dvanácti
letý Alois na cestě z Italie do Španěl doprovázel, že
ho již tenkráte měly za svatého. Vévoda savojský,
Karel Emannel I. a vévodkyně Marie Johanna
rovněž prosily o tu milosť a zmíněný vévoda uvádí,
jakou láskou zahořel k Aloisiovi, když byl u něho
r. 1584. v prostém oděvu na návštěvě, poněvadž
viděl, jakými ctnostmi jest jeho duše ozdobena a
jakou lásku k Bohu chová. Brzy na to došly žá
dosti od vévodů Cesara z Este a Rinalda z Modeny,
od krále francouzského Jindřicha IV. a jeho man
želky Marie z Medici, z Belgie od Isabelly Kláry
Eugenie, a jejího manžela, místodržitele belgického,
ze Španěl od krále Filipa III.

Avšak sv. ŠStolicejest v podobných věcech ve
lice opatrná, tak lehko se neukvapí, Pavel V. s vy
slyšením jejich žádosti. nenáhlil. Zdáto se, že si žá
dostí, zvláště jeho příbuzných nehrubě všímá, aby
v té věci nerozhodoval vysoký rod a příbuzenství.
Avšak toto otálení se splněním řečené prosby budilo
u lidu ještě větší touhu po svatořečení sluhy Božího.
A když r. 1618. papež na opětnou žádosť mantov
ského biskupa, Františka Gonzagy a na naléhavou
prosbu vévody mantovského Ferdmanda pro všecky
země Gonzagů dovolil sloužiti zvláštní mši sv. ke
cti sv. Aloisia a modliti se církevní hodinky ke cti
onoho světce, radoval se z toho téměř celý svět a
v Mantově nebylo radosti konce. (Čo jenom bylo
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lze ke cti blahoslaveného Aloisia vymysliti, všeho
se k jeho oslavě použilo.

Především požádal vévoda biskupa mantovského,
aby ustanovil, aby byl 21. červen pro celé území
svátkem zasvěceným. Za zvůku trub dal potom
vévoda dne 19. června ohlásiti: „Na ten svátek
nesmí žádný vůz s nákladem přijeti. Kdo otevře
krámy, zaplatí 10 skudův (asi 25 zl.) pokuty.“ Den
před tí se celá vévodova rodina a celý dvůr vé
vodův postil. Slavné zvonění oznamovalo všemu
věřícímu lidu, že se blíží veliký svátek. V ne
přítomnosti biskupa šel opat od sv. panny Barbory
a kapitula s veškerým duchovenstvem do kostela
Tovaryšstva Ježíšova, kdež se slavnosť slavnými
nešporami začínala.

O okrášlení chrámu Páně postaral se sám
vévoda Ferdinand. Dal všecky skvostné čalouny
a drahocenné záclony, které vpaláci měl, na vy
zdobení domu Božího. Z vévodské klenotnice za

půjčeny všecky skvosty, stříbrné sochy sv. apoštolů,
stříbrné svícny, vázy a jiné náčiní. Sám kalich,
který byl pro oltář sv. Aloisia určen, stál přes
40.000 lir (asi 20.000 zl.).

Ráno na svátek sv. Aloisia sešlo se tolik kněží

světských a řeholních do chrámu Páně, že oltáře
jim ani nestačily. Ke dvoru se dostavilo 40 zá
stupcůze dvaceti farností města, z každé farnosti

byl jeden šlechtic a měšťan. Krom toho přišlo
s nimi ještě 400 Mantovských. Den před tím je
totiž vévoda k sobě pozval.

Vévoda vykládal jim na trůně: že si umínil
sebe, svou rodinu a veškeren národ postaviti pod
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ochranu svatého Aloisia, jestliže s tím přáním.všickni
souhlasí. Všickni přijali přání vévodovo s velikou
radostí. I přišel notář a uložil to ve zvláštní listině.
Pak se odebral vévoda, jsa všemi provázen, do
chrámu Páně. Každý šlechtic dostal před tím
stříbrný dukát a každý měšťan stříbrný tolar.
Když přišel vévoda v průvodu do kostela a se na
svůj trůn na evandělní: straně kaple sv. Aloisia
posadil, začala slavnosť. Vévoda předčítal z trůnu
sám onu listinu, o které jsme se zmínili, a opat
mezi tím seděl na nejvyšším stupni oltáře. V listině
se pravilo, že je sv. Alois od té chvíle od vévody
a lidu za zvláštního patrona města Mantovy přijat.Paksehbnulodsakristie© průvod,sestávající
7 duchovních, k oltáři. Nesli obětní dary. První
něsl na zlaté, kvítím ověnčené misce zlatou nádobu
plnou hostií, druhý zase na jiné zlaté misce nej
jemnější kadidlo. Uprostřed jich zase nesena kaditel
nice se zapáleným kadidlem, které sám vévoda
věnoval, a mělo to vše cenu 20 zlatých dukátů.
Pak nesli třetí mísku s pšeničnými chleby, ověnčenoukolemdokolažitnýmiklasy.© Následovalizasejiní
kněží se stříbrnými nádobami, ve kterých byl olej,
vosk a nejjemnější víno, které na dvoře měli. Když:
přišh s první mískou s hostiemi k oltáři, vzal ji
vévoda a podal ji opatovi, pak zase podali kněží
vévodovi ostatní dary a vévoda je odevzdával
opatovi.

Potom bylo krásné kázaní, jež měl kněz
z řádu sv. Františka. V tom kázaní líčil svatost

„Aloisiovaživota ve světě, v řáděa při smrti, a jeho slávu
na věčnosti. Po kázaní byla slavná mše sv., již sloužil
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opat. Při obětování obětoval vévoda zlatý dukát, který
mujeden rytíř na zlaté míse podal, ostatní zástupci
z farností městských obětovali peníz, který jim dal
vévoda v paláci.. Po přijímání kněze přijal vévoda
z rukou opata sv. přijímání. Služby Boží trvaly tehdy

přes.poledne. Krásná slavnost zakončila se slavnými
nešporami, na kterých byla celá vévodova rodina.

Tento vzácný výsledek, kterého vévoda svou
žádostí u sv. Stolice docílil, dodal jiným křesťanským
panovníkům a knížatům odvahy; znova žádali
sv. Otce o nové milosti v příčině kultu sv.-Aloisián
ského. Podáme zde aspoň jména" žadatelův o svato
řečení sv. Aloisia.

Žádali pak kromě výše jmenovaných o onu.
milosť ještě tito: Velkovévodkyně Viktorie della
Rovere, Kosmas III.; z Parmy: krom vévody Ra
nuzia, František Farneský; z Ferrary: vévoda
Alfone II. z Este a vévodkyně Markéta Gonzagová;
z Guastally: vévoda Antonín Ferdinand Gonzaga;
republika Janovská, republika Benátská; z Ra

„kouska: Ferdinand II. Ferdinand III. Eleonora
Gonzagová, císařovna a Marie Anna, sestra císařova,
Leopold I. a jeho choť Eleonora, Karel VI., Amálie
(vdova po Josefu I.) a Alžběta Kristina, císařovna,
arcivévoda Albrecht; ze Španěl: Filip IV., král
španělský. Z Francie, krom již zmíněných, Filip,
panující vévoda orleánský ; z Anglie: královna Marie
z Este, vdova po Jakubovi II., Jakub III;
z Polsky: král Zikmund; z Loreny: vévoda Leopold
a vévodkyně Markéta Gonzagová; z Brunšvíku a
Lucemburku: vévodkyně Benedikta; z Flander:
hraběnka Isabella, Klára a Eugenie.
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Že o milosťsvatořečení knížata a panovníci pouze
proto žádali, poněvadž Alois tak svatý život vedl, do
kazuje nám nade všecky prosba Ferdinanda II.,
císaře římského a krále českého, již roku 1630.
dne 19. ledna papeži Klimentu VIII. podal a v oné
žádosti udává: že blahoslavený mládenec jest jeho
domu přímluvčím, ochráncem národa a zvláštním
ochráncem jeho rodiny, a dále praví: Alois byl
markrabětem svaté říše římské, velice ctil císaře,
pocházel z rodu, který projevoval císaři neoblomnou
věrnost a oddanosť. Tento rod, pokrevenstvím
s císařským rodem spřízněný, zaslouží toho, aby
jeho potomek, který je v nebi, byl též prostřednictvím
císařovýmoslaven na zemi. Proto zapřísuháme vaši
svatost, jak nejsnažněji možná, by toto naše nej
toužebnější přání z otcovské lásky vyplniti a svým
apoštolským mocným slovem nařídila, by svatosť
zázraky a slavnými processy tohoto blaboslaveného
osvědčená, na celém světě byla uznána a nctěna.
Tak budou míti knížata a vznešení stavové říše

vzor dokonalosti, zreadlo zbožnosti a příklad ctnosti,
který budou moci ve svém jednání a chování
ochotně následovati. Italie bude míti zvláštního

ochránce, a všickni budeme míti u Boha mocného
orodovníka ....“ Podobně vroucně prosil o svato
řečení Maxmilián Emanuel, kurfirst bavorský.

Hlava IL
Jak uctili sv. Alolsia římští papežové, náměstkové

Krista Pána.

Poznali jsme již, jak papežové sv. Aloisia za
jeho živobytí ctili a si vážili. Tak papež Sixtus V.
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ho pochválil, že se všeho odřekl a Bohu v řádě
sloužiti si umínil. Papež Řehoř XIV. poslal umí
rajícímu Aloisiovi své požehnání s plnomocnými
odpustky. Však náměstkové Kristovi vyznamenávali
ho i po smrti, jak nejvíce mohli.

Jsa svatostí Aloisiovou okouzlen vykládal kar
dinál Scipio Gonzaga častěji papeži Klimentu VIII.
o Aloisiových neobyčejných ctnostech, a ctihodný
sluba Páně papež Kliment zahořel ponenáhlu ke
sv. Aloisiovi velikou láskou. Když císař Rudolf II.
poslalmladéhoknížete kastiglionského, tehdáž 27letého,
do Říma, by ho na dvořepapežském u Klimenta VIII.
zastupoval, a kníže František Gonzaga se papeži
jako vyslanec představil tázal se ho papež, zdali
není Aloisiovým bratrem, a když pravil, že.jest,
pokládal ho za šťastného, že takového bratra má
v nebi přímluvčím, a hned ho žádal, aby se o to
postaral, aby jeho život vyšel tiskem. .František
to slíbil, ale když jej při nejlepší vůli hned vydati
nemohl, sám papež nemálo toho želel. Řečený papež
se již toho životopisu nedočkal, umřelťdne 16. května
r. 1605. Nicméně přece aspoň něco ke cti svatého
Aloisia učinil. Tělo sv. Aloisia dosud odpočívalo
pod oltářem sv. Šebastiána v kostele Zvěstování
Panny Marie; poněvadž ctitelů sv. Aloisia přibývalo
a to místo bylo malé a pro takové ostatky málo
důstojné, dovolil papež, aby bylo tělo světcovo
v kapli Matky Boži v tomtéž chrámu ve zdi po
chováno. Tak byly dne 13. května r. 1605. po
zůstatky Aloisiovy vyzdviženy a do kaple Panny
Marie přeneseny.

Po Klimentu VIII. ujal se vlády v církvi
„Dědictví“. 21



— 322 —

sv. papež Pavel V. Již jako auditor causarum
apoštolské komory měl příležitost poznati život
sv. Aloisia a sám byl jeho horlivým ctitelem. Jak
mile byl zvolen za papeže, hned v konkláve při
prvním holdování jej císařský vyslanec František
prosil, aby dal ctnosti svatého jeho bratra soudně
prozkoumati a potřebné kroky ke svatořečeníučiniti
ráčil. Nový papež dal si hned při té příležitosti
o ctnostech světcových podati zprávu, a- již dne
21. května téhož roku projevil neobyčejným způ
sobem sv. Aloistovi lásku svou.

Když se totiž skončilo konkláve a kardinál
Dietrichstein se měl do své vlasti vraceti, prosil
papeže osobně, aby záležitosť svatořečení Aloisiova
podporovati ráčil, a prozatím mu dovolil obraz
sv. Aloisia nad jeho hrobem zavěsiti k veřejnému
uctění. Pavel V. to s radostí dovolil. Kardinál přišel
pak ráno dne 21. května s knížetem Františkem
do římské koleje, pomodlil se v kostele Zvěstování
Panny Marie kleče církevní hodinky a zanesl pak
s knížetem Františkem obraz sv. Aloisia do kaple
Matky Boží, kdež ho kněz Pavel de Angelis, jenž
se v družině kardinálově nalézal, nad hrobem za
věsil. Také dal při té příležitosti kardinál všecky
obětní děkovací tabulky za obdržené skrze Aloisia
milosti přenésti ze sakristie a na hrobě světcově
v pěknémpořádku zavěsiti. Pak se konala slavná
památka sv. Aloisia, jak jsme již v I. kapitole
oddílu třetího zmínili. Na druhý den podal kníže
František o celé slavnosti Aloisiánské v kostele

římské koleje odbývané papeži zprávu, a papež
projevil nad tím radost. Nedlouho potom dal tentýž
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papež dovolení, aby se dle onoho obrazu nad- hrobem
Aloisiovým malovaly a tiskly jiné obrazy, a směly
býti v knihách na památních penězích rozšiřovány.
Aby se ty obrazy ještě více rozšířiti mohly, udělil
na ně odpustky, ano i dal je na tak zvaných
agnustkách (medailkách) raziti. Takováto česť se
z pravidla jen takovým sluhům Božím uděluje,
kteří byli již za svaté prohlášení! !)

1) Má-li někdo býti prohlášen za svatého, třeba jest, aby
byl 1. údem svaté církve katolické, 2. aby jeho památka po
smrti byla požehnána, 3. aby od lidí nepřetržitě byl uctíván a
Bůh aby zázraky jeho svatosť potvrdil. Má-li lid křesťanský
někoho za svatého a je-li po delší čas od lidu. uctíván, musí
nejprve biskup dáti tu úctu prozkoumati, zaslouží-li jí onen
člověk čili nic. Když se byl biskup o tom náležitě přesvědčil
a poctu za oprávněnou uznal, podá o ní do Říma sv. Stolici
zprávu. V Římě se pak koná o životě a smrti té osoby process.
Nejprve se prozkoumají jeho spisy, jestliže nějaké zanechal.
Shledá-li se v nich nějaký omyl proti víře anebo mravům,
nemůže se v processn pokračovati. Dopadne-li zkoumání jeho
spisů dobře, může biskup za deset let po tomto prvém processu
o další process u sv. Stolice žádati. Pak se zase zpytuje, zdali
se ona dobrá pověsť o svatosti sluhy Božího udržela a lid ho
ctíti nepřestal. Potom se teprve sestaví v kongregaci sv. obřadů
zvláštní komise ku prozkoumání jeho ctností a působení. Třeba
dokázati, že konal křesťanské ctnosti jako pravý hrdina.
Obyčejně se žádá, aby od jeho smrti uplynulo aspoň 50 let,
má-li býti jeho úcta za stálou uznána. Process se koná velice
přísně jako na nějakém soudě. Udávají a probírají se všecky
důvody pro jeho svatosť i proti ní. Aspoň dva zázraky musí
býti za dokonalé zázraky uznány. Papež sám v té věci rozhoduje.
Pak teprve po nové poradě celé kongregace svatých obřadů
prohlašuje ho papež za blahoslaveného. Tím pak již učiněn
krok ku jeho svatořečení. Když se po blahořečení úcta k blaho
slavenci vzmáhá a dějí se nové zázraky buď na přímluvu jeho
aneb s jeho ostatky, zadá biskup diecésanní v Římě znova

21*
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Tím se však milý kníže Gonzaga nespokojil ;
ještě téhož roku prosil sv. Otce, aby název blaho
slaveného, který našemu Aloisiovi ústně udělil 1
písemně potvrdil a dovolil, aby život Aloisiův byl
vydán s titulem „Život blahoslaveného Aloisia.“
Papež odevzdal tu záležitosťku prozkoumání komisi
sestávající z kardinálů Bellarmina, Berneria, domi
nikána a Pamfiliho, vikáře sv. Otce. Komisi bylo
přikázáno, aby prozkoumala proces svatořečení a
život blahoslaveného od P. Virgilia Cepariho sepsaný.
Kardinálové podali o všem dne 26. září r. 1605.
zprávu, a vyslovili se v ní: „že Alois Gonzaga za
slouží pro svoji velikou svatosť a pro oněch 31 zá
zračných a soudy církevními potvrzených uzdravení
nejen název blahoslaveného, ale i že může býti
počten mezi svaté.“ Sv. Otec udělil na to ještě
v té samé konsistoři Aloisiovi ústně anebo jak se
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prosbu o jeho svatořečení. Po prozkoumání zázraků těch vysloví
se papež, možno-li ke svatořečení přistoupiti. Potom se ještě
celá záležitosť svatořečení ve třech shromážděních, která koná
papež v konsistoři s kardinály, uváží. V první konsistoři, která
se odbývá v tajnosti, obdrží všichni přítomní kardinálové krátký
životopis blahoslaveného a předseda kongregace obřadů podává
ústní zprávu o výsledcích zkoumání veškerého a pak hlasují
přítomní kardinálové o svatořečení blaboslavence. Do druhé
veřejné konsistoře bývají krom kardinálů i všickni biskupové
v Římě přítomní a vyslanci katolických říší a všickni úředníci

kongregace obřadů pozváni. V této konsistoři se koná o ctnostech
a zásluhách blahoslaveného chvalořeč. Při třetí konsistoři podávají
všichni kardinálové a přítomní biskupové sv. Otci hlasy o
svatořečení sluhy Božího a pak se ustanoví den jeho svatořečení
či kanonisace. Svatořečení se koná obyčejně velice slavně. Na
oltáři vystaví se obraz svatého a pak po vzývání Ducha sv.
příslušným dekretem zapisuje papež světce do seznamu svatých.
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praví vivae vocis oraculo název „blahoslaveného.“
Dne 19. října vydáno pakod jeho Svatosti knížeti
Františkovi papežské breve, ve kterém byl Alois
prohlášen za blahoslaveného a zároveň dovoleno,
aby život sv. Aloisia od P. Cepariho byl s názvem
„blahoslaveného“ vydán. Sám všemohoucí Bůh po
tvrdil toto breve zázračným uzdravením doktora
Flaminia Bacciho, substituta (náhradníka) sekretariátu
kongregace sv. obřadů, které se na přímluvu svatého
Aloisia stalo.

Toho roku byla též světnice, ve které svatý
Alois zemřel, nákladem kardinála Bellarmina v kapli
přeměněna. Tak byl tedy Alois již v pravém slova
smyslu za blahoslaveného prohlášen. Nekonalo se
sice za tehdejších časů blahořečení tak slavným
způsobem jako nyní, ale toto prohlášení papežovo
postačilo; lid od té doby prokazoval Aloisiovi větší
úctu. A což teprve když vyšel roku 1606. jeho
životopis od P. Cepariho. Během několika let roz
šířil se po celé téměř Evropě. Tak vyšel r. 1608.
v Kolíně nad Rýnem a v latinské řeči, roku 1609.
přeložil ho P. Šimon Vysocki z Tovaryšstva Ježíšova
do polštiny a vydal jej v Krakově, téhož roku byl
též přetlumočen do francouzské řeči a vydán
v Lyoně, r 1615. vydán v Antverpách v holandské
řeči a roku 16A5. v anglické řeči. Tato kniba

měla již v čele pečeť pravdy vytištěnou. Bylat
z rozkazu Pavla V. od čtyř znamenitých bohoslovcův
a svatých kněží prozkoumána a schválena. Zkoušel
ji P. Sylvestr Ugolotti z řádu kazatelského, známý
nám již horlitel pro úctu. ke sv. Aloisiu, P. Pavel
Cattaneo z řádu sv. Benedikta z kongregace Monte
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cassinské, P. Jan František, provinciál kapucínů
v Brescii a Jan Křtitel Peruschi (Peruski), rektor
římské koleje. Také ji odporučoval vřelýmpřípisem
generál Klaudius Akvaviva. Čtením těto knížky
teprve se mnozí -o svatosti Aloisiově dověděli a o
jeho přímluvu se začali ucházeti.

„ R. 1607. nařídil ještě papež Pavel V., aby se
odbývaly processy, týkající se svatořečení o ctnostech
Aloisiových. —

Příklad sv. Aloisia pohnul i tři dcery Rudolfovy,
aby následovaly svého svatého strýce v jeho životě.
A tak dne 21. června r. 1608. odřekly se ty tři
panny, totiž Cinzia, Olympia a Gridonia, světa a za
ložily ještě s jinými desíti pannami v Kastiglioně
klášter pode jménem „panen Ježíšových“ a vedly
pod vedením P. Cepariho svatý život. Ntanovy,
které jim P. Cepari sestavil, jsou až posud v onom
klášteře. Patronem tohoto kláštera byl svatý Alois.
Když se totiž Donna Cinzia z Říma měla vrátiti,
svěřila se svým úmyslem sv. Otci Pavlovi V., který
to schválil a dal jim blahoslaveného Aloisia za pa
trona. Jak svatý život tyto tři panny vedly, lze
posouditi z toho, že jim dávají věhlasní Bollandisté
název „ctihodných“. Jejich ústav posud dobře v Ka
stiglioně prospívá a mnoho svatých panen z nej
vzácnějších rodin z Mantovy, Brescie, Verony a
jiných měst pro království nebeské odchoval.

Zatím pracovala pilně kongregace svatých ob
řadů na svatořečení sluhy Božího. „Všeobecný
process“ o ctnostech a svatosti Aloisiova života byl
brzy ukončen. Kongregace se již dne 19. ledna

r. 1608. vyjádřila: „Pověsť o čisté víře, nevinném
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životě a jeho. velikých zázracích, jakož i úcta lidu
k němu, jsou nezvratné události“ Proto nařídil
papež, aby se pokračovalo v processu a vedl se
„zvláštní process“, který se ukončil r. 1612. V zá
věrečném sezení kongregace svatých obřadů měl
dne 10. listopadu kardinál Capponi, promotor svato
řečení, o blahoslaveném Aloisiu Gonzagovi krásnou
chvalořeč,ve kteréž na konec pravil: „Abych vám
řekl, co si upřímně myslím, mám za to, že bude
ke cti Boží a k oslavě sv. Církve, bude-li poctěn
nejvyšší poctou na oltářích "mládenec z knížecího
a převzácného rodu Gonzagů, mládenec, který se
z lásky k Bohu chudým stal. Neznám příčiny, pro
kterou by neměla tak spravedlivá žádost býti
vyslyšena.“

Pak povstal Kardinál Bellarmin a tak pře
svěděivě mluvil o svém bývalém a milém duchovním
synu, že všickni kardinálové oslzeli. Ku konci své
chvalořeči pravil: „Dvě cesty vedou kusvatořečení
v církvi Boží: cesta kajicnosti a nevinnosti. Alois
po obou kráčel jako druhý sv. Jan Křtitel, a proto
zasluhuje, aby byl prohlášen za svatého. Ačkoliv
vlastně více pro svou nevinnosť toho jest hoden,
poněvadž to pro sv. Stolici nejjistější cestou.“

Tohoto mínění přidrželi se i ostatní kardinálové,
souhlasíce v tom, že dekret svatořečení směle pode
psán býti může. A jak se v aktech svatořečení.praví,
byli všichni kardinálové tehdy tak dojati, že nejen
inkoustem, ale i slzami dekret oné schůze podpiso
vali. Kromě toho podala ještě kengregace návrh,
aby sv. Otec dovolil zvláštní církevní hodinky a
mši sv. o blahoslaveném Aloisiovi. Radosť členů



— 328 —

kongregace byla z toho návrhu toliká, že zavolali
P. Cepariho, jenž byl zástupcem v procesu svato
řečení, aby také sdílel radosť s nimi. Když přišel,objalhokardinálFerdinandGonzaga| radostí
okolo krku.

Avšak sv. Otec byl v té věci velice opatrný.
Ještě chtěl všecko dáti prozkoumati, než se na
něčem ustanovil. Celou záležitosť odevzdal, jak to
bylo tehdáž v obyčeji, římské Rotě. Tento církevní
soud zkoumal pak po pět let všecky církevní pro
cessy svatořečení a teprve dne 23. ledna r. 1618.
odevzdal všecko Pavlovi V. s podotknutím, že ho
může sv. Otec vřaditi do počtu svatých k větší cti
a chvále Boží a k oslavě sv. církve. A věru lze

pochybovati, že by který spis církevní takovou
slávu Aloisiovi vzdával, jako tento spis sv. římské
Roty. Nadpis zprávy té zní: „Andělský mládenec“,
a čestné to jméno objevuje se v tom spise častěji.
A toto jméno také sv. církev později bl. Aloisicvi
slavným způsobem přiřkla. Chválí v něm sv. Aloisia,
že zachoval neporušenou lilii nevinnosti, že, jak jsme '
již na počátku této knihy slyšeli, byl panicem jakoby
neměltěla atd.

Ačkoliv zpráva tak dobře dopadla, přece ne
měla žádoucího účinku. Papež Pavel V. přece ne
prohlásil Aloisia za svatého, ačkoliv spletl nový
slávověnec ke cti jeho. Dovolil dne 26. -března
r. 1618. církevní hodinky a mši svatou o sv. Aloisiovi
pro všecky kraje panství Gonzagů, totiž pro vé
vodství mantovské, pro knížectví kastiglionské,
Bozzolo, Gustallu, Malfettu, pro území hrabat z No
vellary a NSabionetty a na celém panství Monfer
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ratském. Na žádosťkardinála Bellarmina dovolil pák
totéž všem kolejím řádu Tovaryšstva Ježíšova v Římě,
totiž v professním domě, v římské koleji, v noviciátě
u sv. Ondřeje a v koleji zpovědníků při chrámu
svatého Petra.

Když jednou přišel schválně k papeži vyslanec
vévody mantovského, monsignor Aurelius Recordati
a velice ho jménem vévodovým o svatořečení prósil.
odpověděl mu sv. Otec zkrátka a s lehkým úsměvem:
„Prohlásiti za svatého člověka jako jsme my, jest
největší pocta, kterou papež prokázati může. Ne
divte se tedy, že jsem v té záležitosti tak opatrným
a rozvážným. Než ten krok udělám, chci své svě
domí upokojiti.“ Opatrnosť, s jakou sv. Stolice v té
záležitosti si vedla, činí nám sv. Aloisia ještě cti
hodnějším. Nemůže se totiž vytýkati, že se svatá
Stolice v té věci ukvapila a že povolila zvláště na
léhání Aloisiových příbuzných. Všemohoucí Bůh to
sám dopustil, aby pozdější papežové sv. Aloisia ještě
uctili. Můžeme říci, že všickni aspoň něco k roz
šíření cti a slávy Aloisiovy učinili. Vedl je k tomu
Duch sv. a svatosť života Aloisiova ještě tím více
vynikala.

Již Pavlův nástupce, Řehoř XV., by byl Aloisia
prohlásil za svatého, kdyby ho tehdejší generál,
Mucius Vitelleschi, nebyl snažně žádal, aby dříve
prohlásil sv. Ignáce, zakladatele řádu Tovaryšstva
Ježíšova a sv. Františka Xaverského, slavného apo
štola Indie; za svaté. Zmíněný papež aspoň dovolil
pro celé Tovaryšstvo modliti se církevní hodinky a
sloužiti mši sv. ke cti našeho světce. Stalo se to

brevem ze dne 2. října r. 1621. A tuto milosť roz
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šířil i pro všecky kněze, kteří by chrámy Tová
ryšstva navštívili.

Papež Urban VIII dovolil užívati církevních
hodinek a mši sv. ke cti sv. Aloisia brevem ze dne
25. května roku 1624. všem ostatním chrámům.

Innocence X. (někdejší kardinál Pamphily) neučinil
jako papež v kultu sv.-Aloisiánském ničeho zvlášt
ního, ale již jako auditor sv. římské Roty přispěl
ku krásnému spisu téže Roty z r. 1618. a vyslovil
se, že sv. Alois jest svatořečení hoden. Alexandr
VII. přispěl k oslavě sv. Aloisia ve Valtellině, kdež
se děly přemnohé zázraky na přímluvu sv. mládence
a dovolil brevem ze dne 22. května r. 1662., aby
směla býti během roku v kostele sv. Celsa a Nazaria
v Kastiglioně sloužena votivní mše sv. o sv. Aloisiu
a totéž dovolil dne 26. září téhož roku celému

Tovaryšstvu Ježíšovu.
Kliment IX. velice horlil pro úctu sv. Aloisia

a byl by; jak psal v jednom listě r. 1668. do Ně
mecka P. Alois Spinola, Aloisia vřadil do počtu
svatých, kdyby ho nebyla zachvátila smrť.

Kliment X. chtěl také Aloisia již prohlásiti za
svatého. Bylť sv. Aloisiovi velikými díky zavázán,
poněvadž dvakráte jeho bratra, pozdějšíhokardinála,
Jana Kř. Altieriho, z těžké nemóci pozdravil. Již
se k tomu chystal, ale tehdejší P. generál, Jan
Pavel Oliva, prosil, aby raději dříve ještě svatého
Františka Borgiáše, třetího velmistra Tovaryšstva,
za svatého prohlásil. Za to však .vložil r. 1672. dne
30. ledna do martyrologia římskéhó na den 21. června
krásnou vzpomínku na sv. Aloisia, těmito slovy:
„V Římě slaví se památka blahošlaveného Aloisia
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Gonzagy T. J. opovrhnutím knížecí důstojnosti a
nevinností života proslaveného.“ A toť taková chvála
sv. Aloisia, že se kdysi o to učení bohoslovci přeli,
zdali ho tím papež nesvatořečil.

Innocence XI. aspoň tím k oslavě světcově při
spěl, že dřívější povolení týkající se církevních ho
dinek a mše svaté ke sv. Aloisiavi dekretem kon
gregace obřadů ze dne 26. zářír. 1678. na další
léta rozšířil.

Papež Kliment XI. činil za příčinou svatořečení
Aloisiova, co mohl. Znova nařídil kongregaci obřadův,
aby pracovala na jeho svatořečení; a zpravodaj,
kardinál Fabróni a promotor fidei, kterého k tomu
generál ustanovil, totiž P. Ondřej Budriolli, byli v té
věci velice horlivi. Když promotor fidei papeži o
postupu prací vykládal, pravil sv. Otec Kliment XL.:
„Nikoho bych tak rád neprohlásil za svatého, jako
tohoto blahoslaveného mládence.“ Ale ani jemu ta
milosť nebyla přána.

Za papeže Innocence XIII. se ve pracích kano
nisačních horlivě pokračovalo. Konečně všemohoucí
Bůh tuto korunovaci sv. Aloisia, totiž jeho svato
řečení, ponechal slavnému papeži Benediktu XIII.
Již od svého dětinství vroucně ctil sv. Aloisia a za
jeho příkladem odřekl se i hodnosti knížecí a z. kní
žete Orsiniho stal se chudý řeholníkv řádě svatého
Dominika. Ve své světničce míval vždycky obraz
blahosl. Aloisia a čítával nejraději jeho životopis.
— Již dávno si ho byl zvolil za svého patronaa
když se stal arcibiskupem a kardinálem v Beneventě,
častěji kázával o jeho svatém životě a slavíval jeho
svátek každoročně s celou kapitulou v kostele To
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varyšstva Ježíšova. Roku 11709.posvětil k jeho cti
oltář v kostele karmelitánův a druhý zase r. 1718.
v kostele Tovaryšstva Ježíšova. Aby 1jiné póvzbudil
k jeho úctě, vyžádal r. 1716. v Římě pro ducho
venstvo na domě v Beneventě dovolení, aby směli
se dne 21. června modliti církevní hodinky a slou
žití mši sv. ke cti sv. Aloisia a r. 1721. vyprosil
to povolení pro veškero duchovenstvo svého arci
biskupství. Když slyšel, že má býti jeho patron
brzy za svatého prohlášen, ustanovil veřejné modlitby
po celý měsíc za zdar oné záležitosti a napomáhal
k onomu dílu slovem i písmem. Na jedné synodě
dával ho svému duchovenstvu za patrona, napomí
naje je k jeho úctě těmito slovy: „Přejeme si, abyste
s1blahoslaveného Aloisia za svého zvláštního ochránce

zvolili, abyste na jeho přímluvu tak svědomitě cir
kevní zákony zachovávali, jak on svá řeholní pra
vidla.“ Dne 15. dubna roku 1719. psal promotoru.
fidei v záležitosti svatořečení Aloisiova, že již je ta
věc náležitě prozkoumána, zázraky potvrzena a
Alois se všeobecné úctě nejen v Římě, ale i na-
celém světě těší. Zdálo se mu, že je zbytečno ještě
dále onu záležitost zkoumati. Když byl pak dne
30. května r. 1724. na stolec sv. Petra povýšen,
dal ho již dne 21. června r. 1725. všem universitám
a kolejím Tovaryšstva Ježíšova za patrona. Konečně
dne 20. dubna následujícího roku podepsal pomnohých
modlitbách a postech následující dekret svatořečení :

Dekret svatořečení blahoslaveného Aloisia z Gonzagů,
člena Tovaryšstva Ježíšova.

Papež Pavel V. blahé paměti, prohlásil r. 1605.
ctihodného sluhu Božího Aloisia z Gonzagů, člena
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Tovaryšstva Ježíšova, za blahoslaveného. Záležitosť
jeho svatořečení byla odevzdána ctihodné kongregaci
sv. obřadů, která jeho ctnosti a zázraky zkoumala
a potvrdila nejen roku 1612. dne 10. listopadu,
když podal o tom kardinál Capponi zprávu, ale
j roku 1618. dne 31. března, když vyslechla zprávu,
kterou podali tři auditorové Roty za rozkazu Pavla V.
Na to ji zase tentýž papež této kongregaci zpět
odeslal, která tehdáž k tomu potřebné dekrety vy
hotovila. Když se této záležitosti r. 1722. dle před
pisu svaté kongregace na písemný rozkaz papeže
Innocence XIII. blahé paměti znova ujala a ponent
kardinál Fabroni se dne 18. srpna r. 1725. otázal,
zdali již jsou ctnosti a zázraky blahoslaveného tak
důkladně prozkoumány a potvrzeny, že je netřeba
nové zkoušce více podrobiti a nemusí býti za pří
činou svatořečení znova stvrzeny: rozhodla ctihodná
kongregace, že již to všecko s dostatek provedeno,
a vyjádřila se dále, že potvrzené zázraky jsou
tytéž, které dne 10. listopadu r. 1612, kardinál
Capponi udal, a které auditorové Roty a on sám
dne 10. března r. 1618. zkoumali, a jen ještě po
dali otázku, zdali lze bezpečně ke slavnému -svato
řečení přikročiti. Benedikt XIII. potvrdil pak oba
dekrety. Vevšeobecné schůzi, která se dne 2. dubna
u přítomnosti Jeho Svatosti konala, uvedl kardinál
Orighi, zástupce nepřítomného kardinála Fabroniho,
všecko, co se posud v té záležitosti stalo, a při
kročil pak k otázce, zdali lze, když jsou ctnosti a
zázraky potvrzeny, s jistotou ke slavnému svato
řečení přistoupiti; a odpovědělo se, že ano. Náš
svatý Otec, když vyslechl mínění shromážděných,
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vzal útočiště k Bohu na modlitbách a postech, aby
mohl ještě po nějaký čas všecko zrale uvážiti,prvenežbysekněčemuodhodlal.| Konečně
v nížepsaný výroční den, na který připadá památka
svatého křtu, na kterém blahoslavený bílé roucho
nevinnosti přijal, kteréž zase tak čisté a ne
poskvrněné před soudnou Stolici Boží donesl,
sloužila Jeho Svatost slavnou mši sv. ke cti
sv. Aloisia ve chrámu Páně sv. Jana v Lateráně
a potom zavolala arcibiskupa z Feodosie, Prospera
z Lambertini, a mne podepsaného tajemníka zmíněné
kongregace do své residence a napóručila, by byl
dekret svatořečení blahoslaveného Aloisia-z Gronzagů
vyhotoven a uveřejněn. A má se to svým časem

státi, aby mohl tento, jak již papež Kliment X.roku1672.blahoshivěsého© Aloisiaz(Gonzagů
v římském martyrologiu byl tímto čestným názvem
vyznamenal, jak nevinností svého života, tak 1opo
vrhnutím všelikých časných důstojností ©o nej
chvalněji známý mládenec všem věřícím, a zvláště
mládeži dán za vzor k větší cti a chvále Boží,
k oslavě své katolické Církve a ke cti jeho vele
slavného Tovaryšstva.

Dáno dne 20. dubna 1726.

(L. 8.) F. Kard. Paolucci,
prefekt..

N. M. Tedeschi,
arcibiskup Apamejský, tajemník kongregace

sv. obřadů.
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-| Slavnosť svatořečení konala se dne 31. prosince
téhož roku, Se svatým Aloisiem byl zároveň za
svatého prohlášen jeho příbuzný sv. Stanislav
Kostka. Na celém světě křesťanském odbývaly se
pak ke cti našeho světce rozmanité slavnosti.
Slavný papež ještě rok před svou smrtí vzpomněl
si na sv. Aloisia podav mu novýdůkaz své lásky.
Učinil ho dekretem ze dne 22. listopadu r. 1729.
hlavním patronem veškerých vyšších kato
lických škol, totiž kolejí, gymnasií a vysokého
učení po celém katolickém světě. Tento dekret zní
takto: „Kdyžnáš svatý Otec Benedikt XIII. roz
hodl, že má blahoslavený Alois Gonzaga slavně
vřaděn býti do počtu svatých, aby byl nevinností
života chvalně známý mládenec, zvláště mládeži
úcty a následování hodným vzorem a mnohé školy
na okrsku zemském, kromě škol Tovaryšstva
Ježíšova si ho po jeho svatořečení k velkému užitku
svému -za následování hodný vzor a za patrona,
kterého chtějí uctívati, vyvolily, proto dala Jeho
Svatosť téhož svatého Aloisia nejen všem universitám,
gymnasiím, kolejím, vyšším a nižším školám To
varyšstva Ježíšova za hlavního patrona, ale i jiným
jakýmkoliv školám, které již jsou, anebo zřízeny
budou, budvu-li ho chtíti za patrona, a dovolila
kněžím a těm, kdož jsou k hodinkám církevním za
vázáni, modliti se od apoštolské Stolice pro jeho
výroční památku smrti dne 21. června stvrzené
církevní hodinky a zvláštní mši svatou v kostelích
Tovaryšstva Ježíšova, nebo v jiných kostelích, kam
chodívají, anebo by choditi chtěli, sloužiti. Také
udělil všem, kdož by světeův oltář na jeho svátek
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navštívili (jak již v bulle svatořečení povoleno)
plnomocné odpustky všude, kde se jeho svátek
slaví. O tom též apoštolský list vydati nařídila.

Dáno dne 22. listopadu 1729..

Mikuláš Maria Tedeschi.
arcibiskup Apamejský, sv. kongregace obřadů tajemník.

Aby úctu ke sv. Aloisiovi rozšířil, udělil všem,
kteří by vykonávali šestinedělní pobožnosť ke cti
sv. Aloisia na každou neděli po celých těch šest
neděl, když přijmou svátosť pokání a sv. přijímání,
a buď na čas rozjímají aneb ústní modlitby ke cti
téhož světce konají, plnomoené odpustky, a také
těm, kteří by navštívili v den sv. Aloisia jeho
oltář, sv. svátosti přijali a se na úmysl sv. Otce
pomodlili, plnomoené odpustky povolil.

Tytéž odpustky potvrdili papežové Kliment XII.
dekretem sv. kongregace obřadů ze dne 21. listo

padu r. 1737. a Benedikt XIV. ze dne12. dubaač
r. 1742., co se týče odpustků plnomoených najého

svátek; co'se týče odpustků na šestinedělní po
božnosť udělených dekretem ze dne 7. ledna r. 1740.
vyslovil se tentýž papež, že tu odpustky každou
Z oněch šesti neděl získati lze. Nad to povolil pře
dešlý papež Kliment biskupům, že.s jejich povolením
svátek sv. Aloisia na jiný den přeložiti a plnomnocné
odpustky v ten den na návštěvu jeho oltáře za
zmíněných podmínek získati lze. Téhož dne po
volil všem kněžím modliti se církevní hodinky a
sloužiti mši sv. o sv. Aloisiu.

