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KAPITOLA I.

Výchova v rodině.

Kněz, jenž se měl státi ozdobou francouzské
ho kněžstva, narodil se v srdci diecése, která
dala v XIX. století našemu kraji nejvíce apo
štolů a nejbohatší žeň: v diecést Lyonské. Po
cházel ze třídy, z níž nám vždy vycházeli nej
lepší kněží, ze stavu zemědělského.

Jeho otcem byl Matěj Víianey,*)syn Petra Via
neye a Marie Charavayové, matkou jeho byla
Marie Beluzeová, dcera Petra Beluzea a Marie
Tabardové. Mělinějaképozemky a domek v Dat
dilly, vesnici nedaleko Lyonu, v kraji nevý
slovně tichém a klidném, na svahu Zlatých hor
(Monts d'Or). Tam se narodil příští farář z Arsu
8.května 1786.Měl již dvě sestry a bratra, knimž
později ještě přibyli bratr a sestra. Při křtu ob
držel jméno Jan Marie a při biřmování Křtitel.

Začal studovatí ve věku, kdy ostatní již svá
studia dokončují. Ale dříve než se připravil ke

*) Zmíníme se na konci, proč nazýváme svatého farářeVianney
a jeho otce Vianey.



kněžství, vynikal vlastnostmi, které ho vpravdě
krášlily.

Byl vychován v prostředí hluboce křesťan
ském.

Naučil se milovati láskou křesťanskou,kterou
zřel ustavičně kolem sebe. Vídával každého ve

čera řadu chudáků, kteří st k nim přicházeli pro
trochu jídla a na nocleh. Bylo jich leckdy dva
náct až patnáct; někteří z nich obstupovali krb,
ve kterém plápolal oheň,jiní zase usedali na pra
hu přede dveřmi světnice. Leckdy se stávalo, že
chuďasů bylo více než pokrmů, a tu otec dělíval
se s nimi o svůj oběd.

Mezi žebráky, které pozval Matěj Vianey, octl
se jednou i Benedikt Josef Labre. Tehdyještě ne
byl Jan Marie na světě. Jistě prosil světec Boha,
aby žehnal pohostinému domu. Snad právě
díky těm prosbám Hospodin, který slíbil, že od
mění 1sklenku vody, podanou v jeho jméně, dal
pokornému rolníku, který se dělil s chudáky o
skývu chleba, tak nádhernou odměnu : syna,jenž
až k heroismu vyvýšil ctnosti svého rodu.

Záhy se ukazovalo, že malý Jan Maria před
stihne v křesťanskélásce své rodiče. Přiváděl do

domu všechny žebráky, které potkával cestou.
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Kráčíval před nimi až do světnice, otvíral jim
dveře, snímal jim s beder tance a jejich roztrhané
šaty nosil matce, aby je spravila. Nejraději měl
malé děti, jimž dával ze svého jídla a které i vy
učoval velikým pravdám náboženským, věda, že
člověk nežije toliko chlebem.

Ony pravdy ssál s mlékem mateřským. Sám
později říkával, že st nepamatuje, kdy začal po
znávati a milovati Pannu Marii; zdá se mu,že ji
vždy znal a miloval. Slova: Ježíš a Maria vště
povala matka dětem nejdříve. A prvním zname
ním, jež poznaly, bylo znamení kříže. V hříchu
spatřovaly největší zlo, které je může v životě
potkati. Matka, opakujíc krásné slovo královny,
které jistě neznala, říkávala jim: „„Největšímou
bolestí by bylo, kdybych viděla, že některé mé
dítě uráží Boha.““Když to jednou pravila 1své
mu Janovi, dodala vroucně : „„Můjsynáčku, můj
bol by byl ještě větší, kdybys to učinil ty.“

Jan byl jejím miláčkem. Předporodem prosila
Boha, aby se stal knězem a když poznávala jeho
lásku ke zbožnosti, snažila se posilovati ji a toz
víjeti. Syn jí byl hluboce vděčen. Když na sklon
ku jeho života mu přítel blahopřál, že si tak Čas
ně zamiloval modlitbu, odpověděl: „„Zato dě
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kují své matce, byla tak moudrá“ a dodával:
„Ctnost často přechází z matek do srdce dětí,
které činí ochotně, co vidí u matky.“ Kdykoliv
vykládal matkám, jak mají vychovávati děti,
vždycky jim dával za příklad svojí matku.

Jan Maria se stal záhy velice zbožným. Jed
nou zmizel z domu a po dlouhém hledání nalezli
ho ve stáji, kde klečel v tak usebrané modlitbě,
že ani neslyšel, že ho volají. Modlil se na cestě
do práce, modlil se na lukách, kde pásl ovce, pří
obtížné práci na poli. Po obědě uléhal na zemi,
aby si odpočinul, ale zatím co ostatní spali,
modlil se z celého srdce. Modlitba mu byla po
vinností, zábavou, radostí. Modlitba ho sílila
v namáhavé práci na těžké, ale úrodné roli, která
venkovanům kolem Lyonu přináší bohaté plo
dy. Když se prvně vracel s pole domů, byl celý
zmořen. Druhého dne postavil na pařez před
sebe, několik kroků od místa, kde měl počíti
svou práci, sošku Panny Marie a upíraje na ní
oči, aby st dodával odvahy, pracoval, modle se.
Když dospěl až k sošce, postavil ji dále, a tak
činil až do večera. A toho dne skončil svůj úkol
dříve než jeho velký bratr a modlitba sílila po
zději jeho paže při každé práci.
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Modlil se vroucně, aniž o tom kdo věděl ; čas
to se osamocoval, oddávaje se modlitbě, jindy
zas vyzýval své kamarády, aby se modlili s ním.
„Jak jsem byl šťasten,““pravil několik dní před
svou stnttí, „když jsem pásal tři ovečky a osla.
Tehdy jsem mohl prositi Boha, jak jsem chtěl“.

Jan Maria dospíval, když byly ve Francii za
vřeny chrámy. V době, ve které potřeboval kně
ze, byli kněží pronásledování. Působilo mu to
těžký bol, ale ten právě probudil v něm povo
lání. Jím poznával nezbytnost apoštolátu a kruté
postavení stáda bez pastýře. Brzy viděl, v jaké
propastné nevědomosti vězelí jeho přátelé, je
jichž matky nedovedly nahraditi kněze jako jeho
matka. Často se snažil býti jim knězem. Shro
maždďovalje u oltáře, který vystavěl z drnů, na
něž položil sochu. Modlil se s nimi, opakoval
jim, čemu ho naučila jeho matka; ba často jim
1kázával: „Buďte hodné, mé děti““,říkával jim,
„milujte vroucně svého Boha““.Ani jeden z jeho
posluchačů se neusmál, tak čistou a upřímnou
byla horlivost mladičkého kazatele, takovou
úctu v ních budil, tak ho milovali. Radova
Ja se 1 jeho matka, neboť těmi mladými rty by
lo vneseno trochu světla v duše mladých pas
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tevců, kteří nemohli býti osvícení v kostele.
V téže době, v níž poznal celý žalostný stav

vesnicebezkněze,poznal téžvelikost duší vprav
dě kněžských. Přes odsuzování a popravy byly
slouženy všude mše svaté. V diecésí lyonské se
sloužily docela pravidelně. P. Linsolas, generál
ní vikář Mora de Marbeuf, rozdělil 800—900fat
ností na čtyřicet až padesát misií. V Ecully bylo
středisko misií a tato ves ležela mezi Lyonem
a Dardilly. Misionáři provincie byli Royer a
Chaillou ze společnosti svatého Sulpice a dříve
byli: jeden správcem, druhý pak ředitelem lyon
ského semináře. K nim se připojil Balley a Gro
boz, bývalý kaplan od Svatého Kříže v Lyoně.
Tito čtyři lidé jedinečné energie častokráte byli
v nebezpečí života, přinášejíce za hrůzovlády
útěchu věrným křesťanům.Usídlilí se v Ecully,
žijíce odloučeně jako dělníci a své věrné shto
maždovali v lesích nebo ve stodolách. Matěj
Vianey a jeho žena docházeli často do Ecully
a brali s sebou své děti. Neměli daleko a paní
Víaneyová mělav Ecully provdanou sestru. Tak
mohl Jan Maria blíže poznati kněze, na které,
jak věděl,bylavypsána vysoká cena.Jedenznich,
byv vyhnán, přes hrozící strašné nebezpečí se
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vrátil do Lyonu a druhý byljiž chycen, uvězněn,
ale z vězení utekl, aniž kdo věděl, jak. Všichni
je považovali za odsouzené k smrti. Pohtdali to
lik životem, že ve chvílích úlevy pronásledování
přestávali býti obezřetnými, což bylo nebezpeč
ným, když pronásledování opět vzrostlo. Ne
bezpečí zvyšovalo jen jejich horlivost, rozmno
žujíc zátoveň úctu věřícíchk nim. Nemusíme se
tudíž diviti, že st Jan Maria učinil o kněžství
takvznešenoupředstavu,když poznával velikost
prvních kněží, s nimiž se seznámil.

Hluboce mu utkvěla v myslí vzpomínka na
den, kdy prvně se svou matkou obcoval mši
svaté, kterou sloužil P. Groboz. Kněz, dojat ne
vídanou zbožností dítěte, žádal matku, aby mu
je přivedla. Bylo mu tehdy jedenáct let.

„Kdy jsi se posledně zpovídal?““ tázal se ho
misionář.

„Nikdy jsem ještě nebyl u zpovědi,“ odvětil
hoch.

„„Achtěl by ses hned vyzpovídati?““
Jan Maria chtěl. Bůh sám zná rozhovor, který

byl veden mezi knězem a hochem, jenž později
potěšil tolik hříšníků, ale možnose jej domýšleti
ze slov, která jednou proslovil: „Když jsem byl
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mlád, neznal jsem zla, poznal jsem je až ve zpo
vědnici z úst hříšníků.““Jistě se nesetkal P. Gro
boz s dítětem, jež bylo tak blízko křestní nevin
nosti, ačkoliv mělo již léta, ve kterých za oby
čejných poměrů by šlo již ke svatému přijímání.

P. Groboz ihned žádal, aby bylo dítě připra
veno k tomu význačnému úkonu a rodiče ho
ponechali nějaký čas v Ecully. Ježto nepředví
dané překážky oddálily svaté přijímání, vrátil se
hoch domů. Příštího roku byl opět poslán do
Ecully, připravovalse s jinými patnácti hochy a
přistoupil ke stolu Páně. Stalo se tak v domě
hraběnky Pingonové v den, který není přesně
znám. Hoši přišli za svítání, každý zvlášť. Ježto
byla tehdy senoseč, byla okna vyzdobena suchý
mi květinami, které zároveň znemožňovaly po
hled do světnice. Neboť v očích tehdejších ne
přátel Církve se dopouštěly dětí čehosi proti
zákonného.

S jakou radostí přijímal Tělo Páně hoch, který
byl ze všech nejkrásnější! Jistě udivil své druhy
usebráním, neboť již v předcházejících dnech,
když ho viděli ponořeného v modlitbě,si říkali:
„Hleďte na mladého Vianneye, který jest jako
anděl !“
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Po několika letech zúčastnil se Jan jiného ob
řadu za odlišných okolností, ale i ten se mu hlu
boce vtiskl v paměť. Žádné překážky nebránily
tehdy náboženskému nadšení.

Zvony vDardilly radostně vyzváněly,na všech
křižovatkách byly sázeny stromky, z oken vlály
bílé prapory, ozdobené květy. Po zemí byly po
házeny růže. Všichni lidé: muži s klobouky v tu
ce, ženy v závojích, kráčeli za zpěvu „„Zvěstuj
Těla vznešeného“za stříbrnou monstrancí. Kon

sulát tehdy otevřel chrámy a Francie jako za dří
vějších dob světila svátek Božího Těla. Jan Křti
tel rozjímal vroucně krásu církevního obřadu,
kterého ještě neviděl. Jeho srdce se chvělo ta
dostí. Ale trochu smutku jej přece zalévalo, ne
boť věděl, že pronásledováním ztratila Francie
mnoho kněží.Vida hustý zástup lidu, dychtícího
po slově Božím, tázal se úzkostlivě, zda bude
dosti kněží, aby rozdělili chléb evangelia mezi
tolik hladovějících a prosil Boha, aby dal hojně
kněží duším. Bůh přijal jeho modlitbu, ba vy
slyšel ji způsobem, o němž se hochoví ani ne
smilo.Měl všakještě zůstati doma a četpati nová
poučení z venkovského života.

Hodně dnů uběhlo od prvního svatého přijí
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mání, než Jan začal studovati. Nebyly bohaté
vnějšími událostmi, ale byly bohaté duchovními
radostmi. Rostl ve ctnostech.

Jeho láska byla něžná jako láska světců. Ani
revoluce nezmenšila počtu žebráků, tísnících se
u Vianeyů a Jan si nejvíce zamiloval ty, kteří
nejvíce odpuzovali. Čístil je, smýval s nich bláto,
špínu, hmyz, jímž byli ti chudáci zamoření. Je
jich šaty sušil na pecí na zvláštní lísce, již sám
zhotovil. A když je uložil na slámě v jejich vy
praných a čistých šatech, umyl židle ve světnici,
na nichž seděli, aby se jeho bratři nebáli used
noutí na ně.

Nepomáhal toliko žebrákům, nýbrž navštěvo
val všechny chudé a opuštěné lidi. Dával jim, co
měl. Nadchl pro ně své rodiče i své bratry a jeho
otec je obdatovával jako boháč. Býval velice po
těšen, když mu otec řekl: „„Nuže, dones tomu
chudákoví dříví a vezmí ho, kolík osel unese.““

Jeho zbožnost se rozvíjela svobodně v době
obrody náboženského cítu na venkově. Využil
každé příležitosti a při všech pochůzkách zaběhl
do kostela před svatostánek. Jak jen mohl obco
val mší svaté a dlouho konal díkučinění. Ale ni

kdy netrpěla jeho zbožností práce, již považoval
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za svoji povinnost. První byl na polí a pracoval
svědomitě. Ostatně nemusil jíti do kostela, aby
se usebral, neboť se modlil ustavičně, a nepo
třeboval, modle se, odříkávati určité modlit
by ; miloval tradiční modlitby Církve: Otčenáš,
Zdrávas, Sláva Otci, Anděl Páně, růženec, ale
často spočívala jeho modlitba v rozjímání slov,
zázraků, umučení Ježíše Krista. Každý večer se
připravoval na druhý den četbou Evangelia a ži
votů svatých, jež čítával s matkou nebo sestrou
Kateřinou, které byly po něm nejzbožnějšími
členy v rodině. Když odešel do své světničky,
ještě čítal a jeho bratr František, jenž s ním obý
val světnici, byl svědkem jeho opravdové po
božnosti.

Byl vždy dobrý, úslužný, něžný a trpělivý.
Am když se mu vysmívali pro jeho vadu, se ne
zlobil, ba naopak, miloval ty posměváčky. Po
korně přijímal výtky, i když jich nezasluhoval.
Jeho radost byla tak upřímná, že všechny oslňo
vala. Byl tak čist, že se nikdo v jeho společnosti
neodvážil říci hrubého slova.

Nesmírně rád pracoval na polích, které jeho
otec zdědil po předcích. Zprvu pásal ovce se
svou sestrou Markétou. Když dorostl, přibírali
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ho k práci těžší a dělal vše, čeho bylo třeba. Sel
a sklízel obilí, kosil seno a jetel, ryl a obdělával
vinice, kácel stromy, česal svou jemnou rukou
broskve. Při styku s přírodou prohluboval své
poznání. Sbíral, aniž st toho uvědomoval, krás
ná přirovnání, jichž později tak výhodně užívalpřisvékatechesi,přinížvhodnáslovazářilav je
ho prostinkých větách. Hlavně zesiloval svojí
víru v Prozřetelnost, která jako by ho chtěla do
nutiti, aby všude viděl její přítomnost a podrobil
úspěch práce vyššímu zásahu zjevů, jež jsou té
měř úplně neznámé našemu vědění.

Dožil setak sedmnáctilet. Jeho druhové o něm
říkali od dětství, že bude knězem. Jeho matka
neměla jiného přání, než ho viděti u oltáře. P.
Groboz sitoho rovněž přál, když ho poznal. On
sám pomýšlel rovněž na kněžství a časem ho ta
myšlenka zaujala úplně. I tázal se o radu svého
zpovědníka, který mu nařídil,abyzačalihned stu
dovat. Jeho matkaa teta z Ecully, MarkétaHum
bertová, jimž se svěřil,byly jeho úmyslem zřejmě
potěšeny asdělily jej otci, který zprvu odporoval,
poněvadž bylo třeba vybaviti Kateřínu a vypla
titi nejstaršího syna zvojenské povinnosti, takže
těžko by se sháněly peníze na nákladná studia.
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Ale Jan Maria nezoufal. Nepojal svého úmys
lu bez dlouhého uvažování a věděl jasně, jakým
jest kněžské povolání. Ve chvíli, v níž otec od
mítal dáti ho na studie, věřil pevně, že se stane
knězem a odvrátil od úmyslu státi se řeholníkem
jednoho svéhopřítele, jehož potřebovali rodiče,
aby se o ně staral.

Konečně mohl r. 1805 začíti. P. Balley, bývalý
spolupracovník P. Groboze v Ecully, jenž se po
konkordátu stal v Ecully farářem, otevřel farní
školu. Paní Vianeyová navrhla muži, že by tam
mohl Jan studovatí, což by mnoho nestálo. Ma
těj Vianey svolil, ovšem P, Balley poněkud se
zdráhal přijmouti tak dospělého jinocha. Ale sot
va ho uviděl, hned pravil: „Jistě ho vezmu.
Buďte kliden, příteli; pomohu vám, bude-li tře
ba.“

Co znal ten devatenáctiletý jinoch, jaké bylo
jeho vzdělání? Věděl něco z počtů, dějepisu, ze
měpisu, co se naučil za tři léta ve škole v Dardil
ly něbo v Ecully, když se připravoval na první
svaté přijímání. To bylo vše, a nebylo to téměř
nic. Ale nicméně byl Jan blíže svému cíli, než
kdyby proseděl deset let v koleji.

Pravda, Prozřetelnost nepřipravovala v Lyon
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ském kraji řečníkapro Notre Dame, ani doktora
církevního. Potřebovalo-li tehdy náboženství ve
Francii apologetů, kteří by je hájili proti námit
kám věřících, potřebovalo snad ještě více ven
kovských farářů, kteří by svatostí života ukázali
lidu pravdu Evangelia, v niž přestal věřiti. Ji
noch z Dardilly byl zvolen ze všech, aby se stal
vzorem svatých kněží, nezbytných k naplnění
Božího plánu. Proto Prozřetelnost rozhodla, aby
tento hoch, zrodivší se na venkově, žil do dva
ceti let životem sedláka. Proto dříve než ho svě

řilaučitelům, aby ho naučili latině, ponechala ho
v rukou dvou venkovanů, kteří ho vyučili lépe,
než kdo jiný lásce k Ježíši Kristu a chudým,a
tím ho nejlépe vyzbrojili ke vznešenému poslání.
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KAPITOLA II.

Příprava Ře kněžství.

Studijnídoba bylaptro mladého Vianneyeusta
vičnou zkouškou, která by udivila, kdybychom
nezahlédali jejího smyslu pro budoucnost. Bůh
chtěl úplně vymýtiti pýchu z duše, kterou měl
později zahrnouti svými daty a chtěl ukázati pů
sobení milosti v díle svého služebníka, ukázav
očím lidským mezery vzdělanosti, kteté nadpři
rozená milost měla naplniti tak zářivým světlem.

Jan Maria Vianney byl dosti nadán a měl do
konce vlohy, jimiž by byl vynikl mezi ostatními,
kdyby byl začal studovati v mladším věku. Ale
začal pozdě a příprava na obecné škole byla ve
lice povrchní.

Jeho začátky byly velice těžké. Nesnadno se
učil a rychle zapomínal, ačkoliv způsob vyučo
vání byl dobrý a žák, který s ním opakoval, byl
mezi prvními. Když něčemu nerozuměl, což se
stávalo zhusta, obracel se Jan Maria na svého
spolužáka, Matěje Lorasa, studenta vynikajícího
věděními ctnostmi,syna muže, který prolil svoji
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krev za víru. Později založil biskupství v Dubu
gue, a stal se ve Spojených státech apoštolem
Západu.

Alepřesvšechnu pomoc v latinu vniknouti ne
mohl. I obracel se k Bohu a prosil o pomoc nad
přirozenou. Modlil se vroucně a v Ecully dlou
ho vzpomínali studenta, který poklekal v use
brání předoltářemklaněsesvémuBohu.Umttvo
val svoji sebelásku, uděloval almužnu a vše, co
měl, dával chudákům, s nimiž se setkal na ulici.
Byl pokorný a pomáhaje na faře,řezaldřívía tyl
v zahradě. Umrtvoval své smysly a prosil svoji
živitelku, jíž byla teta jeho Beluzová, žena Fran
tiška Humbetta, aby mu vařilapolévku beze vše
ho koření a mrzelo ho, když mu nevyhověla.