Kliment XIII. vyhlásil oltář sv. Aloisia v Římě
v koleji římské za privilegovaný pro všechny časy.
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Tou milostí povolil, kdykoliv se budou u oltáře
sv. Aloisia za zemřelé mše sv. sloužiti, plnomocné
odpustky pro tu osobu, za kterou se mše sv.
obětuje."Fu výsadu přiřkl oltáři onomu 21. června
r. 1762.-0Odté doby se všichm kněží hledí dostati
k oltáři sv. Aloisia, by tammohli za mrtvé mši sv.
obětovati a úcta sv.-Aloisianská:se i tím znamenitě

povznesla. Papež Pius VIL dal na modlitbu ke
sv. Aloisiovi: „Ó svatý Aloisi, zařící andělskými
etnostmi ... .“ 100 dní neplnomocných odpustků.
Lev XII. odevzdal zase římskou kolej Tovaryšstvu
Ježíšovu a povznesl zvláštním brevem duchovní,
cvičení, která se konají dětem za příčinou prvního
sv. přijímání v paláci Imperial, názvaném od
kapliček sv. Aloisia, patrona to dítek. Papež
Řehoř XVI. ustanovil, aby se svátek .sv. Aloisia
na celém křesťanském světě jako festum duplex se
mší svatou a církevními hodinkami pro všecky
závaznýmislavil.

Velikou láskou k andělskému mládenečkovi

byl zanícen. zvláště slavný předchůdce nynějšího
papeže Pius IX. Dalť se na znamení úcty k našemu
světci na jehosvátek 21. června korunovati. Častěji
sloužil na hrobě jeho mši sv., navštívil | mnohdy
jeho hrob, zvláště na jeho svátek, rozhojnil od
pustky „udělené kaplím sv. Aloisia; r. 1861. do
volil všem kněžím, že mohou sloužiti ke cti našeho
světce po celý rok, kromě svátků duplex první a
druhé třídy votivní mši sv. na hrobě sv. Aloisia
v bílé barvě a rozšířil tito výsadu i na veškery
kapličky světcovy. Každého roku obětoval na hrob
sv. Aloisia drahocenné obětní dary. Tak obětoval

„Dědictví“, 22
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jemu na př. r. 1861. dne 21. června překrásnou
lilii. Byla. celá stříbrná, skoro v nadpřirozené veli
kosti, lodyha byla ještě k:tomu pozlacená .a měla
pět květův a tři poupata z čistého stříbra, Ze-květů
kliových vyčpívalavždycky čnělka,která :se: vý
pínala vzhůru až -dovýšelistův. a končilase paličkou
s oslňujícím brillantem. Uprostřed lodyhy upoutala
oko každého stuha posetá diamanty, jež byla tak

něžně a umělecky zhotovena, že se zdálo, že jeji
konce se chvějí. Uprostřed stuhy skvělo se ze
drahých kamenů různých barev sestavené jméno
šlechetného dárce. (Celé dílo býlo umělecky pro
vedeno. —

Když byla kolej germanská (německá) r. 1875.u audience,povzbuzovalvšecky© shromážděné
studující Pius IX., tehdy již bezmála osmdesátiletý
stařec, těmito slovy k úctějejich patrona sv. Aloisia :
„Vzpomínám si, s jakou"radostí jsem čítával ve své
mladosti »Život andělského mládence« a jak jsem
při tom až plakával. Čítávejte ho tedy i vy, milení
synové, nejen abyste pookřáli libovůní jeho ctností,
ale abyste bo i upřímně a horlivě následovali
a jemu se v dokonalé lásce k Bohu podobným
stal.“ V pravdě zlatá to slova! Kéž bychom i my
tak rádi .jeho život čitávali!

I nynější svatý Otec Lev XHI. jest horlivým
ctitelem sv. Aloisia, vyznáváť ve svém breve ze
dne 1. ledna letošího roku, že již od mladosti své
sv. Aloisia ctí, a projevil to už na počátkusvého
panování, těše se z toho nesmírně, že se bratrstvo
sv. Aloista pro mládence a panny velice vzmáhá,
tak že v Římě r. 1885. bylo třeba ono bratrstvo
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na -arétbratrstvo povýšiti. Roku 1890. uděliltéž
náš slavně panující papež na modlitbu sv. Aloisia :
S paní má, svatá Maria“ dvě sta dní. -odpustků.
Zvláště. však onu lásku ke-:sw. Aloisiovi dokázal
letošímbrevem za"příčinoutřistaleté památky svatého
Aloisia, jimiž se počet. ctitelů -světcových zajisté
rosmnožil. Na památku této :třistaleté oslavy blažené
smrti podáváme zde toto breve .celé:

Lev P. P. XIII.

Všem věřícímčtoucím „tento list pozdravení
a apoštolské požehnání. —

V tomto roce nám připadá velice vzácná
slavnosť. Budeť se dne 21. června slaviti třistaletá
památka blažené smrti sv. Aloisia Gonzagy. Do
vídáme se, že se za tou příčinou srdce křesťanských
mládenců neobyčejnou láskou. a wroucí horlivostí
rozehřála. Naskytlať se jim nejlepší příležitost, aby
projevi různým. způsobem svou oddanosťa úctu
svému nebeskému Patronu. A to, jak se zdá, nejen
v těch „krajích, které sv. Aloisia pro zem a nebe
zrodily; ale daleko široko, kam až sláva jména
Aloisiova a jeho svatosti došla. My, jsouce již od
dětinství uvyklí vroueně ctíti tohoto andělského
Mládence, velice jsme: se, uslyševše o těch věcech,
potěšil. Doufáme zajisté v pomoc Boží, že tato
oslava nebude pro lid křestknaký, zvláště pak pro
mládež, bez ovoce. Nebo když uctívají svého.milého
Ochránce, 'jistě i rádi připomenou se na jeho pře
vzácné ctnosti, kterými všem nejkrásnějším příkladem
za svého života zářil. A budou-li o těchto ctnostech

rozjímati a se jim podivovati, lze se nadíti, že
229
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s- milostí Boží i své srdce i rozum dle nich zušlechtí

a že se přičiní, aby se jich následováním zdo
konalili. Nebo v pravdě nelze katolickým mládencům
ušlechtilejší a bohatší na ony, ctnosti vzor před oči
postaviti, kterými se má mládenecký: věk skvíti.
Ze života a chování -se Aloistova mohou-si.:totiž
mládenci mnoho spasitelných náučení vzíti;. z.nichžto
mohou poznati, s jakou péčí a ostrašitostí. mají za
chovávati nevinnosť a neporušenosť života, v jaké
přísné kázni majíudržovati své tělo, aby onen žár
náruživostí přemohli, jak májí bohatstvím pohrdati
a si nevážiti důstojenství; s jakow+pílí se oddávati
studiím a jak mají veškeré. povinnosti a závazky
svého věku plniti; a.co za našich časůnejdůležitější,
s jakou věrností a synovskou láskou mají státi při
Matce církvi a při avaté apoštolské, Stolici. -Neboť
andělský Mládenec,-ať již ži v domácím zátiší, ať
již přebýval jako urozené páže na královském dvoře
španělském, ať již konečně, když se zřekl knižeetví,
šlechtil. ducha ctnostmi. a. vědomostmi v Tovaryšstvě
Ježíšově, kdež mmdle vrouoího jeho „přání byla
brána k důstojenstvímzavřena a život avůj zcela
spasení bhžních posvštiti.se snášil, mieméněv. každém
takovém postavení nade všecky všude takchvalně vy
nikal, že. zůstavil překrásný příklad.svatosti. Prošež
moudřejednají učitelé a vychovatelé křesťanskémlá
deže, když dávají Aloisiáza nejvznešenější;vzor k ná
sledování. Řídí se v tom dle „přání Našeho před
chůdce Benedikta XIIL, který: ustanovil. Alojsia
hlavním Patronem studující mládeže.. Velké chvály
zasluhují též ony +apolky katolických «mládenců,
které se. za tím. účelem ve. vlašských a -jiných
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městech utvořily, 'aby se tato slavnosť sv. Aloisia
jak' nejlépe slavila. „Není Nás totiš tajno, s jakou
horhvostí a úsilím konají přípravy k oslavě, jaká
má býti -v celém katolickém světě“ andělskému
Mládenci vzdána,' jak: veliee o to pečují, aby katolíci
se zbožnou myslí buďto do rodiště Aloisiova,nebo
do: věčného města; kde se jeho nevinná schránka
tělesná přechovává a uctívá, putovali. Také, jak jsme
doslechli, dána chlapcům a dívkámpříležitosť, aby
podali Aloisiovi prvotiny čistélásky a svéoddanosti.
Kolují totiž listy, na kterých se mohouoni a jejich
rodiče' jako služebníci a svěřenci Aloisiovi zapsati,
a jsou již zapsána jména ze vznešeného rodu. Této
šlechetné horlivosti, těmto svatým předsevzetím a
žádostem přejeme a žádáme na Pánu Bohu hojného
požehnání. Poněvadž pak byli jsme žádáni, abychom
onu slavnost k většímu užitku duší nebeskými
poklady obobatili a jí lesku dodali, uznali jsme za
dobré, ony' zbožné prosby blahosklonně vyslyšeti.
Pročež spoléhajíce. na milosrdenství. všemohoucího
Boha a na moc svatých apoštolů Petra a Pavla
udělujeme milostivě všem křesťanům obého pohlaví
a každému zvláště, kdož se pobožně každého dne
na třídenní pobožnosti :aneb aspoň pětkráte na
devítidenní pobožnosti, kteréž se dle ustanovení
jejičch dotčených biskupů před svátkem sv. Aloisia
konati mají a v libovolný den, buďto v densvátku
samého, anebo některého jiného z oněch dnů, se
kajicně vyzpovídají, velebnou Svátosť oltářní přijmou,
kterýkoli chrám, aneb veřejnou kapli, kde se svátek
sv. Aloisia slaviti bude, nábožně navštíví a tam se
ža svornost křesťanských knížat, o vykořenění
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bludařství, za obrácení 'hříšníkův a povýšení svaté
Matky církve pomodlí,odpuštění a prominutí všech
jejich hříchů.1) Těm pak věřícím, kteří aspoň se
zkronšeným srdéem“"-rwazmíněná" místa“ půtovati
budou, podobně i dětem 'dle'jejích schophostí a
jejich rodičům, když“ se zapíší -do počtu ctitelů
Alčisiových a tím se pod' jého ochranw postaví;

udělujeme odpustký 'sedmi' let 'a sedmikvadtagen 4)
dle obvýklého v'etrkvi způsobu, budou-li: aspoň,
jak výše pověděno, oné třídenní anebo devítidenní
pobožnosti přítomní. 'Tyto "všecky odpustky, od
puštění bříchů a prominutí trestů "mohou býti na
způsob přímlůvy'přívlástněný dušímv'očistei, které
jsouce milostí: s Bohem sjednoceny, z toho světa
vykročily. Milosti týto udělujeme pouzepro 'tento
rok. Žádáme pak, uby se opisůma- otiskům:tohoto
listu, jen: když bůdou některým veřejnýmnotářem
vlastnoručněpodepsánya: pečetí některéhočírkevního
hodnostáře opatřeňy, tatáž víra“ přikládala, „jako
kdyby tento:list býl doručén a ukázán.

"Dáno v Římě u sv. Petra poďpěčetí Rybářovou
dne 1. ledna 1891: třináctého roku Našeho pánování,

M. Kard. Ledóchowski.
1) Slov. „odpuštění „a prominutí všech hříchův“ užívá

sv. Stolice místo „odpustků plnomocných.““ Jest totiž k dosažení
plnomocných odpustkůtřeba, aby byly všecky hříchyodpuštěny.
Je-li na duši jen jediný všední hřích, nemůže býti odpuštěn
časný trest za ten Hiřích“dříve neš byla odpňíštěna vina.
Odpustkyse toliko časné tresty odpoúštějí. |

?) Sedm let 4 sedm kvadragen znamená, že se odpouští
tolik časných trestů, kolik by si odkál, kdyby činil ve svaté

církvi za starodávna tuhé pokánípo sedmlet a sedmkvadragen;;
kvadragena je tolik jako čtyřicet dní.
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G Hlaava 1.
P 4 b |

Se. Aloisbyl.již záhy uctíván; naší vlasti,
totiž "WČechách, na: Moravě a,ve Slezsku.. A.sto
pujeme-lisjeho úctu od.(prvopočátku, jest. nám spo
těšením.vyznati,.že byl horlivě. uctíván po. všecky
časy. „Flavní zásluhu a: rozšíření jeho úcty. u nás
mají: Otcové :z Tovaryšstva Ježíšova. Bylť svatý
Alois..jejich bratrem a -členem Tovaryšstva a tak
vynikajícím;avatým, jakých jest málo.-Úcta svatého
Aloista::ovšem.,nejprve 'se. šířila na .místech,. kde
Oteové pracovali, než známost sv. Aloisiarozšiřovala.
se. postupem času. víc,'a. více,; „Brvní, kdož začali
sv. Aloisia. uctívati, byli. žáei: navštěvující školy
Tovaryšstva. -Tak nejprve zapustila.úcta, jeho ko
řeny v Praze, kdež měli.Oteové :znamenitou kolej u

sv. Klimenta a:výtečnéškolyv Krumlově,v Chomůtově,
v Jindřichově::Hradci, v;Jičíně, později v „Králové
Hradci, na Moravě-v Olomouci, v Brně, ve Znojmě,
v Jihlavě,;v. Mikulově a v Kroměříži, ve Slezsku
v Opavě, ano i. dokud horní Slezsko k naší říši
patřilo (ztratili jsme je za císařovny Marie Terezie
po sedmileté válce), v Kladsku, v Nise a v Hlohově.

V pozdějších časech šířila se úcta téhožsvětce
i na jiných místech, ovšem Působištích“ to Otců
z Tovaryšstva.

Na Moravě získal si zvláštní zásluhy .o úctu
ke sv. Aloistu horlivý biskup olomoueký a kardinál
FrantišekDietrichstein. Bylťspolužákemsvatého
Aloisia a s ním spřízněný (viz seznam rodin v krá
lovství Českém spřízněných.se sy. Aloisiem) a vy
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mohl to na nově zvoleném papeži Pavlu V., že
dovolil,
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(r. 1605. dne 21. května) od lidu; že na Moravě
jeho úctu veliče rozšiřoval, kdož by © tom po
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chyboval? Byl biskupém velicehorlivým a Ducha
svatého plným.

Mnohoctitelů mělsv. Alois z počátku ušlechty.
Tak vroucněučtívali sv..Aloisia párové zPernštýna,

hrabata, Martinicové, . Slavatóvé a Lobkovieové.
Pamětihoďno jest, jat“ VmilosiŘvýemše sv. Alois již
r: 1612. rodině Slávátův:ukázal. Hrabě. Vilém
Slavata, pán na JŠíndřichově Hradci „ purkrabí

Karlsteinský, jenž byl. roku- 1618. s Jaroslavem
á Martinic a -Fabriciem: s okax: hradu -pražského
svržen, ctil se svou manželkowEecil Otihí velice
sv. Aloisia. Měl synáčka Františka Wita těžcene
mocného; nežmajíce oba manžělé*velikou- důvěru
ke sv. Aloisiu, nezmalomyslněli. Právě 1. ledna
téhož roku 1612. učinili před oltářem|blah. tehdáž

Aloisia slib, a nemocného synáčka jemu 'ošporoučeli.
A hle,'milovaný synáček ozdravěl! Aby. však- na

dobrodiní jemu sv. Aloigiem prokázané nězapomněl
a sv. svého ochránce vrůjděněučtíval, dali mu zbožní
rodiče, kdyš: povyrostl,“'mšiti roucho řeholní, jaké
jesnité nosívají, a které mládeneček rád nosfvál.1)

Když „papež Řehoř- AV. brevem ze dne
2. "října 1621,.dovolil, aby:„měli *všiekni . otcové
z Tóváryšstva. Jošďšovnzhy:zvšíckní kněží; ktěří by
jejich kostely -nayštívilě“skčažiti ke cti blah: Aloisia
měisv. 4 modlitise k jeho..cti kněžské hedinky,
tu-povznesla sg.jóla Blah: Aloista velice i 'u nás.
Přičiněním Otéřťz, Tovaryšstvaoblíbili si studující
sv. mládence Aloisia tak, že si hozvolili -všude

1) Schmidl, Historia Societatis Jesu provinciae Bohemiae
díl II. kniha V. str. 669.



během času za svého patrona. Tak:r. 1625. opatřili
si studující IV. gymnasijní třídy v Praze obraz
sv. Aloisia, překrásně ho. ozdobili, s. velikou | slávou
ho da chrámu Páně nesli, pověsili ho poblíše hlavního
oltáře,::ana jeho svátek dne 21. června šk;všiekni
ve vzórnémipořádkudo chrámu Páně, kdež:měh
slavnou mšisv, klečíce přiní.od počátku.(od introitu)
a majíce, všickni věnéčky z „kvítí na. hlavách adržícevrucelilii,zhamenítosvatésčistoty,© Tak
klečíce modlili se vroucmě po celou mši.sv. Po
sv.: přijímání, jsouee posilněnichlebem. ;andělským;
věnečky a lilie před obrazem sv. Aloisia složili: a
jemu je slavným způsobem -obětovali. v

Za příkladem těchto studujících obraly si i jiné
třídy z gymnasia sv. Aloisia za svého patrná, 4
jejich příkladu následovalii :studující po ostátních
městech, kdež vyučovah Otcové z Tovaryšstva
Ježišova.' Takové 'slavnosti'konaly se pak ku'poctě
sv. Aloisia každého 'roku.!) :

Ku povzbůžení a ku'vzdělání milých čtenářů

popíšeme takově' slavnosti Aloisiánské z řoku 1627.
v Praze a ve Znojmě konané az'roků' 1631.
V Praze byla zvláště slávným způsobeníkonána
památka sv. Aloisiar. 1627. ve chrámůPáně Otců
Tovaryšstva. Sloužil slavnou mši sv. opaťkláštera

Strahovského Ouestenberg, byl i přítomén tehdejší
arcibiskup pražský kardinál Harrach, a nímo žáky
IV. třídy věnečky ověňčenéa lilie v růkách:držící,mladšíhraběJiří'Martiniéčsesvou© manželkou
Jóhannou, dcérouFrantiška Gonzagy, bratrásvatého

') Schmidl III. díl, kniha IV. str. 627.



— 47 —

Aloista, kteří obů.ipři. měj. svaté sv. přijímánípřijal.
"R-1629.:0bdržela:ve ZnojměIV. třida gymnaáijní

za svého! patrona 'sv.'Aloisia,|dala mylovati:krásný
obřáztéhož světec, pak: byl obraz. před:svátkem
sv.-:Aloisia od "studujících něsoueích: lilie: a hořící
svíce-do: GhrátňuPáně :donesen,:postaven -na hlavní
oltář;kdež: sestudující sv. Aloisiu:odporoučeli,za
nesmírnéhoúčastenství nábošného idu. Pobožnosť
ke 'sv. Aloisiu trvala 'pptompo -osmdní; a mládenci

stáli:vždy při mši sv. před: obrazem s rozžatýmisvíčkamí.1)
Nejkrásněji' -a nejdojemněji: se konala slavnosť

sv, Aloisia „vPraze: roku 1631: ve chrámu Páně
sv. Salvátora.: Žáci IV. třídy gymnasijní.ve.slavném
průvodu. kráčel: do: chrámu Páně, šlechtáčtísynové:
nesk -na stopu dlouhými písmenyzhožovené jméno
sv; Aloisia, a „dva a.:dwa drželi jednou :rukou
hedbávné konce prostředníchpísmen jména světgova,.
ve.druhé pak ruce měli rozžaté svíce; ostatní;žáci
mělina hlavách, růžové věnečky, které po sv. při-,
jímání před krásně okrášleným: obrazem sv. Aloisia
složili. Mšisv, obětoval.ke.cti světcově primiciant,
totiž vychovatel markraběte, Karla Gonzagy, synovec
sv. Aloisia,.a syn Kristiána Gonzagy, jenž studovat
vPraze; kesv.. přijímánípřistoupili kromězmí
něných žáků president královské,„komory české
Jiří.hrabě Martinie,:jeho manželka J ohanna, neteř
sv. Aloisia, a čtyřibratři hraběte Martinice. Jak
milá byla tato úcta -blah. Aloisiovi, dokazuje. ná

1) Schmidl III. díl, kniha V. str. 958.; tentýž, kniha VI.str. 1122. x
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sledující událost. Jeden žák, jenž byl údem Ma
rianské družiny, a také blah. Aloisia wotíval, šel
pro něco na půdu. Za ním přišel jeden člověk,
jenž ho k čemusi nečistému naváděl a mermomocí
na něho dotíral. Mládenec nemoha si jinak pomoci,
vzpomněl si na sv. Aloisia, poznaménal sesy. křížem
a skočil s okna dolů. Nic“se mu nestalo; vstav,
utíkal dále.!)

Po takových slavných projevech úety blah.
Aloisiovi víc a více zbožňých ctitelů přibývalo.
Sv. Alois se svým ctitelům hojnými milostmi také
odměňoval. Tak r. 1629. uzdravil jednoho člena
z Tovaryšstva Ježíšova v' Krumlově, a r. 1638.
vyprosil sv. Alois jedné vzácné paní v Brně, o které
již lékaři pochybovali, zdraví, když byla témuž
sv. Mládenci slíbila, že bude každého roku jeho
svátek sv. přijímáním oslavovati.

Sv. Alois přivábil k sobě r. 1637. i hlavu
korunovanou. Na jeho svátek téhož roku přišel ho
totiž uctít sám císař Ferdinand III. Meškaje tehdáž
řečený císař v Praze, sestoupil s hradu pražského
do chrámu Páně sv. Salvatora se svým bratrem
Leopoldem a celým svým dvorem, a byl tam na
slavné mši sv., kterou obětoval biskup vesprymský
a kancléř uherský hrabě Jiří Lippay. Jeho příklad
pohnul i druhé k úctě andělského mládence.?)

V potomních časech úcta sv. Aloisia ještě více
vzkvétala. Věřící lid si víc a více sv. Aloisia

obliboval, zvláště když náboženské, vědomí u ka

1) Svoboda, Marianská družina, str. 47. díl II.
2) Schmidl IV. díl, kniha II. str. 368.
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tolikův oživlo. Mezihorlivé ctitéle sv, Aloisia-náleží
i náš slavný jesuitá Bohuslav Alois Balbín, horlivý
milovník jazyka českého a dějepisec..Na sv. Aloisia
napsal: několik latinských votivních básniček. Ke eti
českého jména můžeme i sděliti;-že sv. Alois;našel
mezičeskými :údy (sodály)Marianaké družiny. hor
livého následovníka. -Byl.'to mladý hrubě Václav
Kolovrat Libštejnský. Byl jediným dítětam a dě
dicem otce svého Zdeňka, a poněvadž jeho. strýc
Heralt byl bezdětek, dědil i po otci a po, strýci
panství astatky Sloup, Svojkov,Konojedy a Hrádek.
Též u něho trvalo dlouho než dostal od otce do
volení, aby směl vstoupiti do: řádu "Tovaryšstva
Ježíšova, a. jakmile je obdržel; ihned na to po
mýšlel, aby. se sv. Aloisiu co nejvíce stal podobným
K vůli lepšímu vycvičení se ve vědách byl poslán
do Říma a byl tam tak dokonale a svatě živ, že

starší Otcové říkávali: „Znali jsme Aloisia za živo
bytí a víme veškeré jeho způsoby; — ejhle náš
Václav Kolovrat je celý Alois.“ — A jako Bůh
Aloisia z tohoto světa na onen svět ve věku 23let

povolati ráčil, tak se i jemu zalíbilo Václava
v tomtéž věku v Římě k sobě odvolati (r. 1659.).
Zemřelť v takové: pověsti svatého života, že jej
nejinak nežčeským Aloisiem nazývali.—

Můžeme milým, čtenářůmdáti zprávu, jak bylo
svatořečení sv. Aloisia oslavenov Praze, v Olomouci
a v Brně. Jak jsme vyprávěli, byl sv. Alois pro
hlášen za svatého dne31. prosince 1726. ve chrámu
sv. Petra v Římě. Óslava jeho svatořečeníkonána
pak roku: následujícího. Poněvadž byl se svatým
Aloisiem zároveň svatořečen sv. Stanislav. Kostka,
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rodemPolák, konala se větším dílem všude oslava
jejich svatořečenínajednou.:

U sw. Klimenta v Praze -konala se oslava
svatořečení sv: Aloisia a Stanialava:s takovou slávou,
žecelá Praha byla jí -unesena. Takové. výzdoby a
takové oslávy niktěrak neočekávali. Kostel. byl celý
zvenčí opraven a okrášlen, postavena i přéd kostelem
slávobrána ozdobená malbami, v kostele -všečky
pilíře a zábradlí byly milánskými koberci nachové
barvy z damašku ověšeny; hlavní oltář byl tak
ozdoben, až lidem oči přecházely. Okrasu v kostele
zvětšovaly velice pěkně provedené obrazy znázorňující
jednotlivé události a ctnosti: ze života:jmenovaných
svatých. .Slavnosť zvýšovala rozmanitá processí,
jichž se zůčastnil nejen obecný lid, ale vhojném
počtu i šlechta. Slávu svatých -hlásali výborní ka
zatelé v řeči české, latinské, německé a italské.
Vydány v oněchřečích i knížky s obrázky světců
s jejich životopisy a rozdány po tisícech mezi lid,
čímž velice úcta k nim vzrostla.

U sv. Ignáce oslaveno svatořečenínašich
světců dne 24. srpna na 12. neděli po sv. Duchu.
Po celou oktávu vystavena nejsv. Svátosťk veřejnému
úctění, pak byla slavná mše sv.; nešpory aslavné
požehnání. Nejslavněji dopadl: čtvrtý den slavnosti.
Ve středu vedeno totiž z kostela sv. Klimenta

slavné processí. Na počátku průvodu šly jednotlivé
cechy s třemi menšími prapory, cechy s prapory
většími zaujaly místo na náměstí u kostela sv. Ignáce
v ladném pořádku. Za cechy s prapory jel na koni
šašek (egues cornicus famam representans), 8 ním
jeli studující na koních. Pak vezen navoze „genius
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Tovaryšstva“ znázorňující jeho .ctnosť ':a ' učenosť.
Za vozem šli pěší městští granátníci s hudbou: Za
nimi následovali studující z. eelého města Prahy.
Každá ::třída studujících -byla označena -dvěma
prapory. :Za I. třídou gymnasijní nesen krásnýobraz
sv. Stahislava na -žerdi vztyčený a kolem něho
šlo 6 studentů nesoucích hořící.'pochodně..Mezi IL,
I.. (mediam et summam) a IV.-třídounesen obraz
sv. Aloisia, kolem něhož šlo zase šest studujících s po
chodněmi. Za V. a VI. třídou hráli trubači nej
vyššího purkrabího a jeli Poláci ezbrojeni kopími
vavřínem ovinutými. Na to vezen obraa, představující
ctnosti sv. Stanislava, doprovázený polskou šlechtou.
Za posluchači filosofie jela španělská jízda vezoucí

-jiný obraz svatých oslavencův a za -ním mnoho
studujících na koních. Po. studentech kráčeli boho
slovci, taktéž s významnými obrazy, za nimi pak
hrál hojný počet hudebníků. Z řeholníků zůčastnili
se průvodu kapucíni, servité a' františkáni. Pak šla
celá novoměstská rada. Před. zástupem kněží hráli
zase hudebníci, za nimiž kráčeli čtyři městští faráři
a vůdce celého průvodu a celebrant Jan Mořic
Martin, kanovník arcijáhen u sv. Víta. Kázaní
činil kan. Jan Libertin. Po čas průvodu ozývala
se z ostrovů Vltavy střelba. Před ehrámem
sv. Ignáce, koberct ozdobeným, postavena byla
krásná slávobrána. |

V Olomouci, kde měli otcovéz Továryšstva
velikou kolej a proslavené školy, oslavovala se jejich
svatořečení na dvanáctou neděli po sv. Duchu
v měsíci srpnu r. 1727. K důstojné oslavěučinili
otcové vše, co mohli. Chrám Páně: a Panny Marie
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Sněžné byl nádherně uvnitř 1 zvenčí ozdoben péčí
a náklademotcův, a vzácným přispěním kardinála
Wolfganga Schrattenbacha a kanovníků kapituly
olomoucké u sv. Václava, kteří krásné koberce a
drahocenné stříbrné náčiní ke mši svaté darovali;
celá vnitřní úprava. chrámu Páně byla. nad
míru ladná. A nejen město Olomouc putovalo
do domu Božího, ale i celá okolní Morava
v ustavičných zástupech a processích se tam tlačila.
Takové krásy ještě nikde ve chrámu Páně viděti
nebylo; zdálo se tam býti jako v ráji. I o processích
jest se nám zmíniti, že tak pěkné a drahé obrazy
sv. Aloisia a Stanislava na žerdích vztyčené měla,
že se mnohým velice podivováno. Slavnosť trvala
po celých osm dní.

V neděli vyšlo kolem osmihodin ráno z metro
politníhochrámu Páně u sv. Václava slavné processí,
jež vedl první prelát a děkan kapituly Vilém Vojtěch
Libštejnský hrabě Kolovrat, a šlo hlavnímiulicemi
města do kostela Panny Marie Sněšné. Průvodu
sůčastnili se všickní školáci škol triviálních !) žáci
akademie nebo vysokých škol olomouckých, kon
gregace Marianská a jiná nábožná bratrstva se svými
odznaky, jež doprovázela hudba, dále všecky
duchovnířády žijící v Olomouci, řeholníciTovaryšstva
Ježíšova nesouci hořící svíce v rukou, veškero
světské duchovenstvo s kanovníky olomoucké Ka
pituly. a katolická šlechta moravská.

Když přišlo processí do kostela, začala slavnosť
chvalozpěvem sv. Ambrože: Tebe Bože chválíme,

1) T. j. národních, zde se učili čísti, psáti a počítati.
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pak následovala slavná biskupská mše sv., -kterou
sloužil za četné přísluhy biskup hipponský Julián
hrabě Braida di Ronsecco. Pak bylo kázaní, které
měl jeden věhlasný kazatel z řádu sv. Dominika.

"Odpoledne byly slavné nešpory a po nich zase
kázaní, jež přednesl kazatel z Tovaryšstva, pak
zpívány krásné chvalozpěvy, provedeno oratorium
ku poctě jmenovaných svatých složené a sv. po
žehnání s nejsv. Svátosti. Po celý týden konány
slavné služby Boží, jež měl některý kanovník, po
nich bývalo zase kázaní a odpoledne litanie se
sv. požehnáním. Konána i processí do chrámu
Matky Boží, doprovázená několika kanovníky.
V pondělí oslavovala ve chrámu Páně svatořečení
našich světců celá universita olomoucká, ve středu
dostavily se ke slavnosti kongregace (bratrstva)
německé, jimž kázal o obou světcích kazatel z řádu
Bernardinů, ve čtvrtek se zůčastnil slavnosti kněžský
seminář- (convictus pontifico caesareus), jda ve
slavném průvodu, ku kterému se „přidala městská
rada olomoucká a veškeří řeholníci; v průvodu
neseny čtyři krásné obrazy sv. Aloisia a sv. Stani
slava. V sobotu byla na slavnosti řečené latinská
kongregace, která se dostavila v krásném průvodě
vedením zmíněného preláta Viléma Vojtěcha Libštejn
ského s devíti obrazy vztyčenými na žerdích,
s hudbou, ano i s mnohými členy městské rady.
Kázaní měl o obou sv. sodálech Marianské družiny
prelát Libštejnský hrabě Kolovrat sám. (Vyňato
z Historia Collegii Olomucensis a. 1727.) V oktávu
t. j. na druhou neděli měl před slavnou mší sv.,
již sloužil městský farář od sv. Mořice, kázaní

„Dědictví“. 23
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o obou Svatých rektor koleje ze Staré Vody.
Tohotéž dne byl chrám Páně zase nabitý. Od
poledne se slavnosť skončila obyčejnou pobožnosti,
jak jsme již výše popsali. Počet kommunikantů
byl ovšem veliký. —

V Brně konána slavnost 24. srpna a po
celou oktávu. Den před tím zvonilo se všemi zvony
po celou hodinu. Kolem 9. hodiny ráno vyšlo ze
chrámu sv. Petra processí, jež vedl probošt hrabě
z Thurnu a Valdesassina. Byla na průvodu mládež
školní a čtvero bratrstvo pod prapory. Za latinskou
větší družinou kráčeli řeholníci ze čtyř řádů
v hojném počtu se dvěma jejich provineiály. Pak šli
novicové a kněží Tovaryšstva 1 z Tuřan v ornátech.
Potom hudba a kněžstvo, mezi nimiž byli i kanovníci
od sv. Petra. Za proboštem kráčel nejvyšší zemský
hejtman moravský s jinými úředníky královskými
(de regio tribunali) a velký zástup lidí. Neseno bylo
6 obrazů-nažerdích, na nichž se představovaly zázraky
a čelné ctnosti světců našich. Také šla čtverá hudba.

Kostel byl rovněž ozdoben a pln světel. Po chvalo
zpěvu ambrosianském měl krásné kázaní farář
hustopečský, doktor sv. Písma a práv. Mši svatou
slavnou na to sloužil svob. pán Jan de Zielesky,
kanovník olomoucký a infulovaný prelát. Odpoledne
o třech hodinách po nešporách "činil o svatých
Stanislavovi a Aloisiovi v jídelně krásně vyzdobené
řeč mladší hrabě Karel Filip Hohenzollernský a
Sigmaringský, posluchačretoriky (6.třídy gymnasijní),
která se velmi líbila. Na večer uspořádáno slavné
osvětlení školních místností, zpěvy a hudba. Po
osm dní slavnosti konány; osmého dne přišlo pro-.
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cessí z Tuřan, k němuž se připojili lidé z Polehradie
a Divák (Divacensis) 8 farářem, pak z Rečkovie
také s farářem, kterýž měl kázaní v řeči české.
Slavnou mši sloužil tenkráte prelát Premonstratů
ze Zábrdovic. Odpolední pobožností slavnosťskončena.

Po tolika skvělých oslavách sv. Aloisia 'za
pustila jeho úcta ještě hlubší v srdcích nábožných
kořeny. Praví se, že se má kouti železo, dokud je
žhavé a věřící, jsou-li jednou horlivi, musejí býti
v horlivosti udržováni. Tak se dělo ohledně úcty
sv.-Aloisiánské 1u nás. Kněží vytrvale povzbuzovali
lid k úctě sv. Aloisia ; toho dokladem jsou nám
starší obrazy sv. Aloisia ve mnohých chrámech.
Lidu dostalo se i knížky o sv. Aloisiovi od Jakuba
Václava Hettyga, pod názvem: „Nevinnosť kající,velikosťsvatýchAloisiaGonzagya© Stanislava.
Kostky z T. J. od Benedikta XIII. za svaté vy
hlášených.“ Vyšla ještě roku 1727. v Jindřichově
Hradci. — Téhož roku vyšla i druhá knížka o
svatém Aloisiu pod názvem: „Krátký výtah života
sv. Aloisia Gonzagy z T. J. jakožto i také hodinky,
litanie a jiné modlitby“, vydána byla v Praze u
sv. Klimenta. R. 1747. vydán nový životopis téhož
světce v Praze u sv. Ignáce. Řečená knížka zní:
„Od světa vábený, od Boha jatý Aloisius“.!) —
Pravděpodobno též, že se už záhy u nás šestinedělní
pobožnosť rozšiřovala.

Až do zrušení řádu Tovaryšstva Ježíšova úcta
jeho vydávala utěšené ovoce, neboť Otcové si dati
všemožnou práci na mravném povznešení lidu,

1) Jungmanova Historie literatury české.
230
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zvláště ohledně sv. nevinnostř. Než i když byl řád
Tovaryšstva Ježíšova zrušen, na sw. Aloisia ne
zapomenuto. Najdeme mnoho lidí v našem národě
pokřtěných na jméno Alois a Aloisie, třeba mnozí

nevěděli, že jejich sv. patron byl“členem neprávem
kaceřovaného Tovaryšstva Ježíšova. Šestinedělní po
božnosť ke sv. Aloisiovi docházela již před r. 1848.
u lidu obliby. Vydánať již r. 1838. od Jana Krbce.
Šestinedělní pobožnosť k uctění nevinného sv. mlá
dence Aloisia (Gonzagy z Tovaryšstva Ježíšova, pa
trona čistých srdcí, která se dočkala r. 1884. osmého
vydání. Roku 1849. vyšla od A. Brunona Fusíka
„Devítidenní pobožnosťke sv. Aloisiovi“ v Jindřichově
Hradci s krátkým životopisem, později vydal Jan

„Nep. Frant. Desolda velice pěknou: „Modlitební
knihu' pro ctitele sv. Aloisia“ v Praze u B. Stýbla.
Když po letech 48tých náboženský duch u nás
oživl, ctěn svatý Alois také vroueněji. Zvláště byl
představován za patrona školní mládeže; žáci obec
ných a středních škol mívali za doby, kdy škola
byla náboženskou, na. sv. Aloisia prázdno, chodili
do kostela, mívali i na mnohých místech o svatém
Aloisiu kázání, ba přistupovali na svátek sv. Aloisia
ke svatým Svátostem, tu i onde svěceny pro školní
mládež prapory s obrazem sv. Aloisia a také mládež
dospělejší k úctě sv. Aloisia přidržována. Projdeme-li
všecky chrámy Boží v našich vlastech v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku, tuším, že nalezneme hojnosť
obrazův a soch sv. Aloisia. O kéž by dal všemohoucí
Běh, aby sv. Alois byl ode všech na dále vroucně

' uctíván!
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Hlava V.
Oslava svatořečení sv. Alolsia rokn 1727. ve Vídni

a ve Štýrském Hradoi.

Velikolepé bylytéž oslavy svatořečenísv. Aloisia
ve Vídni a ve Štýrském Hradci. Oslava
svatého Aloisia ve Vídni proto zvláštní zmínky za
sluhuje, poněvadž ji uspořádal sám -panující dvůr
rodiny Habsburské, maje císaře Karla VI. v čele.

Slavnosť konala se na první neděli v měsíci

srpnu; započala slavným průvodem, jenž se hnul
ze chrámu Páně sv. Štěpánaa ubíral se do kostela
Tovaryšstva Ježíšova. V čele průvodu šly školní
dítky obojího pohlaví, bylo jich aspoň tisíc párů,
rozděleny jsouce po třídách a majíce zvláštní šaty.
Za nimi nesen byl -obraz na žerdi, představující
uměleckýmzpůsobem výjevy ze života sv. Aloisia
a sv. Stanislava. Pak šly Márianské družiny žáků
Tovaryšstva, za nimi kongregace universitní a mnoho
iných mládenců z města Vídně,jmenovitě ze šlechty.
Všichni drželi v rukách hořící pochodně a bylo
jich na čtyři tisíce. Před sodály Marianské družiny
šla hudba, potom členové ostatních družin Vídeň
ských nesouce na žerdích obrazy, zobrazující roz
dílné příběhy ze života obou světců.

Po těchto přečetných družinách teprve šli v prů
vodu všickni řeholníci, meškající ve Vídni a v před
městích, za nimi členové Tovaryšstva Ježíšova po
čtem dvou set. Šli buďto v rouše klerikův anebo
v šatech kněžských. Přede členy Tovaryšstva nesen
zase veliký obraz, na němž byl vyobrazen sv. Ignác
se sv. Stanislavem 'a sv. Aloisiem. Byl na něm.
nápis: „Sancti Patris Ignatii gloria in duobus suis
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filiis gemina“, po česku: „Sláva sv. Otce Ignáce
dvojitá ve dvou jeho synech.“ Za členy Tovaryšstva
šla čestná pážata císařského dvora, městská rada,
hodnostáři universitní a vojenští, vysoká šlechta,
kanovníci rozličných kollegiátních chrámů, metro
politní kapitula, arcibiskup a kardinál Colonits
(Kolonič), papežský nuntius a vyslanci rozličných
cizích dvorů. Na konci průvodu šel sám císař
Karel VI. s císařovnou Alžbětou Kristinou, arci
vévodkyně Magdalena a arcivévodové se svými
dvořany, tělesnou stráží a vyšším úřednictvem.