V těch zkouškách přijal svátost, jež uděluje
dar rozumu. Napoleonův příbuzný, Josef Fesch,
byl ustanoven arcibiskupem, který při vísitacích
uděloval svaté přijímání a biřmoval .V postě to
ku 1807 zavítal do Ecully. Ze všech sousedních
vesnic přispěchali rodiče s dospívajícími dětmi,
aby tyto přijaly svátost biřmování. T1dobřílidé,
kteří neviděli již dávno biskupa, seřadili se, ač
byla tuhá zima, podél cesty, kudy přijížděl arci
biskup; sotva ho spatřili, poklekli do sněhu.
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Uprostřed hustého zástupu věřících a za živého
nadšení přijal Jan Vianney Ducha Svatého. Byl
šťasten,že byl biřmován v Ecully, kterážto ves
nice mu byla tak drahou, poněvadž se v ní prvně
zpovídal, prvně přijal Tělo Páně, a ve které se
zrodila i jeho matka. Přijal jméno: Křtitel. Dav
se do ochtany Předchůdce, který se živil kobyl
kami a považoval se za nehodna rozvázati fe
ménky Ježíše Krista, vyjádřil své přání, dosáh
nouti stálýmumrtvováním a pokorou povolání,
které posvěcuje duše.

Ale Bůh jako by neslyšel jeho ustavičné pros
by. Jan Maria ochaboval, pochyboval o svém
povolání a prosil, aby směl navštíviti své rodiče.
Jeho učitel nedovolil. „Kam chceš jíti, hochu?
Víš přece,že otec by sí tě rád nechal doma,vida,
že jsi smuten. Pak ovšem se rozplynou všecky
naše plány o spáse duší.““

Posílen tozmluvou a rozhodnut přinutit 1ne
besa, učinil slib, že bude putovati k hrobu sv.
Františka Regisského a že po cestě z Ecully až
do Louvescu bude žebrati. Tato cesta byla pro
něho dlouhou Kalváttí. Neboť ve všech statcích,
v nichž vztahoval ruku po almužně, dostával ví
ce nadávek než chleba. Ale jeho víra byla odmě
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něna a když se vrátil, divili se všichni, jak lehce
se učil. Zůstal vždy vděčen svatému Františku ;
v Atsu na faře zavěsil jeho obraz a v kostele
umístil jeho sochu.

Jeho radost trvala však krátce, neboť zane
dlouho přišla na něho zkouška, ve které by jiný
člověk, méně vytrvalý, jistě podlehl.

AčkolivNapoleon osvobodil odvojenské služ
by pouze studující, kteří zamýšleli vstoupit do
řádů, kardinál Fesch přece vymohl, aby v jeho
diecésí platil ten zákon i pro studující seminářů
a farních škol. Jan Víanney nebyl tedy pozván
k odvodu, když na něho došlo. Když roku 1809
vyhlásil válku Španělsku, potřeboval Napoleon
mužů, zrušil všecky výhody a žák P. Balleye měl
se státi vojínem. Otec vida jeho zoufalství, kou
půl náhradníka. Ale marně, neboť jinoch, který
přijal peníze, druhého dne je vrátil a nechtěl
splniti, co dříve slíbil. Jan Maria měl odcesto
vati. Roznemohl se, i odvezli ho do nemocnice
v Lyonu, pak do Roanne, kde svou odevzda
ností posiloval všechny trpící. Jen se zotavil,
když obdržel jeho pluk rozkaz, táhnouti ke špa
nělskýmhranicím.

V Roanne setkávámese v životě farářeArsské
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ho s událostí, na kterou mnohý obdivovatel jeho
myslí s rozpaky, a z níž jeho první historik, abbé
Monnin, nedostatečně poučen a nechtěje snad
připustiti, že by jen poněkud mohl býti v pode
zření, že se dopustil něčeho trestuhodného, mu
vzal všechnu zodpovědnost, vykládaje ji záztač
ným zásahem. Věc se udála takto:

Mezitím kdy prodléval Jan Maria v nemocnici
v Roanne, osoby, které znaly jeho touhu, na
bídly mu, že ho skryjí a že se tak zbaví vojenské
služby. Energicky a bez váhání odmítl. Myš
lenka na deserci byla mu cizí ve chvíli, kdy se
měl dáti jeho pluk na cestu.

Ráno se odebral do kostela, aby poprosil Boha
za ochranu. Ponofil se tak v modlitbu, že když
se vrátil do kasáren, byl jeho pluk dávno pryč.
Kapitán ho chtěl nejdříve uvězniti, ale dobrá
vůle vojínova byla tak jasná, že mu dal baťoch
a poslal ho za plukem. Vykročil pevně a šel celý
den. Ale nemoc, kterou před časem překonal,
zanechala stopy, takže večer byl na smrt unaven.
A tehdy ho potkal jakýsi muž, odebral mu ba
ťoch a odvedl ho s sebou. Jan Maria pojal k ně
mu důvětu a šel s ním do vesnice, ležící upto
střed lesů na hranicích Alliere a Loite.
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Tato krajina cévennská byla plna odbojníků
a průvodce Janův byl jedním z nich. Upadl tedy
mezi lidi, kteří byli přívrženci starého režimu, a
z nichž nikdo nepovažoval za zločin, vyhne-lí se
vojenské službě.

Druhého dne po svém příchodu do Noés —
tak slula vesnice —představil se starostovi. Ten
to uslyšev, že jest studentem, zaradoval se z jeho
příchodu, neboť takového člověka potřeboval.
Obce potřebovaly tehdy učitelů a starosta ho vy
zval, aby otevřel školu, a aby ošálil policii, dal
mu nové jméno: Jeroným Vincent. Tak se stal
Víanney na přání noěsského starosty učitelem a
nevědomky desettérem.

Jeroným Vincent seubytoval v Robinu u paní
Fayotové, které říkali: Matka Fayotová, a jež
byla hodna míti pod svou střechou takového
hosta. Neboť ta prostinká bytost, žijící ve vesni
ci ztracené v kotlině Cévennes, vynikala křesťan
skýmictnostmi. Pozdějiprohlásil farářArsský, že
se nesetkal ve svém životě s dušemi světějšími,
než byl P. Balley a paní Fayotová, ač „„poznal
mnoho svatých a světic“.

Robinský učitel měl veliký úspěch. Dovedl
tak zacházeti s dětmi, že mnohé z nich prosily
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todiče, aby mohly zůstati u něho až do večera.
Po škole začínalo nové vyučování, méně přísné,
kdy děti naslouchaly krásným vyptravováním
z Evangelia nebo životů svatých. Zanedlouho
přicházely nejen děti, nýbrž i starší osoby, aby
se něčemu naučily. Neboť farář noěsský, jsa rád,
že má ve farnosti tak vzácného pomocníka, kte
rý svou horlivostí měnil dřívější lehké zábavy
vesničanů ve snažení o slávu Boží, navštěvoval
rodiny a byl svědkem uctivosti, s jakou četní
shromáždění naslouchali vypravování, plnému
krásy a povzbuzení.

Když v létě žáci nepřícházeli, pomáhal u Fay
otů a u sousedů a pole noěsská byla jako kdysi
pole dardillská svědkem ustavičné jeho práce a
modlitby.

V Ecully a Dardilly ho všichni pokládali za
mrtvého, vyjma P. Balleye, který nikdy nezapo
chyboval, že Prozřetelnost ho vyvolila, aby za
chránil mnoho duší. Jeho rodiče se rmoutili, že
ztratili své dítě a jejich sklíčenost byla zvyšována
stálými docházkamií četníků, kteří měli zato, že
Jan jest ukryt, a kteří jen mluvili o vězení a pla
cení.

Teprve po měsícíchzvěděli o osudu svéhosy
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na. Pracuje v době senoseče velmi pilně, one
mocněl zánětem plic; roznemohla se 1paní Fay
otová a musila odjeti do lázní v Charbonniětes.
Jela tam přes Dardilly a přivezla dopis od Jana.
Paní Vianeyová plakala radostí a její manžel, ač
rozradostněn, že syn žije, naléhal, aby se ihned
přihlásil u vojenských úřadů. Věc byla rozřešena
dojemným činem. Poslední syn Vianeyův, Fran
tišek, vyžádal si na Janovi, aby se zřekl z dědic
tví náležejících mu 3.000 franků a týž kapitán,
který chtěl Jana uvězniti, souhlasil, aby ho bratt
nahradil a vypsal Jana definitivně z vojenské
služby.

Když se v Noěs dověděli, že ztratí Světce, jak
ho všichni zvali, byli velmi smutní a jen pomyš
lení, že jinoch se stane knězem, mírnilo jejich
zármutek. Všichni mu přinášeli dary. Dali mu
1sutanu a jedna chudá žena, která měla jen pra
sátko a ovcí, prodala vepře a dala mu peníze, aby
měl něco do těžkých začátků, až se stane fatá
řem. Nikdy nezapomněl farářAtsský dvou zim,
které prožil v chudé vesničce, a později, když
chtěl odejíti z fary, domnívaje se, že špatně pů
sobí, rozhodl se odejíti do Noěs.

Jan Maria pokračoval v Ecully ve studiích.
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Sotva začal,zemřelamu matka, která první vzbu
dila v jeho stdci touhu po kněžství, které se nej
prve se vším svěřoval, která ho posilovala v těž
kých chvílích. V době, ve které nové překážky
vyvstávaly proti jeho povolání, byl zbaven její
něžné starostlivosti a své největší opory.

Vlistopadu 1812 ho poslal P. Balley na filo
sofická studia do Verriětes, jediného malého se
mináře v lyonské diecési, který byl první ote
vřen po Napoleonově zákazu. Tam ho očeká
valy nepříjemnosti ještěvětšínež v Ecully. Vstou
piv v dvacetišesti letech do třídy, ve které bylo
dvě stě žáků daleko mladších, byl ihned zařazen
meziposlední, bapovažován zaneschopnafiloso
fickýchstudiíjako kdysi studia latiny, asešestistu
denty poslouchal francouzské přednášky. Prav
da, jest krásnou pokora, ale člověk se nerad stá
vá něčím, čím všichni pohrdají a čemu se všichni
vysmívají.FarářArsský doznal později, ževeVet
riěres „„poněkud““musel trpěti. I1, kdož vědí,
jak nerad o sobě mluvil, nahradí si slovo „,po
někud““ slovem „„hrozně““.Byl příliš sktomným,
aby řekl, že tři čtvrtiny žáků mají před ním je
dinou přednost, totiž dobrou paměť. A aní ho
nenapadlo mysliti, že by se měla filosofie lépe
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přednášeti. Považoval se skutečně za velice ne
schopného a mnoho tím trpěl. V prostředí hlu
boce zbožném si na počátku ani nepovšimli jeho
zbožnosti a po celé měsíce ho nikdo nepovzbu
dil. Ale čerpal sílu z horlivostí pro spásu duší a
ve Verričres jako v Ecully ukončil dobře svá
studia.

Jeho příprava ve filosofii nebyla veliká. Věděl
to hned, když měl skládati zkoušku do semináře
z látky, která se přednášela ve Verriěres. Vědom
si své nepřipravenosti, k tomu zkoušen latinsky,
a strachuje se kardinála Fesche,třásl se, nedovedl
nic říci a byl konečně prohlášen za neschopna
vstoupiti do semináře lyonské diecése. Byla to
hrozná rána, ale snesl ji. Jeho pokorají zmohut
něla a jeho důvěra neoslábla. Právě mu sdělili
výsledek, když se s ním dal do hovoru Donnet,
příští kardinál. Byl jeho důvěrou tak dojat, že
nikdy na ni nezapomněl.

P. Balley prosil, aby mu ho svěřili před vy
loučením na několik měsíců a pak znovu skládal
Víanney u Balleye novou zkoušku před gene
rálním vikářem,Bochardem a Gardettem, tekto
rem velkého semináře. Tehdy obstál, neboť P.
Balley ho za několik měsíců dostatečně připra
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vil. V Ecully našel Jan učitele, který snad méně
věděl, než profesoři ve Verričres, ale který lépe
četl v knize života, dovedl prakticky podávatí
nauku a čerpal poučení ze všeho, co viděl a sly
šel. Takové učení působilo na Vianneye, který
konečně během £. 1814 byl přijat do semináře.

Všimli si ho nejdříve jako v Ecully pro jeho
zbožnost, pro jeho veselost, jeho dobrotu, jeho
zachovávání řádu, a ne pro jeho vzdělání, neboť
na počátku nevynikal v bohosloví více než ve
filosofii. Ale P. Gardette, který znal lidi, dal ho
do pokoje s Duplayem tuše, že tí dva hoši se
důvěrně spřátelí. Duplay byl nejlepším boho
slovcem.Docházelo mezi nimi k výměně názo
rů, přinichž jedenvynikal živou inteligencí, dru
hý zápalem zbožnosti. Po každé rozmluvě stá
vali se hodnější poslání, které na ně čekalo v ži
votě, poslání faráře v Arsu a představeného ve
velkém semináři v Lyoně.

Bylo tolik třeba kněží, že v květnu 1814 po
několika měsících studia bohosloví, měl býti
Vianney vysvěcen na podjáhna. Ale mohl býti
vysvěcen bohoslovec, který tak málo znal? P.
Courbon ho sám zkoušel a byl spokojen. „„Zná
te,“ pravil, „„jakojiní venkovští faráři“. Když
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mluvil s představenými, tázal se jich: „„JestVian
ney zbožný? Umí se modliti růženec? Miluje
Pannu Matri?“

„„Vezbožnosti jest vzorem semináři““ odpo
věděli.

„„Nuže, přijímám ho. Milost Boží učiní ostat
ní.“

Dne 2.července byl vysvěcen Vianney na pod
jáhna grenobleským biskupem Simonem, který
zastupoval kardinála Fesche. Když řada vysvě
cených kráčela z kostela svatého Jana, v němž
bylo svěcení, po náměstí Croix-Paguet, jak bylo
zvykem, do velkého semináře,zářilo takové nad
šení v očích Vianneyových, zpíval s takovým
zanícením „„Benedictus““,že jeho spolužáci mu
sili říci: „„Hleten, kdo bude protokem Nejvyš
šího. Hle ten, kdo z nás učiní nejvíce pro slávu
Boží.“

V r. 1815 studoval Vianney poslední rok bo
hosloví. Tehdy byla Francie rozvrácena a zma
tek vnikal do velkých seminářů, a hlavně do
semináře,stojícího pod pravomocí strýce Napo
leonova. Slyšel,jak jeho druhové ptoklínají vta
cejícího se z vyhnanství. Viděl, jak odmítají
modliti se za císaře a neúčastní se dokonce ani
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požehnání, které měl jednoho dne arcibiskup.
Jan trpěl hlavně, že nemohl v klidu pokračo
vati ve svých studiích, které tolik potřeboval
prohloubiti. Odeslali ho do Ecully, kde u P. Bal
leye se zakrátko mnohému naučil.

Na jáhna byl vysvěcen 23. června 1815, dne
význačného v dějinách lyonské diecése, neboť
tehdy byli současně vysvěcení na kněze tří muži,
kteří se stali světci: Vianney, ctihodný Cham
pagnat, zakladatel BratříPanny Marie a P. Colin,
zakladatel Maristů.

Oba přátelé Vianneyoví byli vysvěcení na
kněze až příštího toku, ale on sám, poněvadž
byl nejstarší, byl vyzván, aby odejel ihned do
Grenoblu a tam 13. stpna, třináctou neděli po
Svatém Duchu mu udělil Msgt Simon kněžské
svěcení ve františkánském kostele, který byl se
minární kaplí. Byl vysvěcen sám, ale biskup se
radoval, že světí dobrého kněze.

Vianneyovi bylo dvacetdevět let. Dvanáct let
uplynulo ode dne, kdy odpověděl na první vo
lání Boží: „„Zde jsem, Pane,“ a po celých těch
dvanáct let Bůh, ač přijal jeho šlechetnouoběť,
jako by ho nechtěl. Jeho otec dlouho odmítal
platiti na jehovzdělání. Povinnost vojenská ho
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vytrhla ze studií, sotva je začal. Dvakrát ho su
žovala nemoc. V Ecully a ve Verričres studoval
velice těžce a s prospěchem tak pochybným, že
brány velkého semináře se zdály pro něho na
vždy zavřeny. Představení se zdráhali připustiti
ho k svěcení. Ale konečně se stal knězem a díky
umrtvení, které život vtiskl jeho sebelásce,díky
víře a činům lásky, ve kterých hledal sílu, mohl
konatí apoštolské dílo. Stal se, jak si přál Msgr
Simon v předvečerjeho svěcení,netoliko dobrým
knězem, nýbrž i příkladem,který Církev jednoho
dne předloží k napodobování všem kněžím mo
derních dob. Byl příliš pokorný, aby se byl po
važoval za dokonalého. Maje zápasiti proti lho
stejnosti obyvatelstva uspaného v náboženské
vlažnosti, věděl dobře ze svých těžkých studií,
že vše zmůže vůle lidská, podporovaná Božími
lostí. Později vyjádřil ve dvou větách úkol fa
rářův: farář nesmí nikdy věřiti, že nic nedokáže
ve své osadě, i když jeho úsilí bylo bez úspěchu.
Nesmí nikdy mysliti, 1 když mnoho učinil, že
vykonal dosti. Zdaž není zřejmo, že jeho výcho
va působila na toto pojímání kněžského poslání
a kněžské práce?

Dolehla na něho poslední zkouška, která ho
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rovněž poučila. Bylo mu zakázáno, jemu, který
tolik dychtil po spáse duší, udělovati svátost,
která jest nejlepším nástrojem jejich spásy, svá
tost pokání.

Toto pokoření mu bylo zdrojem velikého ště
stí a veliké milosti. Courbon přesvědčen, že ni
kdo by nedokončil lépe jeho kněžského vzdě
lání než mistt, který ho dosud všemu naučil,

jmenoval ho kaplanem v Ecully.
P. Vianney obnovil svá bohoslovecká studia.

Každého dne mu přednášel P. Balleyněco z dog
matiky a mravouky, a každého dne mu před
kládal otázky, které musil rozřešiti co nejrych
leji a nejlépe. Když poznal, že i v mravouce
jest dosti stlen, poprosil, aby dovolili Vianney
oví vyzpovídati ho a nad hlavou starého kněze
vznášela se po prvé ruka novosvěcencova, udě
lující rozhřešení. P. Vianney obdržel dovolení
zpovídati všechny věřící. I1, kdož se na něho
obrátili, byli tak potěšení jeho radami a jeho
moudrým vedením, že mnozí z nich chodili až
do Arsu, aby se u něho zpovídali a s ním se
poradili.

S poznáním rostly jeho ctnosti. Bydlil, jak to
bylo zvykem, u svého faráře, u něhož se i stra
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voval a sdílel s ním jeho zbožný a skromný ži
vot, modlil se s ním brevíř, s ním vysílal mno
hokráte za den Bohu vyznání své lásky, po jeho
vzoru prodlel celé hodiny před oltářem a s ním
i pojídal brambory, připravované vždy na něko
lik dní, nebo maso, které již nebylo k jídlu, jak
bylo staré. Všechen svůj plat, jako v mládí všecky
své peníze, rozdal chudým a šaty, které dostal,
rovněž. Neměl doslova nic mimo to, co měl na
sobě.

Jako kdysi v Dardilly, ale plněji než tehdy,
dával své srdce spolu se svými penězi. Nejvíce
miloval nemocné, které častokráte navštěvoval,
a dovedl je podivuhodně potěšitv jejich utrpe
ních a připraviti na poslední cestu, když se blí
Žila smtt.

V jeho náruči, v níž se tak sladce umíralo, vy
dechl i jeho svatý farář 16. prosince 1817 ve vě
ku šedesátidevíti let. P. Balley vyčerpán prací a
postem, přestok již nevycházel z domu pro cho
robu nohy. Několik dní před smrtí vyzpovídal
se svému kaplanu,přijal z jeho tukou Tělo Páně
a poslední pomazání a pak před kněžímia věří
cími prosil za odpuštění. Když osamotněl se
svým drahým dítětem, jak jej nazýval, odevzdal
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mu věci, kteté nosil jako pokání na svém těle,

nepřeje si ve své pokoře, aby je u něho po smrtí
nalezli. Tělo jeho doptovodil na hřbitov P. Lo
ras, tehdy představený semináře v Meximieux
a P. Víanney. Z nejlepších činů, které tento
zbožný kněz vykonal, jest výchova dvou jeho
žáků.*)

Za několik týdnů na to umřel v Arsu farář,
sotva se ujal duchovní správy. P. Courbon po
volal hned Víanneye a pravil mu: „„Milýpříteli,

jmenuji vás farářemArsským. Je to malá farnost
a nemilují v ní příliš Boha; vneste tam lásku.“

Posílaje do Arsu novéhofaráře, netušil gene
rální vikář, že departement ainský bude odtržen
od lyonské diecése, a že nejsvětější z jeho kněží
bude působití v diecésí belleyské, ačkoliv Dar
dilly zůstane v diecésí lyonské,

Na počátku února 1818 odešel P. Víanney,
aby vnesl trochu lásky Boží do své malé farnosti.

+) Abbé Monnin tvrdí — nevím na základě jakého pramene —
že obyvatelé ecullští, jejichž horlivým pastýřem po dobu jednoho
roku byl Vianney, žádali, aby zůstal u nich farářem. Slyšel jsem opak
toho, že totiž si nepřáli kněze tak prostého. Učinili-li něco,aťjiž
pro nebo proti u biskupa, musili tak učiniti ústně, neboť v atchi
vech diecése lyonské není o tom dokladu. Nemohu tedy tozhod
nouti, jak smýšleli obyvatelé v Ecully o svém kaplanu. Nástupcem
Balleyovýmse nestal Vianney, nýbtž P. Ttipier.
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Po dvacetičtyřechletech tam umřel, učiniv z fat
nosti teplý krb, odkud láska se šířila po celém
kraji, po celé diecési, i do diecése lyonské, do
celého Burgoňska, do celé Francie.



KAPrTOLA III.

Obrodafarnosti arsské.

Ars leží v krajině ničím nevynikající, na po
kraji planiny Dombesské. Před ní —přicházíme
li od Lyonu —se ukončuje řada zalesněných pa
horků, které se shlížejí v melancholické Saóně.
Jedeme-li dále k Bourgu, počíná oblast velikých
tybníků se zkřívenýmijilmy a divokými kachna
mi, které umělec tak výstižně vylíčil ve svých
dílech. Rovinu, žlutou půdu, sporé háje, dvojí
tou řadu olší podél úzké bystříny, starý zámek
atsské šlechty, mezi stromy několik prostých
domků z lepenice kolem nízkého kostela, toť
vše, co viděl Vianney, když vkročil do své fat
nosti r. 1818, za soumraku únotového večera.
Jaký rozdíl mezi Ecully a Dardilly|

A mravností ještě méně se podobal Ars dvě
ma vesnicím, ve kterých žil až dosud.

Byla to farnost, ne snad od základů špatná,
ale lhostejná, vlažná jako vzduch, který vdecho
vala, tozpalující se jediné v požitku. Nebylo tam
pravidelných pobožností kromě mše sv. a neděl
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ních nešpor. Sotva dvě tři osoby obcovaly všed
ního dne mši svaté. Muži pro malichernost za
nedbávali nedělní bohoslužby a když přišli, zřej
mě se nudili. Od oltáře a s kazatelny je viděl
Vianney spící a zívající, nebo lenivě listující
v modlitebních knížkách, jako by hledali, jak
říkal ironicky, nejsou-li v nich chyby. Ještě než
odešel od oltáře, hrnuli se ke dveřím, jako by
byli všichni rázem postižení srdeční chorobou.
Při jednom delším kázání si rozčileně šeptali:
„„Jistěchce farář docíliti, aby nikdo nechodil do
kostela, že káže tak dlouho.““Ani jim nenapadlo
účastniti se večerní pobožnosti. O nešporách zel
kostel prázdnotou, ale všechny čtyřihostince by
ly po celé odpoledne přeplněné a farář byl šťa
sten, nebyl-lí kostelní zpěv rušen nárazem koulí,
které se minuly cíle a opilci, klopýtajícími o ka
meny. Nejzbožnější ženy přijímaly toliko o nej
větších svátcích v roce. Mnoho mužů se stý
dělo vykonati velikonoční zpověď a jeden z ních
se jednou ptal faráře, může-li se vyzpovídati v sa
kristii, „aby ho nikdo neviděl“. Osadní svátek
sv. Sixta byl svátkem jen podle jména ; muži ho
slavili po celý týden nemírným pitím, mládež
tancem a schůzkamiív háji. Nikdo by neukradl
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sousedovi haléře, ale nikdo se neznepokojoval,

podváděl-li, nebo upravoval-li konopí tak, aby
špatné bylo zakrytolepším. Otcové sesmáli, když
děti přinášely plné zástěry řepy natrhané na cí
zím. V nedělí se nepracovalo, ale méně důležité

práce konaly se jen v neděli, jako opravy nářadí,
a v době žní se neděle vůbec nesvětila, neboť
tehdy po celédopoledne byly cesty plny povozů,
které svážely seno, ale které, jak říkal nový farář,
vozily duše do pekla.

Ats se nezměnil v jednom dni. Bylo třeba ně
kolika let, aby se vyptostil z úžasné lhostejnosti.
Ale když byla změna dokonána, byla tak podi
vuhodná, že kněží, kteří pobylí v Arsu několik
dní, vraceli se dojati.

Od té doby se tam neozvalo žádného klení.
V neděli nikdo nepracoval. Kupy sena zůstá
valy venku toho dne, i když bylo nepříznivé po
časí a sedláci, jimž vytýkali cizinci jejich nepro
zřetelnost, odpovídali v duchu svého faráře, že
Ten, kdo jim dal kravičku, dá jim také travičku.
Mnoho žen přijímalo každého dne. O velikono
cích vykonali zpověď všichni muži. V neděli ní
kdo nezanedbal mše svaté a mnoho lidí zůčast

ňovalo se nešpor a kompletáře, pak se modlili
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růženec. Večer, když zvon svolával znovu do
kostela, vyprazdňovaly se domy po třetí. Každý
večer skoro všichni se modlili večerní modlitbu.

„„Úctalidská jest u nás obrácena“, pravil jeden
muž z Atsu. Mravnost rostla s náboženským
uvědoměním ; nebylo viděti opilců v příkopech
podél cest a všechny čtyřihostince jeden za dtu
hým musily býti zavřeny pro nedostatek hostí.
Přestaly procházky milenců v hájích. Nebylo
různic v rodinách a sousedé žili v mítu. Fatnost

byla jedinou velkou rodinou, ve které si všichni
pomáhali. Děti netrhaly ovoce na cízím a na trhu
věřili, že vše, co přivádějí a přinášejí Arsští, jest
jejich majetek.

„Drazí bratří, Ars není již Arsem“, říkával
svatý farářnakonci duchovních cvičení a chvále
je, blahopřál obci, že se stala netoliko křesťan
štější než dříve, nýbrž nejkřesťanštější. „„Učast
nil jsem se mnohých misií, ale nikde jsem ne-.
shledal tak opravdového cítění jako zde.“

Co učinil Vianney, aby změnil svoji osadu,
zasluhuje býti vypravováno, abychom mluvili
slovyBossuetovými,,,nepto podivuhodnost, ný
brž pro prostotu““, neboťfarářArsský nečinil nic,
co by nemohl činiti kterýkoliv farářvenkovský.
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Věděl, že poslání faráře není posláním ře
holníkovým, že Bůh, aby k sobě přivábil duše,
užívá lidských ptostředků, a že víra, která ne
činí skutků, není vírou účinnou. Působil tedy,
působil bez ustání a všemi prostředky, jimiž ho
přirozenost a výchova vyzbrojila.

Poněvadž jeho farníci nešli kněmu,šel P. Vian
ney k ním. Nespokojil se jen návštěvou první po
svém příchodu, konal v rodinách návštěvy pra
videlné. Každého dne někoho navštívil. Volil

hodinu polední, kdy celá rodina byla pohroma
dě. Pozdravíl na prahu otce, volaje ho jeho pří
jmením a pak, aniž přijal kapky vody, usedl. Je
ho znalost venkovského života a prací usnadňo
vala mu navázání hovoru a brzy sí zjednal váž
nost. Jeho osadníci ihned pochopili, že farář jest
jedním z nich a mnozí dříve, než ho prosili o ta
du duchovní, tázávalí se ho o radu ve věcech
polních. Ale Vianney neutkvěl dlouho na toz
mluvě o otázkách světských, rychle a bez ná
mahy přešel na nebeské, přihlížeje k tomu, aby
řeč co nejlépe odpovídala těm, u nichž dlel, a
činil tak s láskou, ai když mu nevěnovali po
zotnosti, nečinil výtek ani tam, kde jich plně za
sluhovali. Když viděl, že by zdržoval od práce,
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odešel z domu. Brzy sí na jeho návštěvy zvykli
a pokládali si je za čest, prosili o ně jako o útě
chu a mnohé duše přivedly tyto prosté tozho
voty k Bohu.

Poněvadž jeho osadníci málo znali své povin
nosti, Vianney vynaložil na jejich poučení úsilí,
které bylo snad z největších v jeho životě.

„„Drahéděti,“ řekl jednou přikatechismu,„„slo
vo Boží jest velikou věcí. První slova Našeho
Pána k apoštolům zněla: „Jděte a učte“a ta slova
nám ukazují, že nejdříve je třeba učiti. Drahé
děti, kdo nás naučil našemu náboženství? Sly
šeli jsme o něm od jiných. Kdo nás naplňuje
bázní před hříchem,ukazuje krásu ctnosti, vzbu
zuje touhou po nebi? Poznání. Kdo učí otce a
matky povinnostem k dětem a děti povinno
stem k rodičům? Poučení.““

Vědom sí důležitosti poučování, věnoval ne
dělním promluvám všechen čas,který mu zbýval
po modlitbách a návštěvách.

Zvoliv st předmět kázání, vyňal z knihovny,
kterou zdědil po P. Balleyovi, některou z knih,
jako „„Rodinná naučení““ od Bonnardela, faráře
v Semut-en-Brionnais, nebo „„Promluvy“ Mes
stra CI. Jolyho, biskupa agenského, „„Kázání“P.
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Lejeuna, „„Křesťanskoudokonalost““ Rodrigue
zovu, nebo „„Život svatých“ Ribadeneirův. Pře
četl utčité místo a začal připravovati kázání. Ať

již přepracovával hotové kázání, nebo odíval
v novou formu cizí myšlenku, obtíž byla táž:
nechtělťřící nic, čemu by lidé nerozuměli. Chtěl

prostým duším přiblížiti, co bylo řečenopro lidí
vzdělané. Chtěl uvésti v kázání vše, čemu ho na
učil život. Později vysvětlíme, čím byla jeho vý
mluvnost a jeho přesvědčivost, nyní chceme to
liko řící, v jaké práci a s jakým utrpením vzni
kala jeho kázání. Sedě u prostého stolku, ubohý
řečníkpsal, škrtal, opravoval, hodiny utíkaly a
práce nebyla hotova. Sedm hodin kolikráte psal,
někdy 1celou noc. Uléhal, když se již oči zavíta
ly. Někdy šel na chvíli ulehnouti pod svůj kříž,
napodobuje, jak říkalpsa, který uléhá u nohou
svého pána.

Napsav kázání,měl před sebou práci, která ne
byla o nic snazší. Byloť třeba vtisknouti v pa
měťnapsaná slova a jeho paměť byla velice slabá.
Vyžadovalo to mnoho času ; leckdy hlasitě před
nášel kázání, aby si je snáze pamatoval.

Jestliže nakonec mohl kázati nejen každou
neděli, nýbrž 1 každý den, jestliže promlouval
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každého dne bez přípravy, s překvapující leh
kostí, pak jistě proto, že milost nahradila při
rozené nedostatky jeho. Ostatně vytrvalé úsilí
přetvořilo přirozenost. Bylo by třeba, aby všich
ni mladí kněží, kteří se cítí málo nadanými a kte
ří se bojí kázati, vykonali pout do Arsu. Ukázali
by jim knihy Vianneyovy. Uviděli by jejich listy
opotřebované. Viděli by poznámky, kterými
jsou popsány celé stránky. Před těmi důkazy vy
trvalé práce by pochopili dlouhou řadu hodin,
které nad nimi musil ztrávití muž, pro něhož
studium bylo opravdovou mukou. Pak by se
tozplamenili pro spásu duší novou horlivostí,
seznavše námahu, kterou vynakládal pro své
prostinké posluchačstvo farář, spravující osadu
o dvou stech duší. Ale hlavně by sí řekli, že ní
kdo nemá práva ztráceti odvahu, když pomyslí,
že jeden z největších improvisátorů na kazatelně
musil s počátku věnovati několik dní přípravě
třičtvrtihodinového kázání.

Poněvadž jeho farníci neradi chodili do koste
la, Vianney je tomu naučil. Potřebovali-li ho,
musili ho hledati v kostele. Tam vpravdě bydlil
a tam ho vídali nevýslovně vroucně se modlí
cího. Jeho tvář,jež byla ozářena úsměvem zmoc
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ného pocitu přítomnosti Boží, tozněcovala tou
hu všech, kdo na něho patřili.

Aby byl chrám hodnější Hosta a vábivějšípto
návštěvníky, Vianney jej opravil a vyzdobil. OL
tářbyljiž na spadnutí, dal tedy poříditi nový na
své útraty. Věcí ze dřeva byly provrtané červo
toči, opravil je a omaloval vlastníma rukama,
které studiemi nepozbyly dovednosti. Ozdoby
byly sešlé a potřeby chrámové rovněž ; i popro
sil hraběte arsského, který daroval ornáty, nád
herná nebesa a monstranci. Kostel byl temný a
málo vzdušný, 1 rozšířil jej o několik kaplí.

Dvě z nich se staly později, možno tak bez
přehánění říci, nejoblíbenějšími svatyněmi naše
ho kraje. První byla zasvěcena svatému Janu
Křtiteli, kde stála zpovědnice, v níž každého dne
po třicet let tekly slzy z očí, které si již odvykly
pláči, v níž tisíce osob špatně žijících zříkaly se
špatného života a v mnohých srdcích vyvstávala
pevná rozhodnutí, třebaže ta srdce až dosud ne
vynikala šlechetností ; v ní se udála tak význačná
obrácení, že ten, který dal k ním podnět, řekl
jednoho dne: „„Ažo soudném dní seznámevše
chno dobro, které sezde událo.““Druhá kaple byla
zasvěcenasvatéFilomeně,jejíž tělo nalezliv Pris
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cilliných katakombách 25. května 1802. Ztéto
prostinké kaple se šířilaúcta k světici do celého
světa. K obrazu malé světice posílal svatý farář,
kdož ho přišli žádati o zdraví těla 1duše, a tam
mnozí z nešťastníků zanechali své nemoci, jiní
uslyšeli posilující slovo, které jim dodalo odva
hy opět vzíti na sebe břemeno těžkého života.
Ale ještě nenadešel čas, abychom mlůvili o vel
kých věcech, které se udály v obou kaplích a
dříve než kostel arsský přijímal poutníky z celé
Francie, bylo třeba, aby jeho farář uvedl do něho
všechny své osadníky.

Věda, že nemůže zmocíi všechno sám, snažil
se najíti lidi dobré vůle, kteří potřebovali jen
býti probuzení. Zbavil je jejich zmalátněnosti a
sjednotiv je, aby utužil jejich sílu, založil pro
muže Bratrstvo Nejsvětější Svátosti a pro ženy
Bratrstvo svatého růžence.

Bratrstvo svatého růžence mělo v čele vybra
né duše: SI. Pignaultovou, Cl. Renardovou,sl.
Laconovou, ženy prosté, před nimiž životopisec
svatého faráře se sklání s úctou, poněvadž byly
dělnicemi neúnavnými v hrdinné charitě, jež by
ly ozařovány paprskem slávy, která obklopova
la svatého kněze. K nim se družila slečnaz Arsu,
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urozená dáma ze staré todiny, jejíž četné větvesevyskytujídosudvcelémkrajilyonskéma jejíž
členové, ač jsou spříbuznění se znamenitýmito
dy, honosí se daleko více tím, že jedna z nich
byla pomocnicí faráře Arsského.

Posílaje Vianneye do Arsu, pravil mu P. Cour
bon: „Budete tam míti těžkou práci, ale bude
vám pomáhati zbožná slečna.“ Byla výborná
v nejplnějším slova smyslu. Zůstala za Revoluce
v zámku atsském se svou matkou,ba ani hrůzo
vláda je nevypudila. R. 1818 jí bylo šedesátětyři
léta. Jsouc zdravá, vzdělaná, živá, výmluvná a
znajíc se dobře v písmě, mohla zaujmouti vý
značné místo ve světě, kdyby byla odešla se
svým bratrem do Paříže. Ale měla jedinou cti
žádost: dobře se připraviti na smrt. Nikdy ne
opustila Arsu. Almužny, které mohla z mála u
dělovati, znali daleko v kraji. Měla rozumnou
zbožnost minulých století a denně se modlila
brevířse svým starým sluhou Phalem. Onaprvní
v Arsu vytušila, že Vianney bude heroem ve
ctnostech a že mnoho duší dovede k dokona

losti. Ona se snad nejvíce přiblížila k jeho sva
tosti.

I u mužů našel Vianney opotu a útěchu. Hlav
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ně jeden stal se mu velice draným po celý život,
a ustavičně ho dával za vzor k následování celé

farnosti. Byl to starý sedlák, který se zastavoval
v kostele každého rána, jda na pole, i když se
vracel domů. Dlouho setrvával bez pohnutí,
ústa semknuta a oči upřeny na svatostánek.

„Otče Chaffangeone“ —tázal se ho jednou
Vianney, vida jeho mlčelivé rty —„,co říkáte při
svých návštěvách Ježíši Kristu?“

„„Neříkámmu nic a on mí také nic neříká, ale

hledí na mne a já na něho.“
Kolikrát citoval farářArsský to prostinké a

hluboké slovo starého venkovana, jímž se snažil
vystihnouti obsahvnitřníchrozhovorů,jimiž Je
žíš Kristus ráčil odměniti jeho lásku.

Kostel navštěvoval často 1jiný návštěvník,as
poň dokud se zdržoval v kraji: hrabě z Arsu,
bratr slečnin. Větší část roku prodléval v Paříži,
ale každá jeho návštěva Arsu působila hlubo
kým dojmem, neboťvždy obdaroval kostel krás
ným darem, chudé rodiny teplými oděvy a celé
osadě dal příklad upřímné zbožnosti.

Ještě vzácnějším spolupracovníkem byl Vian
neyovi Mandy, arsský starosta. Byl prostým sed
lákem, neučeným, ale měl zdravý smysl. Byl zna
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menitým úředníkem, který s nepatrnými výdaji
konal v Atsu důležité opravy. Měl velkou mrav
ní autoritu, která byla metlou na opilce a lidi
špatně žijící. Brzy poznal obzvláštní svatost své
ho spoluobčana a zanechal nám důkaz hluboké
úcty k němu: ani jednou nezaznamenal výdajů
na kostel, aby nejmenoval faráře svatým. A tak
již za několik měsíců po příchodu do farnosti
byl na veřejných vyhláškách nazýván „„svatým
farářem Arsským“.

Ačkoliv byl jeho generální štáb spolehlivý,
přece spoléhal Vianney ve všem na Boha. Četl
v Evangeliu, že Ježíš řekl učedníkům, když ne
mohli uzdraviti posedlého : „/Tento démon mů
že býti vyhnán toliko modlitbou a postem.“ Ta
slova připomínal jednomu ze svých spolubratří,
který se rmoutil, že nemá úspěchu ve své far
nosti, ačkoliv činí vše, co může. „„Všechno jste
podnikl? Jste si tím jist? Postil jste se? Dával
jste almužny? Modlil jste se?““Mluvě tak, sdě
loval tajemství síly svého podivuhodného apo
štolátu.

Jeho pokání a jeho almužny byly ohromné.
Ale byl tak pokortný, plnil tak věrně zásadu, aby
pravice nevěděla, co dává levice, že nikdy ni
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kdo na zemi nezví, co dala jeho pravice; dlouho
nevěděli jeho farníci, že skutky pokání, které
koná, se vyrovnají přísností činům otců v pouští.

Slečna z Arsu byla jeho správkyní : opatřovala
víno, maso, zeleninu, dříví, zkrátka vše, čeho
potřeboval. V účetní knize, velice řádně vedené,
zaznamenávala vše, co posílala na faru a za ja
kých příležitostí. Něco platil farář, něco mu dá
vala zdarma. Mělť plat nepatrný, jenom 500
franků, neboť Ars byl pouhou kaplí, náležející
k faře misérieuxské, a obyvatelé sami se zavázali
přispívatí na výživu vlastního kněze. Tedy, vě
říme-li záznamům, postrádal farář Vianney vše
ho, čeho bylo třeba k pohodlnému, spíše obstoj
nému životu.

Nuže, do té fary, ve které bylo vše, jak se
někteří domnívali, vpadla jednou neočekávaně
nejmladšíVianneyovasestra, Markéta, doprová
zena paní Bibostovou z Ecully, výbornou že
nou, která mu za jeho studií prala, čístila a spra
vovala šaty. Bylo to v toce jeho instalace. Farář
byl zmaten návštěvou, jíž neočekával. „Mé dě
ti“ pravil, „„dnesse špatně naobědváte“. Vstou
pily do kuchyně a našly v hrnci studené bram
bory, které již plesnivěly. Vianney vzal jeden,
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oloupal a jedl. „„Jsou ještě dobré,“ liboval sí.
Ale jeho sestře přešla všechna chuť. Upekla si

lívance z mouky, kterou ještě našla ve spižírně.
Nic jiného v kuchyni nebylo a ve sklepě chybělo
víno. Vianney si opatřoval všechno jako druzí,
ale hned to odnášel chudým.