Průčelí chrámu a kláštera professův bylo
skvostně okrášleno koberci a sochami, znázorňujícími
rozmanité události ze života oněch dvou svatých,
chrám Páně rovněž byl vzácně ozdoben a zářil
v moři světel. Nelze ani vylíčiti, jaká veliká česť
prokazována ode všech přítomných našemu svatému
Aloisiovi. Zástupy lidstva se do. chrámu Božího
hrnuly, radostí až slzíce. Slavné mši sv. byli celý
císařský dvůr a veškeří vyslanci přítomni; odpoledne
byly rozpravy o obou světcích, prozpěvovány chvalo
zpěvy, provozována s hudbou oratoria, večer celé
průčelí chrámové a klášterní bylo osvětleno a na
tisíce diváků nemohlo se ani pohledem na veškerou
krásu nasytiti.

Slavnost konala se po úplných osm dní a
vždycky s nesmírnou slávou. Opravdu nelze říci, co
více člověka překvapilo, zdali nádhera, či zbožnost.
celého města Vídně. Praví se, že pouze bratrstvo
sv. Aloisia věnovalo na tu oslavu přes tři tisíce
zlatých! „Byla to, jak píše jeden současníka očitý
svědek oné elavnosti, věru tak veliká, skvostná,
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velkolepá, srdečná a vroucí oslava, že, jak se vše
obecně za to mělo, nedala se nikde jinde v Ra
kousku očekávati.“ 1)

Ve Štýrském Hradci, památném 1 tím, že tam
náš blahoslavený Jan Sarkander studoval, slavila se
oslava sv. Aloisia a Stanislava na svátek sv. Andělů

Strážných podobným slavným způsobem, jakož i
v mnohých jiných městech.

. Hlava VL

Oslava třistaleté památky sv. Aloisia u nás-a v Římě,

Otcovská slova sv. Otce Lva XIII., vybízející
všecky křesťany k důstojné oslavě třistaleté pa
mátky smrti sv. Aloisia, neminula se se žádoucím
účinkem. Letošní rok jest v pravém slova smyslu
Aloisiánským rokem. Jakmile slova sv. Otce došla,
činili nejdůstojnější naši velepastýři co mohli k oslavě
světcově; povzbuzovali svůj lid ku všemožné oslavě
v diecésanních oběžnících neb ordinariatních listech,
vyslovili zvláště své přání, aby mládež, jmenovitě
studující, byla o památce první toho druhu poučena,
ctnosti světcovy aby jí byly za vzor dány a by ke
svatým svátostem v hojném počtu přistupovala.
Doporučeno bylo konání třídenní a šestinedělní po
božnosti ke cti sv. Aloisia. Důstojné duchovenstvo
v diecésích českomoravských zdvojnásobnilo svou
horlivost ve příčině konání pobožností kecti anděl
ského mládence. Třídenní pobožnosť konána ná

mnohých místech velice slavně. (Okrášlen ole

!) Litterae annuae societatis Jesu provinciae Austriacae
r. 1727. Dieci glorie di 8. Luigi str. 125—127.
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aneb obraz sv. Aloisia nádherně kvítím a světlem.
Konána 1 častá kázaní o sv. Aloisiovi: šestinedělní

pobožnosti konány s větší horlivostí. Účastenství
ve přijímání svatých svátostí ku poctě světcově
bylo daleko větší než jiná léta, na mnohých místech
můžeme říci nevídané; horlivosť v plnění křešťan
ských povinností oživena. Tu i onde došli věřící
na přímluvu sv. Aloisia, kterého dříve málo znali,
hojného požehnání v ohledu duchovním, ano i vy
slyšení v záležitostech časných. Na oslavu svatého

Nynější Kastiglione.

oslavence napsány v časopisech -mnohé články, po
jednávající o životě a ctnostech sv. Aloisia, vydány
1-v Brně letošího roku dva spisky v knihtiskárně
benediktinů rajhradských, a na dřívější spisy k roz
množení jeho úcty vydané na př. od P. Al. Hrudičky
hojně upozorňováno, a jistě mnoho jich dostalo se
do rukou zbožného věřícího lidu.

Nejslavněji, jak se samo sebou rozumí. konána
oslava sv. Aloisia v Kastiglione a v Rímě. Divná
věc! Starý zámek kastiglionský jest již rozbořen,
zbyly z něho jen holé zdi, po rodině Gonzagů
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z Kastiglione není již ani památky. — Vymřel totiž
rod ten Aloisiem Filipem Gonzagou r. 1819. Léno
kastiglionské před tím však již za Marie Terezie
Rakousku postoupeno. Alois Filip dostával až do
své smrti za odstoupení onoho léna deset tisíc zlatých
ročního výslužného.!) Ale Aloisiovo jméno neustále
žije v ústech tisíců a milionů zbožných křesťanů,
ctitelů to Aloistových, a všecko upomíná v Kastiglione
na sv. Aloisia. Jest sice Kastiglione jen městečko,
ale pro ctitele světeovy zrovna jako Betlémem. Má
několik chrámů Páně. Mezi nimi vyniká nade
všecky chrám sv. Aloista, s překrásným kůrem a
hlavním mramorovým oltářem. Nad oním oltářem
se uchovává v mramorovém výklenku ve skvostném
relikviáři hlava sv. Aloisia. Dále odpočívají v onom
chrámu Páně ctihodné služebnice Boží. Cinzia,
Olympia a Gridonia, svaté to neteře našeho světce,
a jsou tam ještě jiné vzácné ostatky sv. Aloisia.
Krom toho jest tam ještě farní chrám, klášterní
chrám zvaný Disciplinů, klášter panen Ježíšových,
založený od zmíněných a známých nám neteří
sv. Aloisia, kostel kapucínů a jiná místa sv. Aloisiovi
zasvěcená, kdež jsou větší jeho ostatky. Již od jara
konají'se do Kastigliona poutě, mnohé doprovázeny
1 biskupy. Béře v nich v hojném počtu podíl
mládež obojího pohlaví a přistupuje tam hromadně
ke sv. přijímání. Jaké to krásné podívání zvláště
na mládence, když v počtu několika set posilňují
se chlebem andělským!

(Oslava svátku sv. Aloisia trvala po několik

1) Viz Jozzi Vita:nnova dis. Luigi, Rodokmen: Gonzagů.
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dnízpůsobem co nejskvělejším. Ve svátek sv. Aloisia
byla tam otevřena i výstava pořádaná ku poctě
sv. Aloisia. Bylyť tam vystaveny obrazy sv. Aloisia,
které se dosud přechovávají v Kastighoně, a byly
buďto za živobytí sv. Aloisia nebo nedlouho po
jeho smrti nákladem jeho příbuzných zhotoveny,
taktéž obrazy jeho předků a potomních knížat
kastiglionských, rovně i kněžen z rodu Gonzagů a
osob, které se sv. Aloisiem obcovaly. I památky
po rodu Gonzagů zachované a vůbec knihy o
sv. Aloisiu v řeči latinské, italské a jiných sepsané.

Podobná veliká výstava odbývala se-i v Římě,
v Pise a v jiných městech se také upomínky na
sv. Aloisia dosud zachovalé ukazovaly.

Nade všecka města vynasnažilo se o důstojné
oslavení stoleté památky sv. Aloisia věčné město
Řím. Střediskem veškeré oslavy byl chrám svatého
Ignáce, kdež odpočívá tělesná schránka světcova
pod jeho oltářem. Již týden před svátkem sv. Aloisia
konala se v témže chrámu Páně duchovní cvičení

od znamenitých kazatelů z Tovaryšstva Ježíšova.
Při jednom kázaní byli posluchači tak uneseni, že
jako na projev souhlasu s kazatelem začali tleskati.
Kázaní konala se třikráte denně. Chrám Páně byl
krásně ozdoben. Sloupy byly červenou látkou se
zlatými portami zakryty, pouze umělecké mramorové
okrasy krásně z červené půdy vystupovaly. Osvětlen
byl chrám nesmírným počtem světel. Nahoře na
římsách kolem -dokola bylo aspoň 2500 světel.
V sobotu večer před svátkem sv. Aloisia slavil
kardmál vikář Lucidus Paroechi nešpory. Ve



— 363 —

chrámu Páně bylo lidu zrovna natlačeno. Celý
chrám zářil v moři světel, a zvláště -oltář sv. Aloisia
ozdoben květinami. Rakev andělského mládence

byla tenkráte bez skleněné pokryvky, bylo ji lépe
viděti. Nábožní ctitelové dávali si na ní dotýkati
obrázky a růžence. Nelze ani popsati ony nespočetné
dary a překrásné adresy zcelého světa, ve kterých
se mládenci a dítky službě sv. Aloisia zasvěcovali a
pod jeho ochranu stavěli. Byly vázány v hedbávných
a zlatých deskách, některé byly na způsob obrazů
s drahocennými rámei vyhotoveny. Mezi nimi vy
nikala zvláště adresa z diecése pražské a kralo
hradecké a chorvatská svou skvostnou vazbou.
Všickni národové byli jimi zastoupeni, ano 1Angličané
a Amerikáni. Byli mezi nimi též mládenci pro
testantští (dvandělíci).

Zvláštní zmínky zasluhuje adresa mladého krále
španělského a jeho sester Mercedes a Marie Terezie.
Donesl ji na hrob sv. Aloisia vyslanec španělský
u sv. ŠStolice. Jest na ní krásné věnování svatému

Aloisiovi a podpis malého krále Alfonsa XIII. ařečenýchjehosester.Jestovrouben| hadovitou
ovrubou (meandrem), uprostřed ovruby na vrchu jest
obraz sv. Aloisia Gonzagy a na spodku ovruby
uprostřed podobizna mladičkého krále Alfonsa. Druhá
adresa pocházela od vnučky našeho císaře pána a
dcerušky + korůhního prince Rudolfa, arcikněžny
Alžběty. Jest na ní podepsána mladá arcikněžna
Alžběta a přidána její podobižna. Také i jména
mladých arcivévodů a arcivévodkyň skví se na
adresse rakouské. Na adresše španělsképotkáváme se
se jmény znamenitých a vysokých rodů šlechtických
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ze Španěl. Velice krásný byl zpěv na nešporách,
že se až člověku zdálo, že jest v nebi u sv. Aloisia.

Dojemné bylo osvětlení kostela sv. Ignáce večer
po nešporách. Celé kostelní průčelí jakoby téměř
hořelo. Na okně zářilo mezi oblouky světel dvojité
W a pod ním S. L., což znamenalo eviva san Luigi
— ať žije sv. Alois. Četné řetězy různě zbarvených
lampionů, modrých, červených a bílých lampiček
zvyšovaly krásný dojem ještě více. V městě bylo
i mnoho domů ke cti sv. Aloisia osvětleno.

Však nejkrásnější slavnosť byla přecena svátek
sv. Aloisia. Bylo více než 13.000 lidí u sv. přijímání.
Oltáře u sv. Ignáce byly ustavičně obklopeny knězi
obětujícími Bohu obět nejčistší ; zvláště oltář svatého
byl v pravém slova smyslu knězi a nábožnými
věřícími obležen; bylo na něm i mnoho krásných
darů. Sám sv. Otec daroval ku poctě sv. Aloisia
kalich z ryzího zlata. Sv. Otec sice se do chrámu
sv. Ignáce dostaviti nemohl, poněvadž se nesmí
z vatikánu ani hnouti, ale sloužil ve svě soukromé
kapli na úmysl křesťanské mládeže ke cti sv. Aloisia
mši sv. Bylť o to požádán od spolku katolické
mládeže. "Toho samého dne sloužil slavnou mši sv.
v kostele sv. Ignáce kardinál vikář svatého Otce,
Paroechi. Po celých pak osm dní konal slavnou
mši sv. některý kardinál, kázal některý znamenitý
církevní hodnostář aneb arcibiskůp, nešpory měl
vždycky některý slavný kazatel a pobožnosť se
každého dne končila slavným požehnáním s nejsv.
Svátosti, jež uděloval některý, v Římě meškající
kardinál. Dne 28. června, v poslední den oktávy,
sloužil slavnou mši sv. kardinál: Rampolla, kardinál
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Parocchi učinil odpoledne překrásné kázaní o svatém
Aloisiovi. Popisoval v kázaní, jaké slávy požívá
sv. Alois v nebi. Po kázaní měl slavné požehnání
nejsv. Svátostí kardinál Monaco la Valetta, děkan
kolegia kardinálů. Téhož dne přistoupilo množství
jinochů z různých spolků ke společnému svatému
přijímání. Všech věřících pak, kteří za dobu oněch
slavností ku Stolu Páně přistoupili, bylo 37.000.
Po požehnání zakončila slavnosť chvalozpěvem Te
Deum (Tebe Bože chválíme) a večer bylo znova
krásné osvětlení chrámu sv. Ignáce. Mládež pro
volávala venku: Ať žije sv. Alois Gonzaga! ať žije
katolická mládež! Oním oktávem není ještě všem
slavnostem konec. Slavnosti mají trvati po celý rok.
V měsíci září konány poutě mládenců z celého
katolického světa ke hrobu sv. Aloisia. Přijel veliký
počet poutníků z Rakouska, z Francie, ze Španěl,
ze Švýcar, ano i z dálné Ameriky. Poutníci měli
slyšení u sv. Otee. Jména účastníků oněch poutí
byla zapsána ve dvojí album a podána sv. Otci.

Jak milá.jest Bohu úcta sv. Aloisiovi pro
kazovaná, o tom svědčí nové dva zaručené zázraky,
které se na přímjuvu sv. Aloisia staly. Jistá panna
z diecése Lucké, která byla raněna mrtvicí, nabyla
náhle zdraví a učitelce, nedaleko Trevisu, jež ztratila
úplně hlas a jež si ve svém zármutku téměřzoufala, hlas
se vrátil, když byla vykonala ke sv. Aloisiovi devíti
denní pobožnosťt. |

Hlava VII.
O původu šestinedělní pobožnosti a způsobu, jak ji konati.

V předešlé hlavě jsme vykládali, že letošího
roku se obzvláště borlivě konala.na mnohých místech
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pobožnosť šestinedelní ke sv. Aloisiu. Poněvadžpak
na mnohých místech mnozí nevědí, jaká to pobožnosť
a jak ji konati třeba, podáme stručný nárys oné
pobožnosti. Úcta sv. Aloisia nabyla po jeho svato
řečení mnohem většího rozšíření slavením šesti

čtvrtků nebo pátků k uctění oněch šesti let,
kteráž sv. Alois v řeholi strávil. (Chodívali totiž
mnozí po šest nepřetršitých čtvrtků nebo pátků
ke sv. zpovědi asv. přijímání a konali krom toho
buď rozjímání anebo modlitby k uctění téhož světce.
Když pak sám sv. Alois ono uctívání sebe zvláštními
neobyčejnými milostmi a zázraky, které se na jeho
ctitelích staly, takto schvaloval, došla ona pobožnosť
čím dále tím větší obliby. Již roku 1730. vyšla
v Mantově Knížka nadepsána: „Pobožnosť šestidenní
ke cti šesti let, kteráž svatý Alois Gonzaga z To
varyšstva Ježíšova strávil, kterou může konati
každý, kdo si chce účinným způsobem jeho vele
mocnou ochranu získati,“ ona knížečka asi mocně
povzbudila lid k horlivému konání oné pobožnosti,
poněvadž již po čtyřech letech (r., 1740.) vyšla
v Mantově nová knížka u téhož nakladatele s nad

pisem: „Šest neděl ke cti sv. Aloisia Gtonzagy z To
varyšstva Ježíšova,“ od P. Dominika Facoanoniho
T. J. Ctitelů sv. Aloisia přibylo a pro lepší pohodlí
své začali konati onu pobožnosť po šest neděl.
P. Dominik Faoccanonibyl dle všeho původcem té po
božnosti a za tři leta se tak rozšířila, že r. 1739. P.
generákTovaryšstva Ježíšova, František Retz, sv. Sto
lici o odpustky za oněch šest neděl požádal a r. 1740.
skutečně na každou neděli plnomoené odpustky
uděleny byly. V letopisech Towaryšstva Ježíšova,
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v provincii benátské, lze v roce 1737.—1740. čísti,
že účastenství na pobožnosti šesti neděl, zavedené
nedávno ke cti sv. Aloisia, bylo veliké a že pošlo
z knížky, která byla w Mantově tištěna. V ná
sledujících třech letech bylo dle těchže zpráv
ročních takové účastenství studujících v oné po
božnosti, jaké bývalo na měsíčním generálním
(společném) sv. přijímání. Ve zprávách z let 1746.
až do 1749. se již píše, že slavení šesti neděl ke
cti sv. Aloisia se koná. nejen v kostelích Tovaryšstva
Ježíšova, ale i v jiných. V letech 1754—11758.byla
již ta pobožnosť tak rozšířena, že to pokládáno
téměř za hřích ji nekonati.

Konání této: pobožnosti nemůžeme dosti od
poručiti. Doporučují ji ony nesčetné milosti, které
sv. Alois při této pobožnosti ctitelům vyprošoval a
posavad vyprošuje. Mnozí se častější sv. zpovědí a
sv. hodným přijímáním lépe poznali, jiní se zcela
obrátili, jiní se zase stali ve ctnosti horlivějšími,
mnozí a mnozí si vyprosili na sv. Aloisiovi milosť
svaté čistoty, šťastné volby stavu, milosť setrvání
v dobrém, ano i mnohá zázračná uzdravení, která
by si jinak nebyli vyžádali. Můžeme upřímně vy
znati, že když se ta pobožnosť náležitě koná, po
dává pravé divy milosti Boží. Aby si nábožní'ctitelé
sv. Aloisia onu pobožnosť oblíbili a k větší úctě
andělského světce se povzbudili, podáme zde naučení,
jak by se konati měla.

Pobožnosť šestinedělní ke cti sv. Aloisia možno

konati kdykoli v roce, buďto před svátkem
sv. Aloisia, nebo po jeho svátku. Na každou z oněch
šesti neděl jsou uděleny plnomocné odpustky, avšak
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musí se ta pobožnost konati po šest neděl bez
přetržení. Kdyby někdo vynechal jen jednu neděli,
nezíská plnomocných odpustků. Tu třeba pobožnosť
začíti znova, neboť zpovědník nemůže místo toho
uložiti jiný dobrý skutek. Aby kdo získal těch
odpustků, jest předepsáno, aby vykonal každou
neděli sv. zpověď a přijal nejsv. Svátosť oltářní, a
budto po nějaký čas ke cti sv. Aloisia rozjímal,
anebo. se něco ústněmodlil, nebo též některý dobrý
skutek vykonal ; dostačí též pomodliti se 6 Otčenášův
a 6 Zdrávas a 6krát Sláva Otci i Synu i Duchu
svatému ... Sv. zpověď a sv. přijímání možno již
přijati v sobotu, ale ostatní dobré skutky t. j.
anodlitby, nebo almužnu nebo jiné dobré skutky
třeba v neděli vykonfti. (Dekret sv. kongregace
odpustků ze dne 6. října 1870.)

Také se krom hodného přijímání svatých svátostí
odporoučí, častěji sjji“ týden si umíniti život po
lepšiti. Dobře jest tu modlitby přel oltářem
sv. Aloisia vykonati, a kde jich koná onu pobožnosť
víc- odporučuje se, aby všichni hodinky ke
sv. Aloisiu v kostele zpívali a tím více ctitelů
sv. Aloisiu získali. Nejlépe jest o ctnostech sv. Aloisia
ještě aspoň půl hodiny rozjímati. Pro první neděli
radíme rozjímati o čistotě sv. Aloisia, druhou neděli
o jeho horlivosti v: modlitbě, třetí neděli o jeho
lásce knejsvětější Svátosti, čtvrtou neděli o jeho
lásce k Marii Panně, pátou o jeho lásce k bližnímu
a šestou neděli o jeho sebemrtvení. Není však nikdo
na ten pořádekvázán. Především, kdo onu pobožnosť
koná, má hleděti, aby se stal sv. Aloisiovi podobným.
Varovati se 1 nejmenšího hříchu potřeba'co nejvíce.
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Kdo se hříchu nechrání, toho pobožnosťjest marná.
Dobře i následovati sv. Aloisia v jeho úctě k nejsv.
Svátosti, k Marii Panně, ke sv. Andělům. Protož
nejsv. Svátost a Pannu Marii ve chrámu Páně
častěji navštěvuj a před nimi své srdce vylévej.
Modli se více jak obyčejně, krom obyčejných svých
modliteb, ještě jiné modlitby se modlívej. Můžeš
si též aspoň čtvrť hodiny čísti v Tomáše Kempen
ského. Nástedování Krista Pána, nebo v jiných
duchovních knížkách. — Každý týden se cvič ve
ctnosti, které máš nejvíce potřebí. Abys se lépe
poznal, zpytuj každý večer při modlitbě večerní
své svědomí. Měj obrázek sv. Aloisia v knížkách
a před očima; postačí však, když budeš míti obraz
sv. Aloisia na stěně a častěji naň pohlédneš. Velice
se sv. Aloisiovi zalíbíš, budeš-li ho následovati
v sebezapírání. Tak můžeš se varovati zahálky,
všetečnosti, zbytečného mluvení; nejez ničeho mimo
ustanovený čas ráno, v poledne a večer. Zvláště
pak ti radím varuj se pomlouvání a na cti utrhání.
Dávej rád almužnu, můžeš-li komu pomoci, s radostí.
pomoz, malé ditky veď k modlitbě, modli se za
jiné, zvláště za hříšníky, dávej druhým ve všem
dobrý příklad, a všecky své modlitby, práce a
utrpení obětuj každého dne ke cti a chvále Boží.
Nejvíce však přemáhej svou největší náklonnosť
k tomu neb onomu hříchu. Všecky své povinnosti
konej co nejsvědomitěji. Tvá pobožnosť bude též
sv. Aloisiovi tím. milejší, čím více budeš i jiných
k té pobožnosti naváděti a jim příklad dobrý ve
všem dávati. Důvěřuj však v Boha, s jeho pomocí
všecko dobře vykonáš a zpovědník ti také v tom

„Dědictví“. 24
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poradí. Radím ti, abys, chceš-li o ctnostechsv. Aloibia
rozjímati, přečetl si tu hlavu v tomto životopisu,
která o ctnosti té pojednává, a pak uvažova« jak
jsi se posud v té příčině choval;. když poznáš, že
jsi se dle příkladu sv. Aloisia neřídil, lituj toho a
umiň si pevně, že se budouenědle jeho. příkladu
zachováš a to dobré předsevzetí si častěji přes den
obnovuj. Můžeš si k rozmnožení důvěry ke
sv. Aloisiovi přečísti. o tom neb onom zázraku,
který se stal na přímluvu sv. Aloisia, jak popsáno
v této knížce.

Hlava VIIL

Sv. Alois vzor a patron mládeže.

Sv. Alois nedočkal se dlouhého věku, došed
pouze 23 let a tři měsíce. Proto také popředně
jest vzorem a patronem mládencův a panen. Žil
sice krátký čas, ale získal si takových ctností, že
nelze se jim -dosti vynadiviti. Nepůsobil nikde jako
učitel mládeže, ani neprospěl Tovaryšstvu Ježíšovu
jako kazatel nebo zpovědník, neproslul jako missionář
anebo mučeník, ani se nezůčastnil v řízení řádu
Tovaryšstva Ježíšova, ale přece vynikl nade všecky
své vrstevníky svatým životem, a to tak svatým.
že nikdo v řádě a ve světě se mu ve svatosti

života nevyrovnal.
Jen podívejme se blíže na jeho ctnosti. Již ve

věku dětinnémjeví ustavičnou náklonnosť k modlitbě,
kde jen může se skrývá, spíná jako nevinné pachole
své ručky a modlí se; když dorůstá, jest jeho nej
větším potěšením modlitba. V sedmém roce svého
věku již se modlívá tak vroucně a tak rád, jako
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nějaký světec. Nikdy od modlitby neustává, nejen
že vykonává modlitby ranní, polední a večerní, ale
1 přes den béře častěji knížky do rukou a říká
zkroušeně sedm kajících žalmů, 15 žalmů stupňových
a hodinky k Matce Boží; ani v nemoci neustává
se modlit. Když dospívá v letech, kde nejvíce
bývá pokušení a nebezpečenství, zdvojnásobňuje své
modlitby, modlí se jako pravý anděl. A což teprve
v řádě! Viděli jsme již v jeho životopise, jak
velikou váhu na modlitbu kladl, jako kdyby od ní
veškerá dokonalosťzávisela. Jeho život byl ustavičná
modlitba. Od modlitby se odtrhnouti pokládal za
veliké neštěstí. Když měl nemysliti na Boha, větší
trpěl bolesti, než když se neustále s Bohem obíral.
A poněvadž tak ochotně a rád se modlíval, proto
ušel tolika nebezpečenstvím, proto čistým zachoval
se od těžkéhohříchu po celý svůj život. Jak vážné
dává sv. Alois mládeži napomenutí, aby se chopila
též modlitby! Poněvadž se tak málo na modlitbu
mezi mládenci a pannami dbá, proto žijí tak mnozí
v ustavičné příležitosti a nebezpečenství hříchu.
proto u nich taková touha po požívání a světských
rozkošech. Mnozí. mládenci a panny předčasně
všemu dobrému odumírají, poněvadž nezakusili
sladkosti modlitby. Mládenecký a panenský věk
jest nejkrásnější z celého lidského života, jest to
věk radosti. Avšak jen ten může se v pravdě
radovati, jen ten dobře krásný ten věk stráví, kdo
jej hříchem, jmenovitě hříchy, o kterých sv. Pavel
zakazuje mluviti a v nich se kochati. nepokálí.

Hle, jak krásným vzorem jest v tom ohledu
sv. Alois! Není na něm nejmenší úhony, ani nej
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nepatrnější poskvrny. Jest čistý jako anděl, jeho
život jest nevinný jako nemluvně, jest ve své ne
vinnosti a neporušenosti spanilý jako lilie, dojímá
každého, jako jasný svit měsíce. Kdo ví, jak
sv. Alois tuto ctnosť zachovával, jak si svého těla
vážil, nemůže se mu nepodivovati. Kdyby nevim
jak se člověk spustil a sám tuto ctnosť čistoty ne
zachovával, přece příklad Aloistův mu vynutí
bolestný povzdech, poznává své neštěstí. Ví, jak
špatný život vede, a sám nad sebou se zastydí.
Jaké kouzlo chová v sobě tato Krásná ctnosť!

Mládenec a panna, kteří v tom ohledu jsou ne
úhonní, mohou s radostí hleděti na obraz svatého
Aloisia.

Ačkoliv sv. Alois necítil žádného hříšného hnutí

ve svém těle, přece měl se vždycky bedlivě na pozoru.
Opatroval tak tuto ctnost, jakoby byla v ustavičném
nebezpečenství. Vypravuje se, že obličeje císařovny,
ačkoliv dvě léta ji obsluhoval, téměř ani neviděl. Tak
se střežil všelikého zbytečného pohledu na osoby
druhého pohlaví a dobře činil, neboť -oči jsou, jak
píše prorok Páně, okna, kterými vchází smrť.
Nemá-li kdo očí svých v moci, dovoluje-li jim všecko,
nemůže tuto ctnosť neporušenu zachovati. Vtírají
se zajisté člověku všelijaké myšlénky a pokušení,
a mnohý nepokoj z neopatrnosti takové pochází.
A kolika hříchů jest taková neopatrnosť příčinou!
Sv. Alois však tak má oči podmaněny, že se mnozí

vyslovili, že nevědí, jaké barvy jeho oči byly. Vy
hýbal i všem společnostem, kde by byla nevinnosť
neobstála. Mezi jeho společníky vidíme jen lidi
dokonalé, lidem, jejichžto ráravní neporušenosť není
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známa, vyhýbá jako hadům. A také ve společnosti
nikdy špatných řečí a příkladů netrpěl. V městě
Turině neváhal i starce pro jeho nestydatosť po
kárati.. Budou-li si i v tom mládenci a panny
bráti Aloisia za vzor, vyhnou mnohému zlému a
uspoří sl na starosť mnohou slzu a bolest.

Sv. Alois uznával vždycky za potřebné po
slouchati. V celém jeho životě nenajdeme ni
nejmenší neposlušnosti. Poslouchal zákonů Božích
a církevních ve všem svědomitě, a svým rodičům
a představeným se ani dosti málo nikdy nezprotivil.
Rodiče ho proto tak milovali, že jich v ničem nikdy
nezarmoutil; vychovatel jeho František del Turco
vyznal, že neví, že by ho Alois v něčem byl ne
poslechl, anebo dosť málo jeho příkazů přestoupil.
Sám pak sv. Alois bratra Rudolfa napomínal, aby
se poddal vůli svých učitelů. Pokládalť poslušnosť
za zvláštní zásluhu. V řádě tak poslouchal řeholních
pravidel a svých představených, že byl všem vzorem
poslušnosti. Ach, jak krásná jest poslušnost! Bůh
sám tak si poslušnosti váží, že byl jeho syn po
slušným až ke smrti kříže. V Pismě sv. se 1 do
cela poslušnost více chválí než oběť, poněvadž se
poslušností vůle člověkova obětuje. Poslušnost jest
základem k dokonalosti, bez poslušnosti se Bohu
nic nelíbí. Poslušností však nabývá všecko zvláštní
milosti u Boha. Muž poslušný bude mluviti o ví
tězství, pravi Duch sv. Ano, poslušný má zvláštní
u Boha moc, všecko od Boha vyprosí. Sv. Alois
tedy jest i v tomto ohledu nevyrovnatelným mistrem.
Od něho se učiti třeba. Poslušností docházel zvlášt

ního požehnání od Boha, podle jeho příkladu mlá
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denci a panny se řiďte! Kdo umí poslouchati, do
vede i poroučeti.

Náš milý andělský mládenec se nám proto též
líbí, poněvadž si oblíbil kvítek, který vydává milou
vůni, při| tom 'se však rád skrývá, totiž fialku,
pokoru. (Jako fialka, tak 1 pokora se každému za
mlouvá syou příjemnou vůní, a tím že nevyhledává
žádné přednosti. Nikdy se náš Alois nevyvyšoval,
nic si na jsvůj rod nezakládal, ano i rád se s nímskrýval,a kdyžhoněkdoprojehorodchválil,
velice ho to bolelo. Nikdo mu nemohl ničím tak

ublížiti, jako když ho pro jeho vysoký rod vy
'"znamenávaAla jemu v něčem předek dával. Poněvadž
mu ona- ctnosť tak byla milá, proto vyhledával tolik
pokořování, ponížení a potupení. Proto tak rád
vykonával nízké práce a se ukazoval při takových
pracích vznešeným pánům, aby se v jejich očích
ponížil. Nemohl se dosti z toho natěšiti, když mu
druzí vytýkali veřejně jeho chyby, nebo když mu
bylo podštoupiti veřejné pokání pro nějakou ne
dokonalost.

Pokora svědčí každému, zvláště pak mládenci
a panně. Pravilťbožský Spasitel: „Kdo se ponižuje,
bude povýšen“ ; „Bůh pokorným dává svou milost,“
dáváť pokorný Bohu, co jemu patří. Člověk má
všecko od Boha, bez Boha nemá nzčeho, nač tedy
se pýšitl ? Máš-li lepší schopnosti, požíváš-li větší
vážnosti ve světě, máš-li bohatší rodiče, jsili lépe
urostlý jak druhý, může ti to všecko Bůh odejmouti.
Denně vidíš toho příklady, že pýcha předchází pád!
Zdaž by Be nám tak sv. Alois líbil, kdyby nebyl
tak pokormým? Učtež se od něho pokoře; pokora
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činí člověka každému vzácným, pokora udržuje
člověka v nevinnosti, je člověku v nebezpečenství
podporou, dopomábá člověku k vědění, neboť po
korný se rád učívá, rád si dáporaditi. Kdo je
pokorným, jest i šťastným. Pyšný člověk se naproti
tomu ve štěstí dlouho neudrží.

Zvláštní dojem činila na každého Aloisiova
skromnosť. Pocházel z rodu knížecího, a přece
rád obcovával s nižšími. Již v: Kastigloně shro
mažďoval kolem sebe chudobné chlapce a s nimi se
bavíval, je všeličíms obdarovával, je vyučoval ve
svaté víře a k dobrému naváděl. A děti ho vždycky
velice milovaly, rády v jeho společnosti bývaly. Tak
se ke všem svým sluhům skromně chovával, že jim
nikdy neporoučel, nikdy se na ně něosopil, nikomu
neublížil. Ke svým poddaným s2 choval vždycky
velice přátelsky, ačkoliv si v ničem před nimi ne
zadal. Když ho někdo pozdravil, uctivě děkoval,
hluboce se při tom ukláněje. Zapomněl-li však pro
svou ustavičnou duševní shromážděnosť, na mo
dlitbách se s Bohem obiraje, někomu poděkovati,
nemálo toho želel. Právem o něho jeho poddaní
plakali, když je opouštěl a šel do řádu. Tak
skromného pána ovšem nikdy neměli. V řádě tím
více dojímala každého jeho skromnosť. Když cho
díval do koleje na přednášky, lidé se zastavovali a
hleděli na toho skromného knížete, jenž se všeho
odřekl, aby Bohu lépe sloužiti mohl. Ano i mnozí
v tom čase, co sv. Alois studoval, znova na před
nášky chodívali, aby se mohli jeho skromným cho
váním k dobrému povzbuditi. Skromnosťho vždycky
k tomupobádala, že vyhledával nejnižší místa, že
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nejraději obcoval s bratry řeholními, a že s radostí
přijímal poučení od druhých. — Skromnosť každému
se líbí. Čím kdo vyšší a skromnější, tím každému
vzácnější. Neskromnosť však se každému zvláště
u mládencův a panen protiví. Jestiť ona hrobem
nevinnosti, příčinou úpadku hmotného a mravního,
zkázy původem. Bohužel nynější mládež si málo
skromnosti váží, proto tak poměrně málo ctnostných
mládencův a panen. Církev a vlasť nemůže od
takové mládeže očekávati spásy. Třeba si oblíbiti
skromnosť sv. Aloisia!

Každému mládenci a panně přijde jednou čas,
kdy si má zvoliti jistý stav. „Na volbě stavu
velmi mnoho záleží. Závist od toho blaho časné a

věčné. Zvolí-li si někdo takový stav, ve kterém
se mu všecky jeho povinnosti protiví, jest sám sobě
a druhým na obtíž. Není nikdy spokojen a druhé
též nevede ke spokojenosti a blaženosti. Neplní:li
někde povinnosti svého stavu, zdaž mu může na
sklonku jeho života Bůh říci: ejhle, služebníče dobrý
a věrný, poněvadž jsi v málu byl věrný, nade mnohem
ustanovím tebe? Takový člověk připravuje se tedy
1 o blaženosť věčnou. Má-li si kdo dobře stav vy
voliti, jest se mu říditi příkladem sv. Aloisia. Svatý
Alois měl před očima pravdu, že jest stvořen pro
Boha, aby ho ctil a tak spasen byl, a proto dle
toho 1 jeho volba stavu dobře dopadla. Neměl na
mysli jenom, jak by si pojistil štěstí zde na světě.
Nic u něho neplatily světské důstojnosti, kterých
mohl míti v hojnosti. Mohl býti šťastným knížetem.
lid by ho byl poslouchal, měl ke vládě výborné
vlohy. Mohl býti výtečným vojevůdcem, jak již
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byl v mládí svém nadání ke službě vojenské do
kázal, mohl se státi vysokým církevním hodnostářem
1 kardinálem; jeho příbuzní požívali všude 1 u svaté
Stolice velikého vlivu, ale vším tím opovrhl, chtěl
pouze Krista následovati v tichém a pokorném.ži
votě řeholním. A co všecko náš milý Alois pro své
povolání byl učinil, co podstoupil! Mnoho se na
modlil, aby ho Duch sv. osvítil, aby jeho svatou
vůli poznal, však sám i rozvažoval, k čemu by se
nejlépe hodil. Nevyhledával v budoucím povolání
nějakého pohodlí nebo světských radostí, leč aby
došel svého cíle, pro který ho Bůh stvořil; mohl
si zvoliti volnější řád, ale zvolil právě přísnější
způsob života v řádě Tovaryšstva Ježíšova, aby
spíše svého cíle dosáhl. A nelekal se nijak obtíží
s povoláním spojených. Slyšeli jsme, jaké překážky
mu v tom činil vlastní otec jeho, a co se nešťastný
mládenec po dvě léta natrápil, naplakal a namodlil
A do krve bičoval, ale od svého úmyslu neustoupil.
Poznal, že to vůle Boží, aby v Tovaryšstvu Bohu
sloužil, a proto na tom trval. A Bůh sám byl mu
v tom nápomocen, že se mu toho dostalo, po čem
toužil. Není příkladu rovného, že by kdo pro své
povolání, pro svou volbu stavu tolik byl vytrpěl,
jako sv. Alois. Proto se může každý jeho pří
kladem docela říditi. — Poznáme-li po vróucném
vzývání Ducha svatého a po zralém uvážení, že se
pro ten stav hodíme, nedejme se ničím odvrátiti.
Bůh sám nás neopustí, budeme-li míti jeho slávu a
česť na paměti. Kdyby nám kdo nevím jak stav,
který jsme si zvolili, zrazoval, vzývejme sv. Aloisia,
on bude naším ochráncem a dopomůže nám k tomu,
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po čem srdce naše touží. Jen vytrvalosti třeba.
Tak třeba se i chovati ve příčině volby stavu
manželského.

Nemají v tom rozhodovati peníze, nemá býti
pouhá, jednostranná vůle rodičů, když chtějí míti
toho neb onoho, nebo tu neb onu, za zetě nebo za
snachu, poněvadž jim Bůh více krásy nebo peněz
propůjčil, nebo nějaké jim lichotící, jinak zbytečné
vlastnosti mají, měřítkem volby stavu, ale spása
duše, štěstí časné a věčné. Běda takovým mládencům
a pannám, kteří pouze z nějakých ohledů časných
volí! Místo štěstí dočkají se neštěstí. Tak poznáváme
ve sv. Aloisiovi ve všem pro mládence a panny
pravý vzor. Proto, že tak vzorný život vedl, jest
1 jejich patronem.

On jest ochráncem jejich zbožnosti, čistoty, po
slušnosti, pokory, skromnosti a mocným orodovníkem,
když jde o volbu stavu. Jako patron mládeže byl
svatý Alois od pradávna uctiván, vždyť jeho věk
patřil věků mládeneckému. Mládenci a panny jeho
příkladem vždyckynabývali větší chuti ke zbožnosti
a modlitbě, více se rozohňovali v lásce k Bohu.
A sv. Alois nikdy jich neoslyšel, když ho o dar
pobožnosti prosili. On jest ochráncemjejich ne
vinnosti a čistoty. Kdo sečte ony zástupy miádenců
a panen, kteří jeho přímluvou se uchránili toho
nejhoršího hříchu? Kdo nám poví, kolika mládencům
a pannám sv. Alois pomohl v pokušení proti svaté
čistotě? Kolik mládenců a panen obětovalo Bohu a
neposkvrněné Panně jeho příkladem a orodováním
svoji nevinnost? Mnoho a mnoho jich zasvětilo celý
svůj život Bohu v klášteře. Mnozí zase přišli k po
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znání a zanechali hříšného života, oplakávali své
nerozvážnosti, ztráty svého nejdražšího pokladu,
totiž sv. nevinnosti. A co říci o jiných ctnostech ?
Zajisté že Aloistův příklad a jeho přímluva i těmito
etnostmi ozdobila stálé ctitele jeho. —O kéž by
všichni mládenci a panny si vzali sv. Aloisia za
vzor! Kéž by ho 'vroucně a stále uctívali, pře
svěděili by se sami o pravdě těchto slov !

Když však mluvíme o svatém Alcisiovi, jako
patronu mládeže, nemůžeme pomlčeti o tom, že
sv. Alois je zvláště patronem mládeže studující.
Bylť přece sv. Alois ponejvíce žákem a studujícím.
A jakým byl ve studiích vzorem! Již ve Florencii
vynikal v předmětech, kterým se učil. Byl pravou
radostí svých učitelů. Ještě více pak v Madridě a
v Miláně, dokud -ještě ve světě žil, oddával se vším
úsilím vědám. Nebyl pak sv. Alois hlava mělká
nebo snad prostředního nadání. Důkazem toho, že
již ve třináctém roce věku svého učil se logice,
mathematice (počtářství) a zeměměřictví, ano 1
mudrosloví. A v patnáctém roce v Alkále se
sůčastnil s takovým úspěchem veřejné disputace
z bohosloví, že budil všeobecný podiv. Když pak
byl v řádě, tak horlivě studoval, že nemá sobě
rovného. Čemukoliv se Alois učil, hleděl především
dobře stráviti -a nedal si dříve pokoje, až všecko
byl náležitě prozkoumal a všemu dobře porozuměl.
Nemobl-li něčemu porozuměti, dal si od svých učitelů
vše vyložiti a takové kolikráte námitky podával,
že měli s ním professorové co činiti, aby mu je
dobře rozluštili. Před učenímse pokaždé kleče za
dar osvícení Duchem sv. pomodlil, podobně i poučení.
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Ano i mezi učením si'na Pána Boha myslival. —
Hle, takovým žákem byl sv. Alois; ve všem byl
prvním! Tak jest i povinností všech studujících,
kteří chtějí ve vědách prospívati, aby se řídili
příkladem sv. Aloisia.

Ve svatém Aloisiovi mají studující ve všem
dokonalý vzor. Svatý Alois byl také již od prvo
počátku jako patron studujících uctíván. Již při
pohřebních obřadech,nad rakví sv. Aloisia konaných,
vidíme velký zástup studujících, mezi nimi i velice
vznešených. Studující ho od té chvíle vždycky ctil;
již r. 1604. vidíme, že v Brescii oslavují studující
sv. Aloisia zvláštní slavností kostelní a zvláštními

hudebními a deklamatorními produkcemi. Rovněž
i v Římě konají studující rok na to a zvláště roku
1618. velikou slavnost ku-poctě svého miláčka. A
sv. Alois byl vždycky jejich hlavním patronem, až
sám sv. Otec Benedikt XIII. r. 1729. jej hlavním
patronem všech studujících po všecky časy vůbec
ustanovil.

Svátky svatého Aloisia slavili studující vždy
okázalým způsobem. Přijímali na jeho svátek společně
svaté svátosti a odpoledne konali obyčejně ku poctě
jeho nějakou duchovní zábavu. Tak se dělo zvláště
v městech, kdež byly ústavy Tovaryšstva Ježíšova.
Ale i jinde, kde ani Tovaryšstva nebylo, ano i když
Tovaryšstvo Ježíšovo bylo na čas zrušeno, nepřestali
studující sv. Aloisia horlivě ctíti. Třeba i u mnohých
nebylo Tovaryšstvo Ježíšovo pro mnohé předsudky
v lásce, přece zůstával jim sv. Alois nedostižitélným
vzorem k následování. Všeobecným obyčejem byl
sv. Aloisius jako patron studujících středních škol,
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to jest gymnasií a později reálek, uctíván, ale i
nižší školy, obecné a hlavní, měly sv. Aloisia ve
veliké cti a vážnosti. — A pocta sv. Aloisia nesla
dobré ovoce. Tím zajisté povzbuzení přemnozí ke
ctnosti, k horlivosti ve vědách, utvrzeni jsou ve
zbožnosti a, co nejvíce platí, ve mravnosti. Sv. Alois
byl jim vzorem nevinného mládence. Úcta svatého
Aloisia prospívala jim i proto, že ukazoval se vždy
mocným ochráncem a orodovníkem studujících. Jak
se v zaručených zprávách dočítáme, vyprosil mnohým
sv. Alois lepších schopností. Viz o tom dva příklady
mezi zázraky sv. Aloisia v duchovních potřebách.
Takových případů se zajisté stalo více, ačkoliv o
tom nemáme přístupných zpráv. Sv. Alois má též
cosi básnického do sebe. Již život sv. Aloisia jest
velice poetickým a mnohým zavdal pohnutku ke
zkoušení sil v krásném umění. Tak úcta sv. Aloisia

byla pro mládež studující v každém ohledu velice
blahodárnou. Ó kéž by sv. Alois došel zase dřívější
úcty a lásky u mládeže, jmenovitě mládeže studující!
Aby pak -více byl sv. Alois znova uctíván, k tomu
sloužiž, dejž to Bůh — následující hlava.

HlavuIX.

Sv. Alois jako patron vychovatelův a pokoje.

Sv. Otec náš Lev XIII. chválí ony vychovatele,
kteří kladou sv. Aloisia za nejkrásnější vzor k ná
sledování. A právem, jestiť toho sv. Alois hoden,
jak jsme z předešlé kapitoly poznali. Ale jak to
již obyčejem, ozývají se mnohé krkavčí hlasy,
které ono počínání neschvalují. Praví totiž mnozí
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— Bůh jim odpusť ono rouhání — jak Alois Gon
zaga má býti vzorem mládeže, má býti nám vzorem
vychovatele? Vždyť prožil veškeren svůj věk ve
světě v nezřízeném sebemrtvení a ničení sebe, a
pak se dal zavříti do kláštera, kde se po několika
letech usužoval! My potřebujeme jiných vzorů, my
chceme mládež ohnivou, statečnou, probudilou —
taková mládež se nevypěstuje dle vzoru Aloisiova! —

Ale ubozí, nevědí, co chtějí. Alois Gonzaga
se hodí za vzor a patrona pro vychovatele, dle
kterého mohou bezpečně vychovávati mládež po
všecky časy. Hodí se rodičům i učitelům.

Za našich časů třeba pravých povah. Pevných
povah nebo karakterů jest mezi mladými lidmi
nyní pořídku. Většina lidí nemájednotného karakteru,
mnohý je jednou takový, podruhé zase jinaký, po
třetí pravý opak dřívějška, jak ho kdo potřebuje.
To však na velikou škodu společnosti lidské. Po
třebujeme lidí, mužů celých, nikoliv ledajakých,
anebo polovičatých; lidmi nespolehlivými ničeho
nezíská Církev, ani stát. Běží nyní o zájmy vznešené,
o cíle nejdůležitější, o zachránění lidské společnosti,
a zdaž se toho dočkáme, nebudeme-li míti pravých.
ryzích povah mezi lidmi, zvláště“mezi muži?

Sv.. Alois byl takovým karakterem pravým.
Byl ačkoliv jinochem, již mužem zásad pevných.
Celé jeho jednání řídilo se jednotnou nejvyšší nebo
základní zásadou, a proto nenalézáme v jeho povaze
nie nesrovnalého, rozháraného. Byl mužem pře
svědčení, držel se poznané pravdy nezvratně, že
v ničem od tohoto svého přesvědčení nebo směru
neustoupil. A kterou pak zásadou se ve všem svém
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jednání řídil? Kladl si častěji otázku: co mi to
prospěje pro věčnosť(guid hocadaeternitatem);
Tato zásada jest nám klíčem k celé jeho mravní
dokonalosti. Již jako desítiletý chlapec vynikal
pevností a vytrvalostí ve všem svém působení.
V.tom nepatrném věku. byl již tak moudrý, poněvadž
se tímto heslem: co mi to pomůže pro
věčnosť, spravoval, že se podobal ve svých
úsudcích ne mladíku, ale dospělému starci. Řeči
jeho byly tak rozvážné, žé ho již tehdy s radosti
dospělí poslouchávali a jím se k dobrému“ po
vzbuzovali. Ano, již v tom věku měl pravý pojem
o světě a o úkolu člověka na světě, a dle toho sc
1 řídil. Svět a co ve světě jest, mělo pro něho
potud cenu, pokud mu to napomáhalo k dosažení
lidského cíle — k oslavě Boží a ke spasení duše.
Byl-li mu svět v dosažení onoho cile v něčem ma
překážku, nevšímal sl ho. Když šlo o splnění
nějaké povinnosti aneb o obveselení, poněvadž toho
vyžadovala zdvořilosť, milerád vše učinil, ale krom
toho nikdy svých povinností k Bohu a bližnému
nezanedbával. Na marné kratochvíle, anebo všelijaké
libůstky, bylo mu drahého času líto. Žil jako pravý
člověk a křesťan jen pro Boha a dobro bližního.
Onou zásadou: co mi to prospěje pro věčnost,
řídil se 1 ve volbě stavu. A tak se dodělal správné
volby stavu a štěstí. A přece blaženým býti a jiné
blažiti, jest i velikou úlohou člověka na zemi.

Kde se vychování onou zásadou, že člověk
pro Boha a pro nebe stvořen, následovně i pro
dobro. bližního spravuje, tam se možná jen dobrých
výsledků domoci. A takové jednotné zásady pro
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vychování dítek a mládeže jest třeba jak rodičům
tak 1vychovatelům vůbee. Jen popatřme na nynější
svět, čím je nyní zmítán, co ho bolí, a uznáme,
že jen v tom nalezne léku. Nynější svět stůně
sobectvím, lakotou a požitkářstvím.

Každý jen hledí sebe, vyhledává svou slávu,
dobré bydlo a to nejraději bez namáhání a bez
velkých obtíží; mnoho, přemnoho lidí hromadí
statky laciným způsobem, kdežto chudák při tom
trpí. Poctivosť netěší se u nynějšího pokolení veliké
oblibě. Poctivosť, praví mnohý, nestojí za nic, jen
když mám peníze, třeba chudák, jím do bídy ve
hnaný, hořké slzy proléval a bědoval. Veškery
statky dostávají se ponenáhlu do moci několika
boháčů, kteří ničeho nedělají, leč vymýšlejí nové
způsoby, jak by se obohatili na úkor bližního.
Milosrdenství a láska téměř vymizely ze světa.
Větší národové hledí zmohutněti ještě více, ale
nikoliv spravedlivým způsobem, nýbrž násilnictvím,
utiskováním a bezprávím páchaným na právech
slabšího. Všude panuje nespokojenost, jest se obávati
všeobecné války, anebo snad již dosti brzy nějaké
sociální revoluce. Všickni hledí jen užívati světa a
jeho rozkoší. A jmenovitě nešťastná mládež nemůžesepožitkůsmyslných,tělesnýchnasytit.| Zápala
nadšení pro dobrou a svatou věc jest vzácnosti.
Již se bez ostychu hlásá na vysokých školách, že
není Boha, duše, že není života po smrti, že člověk
jenom to má, co zde na světě užije, potom že se
není čeho báti! Není úcty před zákonem, není
u vážnosti představený, každý chce sám sobě býti
pánem. Když to všecko rozvážíme, když i ná
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sledky, které z toho nevyhnuťelně pojdou, máme
na mysli, jest nám vyznati, že svět jest na špatné
cestě. Půjde-li to s takým sobectvím a požitkářstvím
dále, nastane v krátkém čase katastrofa, strašlivý
úpadek společnosti lidské. Víra čím dále tím více
upadá i v lidu, ano zmáhají se nešťastné hlasy,
aby se náboženství a vzpomínka na Boha docela
vyhladila. Není tedy lidstvo i ve velikém ne
bezpečenství zkázy věčné? Není-li to v pravdě
žalostný stav?

Budou-li však rodiče a vychovatelé mládeže
ctíti svatého Aloisia, budou-li svým svěřencům,
svým dítkám vštěpovati onu zásadu sv. Aloisia:
co mi to pomůže pro věčnosť, zdaž pak
se tím mnohé zlo nezabrání? Dítě počne si potom
vážiti Boha, bude poznávati, že bude ze svých
dobrých a zlých skutků Bohu jednou skládati
přísný počet, že Bůh jemu dobré odplatí životem
věčným, ale zlé bude na věky trestati, a udrží se
jistě na dobré cestě. A odejde-li z domu a později
během času se zapomene a spustí se dobrého, však
to pomyšlení, že je pro věčnosť stvořeno, přece se
u něho probudí, a snad přijde k poznání, napraví
se. Dojmy z mládí jsou nejmocnější, co dítě od

matky aneb od svých učitelů bylo v mladosti své
slýchalo, to se mu tak snadno z hlavy nevykouřií.
Proto vychovávejte, milí rodiče a vychovatelé,
mládež dle Aloisiovy zásady, že člověk jest na
světě poutníkem, že se tu připravuje na věčnost.

Učíme-li své svěřence, že jest vezdejší život
pouze putováním do věčnosti, nepozbavujeme tím
život veškeré radosti. Nezbavuieme ho tím jeho



— 386 —

lidskosti, ale tím se teprve člověk stává pravým,
rozamným člověkem. Prosím vás, který pak člověk
může býti veselejší a spokojenější, než člověk
v pravdě pobožný? Nic ho netíší jeho svědomí,
nebojí se neštěstí, všecko statečně snáší s odevzda
ností do vůle Boží, neleká se smrti a věčnosti.

Vždyť se smrtí a věčnosti častěji obírá. Milujicám
Boha všecko na dobré vychází, praví Písmo svaté.
I sv. Alois byl dosti veselým a proto všem milým
společníkem. Kdyby nebyl tak všem milým, byli
by po něm všickni v Římě v koleji tesknili a
o něho P. generála prosili? Právě pomyšlení na
věčnosť a na jeho podobenství k obražu Božímu
člověka. povznáší a celý život jeho oslazuje. Když
se člověk pouze pro tento svět namáhá, když má
býti po smrti všemu konee, proč se člověk tolik
bídačí? Kde by bylo spravedlnosti, kdyby. nebylo
života po amrti? Co člověk má ze všech svých
statků vezdejšich, ze všech svých rozkoší, zdaš to
všecko člověka neomrzí? Zdaž to není všecko
trápení ducha? Při pomyšlení; na věčnost však
jakoby člověk obživl. Zbožnosť jeat základem.štěstí
každého. —

Ne bez příčiny nazýván sv. Alois. „andělakým
mládencem,“ vášil si té nejvzácnější .otnosti, totiž
svaté čistoty. To jest jeho hlavní, etnosť. Lilie. jest
odznakem jeho panování nad mládeží,. toť. jeho
žezlo. Jakýne. -hrdinou se v omé otnosti ukázal,
každému s dostatek- známo -zjeho. života,- poznati
Jze:i zestati. předešlé. A právě pro-tuto. otnost
zaglouší si sv. Alois od vychovatelů mládeže ne
obmezené úcty. Mnohým.se však zdá ona:otnosť
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nepřirozenou a neobyčejnou. Dáváť se za našich
časů tělu a smyslnosti plné právo. Ano i mnozí
považují a prohlašují panenství za nějaké neštěstí.
Ale této pošetilosti protiví se celá lidská minulost,
protiví se zdravý rozum, opírá se tomu Písmo svaté
a všickni mužové rozšafní a ctnosti milovní. .Zdaž

mení povědomo, že i sami pohané nevinnosť a čistotu
vělice ctili? Řekové a Římané byli přece tolik bujní
a smyslnosti oddaní, že jsou až v tom ohledu po
věstní, a přece vidíme: u nich úctu k čistotě.
Připomínáme, jak ctih Římané panny vestálské; že
totiž nikomu nebylo dovoleno se jich dotknouti,
před nimi šli vždycky dva liktorové, a kterému
zločinci daly mitosť, byl ihned trestů sproštěn.
Veliké cti požívalo panenství u Egypťanův, ano
i u Řeků. Mudrci řečtí Thales a Plato dávají
kráse panenství patrné svědectví. Thales sám vedi
život panický, byl neženat, Plato pak praví, že
nejnělechtilejší vítězstvíjest přemoci smyslnou žádost.
Cicero míní, že ten nezaslouží jméno' člověka, kdo
i jedenden si v tělesných žádostech libuje. Juvenal
pak: dokládá, že v tom právě spočívá pravdivosť
onoho přísloví „mysl zdravá ve zdravém těle,“
když se duše nedá ovládatt. smyslnými ::žadostmi.
Ano i Rousseau, jenž: sám čistoty nezachovával,
vyznal, že mládenec, který jsa po křesťansku vy
chován, až do dvacátého roku nevinnost zachoval,
jest v tom věku nejlepším, nejšlechetnějším a lásky
nejhodnějším člověkem. Zdravý rozum pak praví
člověku, že nečistý člověk -jest největším svého
těla otrokem. Takový člověk nemůže býti spokojen
A šťasten. A kdyby bylo- dovolenolidem užívati
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oněch hnusných rozkoší dle libosti, kam by se
poděla společnost lidská? Jaký by to zavládl ne
pořádek v rodinném životě, jaká zkáza by z toho
vzešla mládeži! Naproti tomujak krásné jest čisté
pokolení ve skvělosti, nesmrtelná jest památka jeho,
známoť jest u Boha 1 u ldi. Když přítomno jest,
následují ho, a když se vzdálí, žádají ho, a na
věky korunované slaví vítězství, neboť dobylo od
platu bojů neposkvrněných 1). Čistí podobají se
andělům, ano 1 v jistém ohledu je převyšují. Ne

vinné okouzlí každého. Jen se podívej nevinnému
do očí, jak se jeho oko leskne, jak je.ve své
čistotě veliký! Čistota Boží obráží se v jeho očích!
Věru, tak se neleskne jasná obloha nebeská za
doby jarní, nezáří perlící se rosa v záři ranního
slunce, tak čistý není ani horský potůček, ve
kterém se zhlížejí hvězdy nebeské, tak by hleděl
andělé nebeští, kdyby vzali na sebe lidskou po
dobu 3). Ó blažení, kteří chodí po. cestě nevinnosti,
kteří kráčejí pocestách Páně! Čistota tělo zušlechťuje,
dodává člověku zdravé barvy a jasné, veselé tváře.
— Čistota a neporušené mravy dodávají i. člověku
chuti k učení a vyššímu snažení. Člověk, který
hoví nečistotě, nic velkého nevykoná.

Za to duše čistá mnoho může ve vědě a v umění:

Neboť její poznání a obrazotvornosť nejsou vášní
zakaleny. . Čistá duše vidí a poznává mnohem lépe
než nejbystřejší duch, dojde dříve svého cíle, neš
kterýkoliv důmyslný člověk. Sv. Jan, miláček Páně,

t) Moudrosti 4, 1. 2.
2) Doss, Rady a napomenutí mládencům.
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proto jak orel k nebeským výšinám zálétal, poněvadž
byl čistý, nevinný. Duše čistá a nevinnálépe se
učí, jako kterýkoliv 1 nadanější, který při tom
nevinnosti si neváží. Právem praví biskup Dupanloup,
muž vysoce učený: „Čistotou se stává duch živějším,
úsudek bystřejším a jistějším, paměťvěrnější, obrazo
tvornosť čilejší. Denní zkušenosť patrně to ukazuje,
že mladý člověk, který je spořádaněživ, jest věrným
v plnění svých povinností, 1 jako žák i jako
křesťan.“ Tak vidíme, že čistota sv. Aloisiova má
velikou důležitosť pro nás v oboru vychování.
Budou-li rodiče a učitelové vésti své svěřence

k čistotě 'a nevinnosti, odchovají nám nejlepší
pokolení.

Sv. Alois nejen co do života jest rodičům a
vychovatelům pro vychování svěřenýchjim dítek
vzorem a patronem, on byl i opravdovým vy
chovatelem. Kdo pozorně četl o sv. Aloisiovi, jak
vzdělával své soudruhy, jak cvičil v dobrém, zvláště
ve svaté víře, kdo si toho všímnul, jak vychovával
své menší bratry svým slovem a příkladem, jak si
při tom moudře počínal, musí uznati, že měl veliké
nadání k vychování mládeže. Byl si též sice
sv. Alois přál, aby směl mládež školní v řádě vy
učovati a vychovávati, činži, co mohl, aby toho
štěstí došel, ale nebylo mu toho přáno. Bůh vše
mohoucí usoudil, aby aspoň po smrti odchovával
budoucí pokolení svým příkladem, který všem na
zemi pozůstavil. Tak aspoň došla jeho touha splnění.
Zvláště by si měli všickni rodiče a vychovatelé
vštípiti do srdce, že sv. Alois' je patronem jejich
svěřenců, že je miluje. Protož, čo učiní pro své
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svěřence, pro tyto Aloisiovy miláčky, jemu to učaní.
Sw. Maří Magdalena de Pazzi. viděla v onom zjevení,
ve kterém jí všemohoucí Bůh slávu sv. Aloista
v nebi ukázal, jak se Alois za ty v nebi modlí,
kteří mu nějakou službu na zemi prokázal, a
pravila: „I já chei duším pomáhati, aby, áž se
některá do nebe dostane, za mne se modlila, jako
se Alois za ty: přimlouvá, kteří mu na zem po
mábali.“ Když jsou dítky miláčky sv. Aloisia,
poněvádž jsou jeho chráněnci, nebude se sv. Alois
téš za ty modliti, kteří je k dobrému vedou?
Vychovatelé tedy si pojistí sami své štěstí, když
budou dítky k Bohu vésti, aa příkladem svého
patrona u vychování dítek, Aloisia. —

Náš milýsvětec jest 1 patronem pokoje,
zvláště pokoje v rodinách. Již brzy po svém
blašeném skonání byl jako patron pokoje uctíván.
A právem. Milovalť pokoj, pokoj všude zjednával.
Jiš doma nemohl toho snésti, když viděl, že. se
sluhové domácí sváří a hádají, hleděl je hned
usmířiti a velice moudře si při tom počínal. Vždycky
se mu to podařilo. A jak hobolelo, když slyšel,
jaký nepokoj se po jeho odchodu zavlekl do jeho
rodinyÍ Co se namodlil a jaké pokání asi Bohu za
to obětoval! Když pak poznal, že to vůle Boží,
aby pokoj své rodině znova zjednal, nelekal se
sebe větších obětí. Ačkoliv byl slabého zdraví, přece
vydalse na ták dalekoucestu z Římado Mantovy
a Kastigliona, pak zase naspět do Mantovy,- do
Kastelgoffreda, do Breseie a jiných měst, aby vše
náležitě ýyzkoumal, Bohu 'to odporoučel a dal se
do obtížného vyjednávání. A svou laskavostí a
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vlastním přičiněním pokoj své rodině vrátil. Když
pak se do nebe odebral a jeho rodina byla nanovo
znesvářena, vymohl: jí opětně pokoj svou přímluvou
v nebi. Knížata a císaři ho vzývali v té příčině.
Ferdinand II., král. českýa císař německý, vzýval
sv. Aloisia jako domácího patrona, jako ochránce
národa a zvláštního patrona rodiny své. A v životě
sv. Aloisia vydanémr. 1701. od Kanziniho již se
vykládá o tom, jak mnohé nesváry rodinné byly
jeho orodováním urovnány, jak v mnohých neštěstích
rodinných pomohl a jak ukonejšil v rodinách bídu,
prameny to nepokoje a nesvárů. Moc sv. Aloisiova
není až dosavad zkrácena, jen ho uctívejme s dů
věrou a sami též se přičiňme, co na nás záleží
o zachování pokoje. Tak věru sv. Alois opustil
své rodiště, odřekl se svých statkův a poddaných,
a místo těchto statků vložil Bůh do jeho rukou
tohkmilostí, místo těchto několikatisíců poddaných,podrobilmuBůhcelýkřesťanský.svět.| Dosud
vládne nad milliony..a milliony svých svěřenců!

Hlava X.
Sv, Aloisctitelem nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Snad se nad tím mnohý pozastaví, kterak mohl
býti sv. Alois- otitelem nejsvětějšího Srdce Páně,
když pobožnosťk němu teprve po stu letech obecnou
se stala.. Rokuú.1075. totiž blahoslavené Markétě

Alacogue zvláště bylozjeveno, že chcenejsv. Srdce
Páně ode všechlidí býti uctíváno. Než: trváme na
tom, že byl sv. Alois horlivým: etitelem Srdoe.Páně,
jako před ním již přemnozí: vyvolení miláčkové
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Páně, kterým lásku Srdce svého milujícího již od
počátku církve zjevoval. Tak. poznala nejlépeSrdca
Páně jeho přesvatá Matka Maria Panna, sv. Josef
jeho pěstoun, sv. miláček Páně Jan, jenž na. jeho
Srdci odpočíval, a odtud nejskrytější pravdy božského
Slova čerpal, vroucím ctitelem jeho byl též sv. Pavel,
ano již za prvních časů církve dí sv. Cyprián
(+ 258.): „z tohoto Srdce prýští se onen pramen,
který teče k životu věčnému.“ Sv. Augustinshle
dával v něm záchranu před utonutím v neřestech,
sv. Bernard nemohl Srdce Páně dosti vynachváliti.
sv. Rlára, sv. František Serafský, sv. Bonaventura.
sv. Tomáš Akvinský, sv. Filip Nerský, sv. Ignác,
sv. Mechtilda, sv. Luitgarda a jiní nacházeli v něm
sladké odpočinutí a svou rozkoš jedinou. Avšak
nebylo za doby těchto svatých Božích Srdce Páně
všeobecně uctíváno, bylo to více výjimkou a zvláštní
milostí oněm svatým od Syna Božího prokázanou.
Mezi takové duše omilostněné, kterým Pán své
nejsladší Srdce poznati dal, patřil 1 sv. Alois.

Cítijť se Srdcem Ježíšovým vřelou soustrast
nad urážkami, kterých se mu neustále od jeho vě
řících dostává, navštěvoval Ježíše v nejsv.. Svátosti
velice často, tam mu své srdee otvíral a svůj bol
nad nevděkem, jakým mu lidé splácejí, za jeho
lásku žaloval a hořké slzy nad opuštěností Ježíšovou
proléval a ustavičně po tom toužil, aby mu nějakou
náhradu za všecky urážky, které trpí, podal; odtud
měla původ jeho vroucnosť v modlitbě i jeho ka
jicnosť. Ze Srdce Páně čerpal sv. Alois onu
serafinskou lásku, kterou k Bohu plápolal, a účinnou
lásku k bližnímu, kterou dokázalstav se obětí její
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při posluhování nakaženým morem. Nepsal sice
sv. Alois o Srdci Ježíšově, nevíme též že by o něm
byl mluvil, ale skrýval se s láskou k Srdci Páně
jako vůbec o milostech sobě od Boha udělených
z pokory nerad mluvíval. Za to všemohoucí Bůh
jeho lásku k Srdci Páně a jeho ochotnosť,s jakouž
hlasu: jeho poslouchal, skrze sv. Máří Magdalenu
de Pazzi všemu světu. r. 1600. objevil. .

Když ev. Máří Magdalena jeho slávu v nebi
a jeho lásku k Bohu popisuje, praví, že si to Alois
zasloužil skrze úkony vnitřní, t. j. svou vroucností
v modlitbě a posloucháním vnuknutí Božích, dále.
praví, že byl sv. Alois skrytým mučeníkem pro
svou lásku k Bohu, poněvadž ho nesmírně trápilo,
jak jest Pán Ježíš zde na zemi zneuctíván.

Sv. Alois tedy vroucně Srdce Ježíšovo miloval
a jeuctíval, a za to nyní požívá nesmírné slávy a
blaženosti ve spojení s tímto Srdcem nejsvětějším
v nebi. Jak se Bůh sv. -Aloisiovi za jeho vroucí
úctu k Srdei Ježíšovu odplatil, vidíme hned při
jeho smrti. Umřelťv noci, kdy nyní počíná svátek
Srdce Páně (v pátek po oktávě Božího: Těla).
Tohotéž dne (21. června) vystaven k veřejné úctě
první obraz nejsv. Srdce Ježíšova, přede kterým se
blah. Markéta Alacogue a ctihodný otec de la
Colombiére, její zpovědník, témuž Srdci zasvětili.
A zase r. 1686. v týž den secelý klášter v Paray
le Monial -pod ochranu Srdee Páně postavil. Že to
nebyla. pouhá náhoda, že se ty slavnosti na svátek
sv. Aloisia sběhly, 1 z toho vysvítá, že blah. Markéta
zvláštním způsobem sv. Aloisia uctívala, a že její
vrstevník ctihodný otec Jan Crosset praví, žé kdo
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chce býti horlivým ctitelem Srdce Ježíšova, musí
vroucně ctíti a sv. Aloisia za přímluvuprositi.

Mimo to sv. Alois své otitely sám napomínal
ku vřelé úctě Srdce Páně, vv viděních, kterých se
jim dostalo. Tak z vypravování jeme -v této knize
poznali, jak se sv. Alois Mikuláši. Celestinimu
r. 1765. ukázal v jeho smrtelné nemoci, a jak ho
napomínal, „aby rozšiřoval úctu k Srdei Pána
Ježíše, poněvadž je vnebi velice milá “ a při tom
ukazoval rukou na trním ověnčené a zářící Srdce
Pána Ježíše. :

Kdo tedy chceš se státi dokonalým, i v to
následuj sv. Aloisia, uctívej vroucně Srdce Páně.
Úcta k Srdci Páně jest právě velice časová. Člověk
pozůstává z těla a duše. Ale více se obyčejně stará
o věci tělesné než o věci duchovní. Pro samé sta

rosti světské zapomíná již člověk na Boha a na
svou duši, a tu mu ukazuje božský Spasitel onu ne
smírnou lásku, kterou ho-.jeho Srdee milovalo, ano
za jeho duši se zcela obětovalo. Svět je k Bohu
za nynějších časů velice chladný, nemůže se:nijak
rozehřáti pro nic vyššího, a tu zasebožský Spašitel
nemešká aukazuje mu Srdce láskou hořící,dávaje
takto na srozuměnou, že kdybychom byli stvoření
pouze. pro tuto zemi, nebylo mu třeba se za nás
zcelazmařiti a krev svou prolévati. Nynější svět
je.velice netrpělivý, i nejmenší trápení se ;mu pro
tiví, a Syn Beží zase napomíná, všecky, jak. ne
výslovně mu bylo trpětt a jak velice je tupen
v nejsvětější Svátostř — jestiť jeho Srdee -ovinuto
trnovou korunou a na něm vztýčen kříž. Uctiváme-li
Srdse Páně, jednáme zcela dle vůle Boží. Neboť
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uctiváme tím lásku Pána Ježíše k nám. lidema
Srdce, kteréje srdcem Boha-člověka; proto jemu
taková úcta přináleží jako Bohu samému. Srdce
Páně jest zajisté::s -osobouSyna Božího. nerozlučně
spojeno. Kdybychomvřele otih Srdce Páně, jak
nás sv. Alois svým"příkladem a svými slovy vybízí,
napravila by se naše srdee, polepšili bychom se ve
svěm chování, a celá našepřirozenost by. se k do
brému obrodila.

Potřebujeme vzoru posily, léku a. ohně pro své
srdce choré, slabé a chladné, a vše to nacházíme
v plné míře na Srdci Páně.

s HlavaXI.
Sw. Alois vzor a patron chudých.

Mé: kdo vůbec příčinuuctívati sv. Aloisiaa
jej svým přítelem 'nazývati, jsou to zajisté chudí.
Nazývalt sv. Alois chudé svými pravými
přátely, sámse stal z. lásky k chudoběchu
dobným, odřeknuv se veškerého svého jmění, nej
raději s chudobnými obcovával a s -nimi se obíral,
je vyučoval nejochotnějí a nejhorlivěji pravdám
sv. náboženství, je s největší láskoupřipravoval na
smrť, aby sl jejich lásku získal, odíval se, jsa kní
žetemkastighonským, co nejprostěji, ač mohl šaty
z nejdražších látek nositi, a když pak byl v řádě,
vyhledával: st -nejošumělejší a nejhorší šaty, jež už
nikdo nechtěl nositi; když- mastal v -Římě hlada
mor, vyžádal si dovolení, aby směl s. pytlem na
zádech prosit dům od demu. 0 almužnu, a směl
morém nakaženým sloužiti. Ba-:sv. Alois dokomal
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život svůj ve službě chudých. Tak miloval svatý
Alois chudobu až do své smrti svým příkladem. A
jak rád 1sloužil chudým po své smrti! V processech
svatořečení najdeme mnoho zázračných uzdravení a
neočekávané pomoci v bídě a nouzi na přímluvu
sv. Aloisia chudým -poskytnuté. Chudíbyli zrovna
bratry sv. Aloisia. A proč pak sv. Alois tolik
chudobu miloval za svého živobytí, a proč modlitby
chudých dosuds radostí vyslýchá?

Poněvadž chtěl následovati příkladu Ježíše
Krista, jenž jsa bohatým stal se pro nás chudým
(2, Kor. 8, 9.), a poněvadž má chudoba mnoho do
sebe dobrého. Syn Boží měl všeho dosť, byl pánem
nebe a země, ale narodil se docela chudým, .že
neměl ani nejpotřebnějšího. Žil v chudobě po celý
svůj život, a jako nejchudobnější na kříži umřel.
V pravdě neměl Pán ani místa, kde by hlavy své
sklonil. Za příkladem Páně zvolili si i chudobu
větším dílem všickni svatí Boží, a když nějaký
majetek měli, užívali ho tak, jakoby jim nepatřil.
Když tedy chudobu si sám Syn Boží zvolil, a
chudobu i svatí Boží za dobrou měli, nelze chudobu
nazývati zlem a neštěstím.

Jest ovšem chudoba u světa v opovržení, lidé
si jí obyčejně neváží, ale má mnoho do sebe dobrého.
Slyšme sv. Aloisia, jak se o chudobě v řeči své
na svátek Všech Svatých vyjadřuje: V této řeči
sv. Alois dokazuje nejprve, proč Kristus Pán ono
blahoslavenství: „Blahoslavení chudí duchem“ na
prvním místě položil, a praví, že jest na prvním
místě jmenováno, poněvadž jest matkou ctností;
neboť ten, kdo časnými statky pohrdá, získá si
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statky věčné., Jest však nemožno dobyti království
nebeského a ostatní blahoslavenství si osvojiti, ne
chceme-li býti nejprve chudí duchem. Jako nemůže
strom nésti ovoce, nejsou-li jeho kořeny hluboko
v zemi, tak je to i se stromem ctnosti, jehožto
kořen, chudoba duchem, jak sv. František praví,
v našem srdci utkvíti musí.“ Dále ukazuje sv. Alois,
jak jest chudoba dobrá, milování hodná a žádoucí.
Praví: Děti tohoto světa se domýšlejí, že musíme
bohatství milovati: „Nazývali onen národ blaho
slaveným,“ praví žalmista, „jemužto se dostalo
bohatetví.“ Ale není tomu tak; vizme, jak o tom
David smýšlí: „Boháči měli nouzi a lačněli, ale ti,
kteříž hledají Hospodina, nebudou zkráceni v ničem
dobrém.“ (Ž. 33, 11.) A vskutku je tolik dobrého
v chudobě, že nic není užitečnějšího, nic příjemnějšího
a počestnějšího, než svatá chudoba, které Kristus
a všickni Svatí s takovou horlivostí se uchopili.
Užitečna jest chudoba proto, poněvadžjest 'pro
středkem a cenouú, kterou si můžeme opatřit krá
lovství nebeské. Sv. Augustin praví: „Chceš věděti,
jak bohata jest chudoba? Chudoba kupuje nebe.“
Svatý Bernard praví, že přístup k nebeskému
Jerusalému jest nesnadný, a že největšíobtíž činí
při tom bohatství. -Chceme-li letěti do. nebe, musíme
se odříci věcí pozemských a dvě křídla mític
opravdovou chudobu a chudobu duchem, aby nás
zanesly na místo, kdež je poklad náš a nám takto
nesmírný užňtek přinesly. Chudoba je také: příjemná.
Kristus.Pán jí slibuje: jejich jest království ne
beské! jakoby chtěl říci.: še tato etnosť již zde
dává požitek a spokojenosť.Jest-sice chudoba sama
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v sobě hořká a odporná, ale chudým: duchem, t. j.
těm, kteří jsou z dobré vůlechudí, nepůsobí žádného
trápení neb obtíže, nýbrž potěšenía rozkoš rosou
Bošímilosti, kterou Bůh jim posýlá.“ Tedychudobu
sám Bůhoslazuje hojnými milostmi,které chudým,
když -se:svou chudobou nejsou nespokojeni, dává.
Tak byl ku př. ve:své chudobě.šťastným sv.Pavel
poustevník, ač ničehe neměl-než jediné roucho a
chléb, který mu Bůh každého-dne posýlal! Nic není
počestnějšího jako chudoba. „Eíbí se totiž
našemu Pánu chudoba, je-li při ní pokora a Kristus
a jeho Svatí dali nám vzácný příklad chudoby.
Jest to zajisté počestno jich následovati. Oni šli
pravou cestou k nebi. — Svatý Františekříkával
často svým bratřím na otázku, co je Bohu nej
milejšího, co by činiti měli: nie není Bohu milejšího,
jako snažiti se býti chudobným.“

Sv. Alois tak miloval chudobu, že i-zahřích si
pokládal po nějakém i nepatrném majetku toušiti
a všude chtěl býti za chudobného:pokládán. Vtom
právě záleželo štěstí sv. Aloista, že všelikými statky
světskými jako blátem a kalem pohrdal. Pán Bůh
mu jeho naprostou chudobu tak :velikýnmmilostmi
vynahradil. Pokládaje si to za česť v chudobě ná
aledovati svého božského Spasitele: :Ježíše, neštítil
se. ani sprostýchprací a radoval se z toho, když
ho některý jeho známý při takových pracích viděl,
aby se mohl z lásky k Bohu-v jeho“'očích ponížiti,
a 8 nesmírnou radostí. spěchal. s pytlem -na zádech
ku svému bývalému příteli knížett Janu de Medicimu.
—Býti chudobnýmnení hanbal- Vědyťbypak
musilo i: býti hanbou následovat: Ježíše“ Krista.
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Svět ae ovšemshání po bohatství a po rozkošech,
které bohatství poskytuje, ale zdali pak bohatství
může uspokojiti člověka? Šalomoun užíval všeho,
nikdo se mu v bohatství nevyrovnal, ale přece
s bolestí bylo mu vyznati: marnosť nad marnosť, a
všeeko jest marnosť, kromě, jak ctihodný Tomáš
Kempenský k jeho slovům dodává: „Milovati Boha
a jemu samému sloužiti.“ (Co pomohou člověku
všecky jeho statky, když je musí opustiti a neví,
jak je jeho dědicové budou opatrovati? Co se lidé
nastarají a nalopotí, ano .i nespravedlivým způsobem
obohacují, a co z toho mají? Jen trápení ducha.
Nespravedlivý statek nepřečká třetího pokolení,
praví pravdivé přísloví- Bůh takového statku ne
požehná, sami dědicové obyčejně onen statek
v krátkém čase promarní.

A když i člověk všeho užije, a svůj věk ve
službě tohoto světastráví, zdaž nemusí přecejednou
s. těžkýmsrdcem umírati? Při smrti se ještě. přece
probouzí v člověku svědomí, a člověk si přává, aby
byl lápe život svůj strávil avšak přečasto pozdě
bývá činiti pokání! Z rozkoší a požitkářství co to
povstává hrozných nemocí a neštěstí! Bohatství je
člověkuspíše na obtíž než k dobrému. (Obyčejně
jej uvádí v pýchu a připravuje o víru, poněvadž
má boháč všeho dosť; Bůh jeho jest mamona,
penize.

Jak mnohý by lepší život vedl, kdyby. málo
měl! Snáze jest chudému .udržeti se ve ctnosti,
než bohatému, :poněvadž nemá chudý tolik pro
středků krozkoším a ku pohodlnému:životu.: Ne
bez příčiny praví božský Spasitel: „Amen pruvím
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vám, že bohatý nesnadno vejde do království ne
beského.“ (Mat. 19, 23.)