Nechávalsi jen, čeho bylo nevyhnutelně třeba
k životu, a když neměl někdy, co by rozdal, roz
dal i to nejnutnější, neboť doslova se držel
Evangelia: „Nestarejte se, co budete jísti, Otec
nebeský se o to postatá.““ Jednou večer, zane
dlouho po instalaci, zaklepal u něho Mandy a
zděsil se jeho bledosti. „„Jstenemocen, pane fa
ráři?““„„Ach,příteli, to jsem rád, nemámco do
úst.“ Pan Mandy odběhl pro chléb. Před třemi
dny chuďas jakýsi odnesl poslední zásoby fatá
řovy.

P. Víianney žil z ničeho. Kateřina Lassagne
ová, která znala jeho život, slyšela kolikrát, když
měl na starosti dívky z „„Providence““:,,Jak jsem
byl šťasten v prvních dnech, byl jsem sám, ne
musil jsem se starati o všechny. Když jsem chtěl
obědvati, neztratil jsem mnoho času, tři lívance
stačily. Když jsem pekl druhý, pojídal jsem prv
ní; když jsem pojídal druhý, pekl jsem třetí. Tak
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jsem se při vaření najedl a při tom jsem zapíjel
vodou.““

Ovšem, mýlili bychom se, myslíce, že farář
Arsský jedl každý den tak skvěle.Pekl si lívance,
když pociťoval již velikou slabost a musil po
jísti něco výživnějšího. Jeho jídlo —jedl jen jed
nou za den —skládalo se obyčejně z vařených
brambor a ty mustačily na týden, neboť navařil
si najednou vše, čeho potřeboval na týden. V po
slední dny byly již jeho zásoby plesnivé.

Jako zákusek pojídal kůrku suchého chleba,
kterou si vzal z rance žebrákova, a kterou za
platil dráže, než by platil čerstvý chléb. Na
učil se tomu —láska a umrtvování ho přinutily —
od svaté Františky Římské a stejně jako ona byl
šťasten, pojídaje chléb chudých jako by byl po
zván k hostině Ježíše Krista.

Byl příliš dobrý, aby žádal od ostatních stejný
způsob života; nechtěl, aby o jeho přísnémživo
tě někdo věděl a proto se zřekl svých zvyků, pří
jímaje své spolubratry a příbuzné. Tehdy dal při
praviti chutné jídlo, naléval víno, nutil do jídla
a pití a sám ze všehojedl. Bylo to zvláštní u stolu
farářeArsského : on jedl, zatím co druzí okouzle
ni jeho řečí,zapomínali najídlo. „„Kdyžjsme by
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ly v Atsu,““ řekly jeho neteře, „„jakobychom zno
vu prožívaly den prvního svatého přijímání; ne
měly jsme hladu.“

Rozdával své prádlo a svůj oděv, jako rozdá
val zásoby. Celá jeho výbava byla brzy tatam.
Claudina Renardová mu chtěla opatřiti novou,
ale nadarmo. Marně ponechávala u sebe prádlo,
které prala, dávajíc mu jen, čeho na týden potře
boval. Vianney, nemaje ničeho ve skříni, dával,
co měl na sobě. Jednou potkal chudáka, který
neměl obuví a jeho nohy byly zakrváceny. Dal
mu své střevíce a punčochy a vrátil se bos na
faru. Jindy matně prohledávaje kapsy a nemaje
peněz, dal poslední kapesník se slovy :,,Vezměte
aspoňtoto, drahýpříteli.“Jednou večersevracel
zTrévoux, kde konal misie. Jeho spolubratří, ví
douceho tak chatrněoblečeného,přinutiliho,aby
přijal od nich pár sametových kalhot. Na místě
zvaném Bruyěres blížil se k němu muž, třesoucí
se zimou. „„Počkejtechvilku, drahý příteli“ pra
vil farář a zmizel za křovím. Za chvilku se vrátil

a dalmu kalhoty. Když seho druhého dne spolu
bratří ptali, kde nechal kalhoty, odpověděl jim
nový svatý Martin: „„Půjčiljsem je na úvěr jed
nomu chudákovi, jehož jsem potkal v Bruyčres.“
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„Ještě nikdy jsem nikde nezapomněl svého
pláště,“ říkal. Skutečně, neměl pláště, měl je
nom jednu sutanu, dbajeslov Spasitelových,pro
slovených k učedníkům, když je posílal do Jud
ska: „Vezměte sí jen jednu tuniku.“ Tato kle
trika, zimní 1 letní oděv, mu vydržela vždy ně
kolik let.

Jeho spolubratří mu to často vytýkali, obá
vajíce se, že jeho jednání vydává v potupu dů
stojnost kněžskou. Zapomínali, že když svatý
Vincenc vstupoval do Louvru, nesa pod paždím
sešlý klobouk, maje na zádech spravovanou su
tanu, na nohou velké venkovské střevíce, vše
chny klobouky se zdvíhaly a všechny hlavy se
před ním hluboce skláněly.

Ostatně mohli se všichni přesvědčitína vlastní
oči, jak působil spravovaný oděv tohoto hrdiny
lásky. Jednoho dne r. 1822 šel P. Vianney do
malého semináře v Meximieux na návštěvu ke

svému dřívějšímu spolužáku Lorasovi, jenž byl
ředitelem ústavu. Bylo to v přestávce. Sotva
vkročil na dvůr, vypravuje svědek jednání o bla
hořečení,ustalyvšechnyhry anastalo ticho. „Kdo
je to tu?““ptal se kdosi. „Jest zde farář Arsský,“
odvětil druhý kdosi a tím bylo vysvětleno vše.
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Neměl lůžka, nebo co by se lůžku podobalo.
Nemiluje vychloubačných slov, říkávaljakosva
tý Karel Boromejský, který místo aby vynášel
své ctnosti jako publikán, žilzdánlivě jako šlech
tic: „Měl lůžko kardinálské, které všichni viděli,
ale vedle stálo jiné lůžko, kterého nikdo neviděl,
jež bylo zhotoveno z několika kusů dřeva. A na
tom spával.“ FarářArsský počínal si jako svatý
Karel, ale ježto nebyl kardinálem, jediné lůžko
mělo návštěvníkům ukázati, že dobře spí a jemu
zároveň sloužiti za nástroj umrtvování. Když
bylo lůžko přikryto pokrývkou, nevzbuzovalo
pozornosti. Ale poněvadž dal polštář jednomu
chudému a brzy nato Žíněnku druhému, zbylo
pod pokrývkou jenom trochu slámy místo po
dušky a tenký slamník, kryjící otýpku dříví. Ta
kovým je našla jeho sestra a paní Bibostová,
když ho navštívily. Nucen opustiti je, řekl jim,
že jest jeho světnice v pořádku a že nemusí do ní
vstoupiti. Vešlydoní přecea tušíce jeho umttvo
vání, prohlédly postel, ale zase ji uptavily, aby
nezatmoutily svatého kněze.

Ježto Vianney si sám vedl domácnost a kto
mě něho nikdo jiný na fařenespal, neznali nikdy
osadníci jeho přísného způsobu života. Až jed

37



nou ze zvědavosti zorganisovali pravou špionáž
a tehdy poznali, že jejich farář se bičuje jako tra
pista, uléhá často na zemi s kamenem pod hla
vou a přísně se postí.

Později kněz, který mu byl dán za kaplana, se
ho tázal na způsob jeho dřívějšíhoživota a v léč
ce, kterou úmyslně nastrojil, farář uvázl. „Dů
stojný pane, říkají, že dříve jste nejedl celý tý
den.““„„Ne,drahý příteli, to jest přehnáno. Oby
čejně mí stačila na týden tři jídla.““

Všechna svá umrtvování obětoval Bohu za

spásu duší svých osadníků, zesiluje je, potřebo
val-li dosíci větších milostí, když se blížily velí
konoce, když odkryl nějakou vadu, již bylo tře
ba odstraniti, chtěje napraviti zatvrzelé hříšníky,
nebo po jejich obrácení odčiniti jejich dřívější
urážky a vyptositi jim milost setrvání v dobrém.

K postu připojoval modlitbu podle příkazu
Božího. Ve dvě hodiny vstával a modlil se noční
hodinky a pak rozjímal. Ve čtyři hodiny byl
v kostele, klaně se Nejsvětější Svátosti. Odchá
zel z kostela v poledne. Dopoledne sloužil mši
svatou a učil náboženství. Každou hodinu zdra
vil Pannu Maru Zdrávasem —zavázal se k tomu

slibem—rozjímal při četbě svatého oficia o umu
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čení Ježíše Krista. Byla to ustavičná modlitba
k Bohu, k němuž ho všecko vedlo : zrno,jež za
séval, pták, který zpíval, keř, který tozkvétal.

Co by mohlo býttodepřeno takovélásce? ,„Ko
Jik milostí mi Bůh udělil v těch dobách,““ řekl

jednou, mluvě o pěti či šestí prvních letech
svého působení v Arsu, „„obdržel jsem vše, co
jsem chtěl““.Skutečně, dostával vše, oč žádal. Je
diné věcí sí přál, aby mu bylo dáno, dovésti do
ovčince Páně svěřené mu stádo a ustavičně pro
sil Ježíše Krista, dokud neuvedl do něho posled
ní ovečky.

Ale ani potom neustal, nýbrž vida, že Bůh jest
v celé vesničce milován, toužil po nových vě
cech. Pomáhal svým spolubratřím v okolí, za
stupovalje za jejich nepřítomnosti, navštěvoval
chudé a nemocné.

Miste poskytly mujiné pole činnosti. A hlav
ně na jednom místě působila jeho síla moci na
duše. Byly to misie v Trévoux v prvních dnech
t. 1823, konané kněžími kartusiánskými. P. Bal
let, jenž je řídil, znal Vianneye ze semináře 1pro
sil ho, aby mu pomohl zpovídati. S jakými po
city odcházely první osoby, které poklekly u zpo
vědnice venkovského faráře? Snad toho samy
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nevěděly. Ale odcházely tak posíleny, že posí
laly všechny známé k tomu pramení života. Brzy
zpovídal Vianney skoto všechny účastníky, hlav
ně inteligenci. Misie trvaly pět týdnů a po ce
lou tu dobu mluvilo se v Trévoux jen o zvlášt
ním daru, který dostal Vianney od Boha pro
obrácení a vedení duší. Předposlední den seděl
ve zpovědnici přes dvacet hodin. Ve dvě hodiny
ráno přišel pro něho do zpovědnice P. Morel,
u něhož bydlel a násilím ho musil vyvésti z ko
stela a uložiti do lůžka úplně vysíleného. Po
dvou hodinách seděl již opět ve zpovědnící.

Od té doby byl P. Vianney apoštolem celého
kraje dombesského a beaujolesského. Všichni fa
ráři si žádali toho dělníka, který, jak se vyjádřil
jeden z nich, tak mnoho pracoval a tak málo
jedl.V Montmetle, v Saint Trivier, v Savigneux,
v Chaneins, ve Sv. Bernardu kázal o jubileu toku
1826. Vypravuje se, že v této poslední farnosti
služebníci, jimž hospodáři nedovolili účastniti
se všech pobožností pro množství práce, zřekli
se raději části své výplaty, než aby zameškali je
diného kázání misionářova.

A takový byl úspěch apoštolátu, že duše, kte
ré byly něčím obtížené, nečekaly, až přijde apo
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štol knim, nýbrž samy ho vyhledaly. První pout
níci ukázali cestu dalším a tak zanedlouho byla
cesta do Arsu plná lidí. Dvacet tisíc lidí tam při
šlo za tok, když se rozšířila zvěst o blahodát
ném působení Světcově.*)

*) "Totočíslo udává podprefekt trévouxský ve zprávě, v níž žádá
o křížČestnélegie pro fatáře Arsského.(28. června 1855.)
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KAPITOLAIV.

Szrotčinecarsský a veliké zkoušky Světcovy.

Žádné období nebylo snad zajímavější v ži
votě farářeArsského nad deset let, kdy ze sou
sedních farností, z kraje lyonského, 1celé Fran
cte a z ciziny přicházeli do Arsu lidé všech tříd,
aby se vyznali ze svých hříchů a prosili o tadu;
byla to pro něho doba velkých milostí, ale 1vel
kých zkoušek, což jest přirozené a tehdy se z ně
ho stal světec v pravém slova smyslu. Ale právě
pro toto období jsme nalezli nejméně nových
zpráv, a tak můžemepouze podati souhrn úsudků
prvních životopisců.

Většina událostí, které činí v té době jeho ži
vot tak divuplným, se vztahuje k založení a
udržování sirotčince, který založil v Arsu a na
zval jej „„Providence“.

Založením uskutečnil dvojí slib.
Trpěl, že špatně studoval, a proto nemálo se

zajímal o otázku lidové výchovy. Když přišeldo
Arsu, zvěděli jsme ze sešitů hraběnky z Arsu věc
tak zajímavou a tak málo známou,že totiž toz
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dal mnoho knih v přesvědčení, že nemůže učí
niti lépe, než když rozdá díla obsahující vědo
mosti. Ale v kolika rodinách nebylo možno udě
Jiti tuto almužnu. Byloť v Arsu, jako ostatně
v celé Francii, mnoho analfabetů. Proto chtěl
v Arsu otevříti školy, ve kterých by byly děti
vyučovány zdarma.

Za svých pochůzek v kraji, kdy zastupoval
spolubratry, pojal ještě jiný úmysl. Ve statcích
té nezdravé planiny často viděl děti, které ne
měly ani otce ani matky. Mnohé děti rodiče o
pustili. Litoval toho, a když si vzpomněl, že před
ním působil v tom kraji svatý Vincenc z Pauly,
prosil patrona sirotků, aby mu vnukl, jak by
mohl vytrhnouti aspoň některé z nich z bídy,
poněvadž byly vystaveny většímu nebezpečí.

Kdykoliv kráčel po návsí své vesnice, pohlédl
vždy na dům, který svou čistotou se mu zdál
nejvhodnějším pro dívčí školu a pro sirotčinec.

Ačsl jej přál získati, nerozhodl se pro koupi
hned. Dlouho uvažoval a vroucně se modlil.

Až když se mu zdálo, že dílo lze uskutečniti,
koupil dům. Není pravda, že tehdy prodal pole,
která mu patřila v Dardilly, neboť nikdy tam
neměl movitého jmění, obdržev v penězích po
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díl, který mu byl vyplácen do smtti, totiž tří sta
franků ročně. Jest však možné, že si vybral, ku
puje dům, podíl předem na několik let.

Bylo třeba osob, které by podnik řídily. Vian
ney se rozhodl pro řešení, které udivilo jeho
spolubratry. Ale ježto často byl osvícen, takže
viděl do budoucnosti, chtěl snad ukázatí fará
řům, kteří budou žíti půl století po něm, co by
mohli učiniti, kdyby si nevolili zvláštních po
mocníků. Místo aby si zvolil řeholnice, obrátil
se na laiky.

Vybral ve farnosti dvě dívky, které vynikaly
vzděláním, ctností a praktickým smyslem pro
život a jeho potřeby. Poslal je na rok k sestrám
ve Fareins, aby poznaly školský život. Pak je po
volal zpět a svěřil jim řízení svého díla, aniž je
zavázal sliby.

Nezklamaly jeho důvěry. Benedikta se stala
hlavou, Kateřina srdcem ústavu. Zanedlouho
dostaly pomocnicí v Johaně Marii Chaneyové,
která měla na starosti těžší práce.

Začátky byly skromné. Nejdříve byla otevře
na jedna třída pro dívky z Arsu. Později, pokud
stačily místnosti, byly připuštěny dívky z okolí,
ovšem s podmínkou, že se samy vyživí. Ježto se
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jednalo hlavně o chudé děti, byly přijaty nejdří
ve dvě, tři, podle možnosti. Počet se množil
s příspěvky, takže se brzy nedostávalo místa a
bylo třeba stavěti. Vianney, který se osvědčil
jako tesaf, když opravoval svůj kostel, chtěl též
pracovati vlastníma rukama na zvětšení sirot
čince. Dělal omítku, řezal trámy a donášel ka
meny.

Jakmile byla stavbadokončena, ihned byldům
naplněn a po dvacetpět let bylo v něm stále dosti
dívek. Počet nebyl určitě stanoven. Přijal vše
chny, které přišly,ale nejraději dívky od patnácti
do osmnácti let, které žily až dosud v bídě a ne
vědomosti. Přijímal 1 mladší, kterých nepro
pouštěl dříve, dokud nepřistoupily k prvnímu
svatému přijímání.

Dům překvapovalsvojí prostotou. Jediný po
koj byl zároveň jídelnou, studovnou a pracov
nou. V zahradě, která skýtala osvěžení, byla na
sázena zelenina. Dívky neměly stejného oděvu;
děti nosily oděv, ve kterém přišly, nebo který
jim byl darován. Vyučování dálo se individuál
ně: dívka byla vzdělávána podle svých schopv
ností. Většina sirotků se učila toliko čísti, psátí,
počítati, šíti, plésti, práti prádlo a spravovatije.
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Toho potřebovaly, aby byly dobrými služebný
mi na statku, neboť takový život je skoro vše
chny čekal,když ve dvaceti letech opouštěly sitot
činec. Někdy vstupovaly do služby mladší, ale
jen na léto. V zimě se vracely do ústavu, kde si
oddechlo tělo i duše. Později se mnohé provdaly
a některé z nich si zvolily řeholní život. Všem
byl Vianney otcem ; opatřoval jim výbavu,platil
útraty, obstarával místo. Dodával odvahya radil
jim. K němu se utíkaly ve všech nesnázích.

„Providence“ se stala částí jeho apoštolské
ho působení. Potřeboval-li něčeho dosáhnouti,
všechny se modlily s ním, neboť byl přesvědčen,
že chudoba a mládí jsou všemocnými u Boha.
Pro ně zřídil proslulé katechismy, které později
vedly k tolika obrácením. Každého dne po obě
dě vcházel do místnosti a usedl ke stolu. Děti se

shromáždily kolem něho a on k nimhodinu mlu
vil. Před tím posluchačstvem, které se ho ne
bálo, mluvil bez přípravy a maje srdce na jazyku,
zbavil svou řeč všeho, co v ní bylo ještě umělé
a cizí. Byl prostě takovým, jakým byl, jak se po
kusíme dokázati: pln vroucnosti a životnosti.
Zanedlouho se mohli 1 cizinci účastniti těchto

výkladů. Počet jich vzrůstal a bylo třeba pokra
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čovati v kostele, kde výmluvnost knězova ucho
vala si tutéž prostotu. Tak se odměňovalisirotci
svému faráři: On jim dával chléb tělesný 1po
travu duševní a oni z něho, aniž si toho uvědo
movali, učinili jednoho z nejzajímavějších ka
zatelů století.

Dvacetpět let žilo dílo z almužen, kterých se
mu dostávalo. Na počátku koupil Vianney za
málo peněz, které vyžebral, pole pro sirotky a
sám je obdělával. Později, když se mu nedostá
valo času, pronajal je hraběti Cibeinoví za roční
poplatek. Ale důchod nedostačoval na výživu
šedesáti nebo osmdesáti dívek, které byly vždy
při chuti, a Vianney musil spoléhati na Prozře
telnost Boží. A ta nezapomněla, co učinil, než
opatřil útulek opuštěným dětem. Byla k němu
nevýslovně štědrá, jako byla štědrou ke svaté
mu Gačtanoví a Vincéncíi z Pauly a ke všem
světcům, kteří mají hrdinnou lásku k chudým;
nesčetným. tajemnými cestami mu posílala, čeho
potřeboval.

Jednoho dneměl zaplatiti velkou sumu za obi
Jí, a ježto mu již obchodník dlouho čekal, ne
mohl dále žádati za odklad. Vzal hůl, vyšel ven
a cestou se modlil růženec. Na konci lesa, který
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ohraničuje farnost, přistoupila k němu žena:
„„JsteArsským farářem?““,,Ano, má duše.““,,Zde
jsou peníze, které vám mám odevzdatí.“ „Jsou
na mše svaté?““„„Ne,dárce se toliko doporučuje
vaší modlitbě.““Po těch slovech se žena vzdálila,

neudavší svého jména, a obilí bylo zaplaceno.
Jindy pravil farářArsský abbému Tailhadovi,

jenž byl jeho kaplanem po několik měsíců:
„„Jsem na tom špatně, mám zaplatiti tři tisíce
franků. Ach, je třeba vystříhati se dluhů.““ „„Nu
že“ odvětil kněz, „„buďte kliden, milý faráři,
dobrý Bůh vše zařídí.““Druhého dne odcházeje
z katechismu, pravil Vianney kaplanovi: „,O
pouštím vás, abych zaplatil dluh.“ Za chvilku
k němu přispěchal, záře radostí: ,,„Mámepeníze,
mnoho peněz. Měl jsem jich tolik, že jsem jenom
stěží šel. Mé kapsy se trhaly. Byl jsem nucen
držeti je oběma rukama.““ A když se ho abbé
Tailhades tázal, kde sebral tolik peněz, dostal
odpověď: „„Našeljsem je.“ Jeho dobrodincí ho
uprosili, aby nesdělil jejich jmen. Snad jich ani
neznal, neboť často ruce vpravdě křesťanskému
dávaly almužnu. Nechtěly býti známy ani jemu,
který, miluje ve své skromnosti skromnost
jiných, netoužil nikdy poznati je, když mu ne
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bylo přímo sděleno jméno šlechetného dárce.
Často mu posílala Ptozřetelnost neznámými

dárcivše, čeho potřebovala tak přessvou skrom
nost musel doznati, když mu připomínali, co
dobrého vykonal: „„Ano, jsme děti, které Bůh
poněkud zhýčkal.“

Dal mu Bůh ještě význačnější důkazy svélás
ky? Učinil pro něho, co činí obyčejně pro ve
liké hrdiny charity? Aby ukázal, že dílo jest po
dle jeho srdce, má je udržovati bez přirozených
prostředků? Jistě ne.