Uznáváme, že mnohý chudý člověk těžký a
lopotný život vede, že mnoho se napracujé a sotva
ten jeho výdělek na uživení jeho rodiny stačí, že
mnohému by snad neškodilo trochu toho majetku;
než považme si, že to tak Bůh zřídil, aby člověk
trpěl. Jak praví Písmo sv.: „Dobré i zlé, život a
smrť, chudoba a bohatství pochází od Boha.“
(Sirach 11, 14.) Že jsi se, milý brachu, stal chu
dobným, jest dopuštěním Božím. Jen patř na
sv. Aloisia, měl všeho v hojnosti, ale jak se vyznal,
„raději chtěl si korunu nebeskou opatřiti. Těžkoť
jest knížeti světskému (řekněme i bohatému) konati
své spasení. Nelze dvěma pánům sloužiti, Bohu a
světu.“ Jest zcela nemožno, aby. mocný tohoto
světa nebo bohatý marností světských se odřekl:.
„leč když mu Ježíš, náš Spasitel, jako kdysi slepému
od narození, oči blátem pomaže, t. j. spůsobí, že
mu všecky věci světské opovržení hodnějšími připadají,nežbláto.“| Nezávidějmetedyboháčijeho
statků. Chudobu bychom měli vlastně za zvláštní
milosť od Boha považovati.

Chudý člověk může snadno svou prací a ná
mahou konati za své hříchy pokání, a když -si od
bude již na zemi očistec ve své chudobě, očekává
jej po emrti radosť věčná. Pomyslíme-li si, jak
Bůh jest svatý a jak hříchy nenávidí, musí nám
tresty, které na světě trpíme, za hříchy naše jen
nepatrnými připadati. Čím více se namáháme a
z lásky k Bohu pracujeme, tím více si zásluh pro
království nebeské nashromáždíme a tím větší nás
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sláva v nebi čeká. Sv. Alois byl živ jak anděl, a
přece si vyvolil chudobu a konal takové práce, o
kterých neměl dříve, jsa knížetem, ani zdání, a vy
bíral si práce nejsprostší. Nestyď se i ty za svou
chudobu a za práci, kterou ti konati třeba. Čím
více jsi od světa opovržen, tím spíše jsi miláčkem
Božím, tím ochotněji ti bude sv. Alois ve tvých
potřebách nápomocným.

Náš sv. Mládenec jest vzorem v chování se
k bohatým. K bohatým nebyl nikdy nespravedlivým,
nevyvýšoval se nad ně, poněvadž si lepší stránku
vyvolil, ale všecky miloval, poučoval je, jak mají
s bohatstvím svým zacházeti, a dával jim příležitosť
k dobrému, sám je prose o almužnu pro chudé.
Známo nám ze života jeho, že byl ke všem, se
kterými se ještě, jsa ve světě, již znal, velice la
skavým, že po obcování s ním „všichni toužili, že
nebyl nikomu odporným. Tak i ty máš býti v obco
vání s bohatšími vlídným a nezapomínati na lásku,
kterou ti Ježíš Kristus 1 k bohatým poroučí.
Bylo-li komu ublíženo, má z lásky ku Pánu Ježíši
odpustiti a se nehněvati. Však 1 boháči a všichni,
kterým Bůh dosti statkův udělil, nemají zapomenouti
na napomenutí, která jim sv. Alois dává: Dávejte,
a bude vám dáno. Bůh nedal boháčům všecko jen
pro jejich užitek, ale mají i rádi těm, kterým tolik
nepožehnal, ze svého udělovati. Mají býti k chudým
milosrdni: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni milo
srdenství dojdou“ (Mat. 5, 7.). Chceme-li, aby Bůh
byl milosrdným k nám, zvláště aby nám hříchy
odpustil, musíme dávati almužnu. Praví totiž Pán:
„Almužna vysvobozuje od hříchu všelikého i od
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smrti. Doufání veliké bude almužna před
nejvyšším Bohemvšechněn,kteřížji dá
vají.“ (Tob. 4, 11. 12.) Budou-li bohatí dávati rádi
almužnu a nebudou-l ehudých utiskovati, budou se
za ně chudí modlit, a Bůh jim požehná. Nebo
„na úrok půjčuje Hospodinu, kdož se smilovává
nad chudým, a on za dobrodiní jeho odplatí jemu.“
(Přísloví 19, 17.)

Jen vizme, jaké nebezpečenství ze všech stran
hrozí světu revolucí, na kterou se prý chystají ne
spokojení chudobní. Zákony i nejlepší nezažehmají
onoho nebezpečenství, tu třeba se vrátiti ku sv. víře.

Budou-li bohatí pohrdati sv. vírou, sami si nejvice
škodí, a -chudí si v ničem bez víry nepolepší. Kdyby
i několikráte se o statky bohatých chtěli děliti,
přece nebudou míti dosti, poněvadž nevěra vede
sel prosťopášnému životu a k ustavičné nespokoje
nosti. Kdyby si všickni všímali příkladného života
sv. Aloisia a podle něho se řídili, bylo by zajisté
na světě lépe; nouze by přestala, poněvadž nemá
mezi křesťanybýti bratra nuzného, t. j. kdo nemá
ani z čeho žíti; chudoba však nabyla by zase ceny
a vážnosti, kterou jí sám Pán Ježíšzjednal.

Hlava XII.
O následování sv. Aloisia. o

Poohlédneme-li se po životě sv. Aloisia a když
to tak všecko uvážíme, jaký veliký jest Alois svatý,
tu nás až jakási svatá hrůza obchází. Hledíme na
něho jako nedostižitelný vzor a 8 bolestí nám se
jest přiznati: škoda, že také takový nejsem! Já
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svatým býti nemohu, tak si mnohý pozasteskne. Ale
potěš se, milý brachu! Třeba takovým nejsi jako
sv. Alois, přece jím můžeš kdysi býti a když ne
takovým, můžeš se mu aspoň podobným státi.
Sv. Alois se také hnednestal tak svatým, nýbrž
za jistý čas a ačkoliv obdržel mnoho obzvláštních
milostí, přece musil s oněmi milostmi spolupůsobiti.
Také nám dává Bůh hojnosť milostí, nebo chce, aby
všickni spasení byli,.a s těmi milostmi musíme na
svém posvěcení pracovati. Svatí jsdu nám v onom
snažení se o zdokonalení a posvěcení vzorem. Jich

jest nám tedy následovati. V čem pak máme ná
sledovati sv. Alvisia?

Nelze nám neuznati, že v životě Svatých vůbec
A sv. Aloisia zvláště všelicos přichází, v čem ho
následovatinemůžeme a nesmime. Celýjeho
život bezmála jest necbyčejný. Vedl v mnohém
ohledu takový život, že se až divíme, kterak to
mohl všécko činiti. Postíval se, že až jedno vejce
za den jídával, bičoval se, málo spával, ano 1 ve
spaní si pokoje nedopřával, spával na kusech dřeva
a železa, kteréž .si do lůžka dával, málo mluvíval,
oči své tak krotil, že ani nevěděl, jak císařovna,
v jejížto společnosti po dvě léta býval, vypadá.
Takové a podobné věci se zdají snad mnohému
býti podivinské a přepjaté. Ale sluší uvážiti ná
sledující: —

*Život Svatých nesmíme posuzovati tak jako
život jiných, obyčejných lidí. Svatí byli ve všem
dokonalí, ničeho nevidíme na nich. světského. Mnohé
věci se nám zdají býti snad nerozůmné a zdraví
škodlivé. Kdo by však posuzoval Svaté ze stanoviska



— 404 —

světského a jim proto ubližoval, protivil by se Bohu
samému. Na Svatéjest nám hleděti jako na přátely
Boží, poněvadž Bůh jim sám uděloval mnoho ne
obyčejných milostí a na jejich přímluvujiž za života
jejich činil zázraky. Kdyby se způsob života Svatých
Bohu nelíbil, vyznamenával by je takovými dary
a milostmi? Činil by skrze ně zázraky? Ba nedá
se upříti, že Bůh sám Svaté svou milosti k onomu
neobyčejně přísnému životu naváděl. Čtemeťi v ži
votě sv. Aloisia, že ničeho nečinil, k čemu by se
necítil býti milostí Boží povzbuzeným, a že všecko
konal z poslušnosti a jen to, co mu představení po
volili. Mnohdy prosil i o věci neslýchané; to se
však dělo ze zvláštního vnuknutí Božího, chtěl se
Bohu tím zalíbiti. Láska k Bohu a touha po vlastním
spasení ho k takovým přísnostem vedla. Sám napsal
ve svých zápiskách: „Kajicnosť působí, že nejen
milosrdenství Boha, viny odpouštějícího, uznáváme
a velebíme, ale i k uetění spravedlnosti Boží co
nejvroucněji po tom toužíme, abychom mohli všecky
spravedlivé tresty za všecky své hříchy podsteupiti.“
Nejen však touha po vlastním spasení ho k takovým
kajícím skutkům pobádala, ale i touha po spasení
bližního. Bylo mu líto, že lidé světští s pokáním
až do smrti odkládají a že mnozí služebníci církve
vlažně Bohu slouží, a proto z lásky k nim, z lásky
ke svým bližním takové kruté pokání za. ně na
sebe bral. A ačkoliv mu to škodilo na zdraví, přece
Bůh jeho oběť přijímal, vždyť je konal z lásky
k Němu! Láska pak má u Boha větší cenu než
zdraví a všecky vezdejší statky. Slabé jeho zdraví
mu nic ve službě Boží nepřekáželo, sloužil Bohu
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zajisté 1 v nemoci neunavně, a kdyžviděl, že mu
zdraví ubývá, hleděl ještě více z lásky pro Boha

pracovati. „Pán Bůh nepohrdl jeho vroucí láskou,
ba naopak Ještě více ji v něm rozněcoval.

Také i to třeba míti na paměti, že byl svatý
Alois nástrojem v rukách Božích ku spasení svých
bližních. Svým pokáním povzbuzoval i druhé ku
kajicnosti a svatosti života. Tážeme se, byl by mohl
svatý Alois tolik mládenců pohnouti ku polepšení
života, kdyby byl vedl život obyčejný? Neobyčejné
pokání má na lidi neobyčejnou moc. Tak stojí před
námi sv. Alois docela ospravedlněn a jako pravý
vzor svatosti.

On byl mučeníkem lásky k Bohu a k bliž
nímu. Byl andělem v lidském těle. I ve svém
přílišném pokání jest nám ctihodným a milým, činí
je z nejčistšího úmyslu za nás hříšné lidi a ještě

posavad můžeme čerpati z jeho převelikých zásluh,
které si svým pokáním vydobyl. Nicméně v ta
kových neobyčejných věcech nesmíme sv. Aloisia
všickni bez rozdílu následovati. Dříve si musíme:
rozvážiti, zdali to všecko zdržíme bez újmy na
svém zdraví a zdali dovolují naše poměry něco ta
kového podstupovati a nebrání-li nám v tom po
vinnosti našeho stavu. Neboť vždycky jsou přednější
povinnosti našeho stavu než takové ,kající skutky
a Bůh od každého takových obětí nežádá. (Chce-li
však někdo nějaké větší pokání činiti, ať se prve
poradí se svým zpovědníkem a dle jeho rady ať se
řídí, jinak může lehko poblouditi. Neboť ďábel právě
často mnohé duše k takovým přísnostem svádí,
poněvadž ví, že jich to časem všecko omrzí, stanou
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€6 potom vlažnějšími, a klesnou snad teprve do
hříšného života.

Co se týká kajících skutků, dobře jest říditi
se radou sv. Františka Saleského, jenž praví, že „jest
dobře se umrtvovati a své tělo trýzniti, ale mnohem
potřebnější jest přemáhati své náklonnosti a ná
ruživosti a své srdce očistiti a zušlechtiti.“

V čem pak tedy máme sv. Alnisia následovati ?
Především v tom, že máme se vždycky hleděti
udržeti v milosti Boží. Milost Boží jest nej
vzácnější dar Boží; bez milosti Boží -nelze se líbiti
Bohu. Kdybychom dělali co dělali, nemáme-li milosti
Boží, všecko namáhání naše jest marné. Musíme
si tedy milosť Boží opatřiti ve svátosti pokání, neboť
v ní býváme od hříchů těžkých očistěni. Tuto milosť
jest nám horlivostí v konání dobrých skutkův a
přijímáním svátostí rozhojňovati. Jak se o to přičinil
sv. Alois! Jak zpytoval dokonale své svědomí a
hleděl všecky nejtajnější jeho záhyby náležitě pro

zkoumati. Kdo popíše, jaká byla jeho lítosť nad
sebe menšími nedokonalostmi! Jak si pevně umiňoval,

že 8e polepší a jak opatroval své smysly, své oči,
nši, svůj jazyk! Po každé sv. zpovědi byl horlivějším
v dobrém. A co říci o jeho vroucnosti při svatém
přijímání? Když s tak svatou dychtivostí a s takovou
láskou Tělo Páně přijímal, pak ovšem se mohlstáti
svatým. Již jediné sv. přijímání nás může dokonale
posvětiti, což teprve blížíme-li se s náležitou pří
pravou často ke Stolu Páně! Dle mínění sv. církve
není to často, kdo přijímá tento Pokrm silných jen
několikráte do roka. Pravidlem by mělo býti aspoň
jednou za měsíc ke sv. přijímání přistupovati.
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Čím více se pak na sv. přijímání připravímea po
sv. přijímání. vroucněji se modlíme, tím je Pán
Ježíš k nám milostivějším.

S milosti Boží, kterou jsme si byli přijímáním
švatých svátostí získali, jest nám potom spolupůsobiti.
Kdyby .sv. Alois byl sebe více milostí obdržel a
nebyl by s nimi pracoval, ničeho by nebyl dosáhl.
Musíme se tedy za příkladem sv. Aloisia co nej
bedlivěji chrániti všech těžkých i lehkých hříchův
a raději chtíti smrť podštoupiti než Boha uraziti.
Chceme-li se v. milosti Boží udržeti, jest nám též
dle příkladu sv. Aloisia se zapírati, se přemáhati
a světských marností odříkati. Kdo miluje nádheru
v oděvu, samé zábavy, tance, zahálku, kdo rád
mnohojídává a pije a podobnýmtakovým marnostem
hoví, těžko se zachová od hříchu smrtelného. Po
něvadž se sv. Alois tolik zapíral a přemáhal, došel
tak převeliké svatosti. Zapírání a přemáhání sebe
jest tedy nezbytnou podmínkou k dokonalosti.
Rozvažuj si tedy, milý křesťane, ku kterému hříchu
jsi nejvíce náchylen a proti němu vší silou a moci
bojuj, brzy pak si všecky ostatní hříšné náklonnosti
podmaniš.

Další prostředek k dokonalosti, jak na svatém
Aloisiu poznáváme, jest modlitba. Že každému
je modlitba potřebna, tuším, není třeba-vykládati.
Sám Pán Ježíš praví: „Třeba se vždy modliti a
neustávati.“ (Luk. 18. 1.) Bůh nás proto tak stvořil
ubohými, abychom se k němu utíkali na modlitbách ;
bez modlitby ničeho neobdržíme. Největší však váhu
kladl náš světec na sv. rozjímání. Když se byl
s milostí a pomocí Boží naučil rozjímati, nikdy
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rozjímání neopomenul. Rozjímání jest tak důležité
a potřebné pro každého, že svatá Teresie praví:
„Slibte mně, že budete aspoň čtvrť hodiny denně
rozjímati, a já vám -slibuji život věčný.“ Mnohý si
však myslí, že rozjímati jest velice obtížné; nemií
tomu tak. Každý zajisté dovede rozvažovati nebo
jinak řečeno rozjímati o svých .potřebách, které
se týkají jeho stavu nebo jeho domácnosti, a když
to mu není obtížno, má mu býti obtížno trochu si
rozvážiti, co potřebuje jeho duše? Oč duše dražší,
než tělo! Cheeš-li, milý křesťane, rozjímati, pros
nejprve o osvícení Duchem svatým, pak si připomeň,
že Bůh je s tebou, nebo jinak, že ti jest přítomen,
rozvažuj si, COse v té pravdě, o které chceš roz
jímati, praví, a jak jsi se podle té pravdy posud
řídil; poznáš-li, že jsi se proti té pravdě neprohřešil,
děkuj za to všemohoucímu Bohu, jinak lituj všeho,
čím jsi se provinil, slibuj polepšení a umiňuj. si,
jak se na příště dle té pravdy zachováš, k čemuž si
vyžádej pomoci Boží a přímluvy Svatých Jeho.

Dále vidíme, že sv. Aloisvždycky vnuknutí
Božích poslouchal. Vnuknutí Božíjest vnitřní
hlas, který v sobě často slyšíme, an nás vybízí
k dobrému. Uposleechneme-li onoho hlasu, dobře se
nám vede, Bůh nám uděluje více milostí; ne
všímáme-li si toho hlasu, jenž nás vzbuzuje ku větší
dokonalosti, lehko klesáme do hříchů všedních,
znenáhla se naše duše seslabí, až docela v dobrém
povolíme. Pamatovati však sluší, že ne každého
vnuknutí máme uposlechnouti, jen takového, „které
nás lehce a tiše k dobrému vzbuzuje, neboť Duch
Boží jest duchem tichosti, ne však duchem zne
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pokojujícím a pobuřujícím. Chceme li jíti v tom
po bezpečné cestě, otažme se zpovědníka, máme-litohoonohovnuknutíuposlechnouti,čili| nic.
Sv. Alois, jak o něm pravila sv. Maří Magdalena
z Pazzi, „pokud na zemi žil, měl ústa otevřená
k laskavým pohledům věčného Slova,“ t. j. velice
horlivě poslouchal vnuknutí Syna Božího, „a proto
má tak velkou slávu, “-pročež i v tom ho následujme!

Nejvíce však máme sv. Aloisia následovati
v jeho nadobyčejné lásce k Bohu a horlivosti
pro rozmnožení jeho cti a slávy. Láska k Bohu
jest vrchol dokonalosti. Boha máme milovati nade
všecky věci stvořené a o Jeho česťa slávu se vždy
co nejvíce starati. Milosť horlení pro česť a slávu
Boží jest něco obzvláštního. Komu ta milosť dána,
ten se může těšiti, že má na sobě známku, že jest
v milosti Boží postavený. (Co všecko sv. Alois
3 lásky k Bohu vytrpěl a pro Jeho česť a slávu
vykonal! Jeho myšlení, řečia jednání byly obráceny
jediné na Boha. Pro něho již. byl hotov, když
v patnáctém roce věku svého se vracel ze Španěl
život položiti; přál si, aby mohl býti od Turků
pro sv. víru zabit. Kdyby mu byl dal Pán Bůh
delší život, byl by jistě o to prosil, aby se mohl
státi missionářem v Indii a tam se pro něho obětovati.
Ale vlastně celý jeho krátký život jest ustavičná
oběť lásky k Bohu. Jeho tvář jen láskou k Bohu
hořela, láskou a ustavičnou touhou po Bohu téměř
umíral. Láskou podobal se Serafinům. Láska
k Bohu jest tedy každému nevyhnutelná, bez lásky
nic nejsme. Nuže hleďme si tuto lásku dle příkladu
sv. Aloisia opatřiti horlivou modlitbou a evičením
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se v lásce, obětujme tedy Pánu Bohu častěji své
myšlení, řeči a skutky, zvláště však rozjímejme
o lásce Boží k nám, která se nám ukázala, když
vydal svého Syna za nás. Majíce takovou lásku
k Bohu, budeme jen po tom tcužiti, abychom se
Jemulíbili a Jeho česť víc a více rozmmožovali.

Lásce jest, jak vidíme na sv. Aloisiu, vlastní pro
Boha všecko trpělivě a dokonale snášeti. Pro Něho
snášel všecky výsměšky, všecky bolesti a všecky
kříže až s podivuhodnou radostí. Jako se těší boháči
a lidé světští ze svého štěstí, tak on se radoval ze
svého utrpení. Po mnoho let trpěl ustavičné bolesti
hlavy, ale neprosil o to Pána Boha, by ho jich
zbavil, ještě více chtěje trpěti. S láskou k Bohu
byla u něho nerozlučně spojena láska k Mari
Panně. Připomínáme zde pouze, jak se vroucně po
celý svůj život již od sedmého roku modlíval
hodinky k Marii Panně, že ji nazýval svou matkou

a vyslovil se, že mu Maria Panna, jeho matka,
všecko vyprosí. Na slib ustavičné čistoty si laskaví
čtenáři zajisté vzpomenou, a jak rád u MatkyBoží
v jejích chrámech a u její zázračných obrazů pro
dléval, s dostatek každému známo. Kdo se chce
líbit Bohu, tomu Maria Panna nejlepší bude po
moenicí. Bůh všecky milosti nám skrze ni uděluje.
Kdo Marii Pannu nemiluje, ani Bohajak náleží
nemiluje.

Budeme-li se za příkladem sv. Aloisia při
čiňovati, abychom se stali dokonalými, neujdeme
ani jistému nemilému stavu, který též sv. Aloisia,
ač ne na dlouho, potkal. Koho Bůh chce k sobě
těsněji připoutati, toho navštíví též často zvláštním
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trápením, zvaným omrzelostí duchovní. Jest to
takový stav, že se člověku -do ničeho nechce, ani
do modlitby, ani do rozjímání, ano člověku se časem
zdá, že bude na věky zavržen, poněvadž si myslí,
že všecko činí špatně, že ani Boha nemiluje. Ovšem
to krutý jest stav, v srdci našemto vypadá jako
na poušti, podobáme se vyprahlé zemi, stíhá nás
často veliký nepokoj, nic nás netěší, ale jest to
pro nás užitečné. V takovém stavu poznáváme svou
málomoenosť, vidíme, že sami ze sebe ničeho ne
můžeme, že si nemůžeme pomoci, ale právě to nás
udržuje v pokoře a čím méně důvěřujeme v sebe,
tím více roste naše důvěra k Bohu, v němžto naše
jediná spása. Když takový stav tvou duši navštíví,
především si rozvažuj. zdali jsi se nedopustil ně
jakého hříchu, anebo zdali jsi to nezavinil svou vlaž
ností, že Bůh -od tebe odstoupil; nesbledáváš-li
toho u sebe, podrob se vůli Boží, Bůh chce tě
zkoušeti, jako zlato v ohni. Byl-lijsi posavad pevným
ve ctnosti jako železo, ztratíš tímto ohněm všechen
rez nedokonalostí, byl-li jsi čistým jako zlato, ještě
čistším z ohně vyjdeš. Neustávej jenom od modlitby,
vytrvávej na modlitbách, ano ještě horlivěji se
modl:, Bůh zase po čase tváře své k tobě nakloní.
Budeš od té chvíle ještě dokonalejším. Nepoddávej
se truchlivosti a zármutku, mysli sobě: „co zmohou
hříchy celého světa proti nesmírné lásce a milo
srdenství Božímu? Jak by mohl Pán toho zavrhnouti,
kdo ho z celého srdce miluje a nejvíce se proto
rmoutí, že jeho láska není ještě světější a čistší!“
Nesmíme se oddávati zármutku, neboť nade hřích
není horšího zla, praví sv. František Saleský. Hleďme
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se vždycky udržeti v pokoji. Každá myšlénka,
která znepokojuje, nepochází od Boha, neboť on
jest Bůh pokoje a přebývá v srdci pokojném, praví
tentýž světec. Proto sv. Alois takové myšlénky,
které ho znepokojovalyv, vší mocí zapuzoval.

Pobožnosť nám též neporoučí, abychom si vůbec

ani neodpočali, ba právě všecko má gvůj čas. Jest

čas ku práci,čas k jídlu a čask Pen Nenídobře býti pořád napjatým, jest i pofřeba zotavení.
Ano i sv. Tomáš praví, že když si; nedopřáváme
žádného zotavení, můžeme i tím hřešiti. Však
1 takové zotavení nesmí přesahovati jistou míru a

nesmíme se mu přílišně oddávati. Máme se tak
zotavovati, jak toho žádá náš duch | zaměstnání.
Čím obtížnější jest naše práce, tím většího odpočinku
nám třeba.

Jedna věc v životě sv. Aloisiá může však

každého poučiti: že svatosť života nězáleží v tom,

zdali konámeněco neobyčejného, nýbrž ve
věrném a svědomitém plnění povinností
svého stavu. Sv. Alois jest nám| důkazem, že
každý člověk i boháč i chuďas může svou duši
spasiti. Byltě sv. Alois z rodu bohatého, ale žil,
jakoby ničeho neměl, mírně všeho ušivaje a mic si
na tom nezakládaje.. Sv. Alois okusij i ohudoby a
ji velice si zamiloval, a tak i chýďas může si

z něho vzíti příklad k následování. Nekonal žádných
zázraků za svého živobytí, ale povinhosti své plnil
náležitě. Měl Pána Boha vždy přefl očima. Za
chovával přikázaní Páně: „Choď přede.mnoua buď

dokonalým !“ To žádá i Pán Bůh od nás, to bude
1 nejlepší poctou sv. Aloisia! — |
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Modlitba sv. Aloisia k Marii Panně.

O Paní má, svatá Maria! Tvé svaté ochraně a mocné
obraně a milosrdenství Tvému poroučím dnes a po všecky dny
a v hodinu smrti své sebe, duši i tělo své; veškerou naději a
potěšení své, všecka protivenství i bídy své, žívot i konec
života svého Tobě odevzdávám, abych skrze nejsvětější orodování
a záslahy Tvé všecko jednání své zřídil a upravil podle Tvé
a Syna Tvého vůle. Amen.
(Za pobožné a zkroušené pomodlení se této modlitby lze získati odpustky
200 dní za den. I duším v očistci možná vny odpustky přivlastniti. Lev XIII.

ze dne s. března 18go )

Modlitba ke sv. Aloisiovi.

Ó svatý Aloisi, zářící andělskou čistotou, já nejnehodnější
Tvůj ctitel poroučím Tvé mocné ochraně čistotu duše a těla
svého. Prosím Tě pro andělskou čistotu Tvou, poruč mne Ne
poskvrněnému Beránkovi, Ježíši Kristu, a jeho nejsvětější Matce
Panně všech Panen a uchovej mne ode všelikého hříchu
smrtelného. Nedopusť, abych se kdy měl pokáleti poskvrnou
nečistoty; ale jak mne uvidíš v pokušení a nebezpečenství
hříchu, vzdáliž ze srdce mého všecka nečistá myšlení a žádosti,
oživ ve mně vzpomínku na věčnosť a na Pána Ježíše Ukřižo
vaného, pronikniž srdce mé svatou bázní Boží a rozněť je
láskou k Bohu, abych následuje Tebe na zemi, zasloužil si
s Tebou věčně patřiti na Boha v nebi. Amen. Otče náš a
Zdrávas Maria.

(roo dní odpustků jednou za den, jež i za duše v očistci obětovati lze.
Pius VII. 6. března 1802.

A. m. Ď. gl.
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Vzpomínky na sv. Aloisia v Římě.

Dříve než se sv. Aloisiem se rozloučíme;, při
pomeneme ctitelům sv. Aloisia, jaké vzpomínky a
památky se nám po něm v Římě zachovaly. Především
můžeme milým čtenářům sděliti, že se nám zachovaly
aspoň, jak se za to má, dva věrné obrazy sv. Aloisia
v kaplích římské koleje. Jeden obraz znázorňuje
nám sv. Aloisia jako pážete u španělského. dvora,
který právě i v naší knize vidíme a jenž pochází
od znamenitého mistra ze školy Pavla Verones
ského. "Tento obraz dal otec sv. Aloisia zhotoviti,
než Alois vstoupil do řádu. Sv. Alois se nám na
něm představuje ve šlechtickém oděvu opásaný
kordem, který si u rukojeti pravoů rukou drží.
Jeho tahy jsou vážné a mužné, ačkoliv jest mu
teprve 17 let. Není na něm viděti známek přísného
života, ačkol'v jako anděl již tehdy žil. „Druhý
obraz dal vymalovati po jeho smrti kardinál Bel
larmin. Sv. Alois jest oděn rouchem řeholním, má
hlavu nachýlenou (viz str. 216), podlouhlý obličej,
pravou rukou ukazuje na kříž a důtky, levou má
na prsou, na stole jest kříž, umrlčí hlava a důtky.
Vypadá spíše starší, než bychom se domýšleli.
Vzpomeneme-li si však, jak kající život sv. Alois
vedl, rádi tomu uvěříme, že spíše něco mužného a
vážného, ano 1staršího v jeho tazích hledati dlužno.
Převyšovalť rozumem své vrstevníky a zajisté byl
Idle těla vyvinutější a vyspělejší než druzí. Kardinál
Bellarmin jeho přítel, zpovědník a vroucí ctitel, by
zajisté nepodobného jemu obrazu nebyl přijal. Že
aspoň příbližné podoby sv. Aloisia míti můžeme,



— 415 —

jest na bíle dni. Vždyť byl tak brzy na oltářích
již od svých příbuzných uctíván, a jeho příbuzní
se asi o dosti věrné obrazy jeho postarali.

A kde pak jest dům, kde sv. Alois v Římě
žil a umřel? Tam by se zajisté každý, dá-li mu
to Bůh do.Říma zavítati, rád podíval a sv. Aloisia
uctil. Náš světec žil v domě professův, který souvisí
see chrámem Páně zvaným al Gesů (al Džezu).
V domě professův jest pokoj, nyní proměněný
v kapli, v němž byl sv. Alois přijat do Tovaryšstva
Ježíšova. Více památek najdeme po něm v římské
koleji, která sousedí s chrámem sv. Ignáce, za
kladatele Tovaryšstva Ježíšova. Zde sv. Alois
studoval po čtyři léta a tam i umřel. Podíváme se
tedy do té koleje. Přicházíme do vrchního patra,
kde je prostranný sál, ve kterém visí na stěnách
čtrnácte obrazů, představujících rozličné výjevy ze
života našeho světce. Z tohoto, sálu přicházíme do
pokojíka, ve kterém přebýval a který jest nyní
proměněn v kapli. Nade dveřmi lze čísti nápis:
„Zde, kde jsi přebýval, býváš uctíván, avšak již
za živa byl jsi, Aloisi, té cti hoden.“ Pod oltářem
v kapli jest umístěna dřevěná rakev, ve kterézprvu© tělesná| schránka„světcova© odpočívala.
V sousedním pokojíku, kterého se užívá nyní za
sakristii, vidíme kříž, před kterým se sv. Alois
modlival, jeho vlastní rukou psané listy a jím na
psaná knížka, kterou tam papež Pius IX. byl
daroval. Vedle velkého sálu, o kterém jsme se již
zmínili, jest kaple Matky Boží, kde se sv. Alois
modlíval a sliby řeholní složil. Roku 1849. revoluci
onáři ji ohněm zničili. Kaple sv. Aloisia však
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zůstala ohněm netknuta, plameny před jeho kaplí
samy od sebe shasly.

Pojďme nyní do chrámu Páně sv. Ignáce. Tam
uzříme pod oltářem v pravé příční lodi hrob světcův.
Oltář vypíná se na krásně a umělecky zhotovených
pilířích. Umělecky provedená plochořezbapředstavuje
nám -sv. Aloisia ve slávě nebeské, obklopeného
anděly. Na štítě oltáře obracejí na sebe pozornosť
dvě jinotajné sochy; jedna představuje nevinnosť,
druhá kajicnosť, ctnosti to, kterými se sv. Alois
v takové míře skvěl. Jeho svaté tělo odpočívá ve
vzácné, kamenem lazzulským vykládané a pozlaceným
kovem okrášlené rakvi. Řezba na rakvi představuje,
jak sv. Alois umírá. Jiná památnámísta, bohužel!

vzala již v Římě za své.

Rukopisné památky posv. Aloisiu na Moravě.

NapsalAlois Kolísek.

Když dne 1. ledna letošího 'roku vydáno bylo
papežské breve „Opportune guidem“ ve příčině
oslavy třístaleté památky blažené smrti sv. Aloisja,
tu všecek svět křesťanský, zvláště pak katolické
korporace mládeže u vroucím nadšení chystaly se
oslaviti vzácnou „památku onu. Nadšení tobylo
rozníceno a zvětšeno též tím, že svatý Otec Lev XIIT.
ve jmenovaném breve sám slavně vyznal, že od
nejůtlejšího mládí byl a posud jest vroucím ctitelem
andělského jinocha. —

Hlavně v měsíci červnu, zasvěceném úctě svato
aloisské, konány byly hojně krásné slavnosti na
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česť a oslavu sv. Aloisia, a to ve chrámích, ve
spolcích a jednotách, v. ústavech a školách a p. *%

Tak oslavena byla třístaletá památka blažené
smrti andělského jinocha — jenž zemřel,.jsa boho
slovcem 4. ročníku, v noci z 20. na 21. června 1591.
— také v biskupském ústavě bohosloveckém v Brně,
a sice řečnicko-pěveckou akademií, pořádanou dne
21. června. Akademie ta zahájena byla sborem
sv.-aloisským, ku slavnosti bohoslovecké od brněn
ského skladatele, Fr. Musila, na slova hymnu:
„0 los amice Numini“ složeným. Na to přednesena
byla slavnostní báseň od prof. Vlad. Šťastného, pak
proslovena byla panegyrická řeč o sv. Aloisiovi.
Po dalším sboru Musilově, — složeném k akademii
svato-aloisskéna slovabohoslovceAl. K. —„Kdo bude,
Hospodine,přebývative stánku Tvém svatém ....“,
přednesena byla delší řeč slavnostní — vědecko-roz
jímavá úvaha o slovech Spasitelových : +„Blahoslaveni
čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou.“

Na konec zapěli bohoslovci veliký sbor svato
aloisský, kterýž na slova písně: „O Aloisi, perlo
nebes“ schválně k bohoslovecké slavnosti složil pan
děkan Jan Chmelíček.

Tuto akademii bohosloveckou poctil svojí pří
tomností též nejdůst.p. biskup brněnský Dr. František
Sal. Bauer, který v závěreční promluvě projevil
velikou radosťnad slavnostní akademií svato-aloisskou
a za odměnu věnovalalumnátu skvostnou památku
po sv. Aloisiovi, na Moravě nalezenou, totiž ruk o
pisy sv. Aloišia, zavírající v sobě přednáškya
rozmanité poznámky, které si andělský jinoch ve
studiích bohoslovných byl psal.

„Dědictví“ © 27
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Domníváme se, že se zavděčíme čtenářům spisu

tohoto, jestliže vypíšeme, jak ony rukopisné památky
vypadají, jak byly nalezeny a zdali právempřičítají
se sv. Aloisiovi.

Rukopisné památky po sv. Aloisiovi, na Moravě

nalezené, vypadají takto: Jest to kniha formátu
velké osmerky asi 2 centimetrytlustá (čítá 96 listů),
vázaná ve skvostných deskách, potažených červenou:
koží. Vazba je velmi skvostná. Listy nejsou sice,
jakož u vázaných knih bývá, zaříznuty, nýbrž,
jako byly po arších a névázány složeny, tak jsou
svázány do desek Ale za to desky jsou nádherny;
červená kůže dodává vazbě nemalé elegantnosti a
sličnosti, která jest zvětšena zlatými ozdobami, v kůži
vytlačenými. (Ozdoby ty jsou jako pruty, z nichž
pučí květy nebo listy podlouhlé a všelijak svinuté.

Mimo to jest na deskách vytlačena dvojí ozdoba,
jedna představuje andilka s trubkou (na každé
desce jsou takoví andilci 4) a druhá jednohlavého
orlíčka (na každé desce 12) Konečně uprostřed
každé desky jest vytlačena zlatá elipsa, z jejíhož

okraje vytřpyťují střídavě přímé a zkřivené zlaté

paprsky. i
Uvnitř elipsy jest vytlačen znak IFYS apod

ním tři hřeby.
Nad elipsou jsou vytlačena slova: B. ALOYSII

GONZAG- a pod elipsou slova: MANVSCRIPTA.
Obě desky jsou úplně stejnědělány a stejně

vyzdobeny. Na deskách jsou stopy po sponkách,
které byly udělány z lepšího nějakého kovu, jakož
svědčí zbytky po nich.
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Tak vypadá památka po sv. Aloisiovi na

zevnějšku. Popatřme nyní do vnitřku!
Tu vidíme nejprve 8 listů prázdných, z nichž

první tři jsou tuhy, snad od knihaře k deskám
přidělány, ostatních pak pět je z papíru jemnějšího.
Potom vidíme zbytky několika listů vystřižených,
popsaných i prázdných.

Následují latinské poznámky s nadpisem: „De
peccato veniali“ (o hříchu všedním). Poznámek
těchto jest 6 stránek.

Pak jsou poznámky „De peceato originali“
(o hříchu dědičném) na 3!/, stránce.

Za tím jest !/, stránky prázdné a opět na
jedné stránce psáno „de peceato veniali.“

Za poznámkami „de peccato veniali“ následuje
1 list prázdný, jehož vrchní čásť (asi !/, listu) —
snad popsaná — jest ustřižena, dále 1 list prázdný
a pak dva listy nahoře nerozřezané, prázdné.

Potom je dlouhý traktát, který sice nemá ná
pisu „de poenitentia,“ ale jedná o svátosti pokání.
List, na kterém byl asi napsán začátek traktátu
toho 1 s nápisem, jest vystřižen. Neboť před listy,
na kterých napsány jsou poznámky o pokání,
o zpovědi atd., jsou ještě stopy po dvou vystřižených
listech, které byly asi popsány.

Traktát o svatém pokání jest rozdělen v „artl
kuly“ a tyto ve „guaestiones,“ — jak to v po
jednáních theologů scholastických bývá.

Rozeznali jsme v této části celkem 10 artikulů.
Víněkterém z nich pojednáváno jest o otázkách nejen
postránce vědecko-dogmatické, nýbrž také rozjímavé.

Za těmito artikuly jest několik odstavců, které
27*
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jsou tak nadepsány, jakoby byly přímo vyňaty
ze spisů sv. Tomáše Akvinského; na př.: Art. 3.
D. Th. (= Articulus 3. Divi Thomae).

Dále jest pojednání „De contritione“ (o lítosti)
a „De confessione“ (o zpovědi).

Celý traktát, o němž jsme právě mluvili, jest
napsán na 28 listech. Za tím jest list prázdný,
jehož vrchní čtvrtka jest ustřižena, pak jest opět
list prázdný, dále 2 nerozřezané listy a za nimi
zase 2 nerozřezané prázdné listy.

Následují pak „Annotationes ex tract. de le
gibus“ (poznámky z pojednání o zákonech). Stránka,

„na níž odstavec tento začíná, jefsice popsána celá,
ale, jak z obsahu patrno, není tu zaznamenána
přednáška celá, neboť závěrečné řádky nedávají
samy o sobě dokonalého smyslu. Zdá se,že pokračování
traktátu „de legibus“ bylo na.listech následujících,
které jsou však vyřezány, jakož svědčí stopy po nich.

Za těmito poznámkami jsou 2 prázdné ne
rozřezané listy, pak opět 2 prázdné nerozřezané listy.

Po nich přijde.pojednání „De Transsubstanti
atione“ (o přepodstatnění) na 3 stránkách sněkolika
přerývkami prázdnými.

Traktát „de transsubstantiatione“ jest psán asi
jiným inkoustem nežli ostatní zápisky, neboť písmo
v něm jest bledožluté, kdežto v jiných částech jest
černé nebo černožluté.

Následuje 1 prázdná stránka, pak 3 listy a
opět 1 stránka prázdná.

Konečně jsou delší zápisky (na 123 stranách),
jež obsahují asi poznámky z filosofie (z fysiky,
z fysiologie, metafysiky a p.).
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Po těchto článcích následuje poslední delší
spojitý oddíl filosofských poznámek (na 6 stranách).
Na stránce, která následuje za poznámkami z filo
sofie, jest na vrchu jinou, pozdější rukou a jinak
zbarveným inkoustem připsáno:

„Manu Seripta Sti Aloysii Gonzagae.“ Psáno
rukou sv. Aloisia Gonzagy.

Konečně následuje 7 listů prázdných. —
Tímto udali jsme, co obsahují ony rukopisné

památky po sv. Aloisiovi.
Papír rukopisův oněch jest velice pěkný, tuhý,

dosti bílý; v době, kdy sv. Alois žil, byl to asi
první druh papíru.

Inkoust jest. celkem též pěkný, černý, až na
některé výjimky (na př. v traktátě „de Trans
substantiatione“), ale všude viditelný. Předposlední
list rukopisu jest psán, jak se zdá, starým pérem
a nějakým špatnějším, hustým inkoustem, což viděti
z tučných nepěkných písmen a několika skvrn.

Na některých místech jest papír od rozplynulého
inkoustu prožrán, tak že na těch místech nelze
rukopisův ani čísti.

Písmo rukopisů jest většinou malé, někde až
příliš drobné, tak že na některých místech se příliš
nesnadno čte ; ale co do formy jest krásné, sv. Alois
měl zajisté vypsanou ruku.

Někde jest pozorovati rozdíl mezi tím, co bylo
psáno novým aco starým pérem.

Na některých místech lze pozorovati, že tam
bylo něco vyškrabáno a pak něco nového napsáno.
Dále jest zcela patrno, že z rukopisů těch, když
již byly svázány do desek, bylo časem několik, ba
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mnoho listů jednak prázdných, většinou však po
psaných vyřezáno nebo vystřiženo. Též z několika
jednotlivých listů vystřižen jest buď kousek na
vrchu nebo dole, nebo celý okraj po straně; jinde
zase vystřižen z listu nějaký proužekanebo čtvereček,
tak že v některém listě jest několik „okýnek.“ —

Mluvíce o tom; jak vypadá ona vzácná ruko
pisná památka po sv. Aloisiovi, jsme povinni zmíniti
se ještě o zajímavých řádcích, které napsány jsou
na vnitřní straně přední desky našich rukopisů.
Jest to následující věnování: „Tuto knihu panickou
rukou bl. Aloisia psanou věnuje Hradeckémumuseu
mladších bratří Tovaryšstva Ježíšova Lucas Fanini,
aby ode zbožné mládeže v uctivosti byla chována.“ !)

II.

Posud seznámili jsme čtenáře se zevnějškem
i obsahem rukopisných památek svato-aloisských.

Nastává otázka, kterak byly rukopisy ty na
lezeny, jak se asi dostaly na Moravua jsou-li pravy,
t. j. pocházejí-li skutečně od sv. Aloisia.

1. O nálezu rukopisů našich vypravoval obšírně
pisateli těchto řádků sám dp. P. Jan Šafránek,
nyní farář v Protivanově, který jsa farářem ve
Vískách (vesnice v okresu boskovském), rakopisy
sv. Aloisia takto nalezl:

1) „Hunc virginea Beati Aloysii manu conseriptum librum
muse0 greecensi Juniorum Societis Jesu fratrum de separatione,
tamguam a pia juventute decentius habendumj offert Lucas
Fanini; gui adhuc 'viven8s, sed per grandem)4etatem Ypene in
agone contendens sui veluti executor testamenti legatariisfeua
distribuit legata, eorum se precibus impense commendans,
Milstadio 24. Junyii 1652.“
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R. 1888. dne 16. července, brzypo biskupské
generální visitaci kostelní (konané ve Vískách od
ndp. biskupa brněňského dra. Františka Sal. Bauera
dne 14. července r. 1888.) poručil jmenovaný
p. farář, aby kostelní roucha a prádlo, které k 'oné
visitaci bylo vyloženo v sakristii, bylo teď opět
uloženo do příslušné k tomu skříně na faře. Když
se roucha do skříněukládala, bylp. farář přítomen,
a vida, že na dně skříně leží pohozenýchněkolik
starých, sešlých věnců z umělých květin, kteréž
kdysizdobívaly kostelní obrazy a jichž nyní nebylo
lze upotřebiti,kázal, aby je kostelník vydělal a spálil.

Když pak několik těch věnců vytáhli, zpozorovali
pod jedním starým věncem položenou bělošedou
krabici plechovou, mající podobu knihy sponkou
zavřené; na krabici byly též zbytky pečetního
vosku, což svědčí asi o tom, že krabice byla kdysi
zapečetěna.

Když p. farář krabici otevřel, byl velice pře
kvapen pohledem na zajímavý předmět ve krabici
uložený. Na první pohled připadal mu předmět ten
jako nějaký votivní dar nebo nějaká pamětní
deska. Když však předmět z krabice vyňal, poznal,
že je to skvostně vázaná kniha, a když ji celou
dobře prohlédl, shledal, že má v rukou vzácný
poklad — totiž rukopisné památky po sv. Aloisiovi.

P. farář Šafránek uváživ, jak vzácnou památkou
jest ona kniha, a domnívaje se bezpečně, že jsou
to pravé rukopisy sv, Aloisia, umínil si vzácnou
tuto religuii podati svému nejdůstojnějšímu panu
biskupovi, asice jakožto dar ku 2bletému jubileu
Jeho biskupské Milosti.
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l

I vydal se dne 23. červerice (1888) na cestu
do Brna. Přišed k nejdp. biskupovi, oznámil mu,
co s sebou nese, vyložil mu, jak a kde vzácná
ona kniha byla nalezena, a doložil, že ji skládá
k rukoum Jeho bisk. Milostijakožto dar k 25letému
jubileu kněžskému.

Nejdp. biskup byl tím velmi mile překvapen
a jal se ihned prohlížeti velezajímavou knihu onu
a napnutě vyslechl všechny podrobnosti, vzácné
památky té se týkající. Prozkoumav bedlivě dedikaci
z r. 1652. na první desce knihy naší napsanou a
nahlédnuv do knihy samé 1 jejího obsahu, radostně
přijal tento dar, dokládaje, že o přísné prozkoumání
pravosti rakopisův oněch co nejvíce dbáti bude.

Od té doby byly rukopisné památky svato
aloisské uchovávány u nejdůst. p. biskupa brněn
ského, kterýž je pak, “jak již pověděno, dne 21.
června t. r. biskupskému alumnátu brněnskému
věnoval, a dne 22. června správě téhož alumnátu
odevzdal.

Nyní chovají se ony památky rukopisné u vdp.
dra. Josefa Pospíšila, regenta brněnského alumnátu,
který dalna ně zhotoviti zvláštní důstojnou schránku,
v níž by jakožto skvost, bohoslovcům a vůbecctitelům| svato-aloisskýmpřemilýapřevzácný
uchovávány byly.

2. Nastává nyní otázka: Jak se asi rukopisy
sv. Aloisia dostaly na Moravu, zvláště na faru
Víseckou ?

Tu jest nám odpověděti, že v této věci posud
jistoty není a snad úplné jistoty ani nebude.
Domněnky pravdě dosti podobné vysloveny byly
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brzy po tom, když rukopisy sv.-aloisské byly ode
vzdány Jeho bisk. Milosti, a to v brněnském „Hlasu“
(v denníku), kterýž ve svém 174. čísle (1888), při
nesl tuto potěšnou zprávu:

„Velevzáený nález. Na faře Vísecké u Boskovic
nalezeny nedávno rukopisy sv. Aloisia z Gonzagy,

jež znalcové uznávají za přesné a pravé. Namítá,
se zajímavá otázka, jak asi dostaly se vzácné
rukopisy na Moravu a zejména do okolí Boskovského.

Vlašská knížecí rodina Gonzagů vešla ve spojení
s moravskou rodinou pánů z Pernštýna tím, že
bratr sv. Aloisia, František Gonzaga, jenž nějakou

"dobu prožil v Praze při dvoře císaře a krále
Rudolfa II., za manželku pojal Bibianu, dceru pana
Vratislava z Pernštýna tehdy na Velikém Meziříčí.—

Tím ovšem bylo by lze vysvětliti styky nějaké
s Moravou; avšak ku vysvětlení nálezu onoho
právě na Boskovsku to nestačí. Nám se zdá, že
nález ten nejsnáze vysvětliti lze ze styků kardinálaDietrichsteinasesv.Aloisiem.© Byliťobastejnou
dobou studující v koleji jesuitské v Římě a ne
pochybně i osobně se znali; dále zjištěno jest, že
kardinál Dietrichstein byl vřelým ctitelem anděl

-ského jinocha Aloisia, jelikož úctu svoji. k němu
zvláštním pamětním obrazem s vědomím papeže při
hrobě jeho ve chrámě sv. Ignáce v Římě umístěným
na jevo dal a o blahořečení jeho papeže Pavla V.
(r. 1605) snažně prosil. Při takovýchto stycích
snadno jest domysliti se, že některé spisy, rukou
světcovou napsané, dostaly se do rodiny knížat
Dietrichsteinů, majitelů panství Boskovského, a odtud
nepochybně památkou asi v držení některého kněze
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na panství tom působícího. Tak vysvětlujeme vzácný
nález právě ve Vískách, z celého srdce z toho se
těšice, že spisy andělského světce, jež snadbudou
doplňkem jiných -dopisův a píšemných památek po
andělském světci Aloisiovi v Římě :se nacházejících,
právě na naší Moravě se nalezly“ —

Obsahem oné zprávy v „Hlasu“ uveřejněné
dali bychom se skoro úplně upokojiti, kdyby ruko
pisy ony byly se dostaly zrovna z Říma v držení
Dietrichsteinův apak ovšemna- Boskovsko, ale
jakož z popisu rukopisných památek našich čtenářům
známo, rukopisy ty byly dříve v „museu“ řádu
jesuitského ve Štýrském Hradci (musaeo 'grae
censi. ...“), kamž je věnoval Lucas Fanini z Mil
stada („Milstadium“ asi blíže Hradce Štýrského),
jakož napsáno jest na vnitřní straně přední desky
našich rukopisů.

Měh-ližsnad Dietrichsteinové styky s jesuitským
klášterem štýrsko-hradeckým?

Jest možno, že kardinál Dietrichstein z veliké
úcty ke sv. Aloisfovi pátral v klášteřích jesuitských
po památkách mladistvého Jesuity — sv. Aloisia
a že právě v klášteře štýrsko-hradeckém, Moravě
poměrně dosti blízkém, našel ony rukopisy, o nichž
právě mluvíme. |

Také byla projevena domněnka, zda rukopisv
svato-aloisské nedostaly se na Boskovsko bl. Janém
Sarkandrem, který byl kaplanem v Boskovicích a
před tímve Hradci Štýrském u Jesuitů studoval,
jakož se o něm čte v breviáři (Proprium, IV. lectio).

Ale v domněnce této, sice velmi se zamlouvající,
naráží se na silný odpor časový. Neboť bl. Jan
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Sarkander byl již 17. března r. 1620. :umučen,
kdežto rukopisné památky swato-aloisské byly
v té podobě, v jaké se na,Boskovsku nalezly,
Jesuitům štýrsko-hradeckým věnovány. teprve—
»„24.Junyi 1652,“ jakož napsáno jest na konci
onoho latinského věnování na první desce našich
rukopisů.

Z uvedeného. patřno, že: způsob, jakým „ruko
pisy .svato-aloisské na Moravu 4 zvláště na faru
Víseckou se dostaly, nent posud dostatečně vysvětlen,
a zůstane možnái na dále nejasným a nejistým.—

III.

Namítá se konečně otázka: Jsou-li ony svato
Aloisské rukopisy, na Moravě nalezené, skutečně
pravy? Pocházejí-li skutečně od sv. Aloisia?

Na tuto otázku lze nám odpověděti již s větší
jistotou.“ Neboť jest velice pravdě. podobno:, -že
rukopisy ony jsou pravy. |

1. Nasvěděuje tomu již ta okolnosť,.že kniha,
v níž rukopisy jsou obsaženy., uložena byla -ve
zvláštní, jediné k tomu cíli zhotovené krabici. Ten,
kdo krabici onu z pevného plechu zhotoviti dal,
kdo ji z vnitřku k vůli ozdobě natříti dal stříbro
lesklou barvou, jejíž stopy nyní ještě jsou znáti,
byl zajisté přesvědčen, že kniha, která do krabice
té měla vložena býti, obsahuje pravé rukopisy
sv. Alolsla. |

2. Dále sluší uvážiti, že ona krabice byla kdysi
zapečetěna, jakož svědčí.ony zbytky pečetního vosku,
které na. ní dp. farář Šafránek pozoroval, kdyžji
poprvé spatřil. Z toho soudíme; že ten, kdo knihu
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s rukopisy oněmi do krabice vložil a zapečetil, po
važoval rukopisy za skvostnou, posvátnou relikvii,
které se neměladotýkati každá ruka, kterou spatřiti a
prohlédnouti bylodovoleno asi jen zrakům vyvoleným.

3. Popatřme nyní na knihu samu, která ruko
pisy v sobě zavírá! Co nám praví o pravosti ruko
pisů těch?

Již ta skvostná vazba hlásá nám, že nádherné
a umělecky provedené desky obsahují něco neobyčej
ného, něco vzácného. A jak výmluvně hlásá nám
pravosť rukopisů našich nápis na obou deskách:
„B. ALOYSIT GONZACZ MANVSCRIPTA“!
(BI. Aloisia Gonzagy rukopisy.)

Též jedna ozdoba na deskách zlatě vytlačená
zdá se svědčiti o pravosti rukopisů našich — totiž
onen orlíček. Slovutný učenec, dějepisec Dr. B.
Dudík, prohlížel naše rukopisy svato-Aloisské, a
pravil Jeho biskupské Milosti Dru. Fr. S. Bauerovi,
že orlíček ten byl znakem rodiny Gonzagův.

A otevřeme-li knihu, čteme hned na první
desce: „Hune virginea Beati Aloysi manu con
seriptum librum . ©.a pia juventute decentius ha
bendum . . -“ t. j. že tuto, panickou rukou blah.
Aloisia psanou knihu... jež má od zbožné mládeže
v úctě chována býti — daroval kmet Lukáš Fanini
museu Hradeckému Tovaryšstva Ježíšova.. Zda ne
hlásají nám slova. ta, že rukopisy naše pocházejí
skutečně od sv. Aloisia?! Jsou na první desku
skvostné knihy naší napsána dne 24. června r. 1652.
Sv. Alois pak zemřel 21. června r. 1591. Rozdíl
61 let není tak příliš veliký, aby pisatel oněch slov
„Hune virginea...“ bezpečně nevěděl,že rukopisy,
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které v rukou má, jsou skutečně a jistě po svatém
Aloisiovi.

4.. Hlavní důvod pravosti rukopisu nějakého
může poskytnouti písmo jeho. Nuže, co nám hlásá
písmo našich rukopisů? Na tuto otázku odpovíme
krátce slovy slovutného učence, jezuity. P. Jana
Votky, která propověděl k nejd. p. biskupovi brněn
skému: „Písmo rukopisu svato-Aloisského na Moravě
nalezeného podobá se zcela písmu úplně authentických
rukopisů sv. Aloisia v Římě uchovávaných, které
jsem tam na své oči viděl.“

Pisatel těchto řádků pak srovnával písmo našich
rukopisů s písmem jednoho dopisu sv. Aloisia, jehož
fotografický snímek vložen jest do nejnovějšíhovy
dání životopisu sv. Aloisia od Cepari-ho.(zpracováno
od F. Schródra, S. J.). I poznali jsme, že písmo
onoho dopisu světcova a našich rukopisů je po
dobné. Zvláště písmě velkého V (= V a U)a
malého g jest úplně stejno; též malé £ a velké D
jest nápadně podobno. Laskavý čtenář může i při
ložený snímek z rukopisu porovnati s podpisem
sv. Aloisia na titulním obrázku.

5. Všimněme si též obsahu rukopisů těchlJsoutopřednáškyztheologieafilosofie.© Způsob,
jakým jednotlivé artikule a odstavce jsou tu po
jednávány, je skutečně takový, jaký ve spisech a
školách jesuitských byl zachováván.

Velice pádného důvodu pro pravosť rukopisů
našich nabudeme, přečteme-li si, co CČepari, dle
něhož i tato kniha jest spracována, praví o tom,
jak sv. Alois přednášky svých professorů sobě za
pisoval, na str. 148. a 151. této kníhy. Právě takové
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jsou rukopisné poznámky naše. Kolik tu vidíme
rozličných doplňků, vpisků poznačených hvězdičkou,
křížkem nebo jinou značkou, kolik poznámek na
kraji listův, uvnitř diktátu, mezi řádky, pod

čárou atd. Tato věc byla nám v rukopisech oněch
hned nemálo nápadna; všímli jsme si jí dříve ještě,
nežli jsme o vysvětlení toho dočetli se ve Schródrovi.

Na některých místech pak je zřejmo, že tam
ještě něco schází, že tam mělo býti něco doplněno.
čehož však sv. Alois nedoplnil buďto pro horšící
se chorobu, nebo proto, že se dotčené věciz před

"nášky naučil již nazpaměť.
w Z toho, co Cepari o sv. Aloisiovi praví, že
totiž nemohl při diktování a přednášce postačiti,
vysvětlujeme si též mnohé ony zkratky v rukopisech
našich, a to zkratky jak jednotlivých slov, zvláště
předložeff“tak i některých slabik.

Z uvedených důvodů poznávají zajisté čtenáři
naši, jak velice pravdě podobno, ba skoro jisto
jest, že ony rukopisné památky, na Moravě nalezené
jsou skutečně pravy, že pocházejí od sv. Aloisia.

Věru, památným a převzácným skvostem poctil
nejd. p. biskup dr. Fr. Sal. Bauer chovance svého
alumnátu, darovav jim spanilomyslně přemilou, pv
svátnou religuii — rukopisy andělského jinocha.

Šťastnou slouti může naše rozmilá vlasť —

Morava, že právě v jejím místečku skvost onen
byl nalezen, — oč šťastnějšími mohou býti boho
slovci brněnští, majíce u sebv skvost ten památný,
chovajíce u sebe rukopisy svého druha svatého,
bohoslovce sv. Aloisia!



Rodiny se sv. Aloisiema sv. Stanislavem Kostkou
z Čech spřízněné.

Sv. Alois a sv. Stanislav jsou. pospolu spřízněni skrze
Kateřinu Kostkovu, manželku Jana Pernštýna, děda Bibiány,
manželky Františka, bratra sv. Aloisia.

Rod Benedikta. XIII. byl spřízněn s oběma světci skrze
Polyxenu ' Pernštýnovu, manželku Viléma z Rožmberka. Bylať
Polyxena sestrouBibiány, manželky Františka, bratra sv. Aloisia.

„RodAlthanů skrze manželkuknížete Ferdinanda Lobkovice.

Rod Baadenů skrze Marii Annu Vilémínů z Baadenů,
manželku knížete Ferdinanda Lobkovice. “.

Rod. Colloredů skrze jednu dceru z rodu Gonzagů.
Rod Černínů skrze rod Rožmberků a skrze Lucii Ottilii,

manželku Viléma Slavaty.
Rod Dietrichsteinů skrze Markétu Dietrichsteinovu, man

želku Václava Viléma z Lobkovic.

——Rod Guttensteinů skrze Alžbětu Eusebii z Talmberků,
bábu Marty Barbory z Lammingen, manželky Jana Wences-a.

Rod Harrachů skrze Lavinii Gonzagovů, manželku Otty
Bedřicha hraběte Harracha.

Rod Kinských skrze Jana Lobkovice a skrze Eusebii
Šternberkovou.

Rod Kuenburg skrze rodinu Harrachovu.
Rod Kokořovcův skrze rodinu Kostkovu, od které pocházel.
Rod Kolovratů skrze Johannu Novohradskou z Kolovrat,

manželku Jana. Lobkovice.

Rod Lobkoviců skrze Polyxenu Pernštýnovu, sestru Bibiáry,
manželku Františka, bratra sv. Aloisia.

Rod Mansfeldů skrze Markétu Popelovu Lobkovicovu,
manželku Filipa, hraběte Mansfelda.

Rod Martiniců skrze Eusebii Šternberkovu, manželku
Jaroslava Martinice a skrze Johannu, dceru Františka Gonzagy,
manželku Jiřího z Martinic.
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Rod Nosticů skrze rod Kinských.
Rod Schafgotschů skrze rod Waldštýnů.

. Rod Schliků skrze manželku hraběte Schlika, dceru to
Krištofa Vratislava.

Rod Schwarzenberků skrze Marii Johannu, kněžnu
Schwarzenbergovu, manželku Ferdinanda, knížete z Lobkovic.

Rod Sikingen skrze Františka z Talmberků, jehožto
manželka byla (Voršila) Sikingenova. |

Rod Šternbergů skrze rod. Rožmberků z Jindřichova
Hradce a rod. Slavatů.

Rod Talmberg skrze Alžbětu Eusebii Talmberkovu, manželku
Františka Lobkovice a Polyxenu Pernštýnovu.

Rod Thunů skrze Marii Filipinu Harrachovu.
Rad pánů z Újezda, skrze Ludmilu Kateřinu z Talmberků.
Kod Waldštýnů skrze Marii Polyxenu Talmberkovu,

manželku Příbíka Teníška, místodržitele českého.
Rod Waldštýnů skrze Marii Polyxenu Talmberkovu,

manželku Maximiliána Waldštýna. ;
Rod pánů z Vlašimi skrze rod Dietrichsteinů.
Rod Vratislavů skrze Marii Alžbětu, dceru Polyxeny

Talmberkové.
Rod Wrbna skrze Alžbětu Eusebii Talmberkovu.

Rod Wrtby skrze Marii Eusebii, matku Barbory Eusebie,
manželky. hraběte z Wrtby.



Dodatek. *

O posvěcení chrámu Páně na posvátném Hostýně.

POST



Letošního roku Aloisianského konána na Moravě

jiná ještě památná slavnosť: posvěcení chrámu Páně
Hostýnského na památku 650. ročnice porážky
Tatarů, která letos (1891) připadá.

Ku slavnosti posvěcení chrámu Páně svato
hostýnského vydáno provolání, kteréž obsahuje
v sobě mnoho krásného a vzácného, tak jako sama
zpráva o posvátné slavnosti; pročež neváháme oboje
zde uveřejniti.ku povzbuzení čtenářů svých.

Chrám se světí na Hostýně!
»Veselil jsem se z toho, což mi bylo povědíno,

do domu Hospodinova půjdeme.«
(Žailm 122.)

Zvěstujeme Vám, zbožní Moravané, bohdá
radost velikou: Letos na svátek Nanebevzetí Panny
Marie a slavného korunování jejího posadí nejd.
pan kardinál a knížearcibiskup olomoucký -korunu
slávy na témě kostela svatohostýnského při slavné
konsekraci, již na památku 650. ročnice porážky
Tatarů přispěním Matičky Boží Hostýnské od Mora
tanův učiněné vykonati ráčí. Veselíť se zajisté
srdce každého věrného katolíka, slyší-li, že za
svěcuje se budova na dům Boží. Víť, že přicházeti
budou do něhovšichni národové, řkouce: „Sláva Tobě,
Hospodine !“ a prosících na tom místě, že Bůh vy
slyší se svého vznešeného trůnu modlitby, tu že
dá kajicnosť a odpustí hříchy svého lidu, a ukáže
mu cestu dobrou, po kteréž by kráčel; že v něm

28*
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pozdvihla se nová Kalvarie, na níž bez krve a
smrti obětuje se za nás jednorozený Syn Boží, ke
stolu svému nás zve, ve svatostánku s lidem svým
trvá a libé vůně, zápaly a oběti; modliteb s veselou
tváří a nahoru pozdviženýma rukama přijímaje
nebeskému Otci, všemohoucímu Bohu přednáší a
sám nejprve Otci náležitou jemu česť.a poklonu
činí, potom bez přestání za nás se přimlouvá, by
nám všem dobrotivý a milostivý býti ráčil. +Aj,
stánek Boží s lidmi a „přebývati bude s. nimi. A
om budou jeho lidem a Bůh bude jejich Bohem.“

Pročež jako lid při svěcení chrámu jerusalém
ského chvály prozpěvoval a z úst jeho rozléhaly se
sladké písně: tak se radovali křesťané, když směli
veřejně chrámy Páně zasvěcovati. „Slavné divadlo
a nám všem náramně žádostivé a vděčné před
očima všeho lidu se ukazovalo: totiž svátkové a

slavnosti posvěcení chrámů znova vystavěných,
biskupů křesťanských častá v jedno scházení, přes
polního lidu z dalekých a cizích krajin shromažďo
vání společná, jedněch od druhých vítánía dobrotivá
přijímání: protože údové těla Kristova v jednu
harmonii veselých písniček aneb raději v jedno
myslnosť víry a chval Božích.se sbíhali.« „Našičeští
a moravští předkové, jak je učili sv. Cyril a
Methoděj, i ročnice svěcení chrámu oslavovali, pu
tujíce ke chrámům, kde se pouť (t. j. památka
názvu posvěceného chrámu, nebo hody, t. j. ročnice
posvěcení téhož chrámu zbožně. konala; svatý
Václav „při takové příležitosti dobyl si koruny
mučenické při chrámě sv. Kosmy: a Damiána ve
Staré Boleslavi.



— 437 —

Mnohem veseleji rozechvěje se srdce věrného
Moravana bézpečnou zprávou o Konsekraci, jež
15. t. m. na sv. Hostýně konati se má.

„Velikýjest Hospodina převelmichvalitebný ...
nahoře -svaté jeho.“ (Žalm 48.) Ano, na hóře své,
na svatém Hostýně prójevoval Bůh lidu moráv
skému svou velikosťa chvalitebnost. „Bože, ušíma
svýma slýchali jsme a otcové naši vypravovali
nám o skutcích, kteréž jsi činíval za dnů jejich“
(Žalm 44.), za dnů starodávných na Hostýně.

Otcové a apoštolé naši potřeli na Hostýně po
slední zbytky modloslužby a pozdvihli na místě
jejich kapli a stolec Matky Boží. Moravští synové
a dčery jejich s takou vroueností pojali slovu otců
svých, že důvěrou, kteráž hory přenáší, utíkali se
k Matce Boží a svojí na Hostýně. Ani Madaři,
kteří rozbili Moravanům království a odnesli slávu,
důvěrou tou nehnuli. Za biskupování sv. Vojtěcha
postavena Boží muka, oznak přítomnosti jeho, na
úpatí hostýnském. Snad už tehdáž slul Hostýn
horou, na níž Matka Boží divy tvoří. Ve 12. a 13.
století však po Čechách, na Moravě a ve Slezsku
mluveno jen o chlumu a stolci, na němž Matka
Boží Hostýnská divy tvoří. Přivalili se Tataři, národ
divoký, pohanský, z Asie do Evropy. Jako povodeň,
jež lesy, pole, dědiny a města povaluje, jako strašná
bouře s přívalem, blesky, krupobitím, jež stoleté

kmeny jako louče láme, tak hnali se Tataři pod
manivše Rusy, rozbivše Poláky a na hlavu po
razivše Slezáky až ke sv. Hostýnu. Ach, kdo nám
vypoví žal a úzkosť stísněných Moravanů za náspy
hostýnskými! Vůdce vojska klesl mrtev s náspů,



lid i děti-třetí: den užžízní, na.hoře není vody;
Tataři dorážejt k náspům, vojínovi -klesá;:mohntná
druhdy 'ruka, zoufalosť se -vzmáhá, „komu -drah
živótek, tomu v- Taterech milostí: ždátik:. tus ob
vyklou::důvěrouvojsko alid k Matce-volá, :a: hle,
již prší z mraků náhle .přiletěvších;-již vylévá skála
občerstvující pramen, již rázráz srší.blesky.do stanů
tatarských a: bouře v divoké vřavě žene. nepřátely
k Olomouci, kdež úplné porážky doznali. To učinila
sv. Matka na Hostýně,a ukázala se, že jest Matkou
nejen jednotlivcův, ale. i všeho národa moravského,
a proto týž národ postavil na Hostýně. pomník na
slavnou úmluvu Matky a Syna na. hořekrví Mora
vanův a zázračnou vodou -— .oznakem. mateřské

lásky — potvrzenou. Ajaký pomník? Nechtěl a
nechce lid moravský jiného pomníku než chrámu
na sv. Hostýně ku poctě předně Krista, jediného a
prvorozeného Syna Božího, a potom svaté a šlechetné
Matičky jeho. Postavili chrámek, jenž v sebe pojal
starožitnou kapli, a ozdobili ho obrazem Matičky
své, poď plášť -ochranný -statečné Moravany shro
mažďující. Nastěny zavěsil zbraň, prapory ukoři
stěné a namalovali zázračnou pomoc Matky Páně.
Ó jak zaplesali tehdáž, když poprvé roku 1242.
společně slavili vítězství na Hostýně při chrámku
právě požehnaném !Domníval se ten dobrý lid,jakoby
byl Mojžíš jim zbudoval stánek přo archu úmluvy.
A do stánku svatéhochodívali.po mnohá století častěji
do roka, zvláště v bouřích, jež pro víru otcovskou
zmítaly vlasti naší, přicházel.sem -i blahoslavenýJan
Sarkander s věrnými, kteříž se-'neklanělicizím bohům,
až Václav Bytovský svatyni tuto zpustošil r. 1620.
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jAle neboj.se, žeis byla pozahanbena, aniž se
zapyřuj; že:s byla. v potupu uvedena“.: (Is. 54.):;
ze slavné rodiny :baronův-a::hrabat Rotalůpovstává
ti Šalomoun;. Bůh, : dárce-:všeho dobra; budí..ti -ho.

„Vždyťpřišel z 'ciziny,: a víš; Že téměřžádný. cizinec
-si nevážil pomníku slávy -lidu tvého; a ten si tě
"tak zamiloval, že žádného nákladu nelitoval, abys
povstala ze zpustošenísvého; on tě rozšířil;hohatěji
a jasněji přiedil, novým -obrazemslávu. tvé Paní
hlásajíekm-ozdobil a.: malé. svatyně..přistavěl, abys
mohla u sebe uvítati všechny dítky své, které
k tobězdaleka a široka putovaly, chtice se po
kochati. v-+doměmateřském.: A. když žehnali kněží
Páně: tomuto opravenému a rozšířenému .chrámu,
tebdáž sešla se téměř celá Morava na sv. chlumu,
vždyť Rotal stavěl. srdcem a rukou celé Moravy.
„Ale myšlenky Rotalovy a láska k pomníku na
Hostýně nebylyvyčerpány. Vtipně vymyslil a dal
vystavěti velechrám, jenž ve hlavních zdích a rysech
stojí posud a jehož výborné ozdoby a posvátné
okrasy k budoucí. paměti postavenétak důstojně,
slavně, tak znamenitě a podivuhodně se nesly, že

věru na moudrost Šalomounova připomínaly. A
když tento velechrám stálými kněžími obdařil,
prosil kardinála Troyera, biskupa olomouckého, aby
jej posvětil. Stalo-se tak dne 28. července 11748.
"Tehdáž ovšem .zajásali všichni kmenové- požehnané
Moravy. a biskupa svého vítali na Hostýn, že žádný
král 'sebe mocnější nikdy tak skvělého a spolu
upřímného uvítání nezakusil. Tehdáž se oslavovalo
posvěcení jako druhdy chrámu jerusalémského, lid
ukázal, že se nesvětí toliko farní nebo filiální,
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nýbrž zeínský, krajinný, lidový chrám. —- Netrvalo
dlouho, chrám ten, pomník lásky mateřské Matky
Boží k lidu moravskému a vítězný -hlasatel-'toho,
co umí a může Moravan třímajepevněprapor víry
od Cyrilla a Methoděje zděděný, padl usilováním
odbojníků Kristových r. 1787., pobořen, zpustošen,
od nepřátel z velké zlobivosti a mstivosti všelijakým
ohyzdným a nečistým :neřádem a smetímnaplněn.
Stál tu odkryt, všem bouřímv kořisť vydán přes
50 let. Nemůžeš sobě vzpomenout- na zbořeniště.
aniž bys nezaplakal. Ale potěš se, Moravane! Jen
na chvíli pila svatyně hostýnská z kalichu hrůzy,
nebude ho již piti. Uslyšela Hospodinův hlas:
„Probuď se, probuď se, oblec se v sílua obléc-se
ve slávu svou, střes se sebe prach a povstaň, posadď
se, dobuď z okova hrdla svého.“ (Is. 52.) „Po
zdvíhni vůkol očí svých a viz syny své již shro
mážděné.“ (Is. 49.)

Kdejsou tito synové? Toť kněží a lid moravský,
toť nový Zorobabel. Příjď, lide, na horu kostýnskou
a viz dílojeho: chrám hostýnský vystavěn, pokryt,
ozdoben; popatř na výborné ozdoby, na důvtipný
výmysl, na ochotnou snaživosť těch, kteří při
obnově tohoto' chrámu bedlivou prácí vedli. Tuším
a doufám, že jest a bude sláva domutohoto po
slednějšího daleko větší, nežli onoho prvního.

Stojí tedy chrám hostýnský, jak si ho Moravanů
žádostivé modlitbyvytoužily, výborné skutky vy
stavily a vyzdobily, královský chrám, světla plný,
jasnými obrazy ozdobený, stojí na pevné skále,
vrcholem svým nebes se dotýká; stojí tu svatyně
v roucho svadební oblečena ; jedno - dosud chybí:
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diadém královský, božské pomazání, posvátný oděv.
Ducha: svatého z modliteb zlatých a z drahokamů
činů konsekračních setkaný : pak zatřpytí se ti,
Moravane, se sv. Hostýna tvůj. královský. chrám
korunovaný, tvá svatyně žemehu Ježíši Kristu
slavně zasnoubena.

Nuže tedy, kdy 15. srpna stařičký. nástupce
sv. Methoděje nelituje: námahy na svatý chlum vy
stoupí a králi tvému, chrámu hostýnskému,.slavnému
pamětníku tvé víry astatečnosti, dizdémslávy na
témě postaví a bedra. jeho křižmem: mazati bude,
pak připutuj i ty zbožně na sv. horu krví tvých
předků zrosenou, vesel se a plesej, až srdce radostí
poskakuje,“ neboť. viděly oči tvé slávu Hostýna,
po níž otcové tvoji 650 let toužili; důvěřuj pevně,
že kdybytě obkličovali nepřátelé Tatarův ukrutnější,
a neviděls kolem sebe než zříceniny štěstí svého,
že zvítězíš, a povstane z rumů blaženosť tvá pod
praporem sv.: Cyrilla a Methoděje, pod vítěznou
ochranou Moravy, Matičkou. Hostýnskou. — —

PogvěceníchrámuPáně odbýváno s neobyčejnou
slávou, o čemž zdestůj stručná zpráva.

Slavnostní dni svato-Hostýnské.
Provolání to došlo náležitého souhlasu a ohlasu.

Ruch, jaký Moravou hýbalo pouti 1881.. konané
na památku pouti:římské na poděkování za encykliku
papežskou všem ctitelům Cyrillo-Methodějským pře
památnou „Grande munus“, takový i nyní všemi
kraji. blízkými i vzdálenými zavládl, Tomu na
svědčuje obava drah záhy projádřená, že při
ohromném návalu poutníků se všechstran jim ne
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bude ani možno, poutníky. dopraviu...do Bystřice
pod sv. Hostýnem. |

Rychle. přikvapila slavnosť svěcení ehrámu Páně
na sv. Hostýně,nastalidnovésváteční. ©

13. srpna odebrala se Jeho Eminence. nejdůst.
:

pan: kardinál Olomoucký Bedřich z Fůirstenberků,
doprovázen jsa Svými ceremoniáři monsg. drem.
Tepličkem a monsg. drem. Kubíčkem z Kroměříže
ná sv. Hostýn. U vysokém stáří neštítil se ne
pohody a přinesl opravdu oběťvelikou a vzácnou.
Ač si přál ve vší tichosti doraziti na sv. Hostýn,
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přecé všudy -radostněvítán; což: důkazem,-jaký
význam cestě této podkládán. “

V -Hulíně uvítán od duchovenstva, obecního
výboru a-:deputací: různých v kroji 'hanáckém;
v Holešověod duchovenstva, obecního zastupitelstva,

politických -a soudních úřadů, od spolků : kat. to
varyšů, hasičů, veteránů, pěv. "spolkat.; Podhorana“,
řemeslnické besedy a nesčetných zástupů lidstva;

v Hlínsku od p. barona A. Laudona, majitele panstvív Bystřici pod Hostýnem. :
Když zastavil se vlak.na nádráší Bystřickém,

a nejdp. kardinál s. vozu sestupoval, propuklo
množství vítajících v -nadšené volání „sláva.“ Zde
očekáván a uvítán: od duchovenstva, obecního za
stupitelstva, císařských úřadů. „Besedy Bystřické“.
katol. tovaryšskéhospolku, od zástupu družiček a
droužek. v národním kroji, banderiem ze Křtomil,
Rychlova a Lipóvé, načež odebral se. za jásotu a
provolávání-slávy doprovázejících zástupů vkusnou

a vzácnou slávobranoudo-Bystřice, kdež na domech
vlály přečetné prapory ; „pó-vykonané krátké po
božnosti v kostele Bystřickém odebral se do zámku.

Na :to shromáždilise banderigté před chrámem
Páně, k- nimž vp. A. Sopůch, kaplan Bystřický,
měl srdečnou a dojemnou,promlavu.

Odpoledne o 4. hod. odebral se nejdp. kardinál
na sv. Hostýn. Banderia z Blazic, Osička, Žákovic,
Hlínska, Slavkova, Lhotky, Brusného a Bilavska
v malebném. kroji doprovázela ho na horu. Pohled
na banderia tato vynutil mnohému slzy vděčné
radosti. Přece náš hd ve svém.kroji převzácným!

Ve Lhotce u školy uvítaly Jeho Eminenci
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školní děti, družičky a lid, taktéž ve Chvalčově, načež
v průvodě doprovázeli p. kardinála až na sv. Hostýn.

Na hranici: slavkovské uvítali slavkovští Jeho

Eminenci u krásné slávobrány ; dle našeho význam
ného zvyku podali mu slavkovští chléb, sůl a vodu.
Přemmle byl nejdp. kardinál tímto zvykem pře
kvapen, ukrojil si chleba, napil se vody, poděkoval,
a chléb na památku si vzal. (Opšt nový zástup
družek se přidružil, a nyní vše za hlaholu zvonů
svato-Hostýnských vystupovalo vzhůru. Byl to do
jemný průvod, lidé radostí slzeli, a samo nebe
jakoby. se zaradovalo z toho všeho, kdežto před
hodinou s mračen hustý déšť byl se. chrlil, nyní
slunce vybřesklo a průvod ozářilo.

U chrámu Páně svato-Hostýnského uvítán pro
voláváním „slávy“ od zástupů shromážděných.

Dojemná byla skupina zedníků, tesařů, malířů,
stolařů, nádeníků a nádenie, pracujících při chrámě
svato-Hostýnském, kteří se svým náčiním v růkou
na vyzvání svého dozorce Kořínka jásotem „slávy“
svého arcipastýře vítali. U nového kláštera uvítán
od duchovních svato-Hostýnských.

Banderisté, družky a zástupové různí shro
máždili se za kaplí sv. Jiljího, kdež k nim konána
promluva od faráře dražovského, vp. P. Ant. C.
Stojana.

Po té shromáždili se banderisté se zástupy před
kostelem, zapěno „Chval jazyku důstojného“, a ve
dveřích chrámových uděleno sv. požehnání. Matce
Boží ku poctě.zapěna sloka „Tisickrát pozdravujeme
tebe.“ Banderista Jemelík, starosta z Osička, před
stoupil před dp. P. Cibulku, superiora svato-Hostýn
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ského, poděkoval mu srdečně ve jménu všech, že
v tak krátké době svatyni. svato-Hostýnskou tak
krásně vyzdobil, a vyzval přítomné, aby kněžím
(„panáčkům“) svato-Hostýnským za veškerou ochotu,
péči a starosťprovolali slávu. Superior P. Cibulka
vzdal díky srdečnými a dojemnýmislovy, jakž vůbec
od něho vždy slýchati, svato-Hostýnským sousedům
bytujícím ve stínu sv. Hostýna, a přál, aby z posvě
ceného chrámu Páně tím hojněji stékala milosťBoží.

Provoláním slávy sv. Otci, elsaři a králi
slavnost toho dne ukončena.

Jeho Eminence vyznala, že tělem z 'této cesty
jest nemálo unaven, za -to však duch jeho že po
okřál, a že nesmírně je. dojat zbožností našeho lidu,
jakož 1 důkazy jeho upřímnosti a lásky.

Chrám. svato-Hostýnský, kaple sv. Jiljího(blah.
Jana Sark.) sochy sv. Cyrilla a Methoděje, klášter,
ambity a všechny ostatní budovy překrásně deko
rovány a prapory okrášleny.

Mohutné jehlanee prapory ozdobené stály před
průčelím chrámovým s transparenty :

„Arcipastýři náš, šťastný :příchodTvůj na svatý
Hostýn veškerou Moravu oblažuje, neboť vkládáš
korunu konsekraee na čelo chrámu moravského
lidu svého.“

"Na kostele umístěny ve výklencích rovněž
vkusné transparenty 8 nápisy těmito :

„Bože! Otcové naši vypravovali nám oskutcích,
které činívala Matka Tvá na Své svaté hoře,na Hostýně.