Z událostí, o nichž vypravujeme, jedna jest
zvláště význačná. FarářAtsský, který nevypía
voval, co krásného zažil, vypravoval často o té
to události, poněvadž v hlubinách své pokory
viděl v ní ne odměnu za svojí lásku, nýbrž trest
za nedůvětu. Jde o toto:

Nedostávalo se chleba, nedostávalo se ani obi
Jí, nedostávalo se konečně ani peněz. Osoby, na
které se obracíval v těžkých chvílích, nepomoh
ly: neměly, nebo nechtěly pomoci. Měl se zaopuštěnaBohema cítilsenešťastným,jakbyl
jen jednou v životě, tehdytotiž, když po krátké
době studií se zdálo, že jich bude musiti zane
chat. Ve svém zármutku si vzpomněl, že tehdy
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se obrátil ke svatému Františku o pomoc. Vzal
tedy ostatky světcovy, vešel na sýpku a ukryl je
v hrstce obilí, které ještě zbývalo.

Druhého dne přišly k němu ředitelky s ná
řkem, že není z čeho vařit. „Musíme tedy pro
pustiti ubohé děti““,pravil jim s pláčem. Nicmé
ně šel zvolna na sýpku, provázen Johanou Marí
Chaneyovou. Otevřel úzkostlivě dveře. Sýpka
byla plna obilí.

Je-li pokora známkou, podle níž poznáváme
svatost člověka, kterou projeví při obdržení ve
likých milostí Božích, pak ukázal farář Vianney
v tomto okamžiku, že jest opravdovým svět
cem. Rozradostněn, že má obilí pro svoji todi
nu, sklonil hlavu jako dítě, které jest dopadeno
při zlém činu. Sám sdělil strotkům, že mají co
jísti, a místo aby se chlubil činem, který ukázal,
jak ho Bůh miluje, vyřkl slova, která se podo
bají spíše zpovědi: „„Nedůvěťoval jsem dobré
mu Bohu, mé drahé děti. Chtěl jsem vás pro
pustiti. Bůh mne potrestal.““ Byl jediným, který
soudil, že jest potrestán. Všichni vešli na sýpku
a údiv jejich byl ohromující.

Po několika letech belleyskýbiskup, Msgr. De
vie, meškaje v Arsu, navštívil faru. Vystoupil na
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sýpku a položiv ruku na stěnu, tázal se nenápad
ně :,„Ažpotud sahaloobilí?““Ne, monsignote,“
odvětilP. Vianney, který nepochopil úmyslu bis
kupova, apoložil ruku výše, „„byloho až potud.“
Biskup bez poznámky sestoupil. Vážil si faráře
Atsského jako světce abál seuraziti jeho pokoru.
Chtěl jen z jeho úst vyslechnouti doznání o mí
mořádném zjevu, o němž slyšel tolikráte mlu
viti.

Veliké milosti v životě světců bývají vykupo
vány velikými utrpeními, která je doprovázejí,
nebo častěji jim předcházejí. P. Vianney rovněž
mnoho vytrpěl. Po deset let byl kritisován, urá
žen, podezírán, tupen, ohrožován, a vše, co bylo
lze učiniti, mu učinili, aby ho odvrátili od sva
tého života, aby zmařili jeho apoštolát a zničili
jeho dílo.

Nejdříve se na něho vrhli jeho spolubtatří.
Když byl ochoten zastupovatí je v jejich nemoci
a konati misie v jejich chrámech, neměli, jak
jsme řekli, dosti pochvalných slov pro jeho a
poštolát a jeho horlivost. Ale když viděli své
osadníky docházeti do Arsu, zdála se jim táž
horlivost přepjatou a začali teptati. Jak to! Du
še, které jsou jim svěřeny, má vésti nevzdělaný
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kněz? Zdaž není známo, že se nemohl ničemu
naučiti, že skoro neumí latinsky, a že ho ne
chtěli ani připustiti do semináře? Ostatně, zdaž
nestačí si všimnouti nevzdělanosti obyvatel
stva arsského? Nejsou anitrochu moudřejší.Pro
ti radám svého zpovědníka dovolávali se tvrdo
šíjněmínění farářeArsského. A potom, jak podí
vínsky žije! V jaké době, myslí, že žije? Zdaž
jeho výstřední přísnost nezesměšní a neuvede
v pohrdání stav kněžský? A co mysliti o jeho
sirotčinci, v němž jest všechno odlišné od po
dobných ústavů jiných a kde se spoléhá neroz
vážně na Prozřetelnost?

Tak se hovořilo všeobecně na farách a nemlu

vila tak jen žárlivost. Vzpomínka jeho spolu
žáků na obtížné studování, pohrdání ,s nímž mlu
vil ustavičně o sobě, mlčení o úspěších svého
apoštolátu, konečně a hlavně vroucí nadšení,
s nímž se vraceli lidé z Arsu, velebíce ctnosti
svého světce, to vše živilo předsudky. Mnozí
z těch, kteří ho pomlouvali, nečinili tak ze zlé
vůle a činili tak s tím větší horlivostí, domníva
jíce se, že tím slouží náboženství.

Od slov přešli brzy k činům, a co na počátku
sivypravovali sesmíchem mezi sebou,hlásali po
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zdějí věřícím.Faráři zakazovali svým osadníkům
pod trestem odepření rozhřešení docházeti ke
zpovědi do Arsu. Ve svých kázáních ukazovali
na nebezpečí špatného vedení duší. „„Voněchdo
bách,“ pravil P. Vianney, mluvě o letech proná
sledování, „„nemluvili na kazatelnách o Evange
liu, nýbrž kázalio ubohém faráři Arsském.““

Ježto tato kázání neměla očekávaných výsled
ků, rozhodli se upozorniti biskupa, aby zakázal
pouti do Atsu. Biskup belleyský dostával četné
dopisy, tupící P. Vianneye. Dokonce většina fa
rářů ve společném listě si stěžovala na nemírné
a nerozvážné počínání jednoho z kněží, jehož
neschopnost zasadí Církvi velice vážné rány.

P. Vianney věděl vše, co se o něm tvrdilo a
jak se proti němu štvalo, neboť bratří mu to ří
kali přímo, domnívajíce se, že vykonávají po
vinnost lásky. Jiní mu to napsali. Když poslali
společný list biskupovi, sdělili mu to rovněž
cíitelným dopisem.

Nebyl překvapen,že jest přísně souzen, neboť
nebylo možno říci o něm více špatností, než ří
kal sám o sobě, a nepochyboval o dobrých ú
myslech žalujících kněží. Očekával horších věcí:
že bude suspendován svým biskupem, že bude
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farníky vyhnán holí z fary. „„Zdálose mí,“řekl
později, „„ževšichni by mne mohli napadnouti,
ježto jsem se odvážil zůstati tak dlouho ve fat
nosti, v níž jsem byl překážkou dobta.““

Alevesvém srdci nicméně hrozně trpěl a zkou
šel tím, co mu způsobovali jeho spolubratří. Při
jal však všechny ty zkoušky s naprostou ode
vzdaností, šťasten, že nepřátelství jeho bratří ho
zbavuje obav, že zpyšní, když tolik lidí k němu
spěchá, tím šťastnější,že si mohlřící : „Bůh kříž
kem obdarovává své přátele.““*)Později, když
ve svých katechesích mluvil o kříži, bylo zřej
mo, že se přenáší do oněch bolestných let svého
života. Někdy i na ně činil narážky, ale z po
vzdálí : Třeba prosito lásku k utrpení, řekljed
nou, a pak jest utrpení sladkým. Žil jsem tak po
4 nebo 5 let (v té době byla bolest zvláště krutá,
ale ve skutečnosti trvala ro let). Byl jsem mnoho
tupen, bili mne a nenáviděli. Oh, měl jsem kříž
ky, ba měl jsem jich více, než jsem mohl snésti.
Prosil jsem o lásku k ním a byl jsem šťasten.
Řekl jsem si: Vpravdě, jenom v nich je štěstí.
Nikdy se neohlížejte, odkud přichází utt
pení: přichází od Boha. Bůh nám křížem dává

*) Duch faraře Arského: Katechismus o utrpení.
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vždy příležitost, abychom mu dokázali lásku.
Farář Arsský nepřeháněl, říkaje, že měl více

křížů, než byl s to snésti, neboť v pronásledo
vání se zanedlouho přidružili ke spolubratřím
1 jiní lidé, a tehdy byl dán na pospas netoliko
žárlivosti, nýbrž nejhroznější zášti. Jeho první
odpůrci se vysmívali jeho nevědomosti, kdežto
druzí nevěřiliv jeho mravní život. Dostával ano
nymní dopisy, v nichž se mu vytýkaly hrozné
věci. Jednou ráno, když vycházel z fary, uviděl
na dveřích přilepené nápisy, v nichž ho obžalo
vali, že celou noc propil a zatím on se celou noc
věnoval modlitbě. Vrásky, kterými bylo zbráz
děno jeho čelo, přičítali špatným mravům.

A přecetito bezectní utrhačí nalezli milostv je
ho očích: odpouštěl jim a omlouval je. Věděl
dobře, že ho hanobí a trpěl, že jest Bůh urážen
jejich lží, ale hájil je. Byli pro něho lidmi, kteří
siceneříkajíúplnou pravdu,ale kteřínelžou,tvt
díce, že nic neumí. Radoval se ze všeho, co se
z dopuštění Božího proti němu mluvilo, „„vida
v odsouzení světa požehnání nebe““,posílen po
hrdáním, jímž ho zahrnovalo tolik lidí, zároveň
ho tím chránících před sebeláskou, utěšen myš
lenkou, že biskup, vida ho „ležícího u jeho no
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hou, jako kus bláta“ —sám se tak jednou vy
jádřil —nebude váhati jednati s ním, jak zaslu
huje, totiž vyžene ho z fary.

Nejkrásnějším bylo, že jehohorlivost neocha
bovala ani na okamžik nespravedlivými útoky a
že v žádné jeho práci nebylo znáti vnitřní utrpe
ní. Kázal, zpovídal, dával tady tak moudté jako
dříve a nikdo netušil, že při vykonávání povin
ností kněžského úřadu se sám obviňuje, že ho
není hoden. Komusi odpověděl později na otáz
ku, jak st mohl v tak dlouhém pronásledování
uchovati klid nezbytný kplnění všech kněžských
povinností: „„Konámemnohem více pro Boha,
konajíce něco bez radosti a bez chuti. Pravda,
ustavičně jsem myslil, že mne vyženou, ale oče
kávaje, počínal jsem si, jako bych neměl nikdy
odejíti.““Tento klid bude se jeviti ještě podivu
hodnější, zvíme-li, že při pronásledování lidmi
nebyl ušetřen ani útoků pekla*), které, samy se

wbva
+)I když všichni světci bývají navštívení utrpením,jež je očišťu

je a vede k dokonalosti, jest přece mezi nimi určitý rozdíl. Apošto
lové, kteří žili mezi lidmi a obraceli je, jako sv. František Regis,
byli pronásledováni lidmi. Poustevníci, kteřížili jako svatý Antonín
na poušti pro vlastní zdokonalení, byli trápení ďábly. Tato utrpení
neminula faráře Arsského, ačkoliv byl hlavně mužem apoštolským,
snad proto, že apoštoloval za podmínek, které do jisté míry sbližo
valy jeho život se životem poustevníků. Zdaž tento apoštol dne se
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bou dosti kruté, tozmnožovali ještě nepřátelští
lidé.

Mnozí se snad usmějí při čtení dalších stránek
a budou pochybovati o jejich pravdě. Nebudou
prvními, ale nebudou mysliti a tvrditi nic jiného,
než co svět myslil a tvrdil ještě za života Světco
va, s lidmi 1kněží, kteří byli ještě nedůvěřivější!
Neboť sotvase rozšířilazvěst,žefarářArsskýjest
pokoušen dábly, a ještě dříve snad, se již tomu
na okolních farách smáli. Kněží vytýkali svaté
mu knězi, že jest snivec, že má slabou obrazo
tvotnost, že nemá v hlavě vše v pořádku, a že
jeskyně, z níž vycházejí démoni, jest obyčejný
hrnec, v němž plesnivěly jeho brambory. „„Můj
drahý faráři, žijte jako ostatní, jezte pořádněji,
vaše hlava se uzdraví a uvidíte, že ďáblové zmi
zejí.““

Trvala třicetpět let.
Úkol popsati toto dlouhé mučednictví byl u

lehčen historikům vlastními sdělenímiSvětcový
mi. Opakovali jeho slova. Nemluvil s větší ode
vzdaností o žádných jiných věcech, poněvadž
doznával rád, co ho podle jeho mínění ponižo

nestával v noci poustevníkem? Ostatně pronásledování démonů
měla u něho jiný cíl než u poustevníků: bránila jeho apoštolátu.
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valo a zamlčoval, co by ho mohlo povznésti.
Jaké byly radosti jeho vnitřního života? Známe
jich málo, neboť o nich mluvil jen zřídka a vy
hýbavě. Ale ježto neviděl v ďábelských útocích
nic, co by mu bylo ke cti, odpovídal bez obtíží
na otázky, týkající se jich. „„Nás,““děl mu jednou
jeho kaplan, „„démon nechává v klidu.“ „/To
proto,““ odpověděl Vianney,„„že jste dobří.“ Ta
to věta vysvětluje jeho doznání.

Nuže, jak vypravoval, útočil na něho ďábel
takto: Na počátku na něho doléhalo zoufalství
a to silou nebývalou. Představoval si stále své
chyby a nedokonalosti. Viděl nebesa uzavřená
a peklo otevřené. Jeho apoštolát se mu jevil cha
bým. Pomyšlení bylo tím bolestnější, že po celý
život opravdově věřila že nepochybovalani tro
chu o ráji, který se mu zdál nyní býti uzavřen.
Bylo tím nebezpečnější, že mohlo omeziti jeho
horlivost, která, aniž si toho byl vědom, vyko
nala již mnoho dobrého. Ale ježto pokušení mu
nemohla znechutiti jeho povinnosti, vymyslildá
bel jiná.

Dalekslabosti a nepřístupen halucinacím, jak
o němroztrušovali jeho spolubratří, farářAtsský
nevěřil na počátku v mámení dábelská. Až te
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prve tehdy, když marně si hleděl rozumně vy
světliti první zvláštní nástrahy, které mu zne
možňovaly spáti, pochopil jejich povahu.

Jednoho večera zabušil kdosí prudce na dve
ře. Otevřel okno a tázal se: „Kdo tam?““Nikdo
neodpovídal. Když se bušení opakovalo, tento
kráte na dveře u schodiště, znovu se tázal, a opět
neobdržel odpovědi. Ježto mu dal právě hrabě
nádherné ornáty, které uschovával na faře, mys
lil, že zloději pokoušejí se vloupati se k němu.
Proto poprosil několik odvážných lidí, aby byli
na stráži. Uslvšeli po několik nocí rámus, ale nic
nenalezli. Hledali ve zvonici, ale matně. Vzbou
řili jiné, ale opět zbytečně. Byli zděšení, 1sám fa
tář měl strach. Když jednou v zimě uslyšel totéž
bušení, vyskočil s postele a běžel na dvůr, pře
svědčen, že ve sněhu nalezne stopu neznámých
pachatelů. Ale neviděl nikoho, neslyšel nic, na
sněhu nebylo jediné stopy. Tehdy pochopil, že
ho chce pronásledovati dábel.

Měla-li tato znamení hlavním cílem poděsiti
ho, tedy lze říci, že se jim to nezdařilo. Kněz
měl, pravda, strach, když myslil na útoky zlých
lidí, ale zvláštní věc: když měl jistotu, že pochá
zejí od démonů, nelekal se již tolik.
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Ostatně hlavním cílem jeho nepřátel bylo ma
řiti jeho apoštolát tím, že by vysílili tělo 1 du
cha. Vše bylo tak nastrojeno, že mu byl úplně
znemožněn spánek. Nejčastěji slyšel jednotvát
ný hluk, který více než co jiného způsobuje ne
spavost a hluk se opakoval zase v jiném zabat
vení, snad proto, aby si naň nezvykl. Hned ja
ko by někdo řezalpilou dřevo nebo štípal, hned
jako by zarážel do dřevahřebík. Jindy se mu zdá
lo, že před farou pochodují pluky, nebo že nad
jeho hlavou poskakuje stádo ovcí, pod oknem
utíkal kůň, nějaká ruka bubnuje mu hned na
stolku, hned na krbu, hned po džbáně s vodou,
že všechny lyonské vozy přejíždějí po jeho po
dlaze, nebo že tozvášněný lid v cízí řeči se hádá
na dvoře. Toto poslední pokušení se opakovalo
po několik nocí po sobě a srovnával řečdémonů
mluvících na dvoře s dialektem Rakušanů, které
potkal, když se ubíral z Lyonu do Grenoblu, aby
byl vysvěcen na kněze. Někdy se otevřely rázem
dveře a kdosi ho oslovil jeho jménem. Pak se na
něho sesypaly nadávky, z nichž nejčastější byla:
Ty požívači brambor! Potom se třásl vešketen
nábytek a záclonami třeseno takovou silou, div
se netoztrhly. Několikráte byl shozens postele.
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Rádi bychom slyšeli od P. Vianneya vysvětle
ní, jak snášel tyto útoky, které rušily jeho spá
nek, jehož tolik potřeboval po celodenní únavě.
Ale je-li sdílný o náporu nepřítele, jest skoupý
na sdělení způsobu, jímž se proti němu bránil.
Nicméně z několika doznání, která přece unikla
jeho pokoře, chápeme,že jeho trpělivost dosáhla
posledních možností heroismu, a že leckdyse jí
zbavil nepřítele.Tak vypravoval, že si jedné no
cí, kdy byl týrán silněji než obyčejně, řekl: „„Můj
Bože, obětují ti tuto hodinu za obrácení hříš
níků.“ Po těch slovech nastalo ihned mlčení.Ně

kdy, jako činila 1svatá Terezie a tolik jiných svět
ců, kteří byli pokoušení ďáblem, zbavil se „„zlo
ducha“, jak ho nazýval, několika ranami. Jindy
zase mu řekl: „Půjdu do ústavu a řeknu dětem,
jaký jsi nepoctivec, aby tebou pohrdaly““a ďábel
hned zmizel. Marně se snažil rozčiliti ho a při
vésti z míry, nebo zarmoutiti ničením předmětů,
které mu byly drahé, poskvrňováním svatých
obrazů, které měl rád. Svatý kněz trpělivě vše
snášel a ani si nepostěžoval, že nemůže spáti.

Něco ho v těchto pokušeních neobyčejně po
silovalo. Počínala nebosílila tehdy, když někte
rý veliký hříšník jel do Arsu. Proto se 1radoval,
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když opět po nějaké přestávce se vracela, neboť
byla znamením, že jeho hrozné noci budou od
měněny krásným obrácením. Neklamal se.

V posledních letech jeho života byla pokušení
stále řidší a konečně měl nocí klidné. Dorážela

na něho jenom po obědě, když byl nucen na
chvilku si ulehnouti; ustala docela až teprve šest
měsíců před smrtí.

Pronásledování lidská opadla dříve.
Vianney byl obhájen[tím, o kom myslel, že

ho raní nejsilněji.Biskup belleyský, Msgr Devie,
byl příliš dobrý a příliš moudrý, než aby oběto
val pomluvám lidským kněze, jehož si vážil 1ja
ko člověka 1 jako kněze.

Poslal do Arsu své vikáře, kteří mluvili s P.
Vianneyem, pozorovali jeho čínnost a neshledali
nic podezřelého. Byl vyzván, aby předložil na
biskupství všechny nesnadné případyza své apo
štolské činnosti. Ochotně uposlechl a vypsal
jich asi dvě stě. Msgt. Devie, který je sám zkou
mal, uznal, že kromě dvou, v jejichž rozřešení
s ním úplně nesouhlasil, byla jeho rozhodnutí
úplně správná. Proto nedovolil, aby tupili zpo
vědníka, který s takovou jistotou úsudku roz
řešil tolik těžkých otázek. Když jednou ho před
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ním pomlouvali, zvolal: „„Nevím, je-li farář
Artsský učený, ale vím, že jest osvícený.“

Biskup ujištěn o jeho schopnostech, brzy se
přesvědčili o jeho ctnostech. Několik rozhovo
tů s ním ho velice dojalo. Našel světce v tom,
o němž se mluvilo jako o člověku směšném. A
od té doby hájil energicky jeho zbožnost a jeho
umrtvování, které se zdálo mnohým tak přepja
tým. „„Pánové,“ děl jednou ve shromáždění tó
nem, při němž zmizel každý úsměv, „„přejivám
každému trochu z toho bláznovství, jemuž se
vysmíváte, neuškodila by vaší moudrosti.“ Jin
dy mluvil o něm ještě uctivěji a dodal vážně slo
va, která, jak st přál, měla býti všude opaková
na: ,„Ano, pánové, je to světec, světec, kterého
musíme obdivovati a kterého musíme napodo
bovati.““Tato slova se byla skutečně roznesla po
celé diecést a mnohým zabránila tupiti aspoň ve
řejně faráře Arsského.