Neboj se, Hostýne, že jsi byl požahanben, už
jsi se, v sílua slávusvou oblekl. Pozdvihni vůkol
očí svých, a viz syny své již shromážděné.“
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V -průčelí chrámóvém'-upráven: převzácně C
významBě nápis: V! A

Pomocnicekřesťanů,orodujsakonást
L. P. 1241—1891..0 i

Na kapli sv. Jiljího (blah.' Jana Sarkandra) ve:
výklenku nejvyšším povzbuzující -nápis dějinnou
událosťuváděl na paměť:

„Ku poctivosti blah.Jana Sarkandra,
mučeníka, druhdy poutníka Hostýnského:“

Záhy ráno v pátek porůznu poutníci přicházeli,
-k poledni jižjiž oživoval se kopee, po:poledni se
všech končin milé a drahé Moravěnky přicházeli tu
u větších tu u menších procesích a houfcích' poutníci
a poutníčkové, a brzy-celá hora jenjen se hemšila
zbožným lidem překrásně prozpěvujícím vzácné

písně marianské. Srdce radostí usedalo při pobožnosti té.

O 4. hodině doprovodili poutníci J cho Eminenci
nejdůstojnějšího pana kardinála do kostela; u hlavní
brány osloven ve jménu okolního duchovenstva
p. arciknězem Bartákem, farářem z Kostelce u Ho
lešova, a p. superiorem P. Cibulkou. načež uděleno
svaté požehnání.

Mezi tím přijelnejdůstojnější p: biskup brněnský,
uvítán byv poutníky nadšeně provolávajícími „sláva“
a nelíčeně radujícími se z toho, že uviděli biskupa,
o němž tak mnoho již četli a slyšeli.

K 5. hod. přenesenyod nejd. p. biskupa brněn
ského ostatky sv. do kaple, modleny při nich ho
dinky; poutníci zatím se modlili,zpívali a v pravém
smyslu slova zpovědnice obléhali. Vyzváni byvše,
shromáždili se v nesčetném počtu u kazatelnice venku,
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kdež usněseno, požádati Jeho Eminenci, aby zaslati
ráčil hlavě velké rodiny, z jížto členů přemnoho
zde shromážděno,sv. Otci -doŘíma telegram, kterýž
by tlumočil hold a úctu sv.. Otci, s ujištěním, že
u pravé:víře: chtějí žíti 1 zemříti..

| Usnesení toto stalo. se-s nelíčenou- radostí a roz

hodným, ze srdce a odhodlaněprojádřenýma daleko
v lesích svato-Hostýnskýchse rozléhajícím „Chceme.“
Po učiněném návrhu zvolena od poutníků trojčlenná
deputace, a sice: pp. Jan V. Harna, lékárník z Kro
měříže, Bohumír Šamanka, jednatel „Omladiny
Hulínské“, a: Jan Staška, rolník z Derfle -u Uh.
Hradiště. Tito ihned odebrali se'k nejdp. kardinálu,
kterýžto. hluboce dojat byl tímto projevem, deputaci
poděkoval, a ihned telegram.do Říma -odeslal, což
poutníkům ku veliké jejich radostz sděleno.

"A nyní následovala řeč uvítací dp. superiora
P. Cibulky, jenž při známémsvém řečnickém na
dání a vroucí úctě k Panně Marii poutníky rozehřál
a nadchnul; připomenul "tak mnohou událosť z dějin
svato-Hostýnských jakož 1 onu 'noe, 'kterouž na
modlitbách probděli před prvním posvěcenímchrámu
Páně předkové naši.

Ku konci kázaní dostavila se deputače Ma
rianské kongregace z Prahy s novým praporem, a
sice: pp. Matyáš Zahradnický, starosta, Václav
Žižka, stříbrník, Jiří Feuerstein, majitel“ dómu,
V. Engl, c..k. úředník, V. Kubát, kaligraf, a J.
Zengler, stříbrník, 1byli od p. kazatele srdečně
uvítáni. Mezi poutníky spůsoben příchodem této
deputace radostný rozruch.

Poutníků víc a více přibývalo, ale zároveň víc
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a více mračen na nebi, tak že po osmé hodině začalo
rositi, mračna zrovna po Hostýně se proháněla. Když
se setmělo, vzplanul na valech svato-Hostýnských na
hranici Slavkovské ohromný oheň, jenž vyšlehoval
plamen i desítimetrový ; současně zapálen oheň na
opačné straně. Pan lékárník z Kroměříže J. N. Harna
pílí neůmornou zhotovil různé ohňostroje, ač deštivé
počasí valně provozování nepřálo, nicméně- podařily
se ty které ohňostroje nad očekávání.

Zapalování provedl v torato pořádku: Obraz
transpareňtní v okně nad vchodem chrámovým osvětlil
bengálským ohněm, a zároveň osvětlena čarokrásně
uvnitř celá svatyně svato-Hostýnská. Osvětlilohromný
transparent s písmenem M (začáteční písmenu jména
Panny Marie). Na to vypálil třikráte z hmoždířů na
znamení sv. kříže ve jménu nejsv. Trojice; zapáhl
červený bengálský oheň a osvítil celou horu. Velmi
důmyslně znázornil 5 desátků radostného růžence:
10 zdrávasů označeno menšími ohni, desátek sám
raketami, které v závratné výši nad kostelem se
vznášely. Pak zapáleny nové 3 rakety a velký čer
vený oheň bengálský. Ku poctě nejd. p. kardinála
vzplanula vysoko na nebi zář, v níž F s korunou asi
15metrové velikosti se stkvělo. Po té osvětlen chrám

na znamení jeho slávy červeným ohněm bengálským
a světlem magnesiovým. Konečně zapáleno více ohňů
bengálských, slunce atd. Vše to sledováno s ne
vídanou radostí poutníků, z nichžto přemnozí něco
takového ještě nikdy neviděli; mnohý ohňostroj na
plňoval poutníky pravým úžasem. Pan lékárník
J. Harna nemálo přispělku zvýšení slavnostní nálady.

Nastala noc; z počátku ovšem poutníci nedbali
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býti ani řeči. Tolik poutníků asi nikdy ještě nebylo
přes noc na sv. Hostýně, jako tentokráte. Poutníci
se skupili v houfce, zpívali nebo modlili se; kam se
člověk obrátil, všude kupy poutníků. Kostel přeplněn.
Brzy však započal vítr buráceti, přihnal nová mračna
a s nimi 1 déšť. Nyní ovšem bylo se uchylovati
poutníkům pod střechu, do různých výklenků, ke
zdím atd. Bolestně ovšem dojímalo člověka, když
viděl, kterak poutníci zrovna v loužích ležeti musí;
avšak zároveň až k slzám radosti pohnut byl, když
viděl, kterak trpělivě a vše z lásky poutníci snášejí.
Něco podobného jen možno tam, kde láska v srdci
mocně hárá a plápolá. O půlnoci mocně zaburácela
bouře, s oblaků se jenjen lilo, a tu opět podán
důkaz zbožnosti našeho lidu; na všech stranách
zavzněla píseň: „V ochránu kdož Nejvyššího“ — —
Vůbec třeba vyznati, že komu popřáno projíti kostel,
sakristii, spárny, ambity atd.. k slzám dojat byl
přerůznými zpěvy, které různé skupiny poutníků
po celou noc pěly. Toť guodlibet unášející. Třeba
podotknouti, že doposud nemáme všechny písně
marianské sepsané, které tradicí se učí děti od
rodičů, a které jsou pravými skvosty jak po stránce
melodijní tak 1 textní. Tentokráte v noci na
sv. Hostýně možno bylo podobné skvosty seznati.

Po půlnoci stále pršelo, a déšť ani k ránu ne
ustával. Následkem nepohody již o půl třetí začaly
se mše svaté sloužiti. Venku bylo sice postaráno o
oltáře, než s nebe se jen lilo, a tu bylo nemožno
použiti oltářů těch. Kostel musil býti brzy vyklizen,
an měl býti svěcen. I musily se zříditi oltáře leckde,

„Dědictví“. 29
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a tutřeba vyznati, že nepohoda měla svou dobrou.
stránku. Co čítáváme o mších sv. u prvních křesťanů
nebo v katakombách, to poněkud zde znázorněno.
Mše sv., jak čítáváme v písmech, obětována z po
čátku v. chrámě, domech, žalářích, skrýších a všude,
neb Jenž při ní se obětuje, z lásky k nám ve chlévě
se narodil. Ve spárnách stoly proměněny v pravdě
primitivní oltáře, přineseny ostatky, postaven kříž
s 2 svíčkami a obětována mšesv. A přece takou
vroucnostť, takou pobožnosť bylo. lze spatřiti u pout
níikův! I mužům slzy do očí vstoupily a stékaly po
lících. Jakmile déšťjen trochu přestával, ihned venku
slouženy mše sv., avšak brzy opět spustil se déšt,

A přece s deštěm přibývalo víc a více pout
níků, tisícové a tisícové kopec pokrývali, zástupy
stávaly se mohutnějšími a mohutnějšími. © sedmé
hodině, o které svěcení chrámu Páně započíti měl
nejdp. kardinál Olom., opětně znova začal buráceti
vichor, pršelo, a okolo kostela byla všude učiněná
louže. Za takových okolností nebylo možno nejd.
p. kardinálu kostel světiti, a musel s těžkým srdcem,
neb stále se těšil, že bude moci sám posvětiti svato
Hostýnskou svatyni, svatyni to moravskou, po
nechati svěcení nejdp. biskupu brněnskému. I za
počalo svěcení, velebný a významný to obřad,
kterýmžto olrkev sv. na rozum jednomu každému
dává, jaký významkostel má, že v pravdě je
domem Božím, že domu tomuto přísluší všeliká
svatost a uctivosť. Jaká to vznešenosť ve zpěvích
různých při tom! A tv tím více, když tak velebně
se vznášel zpěv klenbami chrámu pěný, od proslulých
chorálních pěvců: pp. P., Holaina, faráře ve Sla
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voně,Hrbáčka Fr., prefekta z Kroměříže,a K. Polzera
prefekta z Kroměříže.

Při zazdívání sv. ostatků do oltáře pozornosťna
sebe obrátili pp. O. Zeman, stavitel, a Vytner, jeho
assistent z Bystřice pod sv. Hostýnem, kteřížto v no
vémzednickém oděvu nejdp. biskupovi přisluhovali.

Dojemná byla slavnosť uvnitř, než neméně do
jemné výjevy odehrály se venku. Následkem lijavce
opět nebylo možná sloužiti mše sv. tu kterou chvíli ;
opět při velkém náválu kněžstva oltářů v ambitech
a ve spárnách se používati musilo; opět úprava a
vše připomínalo bohoslužby křesťanů v katakombách
a za časů pronásledování. Věru, byly to chvíle do
jemné. A což říci mám o té zbožnosti, s jakou pout
níci těmto sv. mším přítomní byli. Hpomínky tyto
nevytratí se z- paměti, vzpruží opět nfýsla nemalou
budou útěchou a potěšením i vpozdních letech. A
tak co na zevnějším lesku nehodou utrpěno, těmito
výjevy přeradostnými přehojnou měrou nahraženo.

Poutníci cestou dalekou unaveni, promoknuti,
zmořeni; a nicméně v rožnícenosti zde klečí, na
tvářích jeví se radost, ústa prozpěvují chválu a
slávu Boží 1 Matky Boží, nebo tajemnou projadřují
rozmluvu s Bohem, s Matkou Boží, a pronášejíce
tisíce a tisíce různých proseb k Tomu, Jehož
moudrosť.-.násřídí, a k Té, o níž ví, že divy tvoří.

I tato upomínka zmužilosti, odhodlanosti a síly
v útrapách pozdějších dodá.

Jakmile poněkud déšť ustal, svolávání poutníci
na kázaní, a tu opět jiné dojmy a výjevy se udály.
Tisíce a tisíce poutníků kupilo se okolo kazatelů.

I kázali: vp. P. Cibulka, superior svato
: 20%
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Hostýnský, JUDr. A. Gruda, farář a zemský poslanec
v Mokrých Lazcích ve Slezsku, Dr. Fr. Srbecký, farář
v Blansku, J. Studený, děkan v Boršicích, Fr. Weber,
farář a říšský poslanec v Miloticích. Německé kázaní
měl P. Egger, professor z Kalksburgu.

« o ,
„4 ; : "
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Ač šest kněží kázalo, nestačilo to pro tolik
poutníků, kteří v processích větších a větších stále
docházeli, nedbajíce ni deště, ni bláta, ni kluzké
cesty. Tolik poutníků vyžadovalo dobřeještě aspoň
osm kazatelů, než nebylo možno při velikém větru
a nepohodě najíti místa vhodného.

$
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Konala se památka 650letá porážky Tatarů,
světil se chrám a to na sv. Hostýně, tisíce kupilo
se poutníků okolo kazatelen ze všech možných
končin: a vše to spůsobilo, že slova kazatelů tu
radostně, tu bolestně rozrývala srdce posluchačů,

že je vymanila na chvíli ze všech: útrap, strastí,
sklíčenosti a ze všého pozemského, a unášela k Bohu,
k Matičce předrahé. I padlo semeno od kazatelů
rozseté na dobrou, ba výbornou půdu, a zajisté
v různých krajích a v přerozmanitých poměrech
přinese stonásobný užitek ve vlastech našich.

Při kázaních a po nich ponenáhlu se vy
jasňovalo nebe a popřálo sloužiti mše sv. venku při
oltářích. Zároveň udělováno sv. přijímání, jež při
jalo přes 5000 poutníků se zbožnosfiť“-velikou. Po
11. hodině svěcení chrámu Páně ukončeno, kostel
do posledního koutku přeplněn, než pro tolik
poutníků. nestačil by ani svato-Peterský chrám
římský. Jeho Eminencesloužila mši sv. slavnou první
V posvěceném chrámu Páně za přečetné assistence.

V popředí kostela a na oratoriích byly různé
deputace, mezi nimi: deputace města Kroměříže
s říšským poslancem p. V. Kuipem, deputace města
Přerova: p. náměstek statosty Fr. Vyplel, členové
obecního výboru pp. Josef Kabelík a Ignát Psota,
Marianská kongregace pražská, řemeslnickábeseda,
katol. jednota kroměřížská, veteráni bystřičtí, po
slanecříšský Rozkošný, zemský poslanec Podivínský,
spolek „Omladina“ z Hulína, deputace spolků
přerovských, spolek řemeslníků z Čejkovic, katol.

"továryšský spolek bystřický atd. |
Při slavné mši sv. zpíval mužský sbor kostelní

4
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z Holešova za řízení dovedného p. ředitele kůru
J. Kretze; mocně dojímal jejich zpěv a nemálo
zvelebil služby Boží. Jednotlivé části mše sv.
salvami označoval kroměřížský sbor ostrostřelců

s hudbou, což rovněž první událostí na sv. Hostýně.
Přítomnosť jejich, jakož 1 jejich výkony nemalého
dodalylesku slavnosti. Vůbec dlužno vyznati, že
Kroměříž měrou přehojnou ku povznesení slavnosti
přispěl. Totéž plati o Holešově, Přerově a Hulíně
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i Bystřici. Tím ovšem nemají jiná města snad-býti
jakoby pohaněna, neboť při pohodě zajisté přečetné
jiné deputace a spolky by se býly dostavily,jak již
se na-tom jednomyslně a svorně byly usnesly.

Venku při oltářích slouženy mše sv., při nichž
zpívány písně Marianské; hora svato-Hostýnská byla
jeden zpěv, jenž 'oživoval eelý kraj. Při poslední
mši sv. zpívané hudba chropínská zpěv doprovázela.

Po slavné mši sv. Jeho Eminence 'nastal pře
památný a přeslavný okamžik „udělení apoštolského
požehnání.“ "Na pravé straně hory svato-Hostýnské
shromážděni poutníci, hlava na hlavě, hora nechtěla
stačiti. „Poutníkům oznámeno, že před apoštolským
požehnáním majívšickni „Věřím“ se pomodliti, aby
takto všickni sjednocení vyználi veřejně víru svou.
Byl to úchvatný okamžik, když nejd. p. kardinál
s nejd. p. biskupem Brněnským v průvodu církevních
hodnostářův a přečetného duchovenstva u oltáře
stanul, s berlou v rukou přijímal před tváří milé

Moravěnky vyznání víry. Morava tu s biskupy
svými- city nepopisatelnými modlila se „Věřím“
Byla: to manifestace katolického jména a víry, která
nevymizí z paměti. Na to pozvednul ruku nejd.
p-kardinál a udělilpapežsképožebnání ehromážděným
nejméně 70 tisícům, načež zapěno „Bože chválíme
Tebe.“ Nejd. p. biskup Brněnský ku podivu všech,
kteří vědí, co jest vykonati konsekrační obřad, ale i
ku nezměrné radosti poutníků vystoupil na kazatelnu
venku připravenou a měl kázaní. Radosť zazářila
na tvářích všech, když shlédli nejd. p. biskupa. Ve
vroucím a přesrdečném kázaní doličoval, že dnešní
slavnosťjesť mohutným pomníkemvděčnosti, skutkem
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zadosťčinění, manifestací katol. víry a pomníkem
slibu věrnosti pro budouenosť. Není to lichocení,
ale pravda pravdivá, že slova tak velikého ctitele
Matky Boží svato-Hostýnské nevídaného ohlasu na
lezla v srdcích poutníků, kteří po veškerých
útrapách a unavenosti oka s nejd. kazatele ne
spustil, by ani slovo jim neuniklo. Nejd. p. biskup
blahopřál shromážděnému duchovenstvu ku této
nevídané manifestaci katol. vědomí lidu svěřeného.

Když dojemně' se loučil s Matkou Boží svato
Hostýnskou, tu vše slzelo. Jednomyslně projevováno
přání a prosba, by mohli dostati kázaní toto na
památku. A tak splnilo se, což si přáli poutníci —
když již tak mluviti máme — ne obyčejní, ale inteli
gentní, když žádali pořadatele, aby J. b. Milosti
přednesl prosbu, by venku kázati ráčil, ano nemožno
do kostela se dostati, že slova jeho je povznesou,

„povzbudí a převelikou útěchou naplní, když jen ně
kolik slov z úst jeho uslyší. Tolika tisícům a tak
různým posluchačům J. b. Milosťještě asi nekázala.

Kdyš.dal nejd. p. biskup lidu mocně dojatému
srdečně „s Pánem Bohem“, ještě jednou zavzněla
hora a lesy okolní od tonoucího v :slzách lidu od
pověděným „s Pánem Bohem.“

I začali se loučiti poutníci s Matkou Boží svato
Hostýnskou, s místem třikráte posvátným. Okolo
3. hod. nejd. světící biskup G. hr. Belrupt, kterýž
rovněž připutoval na horu sv., měl slavné „Bože
chválíme Tebe“ se sv. požehnáním. Byli tudíž při
slavnosti tři biskupové, zajisté řídká událost. Pout
nici přicházeli a odcházeli. © zaznamenání ducho
venstva, deputací a proceství bylo postaráno v poutní
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kanceláři, než nepohoda vše zvrátila, proto záznam
ten neúplný jest. Co bylo možno zachytiti, uvádí se.
-© Slavnosti sůčastnila se nejd. král. kapitula

Olomoucká, a sice byli přítomni: p. t. n. p. prelát
V. rytíř Holle, kanovník Dr. A. Klug, kanovník
Dr. Kobn, kanovník J. Wache, kanovník B. rytiř
Premerstein, nejd. kol. kapitula „Kroměřížská za
stoupena byla p. t. pp. kanovníky : proboštem. J.
Weinlichem, Fr. Hanákem, V. Blažkem, J.
Chodníčkem, J. Droběnou. Dále byli dle záznamu
postupného slavnosti přítomni: p. t. pp. Fr. Kreml,

farář Bystřický, A. Sopůch, kaplan Bystřický, Fr.
Přikryl, farář Rudslavický, Fr. Mikuláš, farář
v Oujezdě, Dr. J. Schneider, děkan v Křižanovicích,
Frant. B. Syneček, č. k. r. a farář v Jaroměřicíeh
na Znojemsku, Frant. B. Hoch, farář v Horním
Újezdě, P. Jakub Šimek, kněz řádu kapucinů ve
Fulneku, Jos. Lužný, farář z Prusinovic, Jan Žváček,
farář z Domaželic,-Frant. Přikryl, farář z Ruclavic,
Fabian Věrný, farář v Dřevohosticích,Jakub Velner.
duch. správce v Horním. Újezdě, Josef Koudelka,
koop. v Těšnovicích, Josef Barták, děkan Holešovský,
Jan Žalák, farář v Žeranovicích, Frant. Vaculík,
farář z Hustopeč, Cyr. Bařinka, spiritual v Pře
stavlcích, Šimon Doležel, koop. v Holešově, Dr. Jan
Pánek, c. k. profesor v Olomouci, Frant. Špička,
farář ve Staré Vsi u Přerova, Fr. Netopil, novokněz
ze Žalkovie, Alois Demel, spiritual z Kroměříže,
Eduard Wolff, administrator z Holešova,Jan Studený,
farář v Boršicích, Karel Polzer, prefekt kníž.-arcib.
semináře v Kroměříši Jan Podsedníček, farář ve
Velké, Jan Jelínek, farář v Bojkovicieh, Jos. Baďura,
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farář v Kurovicích, Petr Janek, farář v Myslošovicích,
Frant. Viceník, farář v Chropini, Frant. Vitásek,
katecheta v Prostějově, Karel Bilčík, farář z Ro
ketnice, Jos. Potůček, farář v Hulíně, Fr. Hrbáček,
praefekt sem. v Kroměříži, Ignác Zavřel, koop.
Přerovský, Jan Láska, viceředitelkníž.-arcib. semináře
Kroměřížského, Dr. Jos. Bena, viceředitel kníž.-arcib.
semináře Kroměřížského,JUDr. Antonín Gruda, kons.
rada a zemský poslanec v Mokrých Lazcích (SL),
Ant. Cyr. Stojan, farář Dražoveký, Jan Skypala,
farář Záhlenicích, Alois Lysický, farář v Žalkovicích,
Dr. Fr. Srbecký. farář v Blansku, Frant. Hynek,
farář v Soběchlebích, Vincenc Pecháček, admin.
v Hrušce, Julius Chodníček, kanovník v Kroměříži,
Jos. Droběna, kanovník v Kroměříži, Fr. Hanák,
kanovník v Kroměříži, Ant. Cigánek, farář z Ro
hatee, Leopold Otáhal, děkan a farář ve Švábenicích,
Frant. Kiinstler, koop. v Brankách u Val. Meziříčí,
Jan Kobliha, farař v Loučce, Th. Smmka, farář
v Brodku, Lud. Holain, farář Slavonský, Josef
Táborský, koop. v Loukově u Bystřice p. H., Jan
Vepřek, koop v Kokorách, Jan Jančík, koop. ve
Veselí nad Mor., Josef Fasstl, farář z „Francové
Lhoty u Val. Klobouk, Frant. Petráš, farář v Bý
lavsku, Frant. Palla, farář v Otrokovicích, Jan
Abendroth, koop v Šumberku, Fr. Pohanka, koop.
z Hroznové Lhoty, Tomáš Kristek, koop. v Rohli,
Jos. Stáhala, farář v Bohuňovicíeh, Ign. Strouhal,
farář v Dolanech, Ferd. Harna, farář. ve Chval
kovicích pod sv. Kopečkem, Ant. Šnajdar, kaplan
v Polešovicích, Václav Kubíček, kaplan Loštický,
R. Renda, katecheta Hodonínský, P.. Malý F. J.,
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P. Egger, profesor z Kalkeburgu, R. Homolka,
kons. řada a sekretář nejd. p. biskupa Brněnského,
Šeb. Páral, kaplan z Bučovic, Sova, farář na Hra
disku, Dr. Husička, farář ze Všechovic, J. Možný,
farář v Jalubí, V. Sova, farář z Hradiska, Ed.
Hauda, farář z Mysliovic, Štěpán Palásek, probošt
v. Dubě, Jan Petr, farář z Křelova, Fr. Weber,
farář. z „Milotic, Ant. Kříž, kaplan z. Mime u
Kralup n/Vl. (v Čechách), J Proeházka, novokněz
z Ivančic, Jan Špina, farář v Předmostí. J. Hikl,
kaplan v Holešově, J. Slavík, farář v Malenovicích,
J. Korec, praefekt v kníž.-arcib. semeništi v Kro
měříži, J. Blážej, farář na Rusavé, Al. Pavlíček,
katecheta v Přerově, J. Arnošt, farář z Rožnova,
Fr. Kroutilík, vikář na dómě v Olomouci, J. Hykel,
farář na Hošťálkově, Fr. 'Pochyla, kaplan ve
Frenštátě p. Radh., Dr. A. Englisch, farář.v Loukově,
P. Fr. Xav. Schwarzler,SJ. superiorz Vídně,
V. Vietor Kolb, S. J. z Vídně, J. Wiekl, farář
v Račicích. J. Kubiček,. kníž.-arcib. ceremoniář
v Olomouci, Dr. Fr. Tepliček, kníž.-arcib. sekretář
a farář Břestský, J. Filip, kooperator v Mělěi
(ve Slezsku). Kromě toho bylo přítomno asi 20
bohoslovcův Olomouckých.

Kolik duchovních si přálo dlíti na sv. Hostýně!
Služby Boží, které jim bylo doma odbývati, jim
toho nedovolovaly.

Proceství naznačena následující: z Hulína,
Chropině, Žalkovic, Vlkoše, Staré Vsi, Brodku u
Nezamyslic, Všeminy, Tvrdovic -u Břeclavy, Kokor
u Přerova, Veselí n/Mor., Francové Lhoty u Val.
Klobouk, Vyzovic, Derfle u Hrad., Otrokovie,
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Lidečka, Přerova, Wtříteže u Hranice, Polešovské
farnosti (700), Ratiškovic, Zubřího, Štramberka,
Velkého Ořechova, Lipovce u Kfřtin, Buchlovic,
Nové Vsi u Uh. Ostrohu, Hradčovic, Vlčnova,
Holešova, Hodonína, Majetína, z Bučovské a oko
ličních farností (zvláštní vlak), zvláštní vlak z kraje
od Brna k Vyškovu (800), z farnosti Lulčské,
Račičké, Vyškovské, Staro-Rousinovské, Slavkovské
a Novo-Rousinovské, Dražovské a Letoňské, Vla
chovic, Ratibořic, Písku, Hlínska, farnosti Újezdské,
z Loukova a přifařených obcí, Všechovie, Kurovie,
Mysliovic, Podhradní Lhoty, Velké, od Břeclavy,
Palkovic u Místku, Hošťalkova, Tovačova, Do
maželic, Dřevohostic, Kelče, Lipníka u Hranice,
Bzenecké farnosti a Uh.-Brodské, Choryně, Dubu
u Olom., Dolan, Prusinovic, Raelavic, Hor. Újezda,
Podhradní Lhoty, Rusavy, Těšnovic, Kostelce u
Holešova, Hustopečské farnosti, Kroměříže, Boj
kovské farnosti, Myslošovic, Prostějova, Roketnice,
Záhlenic, Soběchleb, Hrušky, Rohatce, Švábenské
farnosti, Bránek, Valašsko-Meziříčské farnosti, Rož

novské farnosti, Vsetínské, Rouštské, Loučské, Lou
kova, Fryštátské farnosti, Kokorské, Bylavské,
Hroznové Lhoty, Rohle, Bohuňské farnosti, Chval
kovské farnosti u Olom., Hradiska, Křelova, Před
mosti, Malenovic, Napajedel, Břestu; menší houfce:
z Příbora, Frenštátu pod Radh., Zábřežské farnosti,
od Lipníka, Hranic, Nov. Jičína, z Úsova, Fulneku,

„Rakvic u Podivína, z různých farností v okoli
Olomouckém, Staro-Jičínské farnosti, Val. Klobouk,
V. Karlovic, Kašavy, z Kojetínské farnosti, Litenčické,
z farnosti Místecké, ze Střínce ve Slezsku, Osecké
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farnosti, Pavlovské farnosti, Ratajské a Zlínské far
nosti, Židlochovské farnosti, Zdounecké, Střílecké,
Čejkovské farnosti, Pustoměřské, Dědické, Němčické
farnosti, Drahotoušské farnosti, farnosti Klenovské,
Hnojické a Šternberské farnosti, farnosti Horno
Moštěnské,Beňovské, Troubecké a Strážnické atd. atd.
nebo jak již podotknuto, nebylo možno pro nepohodu
proceství došlá zaznamenávati. Porůznu byli pout
níci ze všech možných končin Moravy i Slezska.

Přemnozí již vypravení na cestu nemohli se vy
dati pro nepohodu na pouť. Počet poutníků nemožno
udati určitě. Poutníci přicházeli a odcházeli ; daleko
přes 100.000 poutníků slavnosti se sůčastnilo ; mezi
10. a 11. hodinou bylo nejvíce poutníků pohromadě,
a to dle úsudku mnohých přes80 tisíc. Při pohodě
bylo by ovšem bývalo snad ještě jednou tolik pout
níků. Třeba podotknouti, že týž den byla slavnosť
na Velehradě.

Nižádného neštěstí se při ničem nepřihodilo,
toliko jedna ženská omdlela na krátko, a jednu chytil
na chvili vřed. Při slavnostní mši svaté kdosi

strčil ruku jaksi do dveří a vzkřikl „bolí“, lid sroz
uměl „hoří“ ; 1 nastal poněkud zmatek v jedné části
kostela, který ihned urovnán, když pořadatel začal
zvoniti zvoncem, a lidu příčinu zmatku udal.

Přemnozí zaslali nemohouce se súčastniti,
telegramy, jako: Exe. p. baron Pražák, ministr ve
Vídni, Egb. hrabě Beleredi, pán na Líšni, hr. Felix
Vetter z Lilie, zemský hejtman, hrabě Jaroslav
Thun, aneb vzácné dopisy, z nichž budiž aspoň
něco vyňato.

* *k
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“ „Stojíme my tudíž ve slibu svém a putujíce na Velehrad,
odkudž apoštolští otcové naši, sv. Cyrill a Methoděj, učili
slavné předky naše i nás -uctívati Bohorodičku Marii Pannu
tak vroucně, že přímluva Marie Panny spomohla jim v nouzi
největší A nám i nyní po dlouhé době 650 let pobídkou jest,
abychom neustáledíky vzdávali nejen za onu milostivou zá
chranu předků našich, nýbrž i za nesčetné milosti nám udělené
od Boha na přímluvu bl. Panny Marie.

Posíláme z Velehradu posvátného nejvroucnější pozdravy
na sv. Hostýn, modlíme se v Marianské svatyni Velehradské,
majíce na mysli tutéž Pannu, kterou tisícové a tisícové dnes
oslavují na sv. Hostýně při svěcení obnovené svatyně Marianské,
i voláme na základě sv. víry cyrillo-methodějské my poutníci
Velehradští spolu s poutníky sv.-Hostýnskými ku korunované
Královně světcův a světic Božích :

„Svatá Maria, oroduj za nás!“
V Želechovicích a na Velehradě 15. srpna 1891.

J. Březík, Za poutníky: Fr. Lang,
m. šk. rady předseda. přédseda kost. výboru.

Jan Vychodil, * Fr. Kylhof,
farář. * * Starosta.

ke

"i E Vzdávám díky nejslušnější za laskavé pozvání ku svato
Hostýnské slavnosti, jíž bych se byl i bez toho lichotivého
vybídnutí milerád sůčastnil, kdyby mně v tom nepřekážely dvě
závažné okolnosti. — — —

Lituji upřímně, že mně nemožno, můj vřelý úmysl
uskutečniti a míti podíl v pobožnostech slavnostních, nýbrž se
obmeziti na domácí. Pročež prosím, aby Vašnosť sobě při nejsv.
oběti na mne vzpomenula, zůstanu za to vděčným.

4 V Brně, dne 11. srpna 1891. Šrom.

Další přípisy poslali: Ant. P. Hauber, opat
z Nové Ríše, Frant. Prokop, farář z Počenic, P. Karel
Nováček, redemptorista z Prahy, Frant. Zmeškal,
farář z Holčovié ve Slezsku, Anatole hr. d'Orsay,
prelát z Olomouce, V. Kosmák, kons. rada ve Tva
rožné, V. Roubal, farář z Beňova, Pospíšil, arcikněz
ze Bzence, J. Špirk, kons. rada z Tuřan, J. Hudec,
farář v Měrotině, J. Zaoral, farář spytinovský, B.
Kittrich, farář z Polešovic, Bardutzký, farář v Odrách,
J. Schum, probošt v Opavě, Tomáš Pekař, kaplan
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v Hodonině, M. Kuda, kons. rada ve Starém Bou
sinově, Uhýrek, farář v Novém Rousinově,J. Lžičař,
farář na Plumlově.

Kolik tisíc ctitelů Marianských nemohouce tělem
býtispřítomni, duchemdleli s poutníky na sv. Hostýně!

fy *
R 3 i , ;RL “, .

Res P ;
3 „atva :

Na slavnosti té sjednotila se Morava a byla jedno
srdce, jedna mysl. Pamatováno + důst. p. Régra,
i všech zemřelých dobrodinců svato-Hostýnských,
konventu benediktinskému v Rajhradě, a nejd. p. ka
novníku hr. Ehrenburgovi v Olomouci, veteránu
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horlivostí pro sv. Hostýn, telegramy projádřena
vděčná vzpomínka za zásluhy o sv. Hostýn.

Telegram do Římazaslaný zní: „Dlímna
sv. Hostýně, bych předsevzal konsekraci kostela
Matce Boží Vítězné zasvěceného; projevuji s du
chovenstvem svým a věřícími Jeho Svatosti věrnosť
a synovskou oddanost, pevně se přidržím svaté víry
římsko-katolické,a vytrvám v úctě blahoslavené Panny
Marie. Zároveň prosím pro sebe, kněžstvo i věřící
apoštolské požehnání. Bedřichkardinál Firstenberg.“

Z Římadošla následujícítelegrafickáodpověď:
„Jeho Eminencikardinálu F irstenbergovi, arcibiskupu
Olomouckému,na sv. Hostýně. Projevy synovské lásky
telegramem Tvým projádřené přemilé byly sv. Otci,
díky přesrdečné Tobě za ně vzdává a věrně rád uděluježádanéapoštolsképožehnání.© KardinálRampola.“

Odpoledne noví poutníci přicházeli, jejichžto
počet v neděli valně rozmnožen. Kázali jim dpp.
P. Cibulka, superior, a vel. p. mons, Dr. Pánek, prof.
bohosloví v Olomouci. Pontifikální mši sv. měl nejd.
p- světící biskup G. hr. Belrupt. Takto slavnostně za
končena slavnosť přepamátná. Možno ku konci při

pojiti pozměnčné sloky básníka Vincence Furcha:
Dokázal tím lid moravský
Mysl nábožnou,
Od pradávna po svých oteich
Zbožnosť zděděnou.

Hle chrám posvěcený hlídá
Do Moravy zas —
Slyš! lid k modlitbě vyzývá
Jeho zvonů hlas!
Dokud bude chrám ten státi
Dokud Hostýn sám,
Národ bude vypravovať,
jak se světil chrám.
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STANOVY

Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje
v Brně.

$ r. Účel Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje.

Dědictví pečuje o zvedení lidu moravského, jakého náš
čas požaduje; o zvedení všestranné, avšak na základě
víry katolické s vyloučením všeliké politiky.

$ 2. Prostředky k dosažení účelu tohoto.

Spisování a vydávání knih a sice netoliko výhradně ná
boženských, nýbrž vůbec vzdělávacích a k duchovním potřebám
věku našeho prohlédajících, zvláště dějepisu, zeměpisu, poznání
vlasti, přírody, řemesel a orby, atd. — I v zábavných spisech
obsažena býti má buď obrana, buď utvrzování pravdy některé
katolické, jížto se odpor časový dotýká.

Vydávati se budou Dědictvím, pokud jmění stačí:
Obšírné životopisy svatých,
Spisy poučné,
Spisy zábavné,
Časopisy a všeliké listy běžné,
Předměty umělecké, ku př. obrazy, seměvidy čili mapy atd,
Poznámka: Orgánem Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje

jest „Hlas“, časopis církevní.

oPPRBNRT

8 3. Šetření zákonův tiskových.

Při vydávání časopisův, knih běžných, obrazův atd.
budou se stávající zákony tiskové zevrubně sachovávati.

30*
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8 4. Zřízení Dědictví.

1. Spoluúdem Dědictví státi se může každý, kdo
za sebe jedenkráte na vždy položí 10 zl. r. m.

2. Vklad tento může se zapraviti buď najednou, aneb
ve dvou po sobě jdoucích ročních lhůtách po 5 zl. r. m., které
aš do dne 30. září každého roku vypláceny buďtež. Kdo by
do té doby vklad nezaplatil, přestává býti údem Dědictví.

3. Kdo však témuž ústavu 100 zl. věnuje, považován
bude za spoluzakladatele a obdrží 4 výtisky věcí Dědictvím
vydaných zdarma.

4. Kdo jednou na vždy dá 50 zl., bude téhož ústavu
spoluůdem I. třídy a obdrží 3 výtisky. Kdo 20 zl. dá, stane
se spoluůdem II. třídy a obdrží 2 výtisky. Kdo 10 zl. r. m:
položí, bude spoluůdem III. třídy a obdrží 1 výtisk zdarma.

Spojí-li se manžel s manželkou v jeden toliko základ o
10 zl., vydávati se jim budou knihy jen do úmrtí toho, který
první v diplomu poznamenán jest.

Poznamenání. Bylo-li by potřebí druhého nebo třetího
vydání některé již vydané knihy, spoluůdové jí dostávati ne
budou, nýbrž knihy ty prodávati se budou ve prospěch poklad
nice Dědictví, aby se nákladnější díla vydávati mohla.

Aby úmrtí spoluůda přišlo ústavu tomuto ve známosť,
žádají se vpp. duchovní pastýřové, aby úmrtí takové poklad
níkovi Dědictví, třebas přímo poštou oznámiti ráčili. Podobného
oznámení písemného potřebí jest, kdykoliv spolnůúd některý
buď k vyšší důstojnosti vynikl, nebo se jinam přestěhoval.

5. Řehole, děkanství (vikariáty), osady, knihovny,
školy, rodiny, spolky, bratrstva atd. vstupují dvoj
násobným vkladem za spoluzakladatele nebo za spolu
údy věčné do Dědictví podle tříd svrchu jmenovaných.

6. Každému volno, doplněním vkladu u vyšší třídu po
stoupiti. Zašle-li tudíž ku př. apoluůd III. třídy k prvním
10, zl. opětně 10 zl., stane se spoluůdem II. třídy atd. Avšak
spoluůdství postoupiti jinému nedovoluje 8e.
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TY.Každý přistupující račiž jméno a místo přebývání
svého, jakož i biskupství a děkanství (vikariát) a poslední

„poštu zevrabně udati.

8. Kašdý kněz, který jest údem Dědictví sv. Cyrilla a
Methoděje, béře na sebe povinnost, bud ve slavnost, bud některý
den v oktávě ev. apoštolů Oyrilla a Methoděje kašdoročně sloužiti
měi svatou za všecky šivé a mrtvé epoluúdy dotčeného Dědictví;
a bude-li libo a močno-li jinou mět sv. za obrácení národů
slovanských od jednoty církevní odloučených, kterouš pobošnost
jistě kašdý spoluúd jakošto věrný katolík spolu konati neopoměne.

©. Zemřelí, za které někdo vklad k Dědictví učinil tak
jako ti, kteří na smrtelné posteli nejméně 10 zl. za sebe do
Dědictví odkázali, stávají se účastnými duchovních milostí,
v předešlém (8.) čísle jmenovaných.

Každý, jenž byl vklad ten učiml za mrtvého, pokud živ
jest, knihy bez ohledu na velkosť vkladu, ovšem nejméně
10 zl. r. m., po jednom výtisku dostávati má..

10. Správu Dědictví ss. Cyrilla a Methoděje vede výbor
sestávající z kněší, kteří buď v Brně, buď na blízku přebývají:

11. Ujiných osob a úřadů zastupuje Dědictví sv. Cyrilla

a Methodějestarosta, a nemá-li prázdně od jiného zaměstnání,
jeden z jednatelů.