Ale více než obhajoba biskupova hájily kněze
jeho ctnosti, které stále krásněly. Abbé Monin
vypravuje zajímavou anekdotu. P. Vianney ob
držel od jednoho spolubratra dopis, který začí
nal slovy: „Pane faráři, když někdo studoval
bohosloví tak málo jako Vy, neměl by nikdy u
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sednouti ve zpovědnici.““Ostatek nebyl přívěti
vější. P. Vianney, který téměř nikdy neodpoví
dal pro nedostatek času na nesčetné dopisy, na
tento odpověděl hned: „„JakVás právem miluji,
můj předrahý a ctihodný bratře. Vy jediný mne
znáte. Poněvadž jste tak dobrý a tak laskavý, že
se zajímáte o moji duši, pomozte mi, abych do
sáhl milosti, po níž tak dlouhojiž toužím, abych
zbaven místa, které nejsem hoden pro svoji ubo
host zastávati, mohl se ughýliti do ústraní a opla
kávati svůj život.“ V tom tónu napsal celý do
pis. Zmaten takovou pokorou, prósil ho knězza
odpuštění.

Tak byla většina odpůrců kněží obrácena jím
samým v obdivovatele a přátele. Snažili se ze
zvědavosti seznámiti se s ním důvěrnějí a to již
stačilo, aby se rozptýlily jejich předsudky. Po
několika návštěvách v Arsu a často již po jediné,
vraceli se vyléčení ze své zaslepenosti a dojatí
jeho dobrotou. Po několika letech neměl již me
zi kněžími nepřátel a druzí se mu přestali vysmí
vatl a tupiti ho.

A přeceještě jednu poslední ránu mu zasadili:
Zrušili jeho sirotčinec.

Ústav prospíval, poněvadž bylo v něm vždy
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přesšedesát chovanek a okolní statkářije rádi při
jímali do služeb. Když paní ředitelkazestátla,vy
bral P. Vianney dvě dívky, sestry Filltatovy, aby
ji nahradily, a poslal je na vzdělání. Ale jeho úsilí
nedovedlo zachrániti ústav, proti kterému se o
zývaly stížnosti s různých stran. Úřady mu vy
týkaly, že není vlastně ani školou, ani útulkem.
Kněžstvo,že jej řídí laici. Někteří obyvatelé, kte
ří byli bohatší, neradi viděli, že jejich dětí jsou
vychovávány s chudými dítkami. A ještě mnoho
jiných výtek snesli. Co vše kritisovali! Oděv,
správu, učení, věk, ve kterém byly dívky přijí
mány. Proti těmto nářkům,jež se donesly 1k bis
kupovi, nemohl farářnic zmoci. V listopadu 1847
Předal u přítomnosti generálního vikáře ústav
představené Sestersvatého Josefa zBourgu. Teh
dy právě přistavoval k ústavu kapli. Sirotčinec
byl zrušen a nové ředitelky z něho učinily pen
stonát.

Ponechaly však bezplatnou školu pro dívky,
od čehož P. Vianney neustoupil. Část jeho díla
trvala a to část nejdůležitější. Chtěl je doplniti
založením školy pro hochy. Ježto jeho osad
nící dali radostně souhlas a svojí pomoc při
slíbil 1hrabě Garet, starosta obce, dědic rodiny
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hrabat z Arsu, mohl otevříti školu pro chlapce
12. března 1849. Svěřil ji Bratřím Svaté rodiny
z Belley.

S oběma prvním!učiteli se hned srdečně spřá
telil, s bratrem Athanasiem, který mu dělal často
sekretáře a který se stal později svědkem při jed
nání o blahořečení a oslavení svého přítele,
1sbratrem Jeronýmem,kterého P.Vianney nazý
valsvým kamarádem. Tento hojiž neopustil. Byl
jeho kostelníkem a strážcem, který ho chránil,
když husté zástupyse tlačily kolem něho. Kaž
dého rána ho oblékal v kněžská roucha a ko

nečně uložil i do rakve.*)
Od r. 1849 byly tedy vyučovány zdarma vše

chny děti arsské a to z podnětu kněze, jehož ne
vědomostise tolik navysmívali. Chudičká vesní
ce Ars předešla o padesát let většinu francouz
ských vesnic.

Nová škola byla mu útěchou za ztrátu sirot
čince. Nicméně zrušení ústavu ho velice bolelo,
ano byla to největší rána, která ho stihla v životě.
Nemohli ho citelněji zasáhnouti, než když ztu
šílí dílo, které sám celé vybudoval, které vytvo
řilpo svém, kterému dal s penězi všechnulásku

*) Život bratta Jeronýma sepsala Marta de Garets.
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svého srdce a jehož udržování ho stálo po dva
cetpět let tolik námahy a starostí. A přece se
sklonil bez odporu před krutou ranou, přesvěd
čen, že Bůh dobře činí, když ho tak zraňuje,
jestliže tak hubí v něm poslední závrati sebe
lásky, která v něm zbyla. Kateřina Lassagneová
vypravujíc o tom, co 1jí způsobilo veliký zármu
tek, vystihuje jistě jeho myšlenku, když praví:
„„BuďBůh za vše požehnán! On sám tak chtěl,
snad proto, aby vzal svému očištěnému služeb
níku i to, co by mu dávalo zadostiučinění z ko
nání dobta.““*)

Farář Arsský poznal tedy vůli Boží v neštěstí,
v němž by jiný člověkviděl toliko zlobu lidskou.
A nemýlil se, neboť budoucnost ukázala, že
oběť,která nejen očistila jeho samého, byla nut
nou pro tozvoj poutí, kterých tolik přicházelo.

Ovšem ústav, který byl zrušen, napomáhal
mnoho jeho apoštolské práci. Právě v prosté

+) KateřiněLassagneové nebylo za těžko uhodnouti, že žije vedle
světce a záhy přišla na nápad psáti si deník, do kterého vepsala vše,
co viděla a slyšela. Po zrušení ústavu sloužila P. Vianneyoví, pokud
dovolil, aby mu někdo sloužil a deník si vedla dále. Její družka
Lardetová se zrušení ústavu nedožila. Po řadu let moudře vedla

správu ústavu a zemřela zbožně, radujíc se, že „„uvidí dobrého Bo
ha““a divíc se, proč pto ni naříkají: „„Chtěla bys tedy““, řekla své
sestře, „„abychzůstala na tomto světě? Nemohu si zde zvyknouti.““

87



místnosti jeho se z něho stával řečník, jehož slo
vo mělo takový půvab. A pak, kolik smutku po

znal v srdci lidském, staraje se o siroty opuštěné
Konečně, ačkoliv to řekl snad, aby dal najevo,
že jeho modlitby jsou slabé,měl snad přeceprav
du, že za obrácení mnohých hříšníků třeba vdě
čitt modlitbám dívek, jejichž prosby je tajemně
přitáhly do Arsu, aby setam káli zesvých hříchů.

Ale úkolem farářeArsského nebylo říditi cha
ritativní ústav, nýbrž obraceti a osvěcovati duše.
Nuže, tento úkol vyžadoval napříštěvšech jeho
sil, jak rozumu tak srdce, všechny chvíle jeho ži
vota. Jižr. 1835mu zakázal Msgr. Devie účastna
velikonočních exerciciích. „„Pročsem chodíte?
Nevíte, že u vás čekají duše?““O dvanáct let po
zději marně si chtěl uzmouti ne dva dny v roce,
nýbrž dvě hodiny, aby dělalněco jiného než zpo
vídal nebo kázal.Duše přicházelyk němu v tak ve
likém množství, dychtivé odpuštění nebo světla,
že se nemohl věnovati jiné věcí než jim, což bylo
jeho životním posláním. A bylo třeba, aby bis
kup dal k disposici řadu misionářů, kteří by mu
pomáhali rozhřešovati.
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KAPITOLA V.

Útěk Světeňv.Jebo spolupracovníci.

Abych nemusil dále přerušovati popis poutí,
shtomáždím v této kapitole několik událostí
vzdálených od sebe několik let. Ostatně doplňu
jí se navzájem.

Když k povinnosti starati se o farnost při
bylo poslání voditi tolik duší spěchajících k ně
mu se všech stran, zděsil se P. Vianney břemene,
které převyšovalo jeho inteligenci i jeho zdraví
a které mu neponechávalo dosti času k modlit
bě. Přesvědčoval sám sebe, že by učinil dobře,
kdyby se uchýlil někam do poustevny. Jednoho
večera £. 1840 opustil svoji farnost. Šel až ke kří
ži u Combes na cestě do Villefranche. Tam seza

stavil a řekl si: „„Plnímteďvůli Boží? Zdaž obrá
cení jedné duše neznamená více, než všechny mé
modlitby o samotě?““Vrátil se s rozhodnutím:
„Půjdu a budu pracovati, dokud nepodlehnu.“

Po třech letech by byl málem podlehl. Tehdy
se domníval, že nemoc, kterou na něho Prozře
telnost seslala, dává mu právo a snad 1 povin
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nost, aby se vzdal svého kněžského působení.
Bylo to na počátku května t. 1843. Každého

májového večerakonal kratší promluvu. Třetího
dnecítil takovou ochablost, když se měl ujmouti
slova, že byl nucen sestoupiti s kazatelny a uleh
nouti. Dostal těžký zápal plic. V dalších dnech
se nemocještě zhoršila. Horečka byla stále prud
ší, bezvědomí stále častější. Tři lékaři, kteří ho
ošetřovali, prohlásili, že není téměřžádné naděje
na uzdravení...

Celá farnost truchlila. „Nedovedete si před
staviti,“ napsala hraběnka Garetová 10. května
ft. 1843, „„úchvátnějšího, dojemnějšího, zbožněj
šího pohledu, který máme bez ustání od one
mocnění toho svatého muže.Slzy anářek, kostel,
který se zdá bez něho prázdným a který se přece
ustavičně plní plačícím množstvím, jež se vrouc
ně modlí srdcem, myslí, vzbuzováním důvěty a
dojemné zbožnosti... Na všech oltáříchplanou
svíce, všichni se modlí růženec. V prvých dnech
bylo třeba postaviti ke dveřím fary stráž, aby za
držela zástup, který se zvědavě tísnil před farou,
přeje sl ještě spatřit milovaného nemocné
ho, obdržeti od něho poslední požehnání. Ne
mohli utišiti zástup, až světec pozdvihnuv se na
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svém lůžku, udělil všem generální požehnání.
Byl povolán jeho zpovědník, aby mu udělil

poslední pomazání. Ježto lékaři doporučovali,
aby pokud možno byl nemocný ušetřen většího
vzrušení, rozhodli kněží v Arsu přítomní, že ne
dajízvoniti. Vianney slyšel jejich rozhovota ob
rátiv se k osobě, která u něho stála nejblíže,
prosil: „„Zvoňte,zdaž se nemají modliti osadníci
za svého faráře?“

Při prvých zvucích zvonu opouštěli osadníci
domy a celá farnost doprovázela Tělo Páně až
k faře: kněží, hrabě Prosper Garet a jeho dva
synové i několik vybraných lidí se dostalo do
místnosti, ve které ležel nemocný, zatím co lid
klečel, modlil se a plakal na dvoře a na návsí
před farou. Když se tázali nemocného, věří-li
všem pravdám náboženským, odvětil: „„Ni
kdy jsem o nich nepochyboval...“ Odpouští-lí
svým nepřátelům : „Nikdy jsem nepřál nikomu
zlého.“

Tento obřad, o kterém se zmiňuje dopis hra
běnčin, se konal bud ro. května, nebo předchá
zejícího dne.

V pozítří lékař, který léčil nemocného, zkou
mal mu puls a pak prohlásil, přesvědčen o na
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prosté pravdě svých slov: „„Již mu zbývá jen
několik minut života.“

Umírající slyšel zřetelněrozsudek, jenž ho od
suzoval, a jat nesmírnou bázní před přísností Bo
žího soudu, prosil Boha, aby ještě odložil den
toho hrozného setkání.

Vypravoval sám za čtyřiměsíce po uzdravení,
když dlel v Dardilly u svých drahých, jaká úz
kost ho sevřelav té tragické hodině. „Kdykoliv
budete, sestřenko,““děl, obraceje se k paní Fayol
lové z Ecully, „„dlítiu lože umírajícího, posilu
jíc ho útěchou a připravováním na setkání s Bo
hem, těšte ho ustavičně, i kdyby najednou zdál se
dokonávati. Hle, co se mi přihodilo za poslední
nemoci, když mne všichni odsoudili a nechali
mne, aniž mi řekli slovo, přesvědčení, že se blíží
má poslední hodinka. Čekal jsem tedy na soud
Boží, když lékař, zkoumaje mi puls, děl: „Zbý
vá mu jen několik minut života.“ Slyše tato slo
va, myslil jsem na sebe: „Za několik minut se
octneš před tváříBoží. Objevíš sepřed ní s prázd
nýma rukama“, a pak přivzpomínce na tolik lidí,
kteří stojí tam u dveří a přišli zdaleka se zpoví
dat, poroučeje svoji duši Panně Marii a svaté
Filomeně, jsem si pravil: „Pane, jsem-li ještě
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k něčemu, neber mne ze světa.“V té chvíli jsem
cítil, že život se ve mně obrozuje a síly se mi
vracejí.““

V době, v níž se takto znovuzrodil kněz k ži
votu, byla sloužena na jeho úmysl a na jeho přá
ní, jež dříve projevil, mše svatá u oltáře svaté
Filomeny. Pertinant, učitel, který dlel u lůžka
umírajícího, viděl jasně, aniž si to dovedl vy
světliti, odlesk vnitřního dramatu ve výrazu je
ho tváře. „„Předmší svatou,““ vyprávěl později
při blahořečení, „vypadal P. Víianney jako ně
kdo, kdo má htozný strach. Zpozotoval jsem na
něm cosi kromobyčejného, velikou úzkost, ne
zvyklý děs. Pozoroval jsem všecky jeho pohyby
se zdvojenou pozotností a myslil jsem,že již vy
dechne naposledy. Ale jakmile vstoupil knězk ol
táři, pojednou se uklidnil. Připadal mí jako člo
věk, jehož potkalo něco milého a příjemného.
Sotva skončila mše, zvolal: „„Milýpříteli, stala
se se mnou nesmírná změna, uzdravil jsem se.“

Nemoc skutečně od toho okamžiku ustupo
vala; sil pomalu přibývalo a v pátek dne 19. re
konvalescent mohl se dáti donésti do kostela;
padl na kolena před svatostánkem, zasvěcuje
bezpochyby službě Boží léta, jež mu zbývala.
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Pakšel dlouze modlit se do kaple své drahé svě
tice, jejíž přímluvě, jak hlasitě provolával, vdě
číl za své uzdravení.

První mše sv., kterou sloužil, byla velkou slav
ností a ty slavnosti se opakovaly po celý týden.
Do kostela ho vedl Pertinant o půl jedné hodině
po půlnoci. Bylť tak zesláblý, že nemohl vy
držeti lačný až do rána. Když vešel do kostela,
rozezvučely se zvony a ze všech domů vybíhali
Jidé na noční mši. Ačkoliv bylo nazítří Nanebe
vstoupení, připadalo všem, jakoby obcovali půl
noční mši svaté vánoční. Jejich obličeje zářily,
jejich oči nemohly se nasytiti pohledu na svého
faráře. 6. června vyvrcholilo jejich štěstí, když ho
poslouchali, slyšeliznova jeho slovo, jehož prvo
tiny chtěl dáti dětem přivyučování náboženství.

Ale tato radost netrvala dlouho. Rozneslať se

zvěst, že brzy ztratí živého toho, jehož po těžké
nemoci přijali s takovou radostí a zprávata byla
odůvodněna. FarářArsský prosil o život, aby se
připravil na smrt ; a zdálo se mu, že nemoc ukon

čila jeho apoštolát a že nebe, vrátivší mu zdraví,
mu dalo 1 svobodu, aby se uchýlil do ústraní.

Cítil se úplně sptoštěn svých povinností, když
mu biskup poslal kaplana.
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Již t. 1839 pomáhal mu několikrát vždy po
tři neb čtyři měsíce kněz z diecése montpelliet
ské, abbé Tailhades. Přišed s procesím, byl zdr
žen v Arsu Vianneyovým kouzlem svatosti a
přáním, zavděčiti se mu. Služba, kterou mu ten
to pomocník prokázal, přesvědčilaho, že by po
třeboval kaplana, a pronesl přání, aby ho v jeho
činnosti podporoval.

Po těžké nemoci poslal mu Msgr Devie abbéa
Raymonda, faráře savigneuxského, který mu byl
kaplanem plných deset let. P. Vianney miloval
velice mladého kněze, který sám vícekrát do
žadoval se té cti, býti přidělen službou tak
svatému faráři.

Když přišel do Arsu mladý, činný a horlivý
kněz, který nad něho podle jeho názotu nesko
nale vynikal, soudil, že jeho farnost získá
změnou, když mu odevzdá faru a rozhodl se
zapadnouti někam do neznámého kraje, kde by
prožil poslední dny svého ubohého života, jak
říkal.

V noci z 11. na 12. září svůj záměr uskutečnil.
Nemluvil o tom nikomu mimo ředitelkám„„Pro
vidence““,jež požádal, aby toho nikomu nesdě
lovaly. Ale jeho slova slyšel kdosi venku a hned
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byla všem známa. Nastává noc. Nic neobvyklé
ho. Pojednou mezi jednou a druhou zpozotují
slabé světélko a farář vychází zadní brankou z fa
ry. Několik osob se snaží zadržeti ho : běží,chvá
tají za ním. Dává se na útěk, zaměřuje na po
stranní cestičku a uniká pronásledujícím. Prová
zí ho věrný Pertinant až do otcovského domu
v Dardilly, kamž dochází po sedmihodinové
rychlé chůzi s rozdrásanýma nohama. Zůstává
tam, aniž o tom kdo ví a Arsští nejméně.

Jeho ovečky, abychom zaměnili role podo
benství dle šťastného výrazu hraběnky Gareto
vé, začaly ihned hledati svého pastýře. Hrabě
Garet odchází do Dardilly, nenalézá ho tam a
píše mu zoufalý dopis. Kateřina Lassagneová
mu sděluje, že ústav je téměřprázdný, že zůstalo
v něm jen patnáct dívek. Hospodský, který se
bál, že mu něčím ublížil a zavinil jeho útěk, mu
píše: „„Pane faráři, prosím vás, abyste nás
neopouštěl. Víte, že jsem vám vždycky říkal
a opakuji to i nyní z plna srdce: „Nelíbí-li se
vám něco v mém domě, udělám, co sí pře
jete..““

Tyto dopisy dojaly faráře nesmírně a zviklaly
již jeho rozhodnutí. Měl důkaz, že nikde se úplně
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neosamotní a že všude, ať kamkoliv se uchýlí,

přijdou za ním poutníci.
Od 15. září byl již v Dardilly, kde ho nesktý

valí dosti obezřetně, obléhán návštěvníky. Pout
níci prosili, aby je vyzpovídal a musil proto žá
dati arcibiskupa o svolení. Sešli se všichni přáte
lé z Dardilly a Ecully. V neděli 17. září přispě
chaly velké zástupy z Lyonu, a když zvěděli
Arsští, že jejich farář jest v Dardilly, vypravili
se za ním rovněž.

Vianney tedy jen změnilmísto poutí. Zdaž byl
takovým cíl jeho útěku z Arsu? Tak se tázal,
když ho navštívil P. Raymond, který mu přiná
šel dopis od biskupa. Msgr Devie nesouhlasil,
aby Vianney opustil jeho diecési, neboť by tím
ztratil svatého kněze, anavrhoval mu, aby se bud
uchýlil k Naší Paní v Beaumontu, nebo ještě lé
pe, aby se vrátil do Arsu.

Dne17. září ráno opustil P. Vianney Dardilly,
ale jeho odchod nezůstal nepovšimnut. Neboť
nyní ho zase hlídali Dardillští, doufajíce, že zdě
dí poklad, který dosud uchovávali Arsští. P.
Raymond ho očekával a oba kněží se vydali do
DBeaumontu.

Na cestě kráčeli kolem kostela. Vstoupili apo
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kleknuvše, modlili se brevíř. Když povstali, byl
kostel naplněn věřícími.FarářArsský byl poznán
a ihned přibývalo zástupu. Marně utíkal před
poutníky ; všude, kde se jen na chvilku zastavil,
se tvořilo procesí. I řekl P. Raymond P. Vian
neyovi, že nemůže propustiti tyto hodné lidi,
aniž jim dal chleba evangelia a farář odhodlav
se, mluvil jim s uchvacujícím nadšením.

Večet se zastavili oba pocestní u Beaumontu
a druhého dne sloužili mši svatou ve staté sva

tyni Panny Marie. Právě konali díkučinění, když
se P. Vianney naklonil ke svému kaplanu a po
šeptal mu odhodlaně: „„Vratmese do Arsu.“

Vydali se ihned do Savigneux. Farář si na
chvilku odpočinul a P. Raymond odeslal dopis
do Arsu, aby oznámil, že jejich farář se opět
vrací.

V mžiku byli všichni na návsí. Na počátku
nechtěli ani věřiti radostné zprávě a tázali se,
kdo ji poslal. Chtěli viděti osobu, která ji do
nesla. Když byli přesvědčení, že jest pravdivá,
svolali ihned všecky dělníky s polí. Běželi do
zámku, upozornit starostu. Poslali lidí na cestu
k Savigneux a sami se tísnili na kraji vsi. Koneč
ně kdosi vykřikl: „Již jest zde.““A tehdy bys byl
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svědkem neslýchaného zjevu : smějí se, pláčí, po
klekají, líbají mu tuce, dotýkají se jeho kleriky.
On se usmívá a praví: „„Bylotedy vše ztraceno?
Nuže, vše jest zase nalezeno.““Objal hraběte Ga
teta a v jeho osobě všecky své farníky. Pak obe
šel náves, opítaje se o támě P. Raymonda a vkro
čil do kostela za hlaholu všech zvonů.

Druhého dne opět začalsvojí práci v Ars, kte
ré, jsouc po celý týden opravdovou pouští, tá
zem oživilo.

Po čtyřech letech, £. 1847 vydal se do Lyonu
ke kapucínům ve čtvrti Brotteaux a prosil o při
jetí. Když ho P. Leonard vyslechl, poradil mu,
aby zůstal farářem: „„Vašemísto není u nás,“
pravil mu. „„Aleponěvadž milujete náš řád, při
jmu vás do třetího řádu sv. Františka.““Rok nato
zavedl P. Leonard třetí řád v Arsu. P. Vianney
byl již v třetím řádu Panny Marie od 8. prosince
1846. Ale tehdy se mohl člověk státi členem ně
kolika třetích řádů.

Po pěti letech chtěl opět vstoupiti do řádu.
Obdtžev nové kaplany, domníval se, že ho již
farnost nepotřebuje.

R. 1833 dva vzácní kněží, P. Mury a P. Con
vert založili společnost diecésních misionářů.Dí
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lo odpovídalo tolik potřebám doby, zakladatelé
měli ihned tolik práce a pracovali tak horlivě, že
po sedmiletech oba dva podlehli v půlroce. Ří
zení společnosti bylo svěřeno knězi Cameletovi,
který přenesljejí sídlo do Bourgu 4 Pont-d' Ain.
Brzy se spřátelil důvěrně s P. Vianneyem. Žádné
dílo nemohlo býti skutečně milejší farářiArsské
mu, než diecésní misie, které mu připomínaly
první doby jeho apoštolského života, na něž stá
le rád vzpomínal. Podporoval P. Cameleta svý
mi radami, svými modlitbami, svými příspěvky.
Když zvěděl o farnosti slabé víry, ihned sehnal
2.000 franků a složil je na biskupství s úmyslem,
aby v oné osadě byla uspořádána misie každých
deset let. A tak stůma stům farností zajistil mi
sie vždy po desíti letech.

Věda, že diecésní misionáři st ho váží jako
otce, Msgr Devie mu je chtěl dáti za spolupta
covníky. Jeho nástupce, Msgr Chalandon, úmysl
uskutečnil.

Nejdříve se usídlil trvale v Arsu jeden misio
nář, abbé Toccanier. Ale brzy přišli i jiní, takže
zanedlouho téměřvšichni členovésídlili více mé

ně v Arsu. Mezi nimi 1abbé Monnin, který na
psal později Světcův životopis.
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Shoda mezi farářem a misionáři byla vždy tak
úplná, že po jeho smrti byli ustanovení strážci
jeho hrobu a supetiot společnosti,abbé Camelet,
byl po P. Vianneyovi prvním farářem arsským.

P. Toccanier, který byl hlavním svědkem při
jednání o blahořečení, získal brzy u P. Vianneye
naprostou důvěru. Svěřilmu největší důvěrnosti,
dával mu důkazy největší lásky. Jednou, když se
vracel po delší nepřítomnosti do Arsu, pravilmu
P. Vianney, objímaje ho: „„Ach,milý příteli, ja
ké štěstí, že jste přišel. Často jsem myslil, že za
vtžení jsou velice nešťastní, jsouce odloučení od
Boha, poněvadž působí již tak velikou bolest,
jsme-li odloučení od těch, které milujeme.“

Ale v den, kdy tento kněz, kterého měl jedno
ho dne tak milovati, mu byl poslán, přijal ho
chladně. Neboť pomýšlel na nový útěk.

Druhého dne po příchodu svého spolupra
covníka, v neděli 3. září 1853, navštívil P. Vian
ney Kateřinu Lassegneovou a Johanu Filliato
vou, které mu sloužily po zavření„Providence“
a oznámil jim, že večer odejde z Arsu. Prosil je,
aby o tom pomlčely. Ale i tehdy, jako před desíti
léty, jeho plán ztroskotal.

O půlnoci, když otevřel dveře, vidí na prahu
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P. 'Toccaniera a dva členy Svaté todiny, bratta
Athanasia a bratra Jeronýma. Bratr Athanasius
hrozí, že zazvoní. „„Zazvoňte,““odpověděl suše,
„„anechte mne odejíti.““P. Toccanier mluví k ně
mu, jak nejlépe umí, a pak, když se zdá každé
slovo matným, upozorňuje ho, že mu vezme
brevíř, a teprve tehdy P. Vianney se vrací, aby
vzal knihu, kterou — jak myslil — zapomněl.
Vtom muukazuje P. Toccanterpodobiznu Msgta
Devie: „„Panefaráři, popatřte na Msgra Devie.
Jsem jist, že v tomto okamžiku se na vás hněvá.
Musíte míti v úctěvůli biskupovu po celýjehoži
vot, a ještě více, když je mrtev. Vzpomeňteslov,
která vám řekl před desíti léty.“ P. Vianney byl
pohnut, ale ne přesvědčena koktal: ,,„Monsignor
mne nebude hubovati. Ví dobře, že musím opla
kávati svůj bídný život.“ Hrabě Garet, který
v té chvíli přiběhl, též ho nemohl přemluviti.
Sotva mu naslouchal, suše mu odpovídal a hlu
chý ke všem domluvám odháněl všechny, kdo
zastoupili schodiště.

Ale v ulici byl zaražen. Vesnice, probuzena
zvukem, oživla. Muži, myslíce na oheň, přinesli
s sebou nádoby. Jiní, majíce zase strach z jiné
nehody, přišli s holemi, kosami nebo puškami.
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Ale slovo tak často opakované: „„Panfarář, pan
farář,““jim připomínalo útěk před desíti léty a
pochopivše, očse jedná, volali jednohlasně : „„Zů
staňte s nátní, zůstaňte s námí.““

„Chvíle se mi zdála vhodnou,“ vypravoval
později P. Toccanier, který nám podrobně líčil
událost, „„abychpodnikl poslední pokus. Řekl
jsem mu s plným přesvědčením slova, která Bůh
vložil na mé tty. Již se na všechna nepamatuji,
vzpomínám jen těchto: „Vy, pane faráři, který
znáte tak dobřeživot světců, zapomínáte na hot
livost vytrvalého a šlechetného svatého Martina,
který maje již ruku na koruně, zvolal: „Nevzdám
se práce.“ Opustil byste svou brázdu před veče
rem? ... Zapomínáte slov sv. Filipa Nerejského:
„Kdybych byl již na prahu ráje, a hříšník mne žá
dal o pomoc, zanechal bych kůr andělský a vy
slechl bych ho?“ A vy, pane faráři, byste se odvá
žil nechati nedokončeny zpovědí těch ubohých
hříšníků, kteří přišli z takové dálky? Nebudete
odpovídati před Bohem za jejich duše?“

Po těchto slovech vypukl lid v pláč. Farníci
1 poutníci obklopili P. Vianneye, tlačili ho, ba
nesli ho ke kostelu. Jde do chóru, pokleká, modlí
se dlouho a pláče, jde do sakristie, rozmlouvá
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s hrabětem Garetem a pak se vrací do kostela,
kde všecko množství úzkostlivě sleduje každý
jeho pohyb.

Ráno ho přemlouvaly osoby, kterých sí vážil,
aby upustil od svého úmyslu. Nechtěl ničehoslí
bití. Ale v další dny mu dal Bůh pochopiti ne
obyčejnými milostmi, že dobře učinil, když obě
toval svoji lásku k samotě spáse duší. A když na
něho naléhal P. Toccanier, aby mu pověděl,proč
chtěl odejíti, odpověděl, že „chtělznáti vůli Bo
ží“; nyní by mu mohlříci: „„Zemřel-lijsem jako
farář, Tys tomu chtěl.“

Kdyby se mu byl zdařil jeho plán útěku, byl
by vstoupil k Maristům P. Colina, svého býva
lého spolužáka, jehož vždycky velice miloval.
Tento založil na Rhoně u Naší Paní Neyliěrské
jakousi mírnější trappu a společnost ustavičného
klanění Nejsvětější Svátosti. Tam sechtěl P.Vian
ney uchýliti. Měl již připravenu místnost a oče
kávali ho, když zvěděli, jak jej osadníci zadrželi.

Již nechtěl opustiti svůj úřad a když po dvou
letech chtěl navštíviti sourozence, viděl, že Pro
zřetelnost mu nedovoluje ani na den opustiti
Ars, kde ho čekalo tolik vážné práce.

Dne 26. ledna 1855 umíral jeho bratr Franti
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šek a jeho synovec pro něho přišel. Vsedl do
vozu se svým synovcem, P. Toccanierem a bta
trem Jeronýmem. Po krátké jízdě přišlo mu ne
volno a za chvíli vrhl. Sestoupil a kráčel asi ho
dinu, opíraje se o bídnou hůl, za níž zaplatil
40 haléřů člověku, jehož potkal (nechtěl, aby
mu uřízli v lese kus dřeva, ježto by to byla
krádež).V Parcieux prohlásil, že již nemůže dále
jíti.

Vrátili se, zatím co P. Toccanier šel do Dardil
ly, aby přinesl umírajícímu bratrovo požehnání.
V Trévoux potkali povoz, který jel z Ars. Pout
níci, poznavše P. Vianneye, sestoupili a dopto
vázeli ho až do kostela.

Nevzdálil sezAtsu, do kterého přicházela přes
čtyřiléta procesí, jež mají tak velikou důležitost
v dějináchFrancie XIX.století a která dávají ží
votu, o němž vypravujeme, tak původní ráz.
Jistě že již viděla Francie muže pokorného
a zbožného, který ovládal duše, a který dovedl
jako důkaz svého nadpřirozeného poslání zkto
titi přírodu. Ale již dlouho se u nás takový pří
pad neopakoval. A ježto světci se nenapodobují,
měly pouti arsské karakter, jakého nenalézáme
jinde v dějinách svatosti. Popíšemeje, vysvětlí
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me, jak svatý farář vábil zdaleka duše, aby je
obrátil, jak osvětloval povolání a dával vznik
krásným dílům, jak utěšoval a jak uzdravoval.
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KAPITOLAVI.

Jak vypadalypouti.

Mezi tokem 1825—1830začali přicházeti do
Arsu poutníci. V několika letech jich tolik při
bylo, že bylo třeba pětkrát denně dojíždětí pro
ně a připtaviti několik hostinců. Často se ne
dostávalo místa, a tehdy obyvatelé arsští je sami
ubytovávali ve svých příbytcích. Stávalo se, že
osm nebo deset cízinců se tlačilo v noci v malič

kém pokojíku, aniž mohli dostati něco k jídlu.
Lidé, kteří byli zvyklí na pohodlí, byli rádi, když
mohli dostati aspoň takový byt. ,,UArsskéhofa
ráře,“ pravil jeden poutník, „„sezapomíná 1 na
věci nejnutnější k životu. Ať špatně ubytován,
bez jídla, třebas musel časně ráno vstávati a spo
kojiti se s nejmenším místečkem, ať je odstrko
ván, vše člověk obětuje: zimu, hlad, žízeň, 1noc,
jen když může slyšeti několik slov Světcových.“

Přicházelido Arsu lidé z nejvzdálenějších pro
vincií francouzských, z Bretaňska, Béarnska,
Flanderska, z Languedocu. Přicházeli z Belgie,
Anglie, Ameriky. Přišly řeholnice všech mož
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ných kongregací a venkovanky ve všech mož
ných krojích. Bylo tam někdy viděti více růz
ných krojů, než o trhu u sv.Jana Mauriennského.
A netoliko krojů. Před obyvateli arsskými, une
senými, ale nedivícími se, že talent, bohatství,
původ se přišly skloniti před svatostí, kráčeli
biskupové, mezi nimi i kardinálové de Bonalda
Msgr Dupanloup, představení řádů, generálové
a prefekti, profesoři universit a obchodníci, ban
kéři a členové vznešených rodin. Otcové přivá
dělí do Arsu všechny své děti, správcové ústavů
všechny chovance. Farářové přicházeli se svými
osadníky. Když se vrátil některý poutník, spě
chali tam po jeho vypravování další, a nikdy se
nepřetrhl řetěz, který tvořila toliko sdělení ústní,
poněvadž před jeho smrtí ani noviny, ani knihy
nešířily slávu faráře Arsského.

Kdyžvstoupil poutník doVillfranceneboTé
voux, odkud bylo spojení poštou do Arsu, slyšel
mluviti jenom o P. Vianneyovi. Dospěv na ná
ves arsskou, viděl v krámech jen jeho podobiz
ny. Sotva vstoupil, spěchal do kostela, aby ho
spatřil, a neviděl ho samého, nýbrž vším, co ví
děl, počal chápati, jak hluboce působí prostý
kněz na duše.
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V chóru čekalo padesát, šedesát, sto lidí, až se
budou moci dostati do malé sakristie. Ač jich
bylo tolik, přece nebylo mezi nimi nepořádku
ani nepokoje. Na jejich obličejích bys nezahlédl
nudy neb únavy, ale viděls jen usebrání, lásku,
zanícení, úzkost svědomí, obtíženého hříchy.Na
otázku, jak dlouho čekají,odpovídali : „Oddvou
hodin ráno, od půlnoci, když otevřel pan farář
kostel.““ Někteří zůstali v kostele od večera a

přespali v chrámové předsíni. Noví příchozí byl
tedy zmaten, zvěděv, že lidé jsou s to obětovati
často celou noc a celý den, čekajíce ne na nějaké
zvláštní divadlo, nýbrž na spásu duše, a jistě, že
rady, které dostávali v sakristii, byly velice vzác
né,když se platilo za nětak ohromnou únavou.

Ženy byly v lodi. Tam byla ještě větší tlačeni
ce, ještě více zápalu, ale ovšem daleko méně po
řádku. Bylo třeba zavésti jakousi policii a před
sednictvo celého shromáždění. Několik mužů

dobré vůle jako četníci udržovalo na místech
nejnetrpělivější, které chtěly co nejdříve se zba
viti tíže svých hříchů a nechtěly uznati, že nejdří
ve přijde na řadu, kdo první přišel.Železná závo
ra, která uzavíralakaplisv. Jana Kftitele, kde stá
la zpovědnice, vpouštěla vždy jen jednu osobu.
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Podívaná na muže a ženy, kteří plnili kostel
a v modlitbě čekali, až přijde na ně řada a budou
moci mluviti s P. Vianneyem, trvala dlouhé a
dlouhé hodiny, neboť zpovídal průměrně šest
náct hodin denně, často osmnáct, nikdy ne méně
než patnáct. A to trvalo přes třicet let.

V určitých chvílích byli všichni poutníci vý
trženi ze svých jednotlivých rozjímání, všichni
se zahleděli na jedno místo a všechna srdce jed
notně zabušila.

V sedm nebo v osm hodin ráno podle doby
sloužil P. Vianney mší svatou, šel k místu, kde
se podávalo, aby požehnal medailky, růžence,
děti, které mu předváděli. Po celou dobu upírali
věřící své oči na jeho křehkou postavu. Hleděli
na jeho tělo tak slaboučké a divili se, jak může
zdolati tolik únavy. Nemohli se nasytiti pohledu
na jeho obličej, který svým oválem tváře, čelem,
vráskami kolem rtů připomínal trochu obličej
Voltairův, a který přece měl tak odlišné vzezře
ní. Ale hlavně hleděli setkati se s pohledem hlu
bokých očí, o kterých věděli, že kolikráte rázem
odhalily tajnosti svědomí, jež se chtělo omluviti,
nebo zapálily plamen lítosti v srdci, chlubícím se
svou lhostejností.
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V sedm hodin večer vycházel P. Vianney ze
sakristie, v níž zpovídal muže a doprovázen po
hledy všech, kráčel ke kazatelně, shrben, s hla
vou schýlenou. Vesničané se připojili k poutní
kům. Slabým, sotva slyšitelným, jakoby dět
ským hlasem začal se modliti večerní modlitbu.
Nikdo ani nedýchal, jen aby ho lépe bylo slyšeti.
Ale když se modlil vyznání lásky, nikdo nemohl
zadržeti slzy.

Jeden učený řeholník, jemuž řekli, že není
možno poslouchati P. Vianneye a neplakati, šel
na jeho kázání, a byl zaujat, pohnut, povzbu
zen, aniž však do duše pohnut, jak se očekávalo,
tou lidovou výmluvností, ttochu silným vínem
pro rafinovaný palác.Když však P. Vianney pto
nášel slova: „Můj Bože, miluji Tě z celého srdce
svého,““a dal jim takový nebeský důraz, slzy vy
tryskly z očí řeholníkových, až dosud suchých.

Tento řeholníkbyl ostatně výjimkou ; farářova
katechismu zúčastnilo se jen málo poutníků,
kteří neprolévali slz.

Před jedenáctou hodinou ranní se kostel na
plnil. Všichni cizinci se v něm shromáždili. P.
Vianney procházel jejich hustými řadami, ne se
svěšenou hlavou jako večer, ale s hlavou zdví
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2 V
ženou a se zářícímpohledem. Nepůsobilo to ani
množství, ani postavení cizinců. On, tak často
bojácný, měl naprostou jistotu, když měl kázati
a nestaral se o lidské posouzení svévýmluvnosti.

Po několika minutách usebrání před svato
stánkem, které byly jedinou jeho přípravou,
vstoupil na kazatelnu. Nejdříve se rozhlédl po
posluchačích. Někdy se zahleděl na některou
osobu, a poutníci, na které se zadíval, doznali,
ačkoliv je to stálo určité přemáhání, že prohlédl
tím pohledem jejich špatné sklony, vylíčil jejich
pád, odpověděl na jejich úzkosti. Když se tak
zmocnil svých posluchačů, obklopiv je plame
nem, který vycházel z jeho ovládajícího je oka,
začal kázati.

Jest obtížno učiniti si dnes úplně přesnou
představu o jeho výmluvnosti.

Byly uveřejněny čtyři svazky jeho „„Kázání“,
ale všechny pocházejí z prvních let jeho apošto
látu. Jsou to promluvy dlouho připravované,
kterým se tak těžce učil zpaměti, které pronášel
v kostele před svými osadníky, a které se jen
zdaleka podobají katechismu a kázáním jeho po
sledních třiceti let. Od r. 1826 neměl času na

psaní promluv a zanedlouho byla jedinou jeho
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SvětníceSvětcova—jehoúmrínílože.



přípravou kratičká modlitba k Duchu Svatému.
Na počátku se bál spoléhati na vlastní síly, pa
mětliv, jak obtížně musil dříve skládatí a jak na
máhavě se musil učiti svým kázáním, ježto jeho
pamět byla málo spolehlivá. Ale když mluvil od
stdce, stal se výmluvným. Nuže, toho kazatele
podávají nám „„Kázání“ velmi neúplně.

Abbé Monnin, který ho často slyšel, uveřejnil
pod názvem „„DuchfarářeArsského“jeho kate
chismy a jeho homilie. Učinil tak na základě po
známek, kteté si psaly při jeho promluvách dív
ky v ústavě„Providence“ apodle osobníchsvých
vzpomínek. Pravděpodobně v nich nic nezkres
Jil,ale mnohé jest zeslabeno. Shrnuje jen, a to ve
lice spoře, neboť promluvy trvající třičtvrti ho
diny jsou zhuštěny v několik stránek, které pře
čteme v desíti minutách.