12. Výbor scházívá. se "čtvrtletně a k vyzvánístarosty
i častěji v Brně, aby, čeho potřebí, v poradu bral, a většinou
hlasů přítomných výborníkův o nálezích pro celé Dědictví
platných rozhodoval. — Výbor má právo, počet údů svých
odcházejících doplniti nebofi rozmnožovati, avšak ne jinak
než katolickými kněžími, a každoročně uveřejňuje správu o
činnosti své.

13. Každý spoluůd Dědictví má právo, písemné návrhy
své činiti a přání svá. projevovati dotčenému výboru, kterýšto
při svých shromážděních zavázán jest, jich svědomitě v úvahu
bráti a dle nich, pokud potřebno, prospěšno a možno jest, se.
zachovati. ©

14. Ve sporech, z“poměru spolkového snad vzniklých,
děje se odvolání k starostovi, a v domněle nedostatečném
vyhovění ku příslušícím c. k. úřadům.
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15. Kdo témuž Dědictví obětuje práce své literární neb
umělecké, obdrží na výslovnou žádosť honorář podle výbornosti,
obšírnosti a důležitosti spisu svého, o čemž výbor úsudek
pronese.

$ 5. Rozesýlání knih a výtvorův 'uměleckých,

O rozesýlání knih, spisův ajiných předmětů Dědictvím
vydaných, postará se výbor. Každý přistupující k Dědictví
hned račiž oznámiti, ze které z ustanovených expedicí si knihy
bráti bude.

| Poznamenání I. Pravidlem v této věci zůstane, co na
lístku tištěno jest: že na poukázání lístku svého každý spoluůd
v hlavní komisi u p. K. Winikera, knihkupce v Brmě, Frant.
Řivnáče v Praze a Bedřicha Grosse v Olomouci knihy sobě
vybírati má. Kdo by však chtěl poštou knihy své dostati,
račiž se obrátiti frankovaným listem na jmenovaná knihkupectví
a přiložiž 3 kr., kterýžto peníz přísluší knihkupci za práci a
obálku, mimo to ještě 6 kr. na kolkovaný list nákladní.

Poznamenání II. Věeliké dopisy v záležitostechDě
dictví ss. Cyrilla a Methoděje buďtež posýlány pod adresou:
Vdp. Vladimír Šťastný, konsist. rada, professor gymn. v Brně,
starosta Dědictví Cyrillo-Methodějského; zásylky peněz pak
buďtež činěny v listech frankovaných pod adresou :

Pokladnictví Dědictví sv. Cyrillaa Metboděje
v Brně, ulice Dominikánská, biskupský alumnat.

$ 6. Poměr k vládnímu řízení.

1. Vládnímu řízení se ponechává, nahlédati v jednání
spolku, bdíti nad zachováním nařízení v propůjčeném potvrzení
daných, anebo všeobecnými předpisy stanovených, a uzná-li
toho potřebu, přidati spolku „od příslušícího úřadu určeného
císařského komisaře.

2. Kdyby se spolek rozejíti měl, rozhodne výbor o jmění
v duchu Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje, a podá o tom
předběžnou zprávu vys. c. k. místodržitelství a svému P. T.nej
důstojnějšímu panu biskupovi.

Stanovy tyto potvrzeny jsou výnosem nejd. bisk, konsistoře v Brně
ze dne 7. srpna 1879, č. 2297, a výnosem wys. c. k, místodržitelství v Brně
ze dne 2. srpna 1879, č. 28576.



Poznámka redakce. Dle $. 5. stanov přijímají se rody
položením 20 zl.; k tomu podotknouti třeba, že rod se béře,
dokud jméno se netratí. Dcery provdané, není-li synů, odebírati
budou knihy, pokud žijí; dítky pak jejich, jiné jméno nesoucí,
nemají už práva toho.

+ F +

Údů stavu kněžského snažně žádáme, aby, jak stanovami
určeno jest, a jak veškeré údstvo očekává,o slavnostisv. apo
štolů Cyrilla a Methoděje, nebo v některý den v oktávě téže
slavnosti mši sv. za živé a zemřelé spoluúdy sloužili; mimo to,
je-li možná a libo-li, druhou mši sv. za obrácení národů
slovanských od jednoty církve odloučených. Ostatní údové

nekněží konejtež s týmže nábožným úmyslem v naznačeném
čase vroucí modlitby.

Nesmí se také mlčením pominouti fundace, kterouž učinil
první starosta Dědictví František Sušil u ctih. otců Minoritů
v Brmě, aby totiž v jejich chrámě každoročně v oktávě
sv. Cyrilla a Methoděje dvě mše sv., za údy Dědictví se
sloužily.

Údům, kteří 0 slavnosti sy. Cyrilla a Methoděje nebo
v oktávě téže slavnosti svátosti hodně přijmou, některý kostel

navštíví a na úmysl av. Otce se.pomodlí, udělil papež Pius IX.
brevem ze dne21. listopadu 1856. plnomocné odpustky, které
se i duším v očistoi přivlastniti mohou.



Prosba k velebnému duchovenstvu.

Stává se nejednou, že po úmrtí horlivéhošířitele
knih našeho Dědictví, jenž .pro všechny jeho členy
ve farnosti a v okolí obstarával vyzvedání ročního
podílu v knihkupectví k tomu ustanoveném, od
běrací lístky na tyto podíly přicházejína zmar
a že tím členové, kteří dle stanov povinni jsou na
odběrací lístky své v dotčeném knihkupectví roční
podíl vyzvednouti, ve veliké nesnáze uvedeni bývají,
nevědouce, co sobě počíti. Obrátí-li se podílníci ti
na představenstvo Dědictví, na starostu a poklad
nika, jsou 1 tito v nemenších nesnázích, zvláště
ztratily-h se podílníkům ve větším počtu i diplomy,
v michž čísla podílníkův a rok, v němž do Dědictví
vstoupili, zaznamenány jsou. Pak nezbývá, leč pracně
vyhledávati v repertoiru jména podílníků těch, vy
stopovati v matrice Dědictví rok a vklad jejich, a
v knihkupectví, k němuž přikázáni byli, vyšetřovati,
kolik ročních podílů již sobě vyzvedli a kolik ještě
vyzvednouti právo mají. To vše však s velikou
ztrátou času a spolu s výlohami poštovními 18 vý
lohou za nově vystavený lístek odběrací spojeno
jest. A což teprve, když se ztratily nejen lístky a
diplomy s čísly podílníků, nýbrž i jména jejich ne
jsou známa a na představenstvu Dědictví se žádá,
aby najednou veliký počet všech údů Dědictví
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z celého okolí anebo celé rozsáhlé farnosti, jichž
ani jména ani čísla nebyla udána, v matrikách vy
hledalo a jim nové lístky vydalo!

Aby se takovýmto zmatkům a obtížím pře
dešlo, prosíme velebné duchovenstvo, kteréž vy
zvedání ročních podílů pro členy Dědictví z děkan
ství, z farnosti nebo z okolí obstarává, aby lístky
odběrací na bezpečném místě, totiž v archivu farním
uschovávaloa k němu i úplný seznam všech
tamních členů Dědictví i s čísly diplomů při
ložiti a tak zachovávati ráčilo. — Zároveň sep. t.
velebné duchovenstvo česko-slovanské snažně žádá,
aby Dědictví Cyrillo-Methodějské opět, jak bývalo
jindy, mezi lidem hojně šířiti, rovněž i samo do
Dědictví hojně přistupovati ráčilo.

Vladimír Šťastný,
starosta Dědictví.



— 474 —

Řídicí výbor.
Vladimír Šťastný, tit. konsist. rada, professor gymmn.

v Brmě,starosta. — Dr. Jak. Hodr, skut. kons. rada, pro
fessor bohosloví v Brmě, jednatel. — Antonín Adamec,
tit. kons. rada, spiritual ná bisk. bohoslov. ústavě v Brmě,
pokladník. — Dr. harei Eichler, tit. kons. rada, farář ve
Veverské Bytešce. — Tomáš Háj ek, farář v Záhlenicích. —
Ferd. Harna, farář ve Chvalkovicích u Olomouce. — Alois
Hrudička, tit. kons. rada, děkan a farář v Telči. — Dr. Fr.
Hošek, tit. kons. rada, emer. prof. bohosloví v Meranu. —
Josef Klíma, tit. kons. rada, farář v Bystrci. — Václav
Kosmák, tit. kons. rada, člen c. k. okr. škol. rady a farář
v Tvarožné. — Beneš Method Kulda, Kanovník na Vyše
hradě v Praze. — Ed. Karlik, kanovník a děkan v Miku
lově. — František Korec, farář v Řeznovicích.— František
Maršovský, č.kanovník kr. kapitoly Brn., arcikněz, skutečný
kona. rada, děkan a farář u sv. Maří Majdaleny v Brně. 

František Poimon, tit. kons. rada, č. děkan a farář na odpočinku v Polné. — Em. hrábě Poetting, prelát inful.
probošt kapitoly Olomoucké, protonotar apošt., arcib. zener.
vikář v Olomouci. — Dr. Josef Pospíšil, skut. kons. rada,
prof. theologie a regens biskup. alumnátu v Brmě. — Jakub
Procházka, skut. kons. rada, emer. prof. katechetiky a me
thodiky v "Brně, duchovní správce v klášteře Voršilek. —
Fabian Roháček, tit. kons. rada, děkan a farář ve Fryšavě.
— Jan Soukop, biskupský rada a farář v Doubravici. —
Eduard Stuchlý, tit. kons. rada, č. děkan a farář v Podivíně.
— Josef Svoboda, biskupský rada, děkan a farář v Lulči.
— Magr. Robert Šuderla, sídelní kanovník král. kapitoly
Brněnské a pap. komoří, revisor účtů Dědictví sv. Cyrilla a
Methoděje. — Josef Šum, dom. prelát Jeho Svatosti papeže
L va XIII. a protonotář apóšt., rytíř c. k. rak. řádu železné
koruny III. třídy, skut. rada kons. olom., infal. probošt, arci
kněz a děkan v Opavě, člen rytířskéhořádu něm. — Ignát
Wurm, vikářOlomoucký,kons. rada Ďakovarský a Stanislavský.
— Msgr. Josef Vykydal, kons. rada, děkan v Cholini a pa
pežský komoří. — František Weber, farář v Miloticích,
posl. zemský a na radě říšské. — Jan 'Křesť. Vojtěch, síd.
kanovník, emerit. prof. theologie v Brně. — Theodor Wolf,
tit. kons. rada a c. k. prof. v Brně. -—Msgr. Dr. Fr. Zeibert,
prelát infál. a kapitolní děkan stol. chrámuPáně v Btně,
papežský komoří, rytíř c. k. řádu Františka Josefa.
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Příjem a výdaj Dědictví sv. Cyr. a Meth.
od 1. ledna až do 31. prosince 1890.

© Ma Na5 Příjemavýdajúpisok| hotovosti
O | zl. | zl. | kr.

Zbytek od roku 1889.: |
A) Ve veřejnýchfondech... — |
B) Na hotovosti........ 864 |481/,

Nový příjem:|L|Úroky........0.| —| 8704[83
IN. Vklady nových údů, doplatky,darya odkazy*)........ 200|| 860 j40NIT.|| Zaodprodanéknihy....... 167(95IV.| Rozličnépříjmy.......... 4103

Souhrnpříjmů . - 5601 64;

| Vydaj : |I.| Zatiskapapír..........í 2144|43I.|| Honorář..............450170
IMI.|Zavazbu.........0 1160|20IV.| Daně(aeguivalentpopl.).....| 96|10V.|| Poštovnéapovozné.......| 48122
VI. Rozličnévýdaje... ...... „242 85

Souhrn výdaj 4141 [50

Bilance ;

Kdyžse od příjmů... .... . |86900|6601 641,odpočítávydání......... 4141(50.

zbývá koncem roku 1890. ei. | 86900 1460 IYTTA
V Brně dna 31.'prosinee 1890.

Vladimír. Šťastný,RobertŠuderla,t.č.starosta.© AntonínAdamec,
t. č. zkoumatel účtů. t. č. pokladník.

*) Vdp.J. S. d. v L.A eh p Agatha Seitlovaz Kostelceodkaz9 2l.; vdp. vník Dr. Mat. Procházka, starosta Dědictví sv. Cyrilla a
Methoděje v Brně, odkaz.900 pap. r. s kupony 8 zl. 40 kr.



Seznam spisů,
které Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje v Brně za 40 roků

své činnosti vydalo:

R. 1851. — Moravan, kalendář na r. 1852. (pořadatelv r. 1852až

1859B. M. Kulda) |- .-. ve b.D00"R. 1852.— Moravan, kalendář na r. 1868,. = „2000
Obrazsv.Ludmilyod Jos. Hellicha, „2000 ,

R, 1853. — Moravan, kalendář na r. 1854, —. „2.000 ,

Podíl č. 1. Procházka Tom. Patování Krista Pána po zemi „ 2000,
MapaPalestinyod JaranaR. Fábor

ského . . „ 2000.,
R. 1854. — Moravan, kalendář 1na r. 1856, -0 „ 4000.,

Podíl č. 2. Fr. X. Škorpík, Missietichomořské, . . „ 3000 „
Mapa Černé Hory od Jana B. Fábor

ského . . „ 3000,
R. 1855. — Moravan, kalendář 1nar. 1856, -0 „ 4500.,

Podíl č. 3. Procházka J., Monta
lembertův Život sv. Alžběty, „+ 3600 ,

Manes Josef, Diplom pro údy D.
sv. C. a M. (uměleckámědirytina)
dává se každému novému údu.

B. 1856. — Podíl č. 4. Sušil Fr., Josefa Flavia
O válce židovské |. . „ 4000,

Moravan,kalendářna r. 1857, „8000 ,
Mapa Palestiny 2. vyd. „» 2000 ,

Procházka Jak., Život gy... Alžběty2. vyd. -4 2000.,
R, 1857,—Moravan,kalendářna r. 1868, -+ 10.000

Podíl č. 5. Štulc V., Život sv. Cyrilla
a Methoděje . . „83000 ,

Obraz sv. Cyrilla a Methoděje od
Jos. Hellicha . .. „ 8000 ,

Podíl č. 6. Novotný V., Fabiola od
Wisemana. . „ 8000,

Mapa Italie stř. od Jana B. Fábor
ského . . „ 8000,

Obrázek sv. Cyrilla :a Methoděje (89)od Jos. Hellicha. . . .... 24.000
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R. 1858. — Moravan, kalendář na r. 1859,
Podíl č. 7. Valouch Fr,

sv. Jana Kapistrana —.

Podíl č. 8. Dudík Ant., Pravé dějinysv. mučeníků vých..

Život

R. 1859. — Moravan, kalendář na r. 1860, (poř.
B. M. Kulda a Ig., Wurm)
Podíl č. 9. Dr. Bílý Jan, Dějepis:

sv. kat. církve . .
Obraz sv. Vojtěcha.od Jos.Hellicha,

R. 1860. — Moravan, kalendář na r. 1861, (poř.
v r. 1861—1866 |g. Wurm) —.

Podíl č. 10. Procházka Jak., Život
sv. Františka Borg.. . . . .

R. 1861. — Moravan, kalendář na r. 1862, —.
Podíl č. 11. Procházka Mat., Život

Bl. Jana Sarkandra ©. . . .

R. 1862. — Moravan, kalendář na r. 1863, —.
Podíl č. 12. Procházka Jak., Život

sv. Angelyz Mer. .. ...
R. 1863. — Moravan, kalendář na r. 1864, —.

Podíl čís. 13. Dr. Hošek Fr. X.,
Život a-spisy sv. Augustina . .«

R. 1864. — Moravan, kalendář na r. 1866, —.

“ Podíl č. 14. Ronovský Fr, Hospodářská kniha . .
R. 1865. — Moravan, kalendář na r. 1866, .

Podíl ř. 16: Dr.*Chmelíček Jos,Cesta do sv. země T.

R, 1866. — Moravan, kalendář na r. 1867, petIg. Wurm a Jan Kř. Vojtěch).

R. 1867. — Moravan, kalendář na r. 1868, (poř.
vr. 868 —1873Jan Kř. Vojtěch) .
Podil č. 16. Dr. Chmelíček J osef,

Cesta do sv. země II. . . ....
R. 1868.—Moravan,kalendářna r. 1869,
R. 1869. — Moravan, kalendář na r- 1870, —.

Podíl č. 17. Dr. Chmelíček Jfosef,
Cesta do F'rancouz a Španěl I.

R. 1870. — Moravan, kalendář na r. 1871,
R. 1871. — Moravan, kalendář na r. 1872, .
R. 1872. — Podíl č. 18. Dr. Chmelíček Josef,

Cesta do Francouz a Španěl II

ve

(Moravan, kalendářna r. 1873.vydán byl ji
nákladem Bedřicha hraběte Sylva Tarouccy.)

10.000

10.000

12.000

"12.000
12.000

16.000

13.000
„ 15.000 .

15.000
14.000

13.000
14.000

13.000
13.000

13.000
15.000

18.000

12.000

14.000

13.000
12.000
14.000

13.000
13.000
15.000

13.000

10.000 výt.

»
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R. 1873. — Podíl č. 19. Dr. Chmelíček Josef,
Cesta do Francouz a Španěl III.

a Soukop J . Výlet do Solnohradu
R. 1874. — Podíl č. 20. Poimon Fr., Žena křest.

dle Marchala .
R. 1875. — Podíl č. 21. Procházka Mat. Křest.

muž od Marchala ...
R. 1876. — Podíl č. 22. Kosmák V., Kukátko I.

R. 1877. — Podíl č. 23. DaumekJ., Hospodářskáčítanka .
R. 1878. — Podíl č. 24. Kosmák V.,Kukátko I.
R. 1879. — Podíl č. 25. Procházka Jak., Život

sv. FrantiškaSal [ ...
R. 1880. — Podíl č. 26. Procházka Jak., Život

sv. Františka Sal. I... .
R. 1881. — Podil č. 27. Hakl Boh., Cesta do,

Říma ...
R. 1882. — Podíl č. 28.- Dobrý J., Haringera

Život cth. Klem. M. Hofbauera
R. 1883. — Podíl č.29. Kosmák V., Kukátko III.
R. 1884. — Podíl č. 30. Procházka Mat., Sborník

sv.-Methodějský .
R. 188b. —Podíl č. 31. Rejzek A., Sv. Josafst
R. 1886. —Podíl č. 32. Dr. Procházka Mat.,

Missie jesuitské o... ee ee ee .
R. 1887. — Podíl č. 33. Eichler K., Poutní místa

I. díl, 1. čásť. . .
R. 1888. — Podíl č. 34. Eichler K., Poutní místa

I. díl, 2. čásť. . .

R. 1889, — Podíl č. 36. Rejzek A., BL Edmund

R. 1890. — Podíl č. 36. KosmákV.KukátkoIV,
R. 1891. — Podíl č. 37. Jos Koudelka, Život

sv. Aloisia. « . ..... .
4

ve 18.000 výt.

12.000

12.000
13.000

11.800
11.600

10.000

10.000

9.500

9.500
9.600

9.550
9.060

9.050

9.050

9.0650

9.050
9100

9.100



Výprodej kmh
z našeho Dědictví za cenu velmi sníženou.

Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje má, jak z níže
položeného seznamu spatřiti lze, hojnosť knih na
skladě, kteréž za velmi levnou, v témž seznamu na
značenou cenu prodává. I vybízí všechny ušlechtilé
podporovatele dobrého čtení, aby si neobtěžovali tu
neb onu knihu aneb i více knih z našeho Dědictví

buď pro sebe nebo pro místní knihovnu objednati.
Poslouží tím předně sobě samým, neboť obdrží knihy
obsahu dobrého, velmi poučného a namnoze i mile
zábavného, na nichž spolu nelpí nic z onoho kalu
jedovaté nevěry a nemravnosti, jímž za našich dnů
mnohé knihy potřísněny jsou; poslouží tím však
také našemu Dědictví a umožní, aby se budoucně
údům větší podíly dávati mohly. — Kdo si řečené
knihy opatřiti hodlá, ať se .obrátí ústně nebo pí
semně na pokladníka téhož Dědictví, vlp. Antonína
Adamee, spirituala na bohosloveckém ústavě v Brně,
Dominikánská ulice, biskupský alumnat. — Kdo již
napřed peníze posýlá, přidejž ku ceně knih také
6 kr. na kolkovaný nákladní list. -— Zároveň vy
bízí ctěné příznivce dobrého tisku, aby hojně za údy
přistupovali. Vklad III. tř. pro osobu doživotně obnáší
10 zl., pro rod, pro knihovny a podobné věčné údy
na vždy 20 zl., a mohou vklady i v ročních lhůtách
po 5 zl. aneb i v menších jakýchkoli lhůtách dle
možnosti se spláceti. Každý nově přistouplý úd

obdrží ihned kromě posledního podílu ještě 9 knihy
nádavkem v odměnu, 4 členové kněží slouží každo
ročně za všechny živé i zemřelé spoluúdy mšesv.

o"
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Seznam knih, které Děd,sv, Úzr.a Neth, na skladě má a za snížené ceny prodává.= O EEJronoénoAla exempl.|Cena|| cena| jnaskladězl.|kr|| zl.|kr.
Životsv.Alžběty,II. vydání...... 284 |—|
Životsv.JanaKapistrána....... 492| 1|60|—|50
Děje sv. mučeníků východních..... 349 I—|70|—|30
Dějepisgirkvekatolické. ........ 884|| 2—|—|80Sv.FrantišekBořgiáš..........436| 1a9|—50
Blah.Jan Sarkander.......... 1989| 2—|—|808
Životsv.Angely............. 305 |—60,—|30Životsv.Augustina..........+.199| 24——50
Hospodářskákniha ........... 287|| LU——50Cestadosvatézemě,I.díl.......293| 150—|50——„AH4.......595| 1,60|—|50CestadoFrancieaŠpaněl,I.díl. 345| 1—|—40

mom m om om IM, 1460 |—|76|—|30
p 2 n 4 „IM , 1949 |—|50|— 2

Ženakřesťanská..........+..«. 1031|—60|—2Mužkřesťanský..........©..1008|—|80|—|5
Kukátko,I. díl.............. 95 80|—.—

» INA..0... 296oaHospodářská čítanka od Dumka .. 1743 |—|80|— |5Sv.FrantišekSaleský,I.dl...... 562| —|80|—|50
" " " NM.„m ...... 760 |—|80|—|5CestadoŘímaadoNeapole...... 709| 1—|—7

Život ctih. Klem.Hofbauera ...... 655 |—/90|—7Kukátko,III.díl..............171|(—| 80|—|—
Sborníksvato-Methodějský....... 784 |—90|—7Sw.Josafat........+....+..+.774| 1—|—8
Missie..........+........ 1100|—|90|—|70|
Poůtnímísta,I. díl, 1. čásť ...... 921 | k —|
©4DL,242 1311| 120|——

BI.EdmundKampian..........1468|| 1|20|1:Kukátko,IV.díl.............1671| 120——Životsv.Aloisia.............9100| 120|—|—
Mimo to je na skladě:

Moravan, kalendář od roku 1861, ..|| — |—|36|.—|15
" " "n 28683. .... | — |—136|—|15> 7441864... — |—8615

Ě „ „+ 18665.... — |—136|—|15
, 280 1867.02 — 86 —|15
". " non 1868... — |—|86|—|15" " „1+1869......|| —|—|86|—|15
„ " 1.01 1870... | — |—136|—|15
" » + m 1871. ...| — |—136|—|15

|. 10mm 1872... — |—|86|—|15
. „| „ 9 9 1873. . . =- — 36 — 16,| Obrazsv;Vojtěcha........... — |—'361—|30

| MapaČefnégory............. — E -- — al
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podle roků, kdy vstoupili,
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. ||2 nichž
při- jest I. II.Roku|stoupilelida-|<dy| třídy

| otelů |
1850 59 5 6 51851|| 350.105171852| 58586|B1858| 745,——|A4
1864. 799| — — 1 |
1855| 12471—6|1240| 268| 1837|1856|| 12281—2| 1225|| 286| 122|1867| 1697——3| 1694| 276| 2591858| 12901——2| 1289| 200951859| 14751—2| 1472|| 862| 1071860| 10411——| 1040| 1841.6501861|| 831|——1| -830|186701862| 695|——i694| 122221868| 598|———593z7| 261864|| 206| -———2055551866| 126,———1261421866|| 180|——912884|.21867| 161———151| 5010|1868| 170| ——21684828
1869 |- 106 | — — — 106 36 10
1870 zs — — 1 77 6 6187140| ———40—9
1872 48 | I — — 47 | 1 5 |1873 50, 1 — — 49 2 9
1874 68.1. — 1.1661. —| 12
1875 49 1 — 9 39 — 11187645| —1638—141877471—| 8 37210
1878 91 1 — E10 10 | — 61879 64 1 — 18 50 8 121880|„614| —|.—47|12,U
1881 56 1 — - bb 3 14188269| ———598921883b4| ———54| 7|14
1884 67 — — — 57 10 221885| 1621——1618236
1886 47 — — 1 46 13 6
1887 38, — — — 38 8 4
1888 61, — — — 61 11 25
1889 66| — — — 66 13 27

1890| 106..—| —| —| 106).15,57RATE(14740| 40| 17.| 103114580| 2929|1766
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Seznam zemřelých údů
Dědictví ss. Cyrilla a Methoděje!")

Z dliecése Brněnské:
Agdy Antonín v Žebětíně.
Babušík Matouš v Hruškách.
Babušík Ondřej v Hruškách. |
Dp. Bačák Karel, farář v Třešti, člen ru Dědictví C. M.
Vdp. Bečvář Valentin, č. kanovník a v M. Budějovicích.
Blaha Martin v Dubňanech.
Vdp. Diviš František, k. rada, děkan afarář ve Vladislavi.
Dostal Marianna v Dražovicích, zakladatelka rodu.
Drabálek Martin v Šitbořicích.
Vdp. Fáborský Jan, k. rada a farář v Pohořelicích, spola

fzakladatel Dědictví C. M.
Dp. Hák Rafael, farář v Jedovnicích, spoluzakladatel Dědictví

C. M. odkazem.
Vdp. dr. Chmelíček Josef, k. assessor, em. professor bohosloví

v Brmě, člen výboru Dědictví C. M.
Vdp. Jiřík Julius, k. rada a farář ve Slavkově.
Kalábova Marie ve Slavkově. |
Kocman Prokop v Šitbořicích.
Vdp. Komárek František, k. rada, děkan a farář v Třešti.
Dp. Koudela Jan, farář v Jemnici.
Krous Josef z Řeznovie.
Martinek Jan i Františka ve Žďáře, zakladatelé rodu.
Matušková Františka v Rájci.
Dp. Mlejnek Jiří, farář v Jenešově.
Dp. NovákMartin, farář v Lipníku.
dp. Obdržálek Peregrin, k. rada a farář v Břestu, člen výboru

Dědictví C. M.
Dp. Pinkalský Augustin, farář v Kobylí.
Rašovský Antonín v Čebíně, zakladatel rodu.
Rozhon Vincenc, učitel v Brně, zakladatel rodu.
Vdp. Schrefl Josef, č. kanovník, farář v Bystrci, spoluúd II. třídy.
Smaženka Teresie ve Slavkově.
Šauer Václav v Bystrém.
Valenta Josef v Rotkově, zakladatel. rodu.
Vlaslák Jan v Šitbořicích.
Vozdecká Františka v Šitbořicích.

Uctivě žádáme všech příznivců našeho Dědictví, aby úmrtí spolttádůsprávě Dědictvírychle 0z „jelikož se to u maobých teprve po-letech stává.
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z aroldleošs Olomoucké:Ambrož Josef ve Velké.
AmbrožovaRosinazeS lova. M
BartošovaMapdGalená'« Ndv-Bediga. 1:
Bečákova Lncie, z Týnce, zakladatelka rodu.Brener Fabián v Jaroměřicích. — *
CoufalJan v Mezicích.
Čep Františekv K chosialih.
Vysokorodápaní Alexandrinahraběnka Demblinová, roz.hraběnkaSaint Genois ve Střebechovicích.
Divišova Teresie z Bílnice.
Dočkalova Teresie v Kožušanech.
DvořáčkovaFrantiška z Čechovic.
Entner Arnošt z Prostějova.
Funk František v Hranicích.
Gorčica Paulina ve Slavkově.
Habán Josef z Čechovice.
Dp. Halfar František, farář v Bilovicích.
Harnová Antonie z Dluhonic.
Horákova Anfonie z Prasklic.
Chyštilova Marie v Nákle.
Juchová Anna Marie v Kateřinkách.
Karlík Josef v“Zadní Vai.
Klapka Tomáš z Myšlechovic.
Kolárova Anna ve Velkém Týnci.
Koutná Marie z Hoskovic.
Kostelécká Barbora z Dubčan.
Králova Anna ze Štětovic. :
Krčka Antonie v Opavě. ,
Krómer Jakub v Hrabíně.
Kyselá Veronika z Grygova.
Miklova Anna z Hranic.

Msgr. Neumann Jan, kons. rada a (gynm. professor v Opavě,
Novotná Kateřina z Hrub. Týnce.
Okunova Marianna z Pruských Vel, Hoštic.
Podloucká Apoloniez Pornic.
Prokša František z Pr. Vel. Hoštic.
Pumprlova Gertruda v Oseku.
Rektořík Josef z Koryčan, zakladatel rodu.
Rosa Kateřina z Kateřinek.
Roubal František z Dluhonic.
Ryšánkova Antonie.z Loučky.
Sedlákova Marie z Duban.
Smolka František z Kelešovic.
Sofka Jenovéfa z Hoskovic.
Sofka Marie z Hoskovic.
Sonnekova Anežka v Opavě,
Strejček Václav s Koryčan.

4
.

.
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Svozil Ignác v Loučanech.
Šíblova z R prechtova. = V vy
Vp. Šimek rantišek, perátotv ;Dňanečh, 4.Schneidera“'Annařrlas tutidly, E
Tomečkova Anna z Lipova.
Vaněk Jakub z Rozvadovic..
Velecký Tomáš st. ze Suchélozy.

„Velecký Tomáš ml. ze Suehélozy. n
Vychodilova Anna z Třeběína.
MAbojník František z Březůvek.
Zatloukaleva Anna v Bladově.

Z arcidiecése Pražské :
Vdp. Breischl Josef, infal. děkan kolleg. kapitoly ve St. Boleslavi.
Cyrynova Marie ve Starém Přerově,
Dr. Formánek Emanuel v Roudnici.
Vdp. Chyský Josef, kn.-arc. notář a farář ve. Mšeci.
Dp. Rudišer Karel, farář na odp. v Jindřichově Hradci.
Saláš Václav v Břešťanech, zakladatel rodu.
Stýblo Bedřich, knihkupec v Praze.
Vdp. Štulc Václav,fprobošt na Vyšehradě.

Z dlecóése Královéhradecké :
Vdp. Frodl Antonín, rektor kněž. semináře v Hradci Králové.
Dp. Hlavatý František, kněz na odpočinku ve Stěžěrěch.
Holeček Josef, učitel ve Skuhrově.
Juza Jan, učitel v Bučovai.
Kottland Jan v Rusku.
Kresta Alois“vHradci Králové. | 14.
Maternova Barbora z Bylan.
Dp. Neumann Jan, farář v J estbořicích.. Novák Antonín,děkan ve Velfii;: s
Peřina Josef v Hradci Králové. |VotočekJannaHráďku. ok
Vel. mater M. Michaela Žáková, fádu sv. Voršily v Kutné Hoře.

Z diegése Budějovické: et
Hofmann Josef v Soběslavi.
Dp. Můller František, farář v Bošilei.

Dp. Petrlík M2 farář v „Nezamyslicích.' Rozum Jans Bi "
Skočdopole Kateřina: v Sobšálaví. 

údů zvý. v Pánu zesnulí údové poručení buďtež nábožným modlitbám

Modleme sel Bože, všech věřnýchStvořiteli a 'Vy iteli,p,dušem služebníkýva alužebnic svých "odpuštění všech hříchů rač aby prominutí,

kterállo vždycky žádali, pobožnými prosbami dojíti mohli. Škoze Krista Pána

vodOdpočinutívěčnéné dejšjim,Pane,asvětlověčnéaťjimsvítílAťv pokoji. Amen.



oa božskéhoOne Dán

Časopis pro katolický lid, zvláště však
pro bratrstva.

Vychází měsíčně o dvou arších velké osmerky, s četnými
obrazy a v hezké úpravě. Celoročně i s poštovní zásylkou
1 zl. 60 kr. — Přílohy ku „Škole B. S. P.“ bývají ve zvláštním
předplacení následující :

Zábavná bibliotéka, sbírkapovídek,veďdenýchvduchu
katolickém, vychází v seriích o 10 sešitech tříarchových a před
plácí se na jednu serii (10 sešitů) 1 zl. Předplatitelé na serii
(řadu 10sešitů) mohou si za prémii vybrati za doplatek 80 kr.
jeden z našich obrazů barvotisku, které na obálce jednotlivých
sešitův uvedeme.

Ascetická bibliotéka, sbírkaspisůvedoucícha po
vzbuzujicích ku zdravé zbožnosti, vychází v ročnících v před
placení za 2 zl., krámské ceny 3 zl.

Anděl Strážný, časopispro křesťanskoumládež,hojně
obrázky vykrášlený, vychází měsíčně-o 1'/. archu v barevné
obálce a stojí v předplacení celoročním 80 kr. Za prémii (bez
doplatku) dán krásný obraz barvotisku.

Květy Mariauské, list měsíčníctitelů Panny Marie.
Vychází měsíčně o 1'/, archu v barevné obálce a stojí v před
placení celoročním 80 kr.

Hlídka literarní. Vychází.každého měsíce o dvou
arších v barevné obálce a předplácí se na ni celoročně 2 zl.

Přítel dítek, časopis provychovánía zachráněníkře
sťanské mládeže. Každý sešit má přílohu pro děti. Ročně vyjdou
4 sešity. Předplatné 10 kr. ročně.

Obecné Noviny a Dělník, listy čtrnáctidenní,vy
cházejí střídavě každý týden po sobě. Celoroční předplatné
8 pošt. zásylkou na každý list 1 zl., za oba 2 zl.

U administrace „Školy“ a „Zábavné bihliotéky“ jest též
na skladě:

Výběr rozmanitých menších obrázků, vzpomínek na první
sv. zpověď a přijímání, sv. biřmování, sv. křtu, symbolických
názorův oběti mše sv., měsíční sv. patronové atd., jakož i me
daílky sv. Otce Benedikta, Srdce P. Ježíše, bl. Sarkandra a
Anežky České, Neposkvr. P. M. Lůrdské, růžence rozmanité atd.

„E
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časopis věnovaný zájmům .nášeho lidu vůbec a jednotlivých
stavů zvláště, psán jest slohem řízným, srozumitelným a jasným.

„HLAS“přináší články úvodní ovšechudálostech
sběhnuvších se na poli politickém, národním, cír
kevním, národohospodářském a společenském, Dále
přehledy politické, různé zprávy, dopisy, články
hospodářské, literární, bursu, trhy, loterit atd. —
Části zábavné věnuje se obzvláště péče. Jmenovitě
píší pod.čáru oblíbení u -našeho lidu proslulí spi
sovatelé V. Kosmák, Dostál, Veselý, Křen a m. j.

Pro velikou svou rozšířenosť hodí se „HLAS“
pp. obchodníkům, živnostníkům k ohlášení inserátů
nejrozmanitějšího druhu. Ceny levné.

„JELAS“vychází jako denník a týdenník.

Denník stojí poštou měsíčně 1 zl. 25 kr., ročně
15 zl., týdenník čtvrtletně 1 zl., ročně 4 zl.

Admiůřstrace „HLASU“ v Brně v Basedním domě,
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Budiž sem položenotaké provolání ku sbírkám
na pomník zvěčnělého Mons. kanovníka Dr. Matěje

Procházky,poněvadžasi m údůmDědictví
CyrilMothodějskéhos o, kteříby také“
rádiav nějakýz o zbudovánídůstojného“pajníky bh výst: zaaloúěilého,

druhého starosty Dadigy „Zgřeho.

Provolání. *
Když roku 1868. roznesla se po vlastech našich žalostná

zpráva: „Sušila již neníl“ gegtoupil se- ihned „po slavném
pohřbu proslaveného Mistra našeho odbor ze členů Dědictví
sv. Cyrilla a Mathoděje, jehož zakladatelem Aprvním starostou
byl: Sušil, áby postarál se o provedení všeobecného přání:
postaviti Sušilovi na hrob pomník důstojný -velikého jména
jeho. Dílo.se.zdařilo. Za krátkou dobu sešlo se příspěvků
tolik, že mohl býti zbudován pomník krásný a umělecký, jenž
stal se od té doby cílem, k němuž zaputovati neobmeškal

* nikdo, jenž význam působení Sušilova vystihnouti dovedl a
památku jeho v srdci choval.

< Nědávno odešel nám £a Sušílem nenadálou smrtí ne

rozlučný přítel jeho a. společník práce na. roli. Cyrillo-Metho

dějské) — Mons. kan. Dr. Matěj Procházka, přečkav
Sušila o více než 20 let. Jako před tislci roky na Moravě

sv. Methoděj,.po;bratru ,Cyrilloxi; — tak. pracoval Pracházka
v duchu Sušilově neúmorně dále na líše Bohem mu svěřené,

požívaje všpobecné úcty a lásky jak všeho kněžstva, tak i svých
přátel a bývalých žáků vůbec, jakož.i všeho národa.

Kýdiv, že když slavně jsme pochovali tělesné ostatky

drahého o nonn jako druhdy po pohřbu Sašilově ozvalose přámBedosljose jeemp
Za tou příčinou sestoupili se členové výboru Dědictví

sv. Cyrila a Methoděje, aby přání to skutkem učinili a zvolili
ze sebe užší odbor, jemuž přípravné práce ke zbudování po
mníku vykonati uloženo.
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Vydávajeprovolání toto obrací se tudížpodepsaný
„Odbor pro sbudování pomníku Matěji Pro
cházkovi“ o laskavé příspěvky:

ku všem členům Dědictví sv. "Cyrilla a Methoděje,jemuž

zvěčnělý hned od počátku neocenitelné služby prokazovál a„jehož správu po jedenadvacet roků vedl;
„o ku všem ctitelům a žákům M. Procháskovým, kterým

zajisté vděčná paměť na výtečného učitele v srdeř nevyhasla,
kterou tak slavně jiš r. 1881. v den jeho sedmdesátin osvědčili; —

. k důstojnému kněžstvu našemu vůbee, jemuž zvěčnělý
byl ušlechtilým příkladem všelikých kněžských ctností, hlavně
pak vzorem nezištné a neůmorné práce ve prospěch církve a
národa; a konečně

"ku všemu národu, jemuž Procházka jako druhdy Sušil
celým srdcem byl oddán a pro jehož ušlechtění a povznesení
pracovati bylo mu aždo poslední chvíle snahou jedinou. —

Kdyby každý, kdo může, jen málem přispěl oslaviti pa
mátku výtečného kněze,učitele aspisovatele Dra. M. Prochásky,
zajisté brzy by se vypínal nade hrobem jeho pomník důstojný,
kterým by nejen poctěna a uznána byla památka a čihnosť
zvěčnělého, ale jenž by také ke cti sloužil těm, kdož dovedli
význam Procházkův oceniti a laskavým příspěvkemto dokázali.

Příspěvky buďtež posýlány pokladníku Dědictví svatého

Cyrilla a Methoděje, důst. pánu Ant. Adamcovi, spiritualu
v bisk. Alumnatě.Dr.Jak.Hodr,| Vlad.Šťastný,| Ant.Adamec,

5 Jednatel. starosta. pokladník.DrFtř.Zelbert,| JanKř.Vojtěch,.RobertŠuderla,
prelát. kanovník. kanovník.

Frant. Maršovský, .Dr. Josef Pospíšil, Jak. Procházka,
č. kanovník: prof. theol. spiritual.

-+ Theodor Wolf, Alois Hrudička,
c. k. professor. + c jk. okr. škóldozorce.