Nicméněje to kniha velice vzácná 1pro histo
rika, který chce pochopiti, proč měl P. Vianney
takovou moc nadsrdci, i pro zbožnou duši, kte
rá se usebírá, aby se živila slovy se rtů hořících
takovou láskou k Bohu. Oběmajest prospěšnou
četba „Kázání“, jako byla jejich tvůrci. Neboť
píše je, se utvářel, a často v nich již zahlédáme
budoucího Vianneye.
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Farář Arsský neměl ani pevné, aní metodické
skladby. Ale zdá se mi, že měl v pozoruhodném
stupní dar, kterým dovedl upoutati, což jesthlav
ní částí výmluvnosti u všech lidových řečníků.
Ať již jeho věta urážela pravidla mluvnická, do
vedl přece vždy včas a na pravém místě nalézti
příhodné slovo. Nebyla v jeho větě elegance,
pečlivost, vyrovnanost, ale vše, co bylo řečeno,
bylo důležité a bylo významně podtrženo. Uží
val rád obyčejných vložek, jako: „„Hledte, mé
děti, poslouchejte“, ale ve způsobu, jakým byly
prosloveny, poznával se muž, který dovedl vy
pozotovati na obličejích posluchačů účinek své
ho slova, pochopiti nejasnost a nepochopení
u nich a touhu po vysvětlení,cítil, kdy pozotnost
již již počíná ochabovat. P. Vianney neznal vy
braných slov. Užíval nejčastěji dialektu kraje
lyonského, buď že si toho neuvědomil, nebo že
volil úmyslně pro své osadníky výrazy jim nej
známější. Ale jeho řečměla půvab, jemuž podlé
há lid tak jako inteligentní posluchači: byla plna
obrazů. „„Čemu se podobaly jeho promluvy?“/,
tázal se nedávno (1895) nynější farář arsský jed
noho starce z farnosti. „„Kázalv samých přirov
náních““, odvětil stařec.
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Některé z nich byly příliš opotřebované, ale
jiné byly nádherné. Jistě mnohé byly knižní a na
sbíral je v době svých těžkých příprav u autotů,
ze kterých čerpal a nebylo by obtížno vyhledati
některá u kazatelů XVII. století. Ale jiná upo
mínala na doby jeho života pastýřského a sel
ského,jiná zase sebral při denních rozhovorech
nebo z meditací. Nevím, bylo-li by třeba zvláště
je uváděti. Větší pozornosti než jejich původ
nost zasluhuje jejich různost a hojnost, která
svědčí o muži, jemuž v životních událostech
všecko mluvilo o Bohu.a věčnosti.

Čím více jich potřeboval, tím více se mu htnu
ly, hlavně když bylo třeba vysvětliti nevzdě
laným posluchačům tajemné pravdy, jako na př.
působení Ducha Svatého v duších.

„Bez Ducha Svatého jsme jako kámen u ces
ty... Vezměte do ruky houbu, navlhčenou vo
dou, a do druhé oblásek. Vezměte je současně.
Z oblásku neskápne ani kapka, kdežto z houby
poteče hojně vody. Houba, toť duše naplněná
Duchem Svatým a kamének, toť srdce studené
a tvrdé, v němž nepřebývá Duch Svatý.“

„„Duše, která má Ducha Svatého, má zálibu
v modlitbě a stále se jí zdá, že se málo modlila.
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Nikdy neztrácí s očí Boží přítomnosti. Srdce jest
před dobrým Spasitelem v Nejsvětější Svátosti
na oltáři jako hrozen v lisu.“

„Duch Svatý jest jako člověk, který by měl
vůz s dobrým koněm a který by nás chtěl do
vézti do Paříže. Dali bychom jen své svolení a
vstoupili do vozu. Totě nějaká práce, říci: Ano.
Nuže, Duch Svatý nás chce dovézti do nebe.
Dáme jen svůj souhlas a dáme se vézti.““

„Duch Svatý jest jako zahradník, který pěs
tuje naši duši... Duch Svatý jest naším služeb
níkem.““

„Hle puška: dobře. Nabijete ji. Ale je třeba,
aby ji někdo zapálil, aby vyšla rána. Můžeme
způsobiti mnoho dobra. Duch Svatý zapaluje a
dobrá díla vycházejí.““

„Duch Svatý odpočívá v duších spravedli
vých, jako holubice ve svém hnízdě. Zahřívá
k životu dobré touhy v duší čisté, jako holubice
vysedává svá mláďata.“

„Duch Svatý nás vede jako matka vede za
ruku své dvouleté děcko, jako vidoucí vede ne
vidomého.“*)

Obrazy tryskají ve stejné hojnosti v jeho ka
*) Esprit du Curé d'Arts,catéchisme sur le Saint Esptit.
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techismech, když je třeba osvětliti tvrdou prav
du, jako třeba o utrpení. „„Křížejsou na cestách
jako krásný kamenný mostpřes řeku. Křesťané,
kteří netrpí, přecházejířeku po špatném můstku
drátěném, který vždy hrozí zřícením.“

„„Kdonemiluje kříže, může se snad zachrániti,
ale těžko: bude hvězdičkou na obloze. Kdotrpí
a bojuje pro svého Boba, bude zářiti jako krásné
slunce.“

„Utrpení přetavená v plamenech lásky jsou
jako otýpka chtastí, uvržená do ohně, kterou
oheň spálí na popel. Trny jsou tvrdé, ale popel
jest hebký.“

„Dejte krásný hrozen do lisu a dostanetez ně
ho výtečnou šťávu. Naše duše pod tlakem utt
pení dává šťávu, která ji živí a posiluje. Nemá
me-li křížku, jsme vyschlí: snášíme-lí jej s ode
vzdaností, cítíme sladkost, štěstí, lÍbeznou chuť.
Toť začátek nebe. Dobrý Bůh, Panna Maria, an
dělé a světci nás obklopují. Jsou vedle nás, zí
tají na nás. Cesta dobrého křesťanazkrušeného
bolestí na onen svět podobá se přechodu osoby,
kterou nesou na lůžku z růží.“

„Itny obsahují šťávu a kříž vydechuje slad
kost. Ale je třeba stisknouti trny v rukou a při
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tisknouti na srdce, aby vydaly šťávu,kterou ma
jí.)

Když jednal o otázkách, které byly jeho srdci
obzvláště drahé, jako o sladkosti modlitby, pak
popustil uzdu své serafínské výmluvnosti.

„Modlitba jest vonnou růží ; ale je třeba mod
Jiti se čistým srdcem, abychom cítili tuto vůní.“

„Z modlitby vychází sladkost jako ze zralého
hroznu.“

„Modlitba odpoutává naší duši od hmoty. Po
vznáší ji do výšin, jako oheň, který nadnáší ba
lonek.““

„Čím více se modlíme, tím více chceme se
modliti. Jako ryba plave nejdříve na povrchu
vody, pak se potopuje a stále pluje ku předu,
tak duše se hrouží do hlubin, ztrácí se v slad
kosti rozmluv s Bohem.““**)

Jako řečník opravdu lidový vyjadřoval své
myšlenky co nejkonkrétněji. Více ještě než stov
nání užíval příkladů, dialogů, líčení, známých
okolností ze života, známých slov, výjevů, kteté
každý prožil a lehcesi je představoval.

„Kdybychom řekli těm ubohým odsouzen

*) Esprit du Curé d' Ars, Introduction.
**) Esprit du Curé d'Ars, catéchisme sur les souffrances.
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cům, kteří jsou dlouho v pekle: „Postavíme kně
ze ke bráně pekla. Všichni, kdož se chtějí vy
zpovídati, mohou jen vyjíti; mé děti, myslíte,
že by zůstal v pekle človíček? T1 největší hříš
níci by se nebáli vyznati ze svých hříchů a
vyjevili by je před celým světem. Jak brzy by
bylo peklo prázdné, a jak by se zalidnilo ne
be. Nuže. Máme čas a možnost, jichž nemají
nešťastní odsouzenci. Jsem jist, že nešťastníci
v pekle říkají: „Nešťastný knězi. Kdybych tě
nebyl nikdy poznal, nebyl bych takovým vin
níkem.“““*)

„Vidíte tuto Ihostejnou duší, které nic nevadí
při nejmenší zámince mluvit při modlitbě. Chce
obětovati své dny Bohu, řící své benedicite a
své díkuvzdání? Činí to vše, ale často nemyslíc
na Toho, k němuž mluví. Neopustí ani své prá
ce. Je to muž? Obrací svoji čepicinebo klobouk
v ruce, jako by zkoumal, je-li dobrý nebo špat
ný, jako by jej chtěl prodati. Je to žena? Odříká
vá modlitby, krájejíc chléb do polévky, nebo při
kládajíc dříví do ohně, nebo volajíc na děti čí
služebné...

Vlažná duše snad nepracuje v neděli a nedělá
*) Ibid, catéchisme sur la confession.
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věcí, které se zdají zakázanými osobám malé
víry. Ale udělat i několik stehů, poříditi něco
v hospodářství, vyhnatí pastevce do polí v době
mše svaté pod záminkou, že není čím nakrmiti
dobytek, to jich neznepokojuje a tak raději hubí
vlastní duší a duše dělníků, než aby zahubili zví
řata. Muž připravuje své nářadí a brány na dru
hý den. Navštíví svá pole, ucpává díry, přefezá
vá provazy, přináší díže a srovnáváje.

„Co o tom myslíte, bratří, není to holá prav
da?“

Byla to skutečně pravda, kterou seznal při
svých pochůzkách po statcích a přenesl ji „„ho
lou““do svých rozhovorů. Věděl, pocházeje z li
du, že upoutá nejlépe jeho pozornost přesným
líčením života.

Jeho pohyby byly ještě živější než jeho slovo.
Ti, kdož ho slyšeli toliko před jeho smrtí, když
již neměl zubů, a mluvil sedě na křesle opřeném
o hlavní oltář,nevědí,čímbyl po dvacetlet v do
bě mužnésíly. Tehdy vystupoval vždy na kaza
telnu a vše v něm mluvilo. Rukou se opíral ob
čas o Jem kazatelny, jeho tělo se nadnášelo, jako
by ho země pálila pod nohama, jeho slova ky
pěla, jako by nemohl zadržeti pravdu,jíž byl na
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plněn. Jeho očí byly ustavičně vlhké od slz.
V jistých chvílích spustil ruce podél těla, jeho
hrdlo se úžilo, prsa se svítala, horlivost ho ztta
vovala. Ale tato neschopnost říci, co cítil, do
konávala jeho vítězství.

O čem mluvil? O všech věcech, jejichž celek
tvoří nauku křesťanskou. Ale hlavní karakteris

tikou jeho kázání bylo, že ve všech otázkách
dovedl otlím vzletem proniknouti až k základ
ním pravdám a postaviti posluchače před jeho
poslední cíl. Proto se ustavičně vracel k nutno
sti milovati Boha, k jedinečné síle, tryskající
z lásky, tak přirozené člověku jako zpěv ptáku,
k nevyslovitelným radostem, jež působí a neslý
chané bolesti odsouzených, že jsou jí zbavení.
Čím více stárnul, tím častěji opakoval, začínal
1 shrnoval své promluvy slovy: „„Mé děti, mt
lujte dobrého Boha... Je tak dobrý... Veliceho
milujte.“... Jedné osobě, která mu řekla, jak
ráda slyší tato jeho slova, odpověděl: „„Láska
k Bohu je mým údělem.“

Takovým bývalo kázání vpravdě evangelic
ké, nejúčinnějšízevšech, která byla slyšenasíran
couzských kazatelen v XIX.století, a jemuž se
1sám Lacordaire přišel pokloniti. Dne 3. května
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1845 se oba kazatelé setkali a druhého dne oba
dva kázali jeden před druhým. Ráno pří mši sva
té se omlouval venkovský farář, že bude mlu
viti před kazatelem od Notre Dame v Paříži.
Ale mluvil o Duchu Svatém a vysvětloval, že
výmluvnost viditelných kazatelů málo znamená,
dovedou-li posluchači naslouchatí hlasu kazatele
neviditelného, mluvícího v srdcích. Bylo to ře
čeno s takovouautoritou a přesvědčením,že ni
kdo anejméněLacordaire nemyslilina to,aby po
suzovalí výmluvnost faráře Arsského; každý
zkoumal sebe samaatázal se,zda naslouchal vždy
s vhodnou přípravou slovu Božímu. Při nešpo
rách se omlouval pařížský kazatel, že jest nucen
mluviti tam, kam sí přišel toliko pro radu. Bylo
to řečenos dokonalou skromností a úplnou pro
stotou. Osadníci atsští byli hrdí, že jejich farář
byl pochválen kazatelem tak slavným. On sám
potozuměl jenom tomu, že největší kazatel sou
časnédoby svou cestou do Arsu projevil velikou
víru a pokoru a radoval se z toho, aniž pocítil
pýchu.

Po této památné návštěvě naslouchali pout
níci s úctou ještě větší slovu, jemuž se obdivoval
Lacordaire, a promluvy farářovy o 11. hodině
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byly ještě více navštěvovány a byly ještě útod
nější než jindy.

Každého dne o půl 12.po promluvě vycházeli
věřící z kostela a seskupili se na návsí, kudy se
ubíral P. Vianney na faru nebo do sirotčince.
Čekali na něho právě tak, když se vracel. Nemi
loval příliš těchto projevů lásky a zprvu se jim
chtěl vyhnouti. Ale brzy jim zvykl pochopiv, že
na té cestě může mnohým poraditi a potěšití je.

Sotva se objevil, bylo slyšeti hlasy : „„Jižjde.“
Čela se skláněla, čekajíce na požehnání, ruce se
vztahovaly po jeho rukou. Nemocní mu ukazo
valí ochromené údy, nešťastníci mu vyprávěli
o své bídě, kajícníci nahlas, bez ostychu vyzná
vali mu své viny. Všichni mu říkali:„Otče můj.“

Bylzahrnován otázkami,pronášenýmisice ne
učeně, ale zato velice vážně ; neboť se jednalo ob
rácení některého manžela, o setrvání synav dob
tém, o uzdravení dcery. Některé otázky byly
diktovány péčí o hmotné věcí. Našli se 1jizlivcí
a pošetilci, kteří se opovážili tázati se nejapně na
hlouposti kněze, který byl cele zabrán věčností.

Kráčel zvolna od jedné osoby ke druhé, vždy
trpělivý a moudrý. Dotěraví byli hned odbyti,
někdy dokonce ironicky: „„Můj otče, dovolte,
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abych vám řekla jen jedno slovo.““„„Dcero, prá
vě jste mí jich řekla skoro dvacet.““

Zbrklí, kteří ho obtěžovali otázkami, aby ne
museli sami přemýšleti, byli poslání na katechis
mus. „„Otče,jaké jest mé povolání ?““,„Milá dceco,
vaším povoláním jest jíti do nebe.““Všechny váž
né nepokoje, všechny upřímné bolesti přijímal
naopak velice laskavě. Všechny duše opravdu
trpící byly potěšeny, poradil jim vhodně, a těm,
kteté potřebovaly delší tozmluvy,ji přislíbil.Čis
té duše ihned prohlédl a prosil je vroucně, aby
neubíraly času zpovědníku, kterému nestačilo
sedmnáct hodin zpovídati, aby jen nejpotřebněj
ším přispěl. Tak řekl jedné dívce z charitativní
ho spolku, kterou k němu přivedli příbuzní,
aby jí požehnal a posílil otcovským slovem:
„Odejděte, dívenko, vy mne nepotřebujete V“

Mnozí poutníci se k němupřiblížili a uslyšeli
jeho slova právě jen na cestě do sirotčince a zpět.
Nicméně si odnesli dojmy, které je posílily na
celý život. K posílení ve víře a k nastoupení
cest dokonalosti jim stačilo, cítili-li na několik
vteřin jeho ruku na svém čele, viděli-lí nezapo
menutelnou vítěznou jeho cestu do sirotčince
mezi davem a jeho zpovědníci, obléhanou lidmi
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všech tříd, slyšeli-lí jeho večerní modlitbu, kte
rou se modlil se zanícením andělským a slyšeli-lí
ho kázatí slovo Boží po způsobu apoštolů. Jeho
působení na lidi, kteřímohli pokleknouti ve zpo
vědnici a odkrýti mu hlubinu svých srdcí, bylo
ještě hlubší. Ale vždyť právě byl zvolen pro ně,
tvrdé hříšníky, neklidná svědomí, lidi, neznající
pravé cesty života.
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KaprrroLA VII.

Pouti. Obrácení.

„„Modleme se za obrácení hříšníků ,“ říkával
rád farářArsský, „„jeto nejkrásnější a nejužiteč
nější modlitba. Neboť spravedliví jsou na cestě
k nebi, duše v očistci mají jistotu, že se do nebe
dostanou. Ale ubozí hříšníc:! Ubozí hříšníci!...

Kolik duší můžeme obrátiti svými modlitbami!
Všechny pobožnosti jsou dobré, ale tato jest nej
lepší.““

On sám semodlil ustavičněa dociloval u všech,
že se modlili s ním za obrácení hříšníků. A tím

bylo jich tisíce přivedeno k jeho nohám.
Kateřina Lassagneová, snažíc se vysvětliti pů

vod pouti, píše: Ale nejvíce rozmnožil příliv
poutníků pan farářsvýmimodlitbami za obráce
ní hříšníků. Milost, kterou získával, byla tak sil
ná, že je vyhledala všude a nedopřála jim chvilky
klidu.

Není možno výstižněji vyjádřiti apoštolský
život farářeArsského, než to učinila tato svatá
dívka : byl tak horlivý pro spásu duší, že, aby ani
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chvilky neztratil, nemusil je vyhledávati ; milost
mu je poslala. Milost mu je posílala, nedopřáva
jíc jim, ani jemu trochu klidu. Historie svět
ců nám nepodává ani jednoho apoštolátu, kte
tý by se uskutečňoval za podobných podmínek.

Více než po třicet let pracoval farářArsský na
obrácení hříšníků, a byl by pracoval rád ještě
déle.

„Pane faráři,““řekl mu jednou P. Toccanier,
„„kdybyvám Bůh navrhl vejíti do nebe hned, nebo
zůstati na zemi, abyste obracel hříšníky, co byste
si zvolil?““

„„Myslím,že bych zůstal.“
„Je to možné? Světci jsou v nebi tak šťastní.

Nemají pokušení. Ničím netrpí !“
„Lo jest pravda, ale světci žijí z úroků. Ne

mohou jako my oslavovati Boha prací, utrpe
ním a obětí pro spásu duší.““

„Zůstal byste na světě až do konce světa?“
„Ovšem.“
Nebyl nikdy pyšný na dílo, které vykonalsvou

horlivostí. Jeho pokora, což se zdá neuvěřitel
ným a přece jest pravdivým, byla tím jen ze
stonásobena. Bylťpřesvědčen, že Bůh, který vy
konává svůj plán slabými nástroji, ho vyvolil
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proto, že jestzevšechnejhorší. „Dobrý Bůh, kte
rý nepotřebuje nikoho,““ řekl jednou, „užívá
mne pro veliké dílo, ačkoliv jsem jen omezeným
knězem. Kdyby měl po ruce nástroj ještě bíd
nější, byl by jej vzal a byl by jím učinil nesko
nale více“.

Téhož dne děl: „Nikdy senedozvíme na tom
to světě, kolik hříšníků bylo v Arsu spaseno.““

Bylo by skutečně těžko jen přibližně udati po
čet obrácení vAtsu působením P. Vianneye. Mů
žeme jen vypsati, jak mu byli hříšníci přivádění,
a jak je přijímal.

Mnozí padali mu k nohám ochotní podrobiti
se. Po nějakou dobužili špatně, ale jednoho dne
uslyšeli hlas svědomí a odešli do vesničky dom
besské, o níž slyšeli, že tam žije kněz velice dob
tý, před nímž se člověk nemusí báti poklek
nout.

Tak učinil vozka, který na počátku poutí při
jel se svým vozem v nocí na náves v Arsu a za
tloukl zhurta na vrata fary a křičelna faráře, aby
sestoupil. Tento, uděšen, hned neodpověděl, ale
při novém bušení otevřel dveře a stanul před
statným chlapíkem, který mu řekl: „Pojďte do
kostela. Rozhodnuto. Chci se vyzpovídati a
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hned.““„„Pojďte,příteli“ odpověděl P. Vianney.
Vyzpovídal ho, objal a vida, že jest nachlazen,
dal mu punčochy a obuv.

S dušemi, které k němu přicházely dobtovol
ně, byla práce snadná. Slovo zašeptané do ucha,
ruka láskyplně položená na šíjí stačily, aby vy
trysklo doznání na rtyaaby byla vzbuzenav stdci
lítost. Brzy povstával kající s čelem rozzářeným
a často projevoval svoji radost velice naivně.
FarářArsský uváděl rád slova, která mu řekl člo
věk nedávno obrácený: „„Můj otče, můj otče,
jak jsem šťasten. Za tisíc franků bych neprodal
svoji zpověď. Až dosud cítil jsem zde prázdno
tu“ —ukazoval na své srdce —„„vyjste ji vypl
nil. Již jí necítím. Nic nechybí, vše jest zaplně
no.“

Jestliže někdy se těžce vzbuzovala lítost, uží
val světec slov, kterým nikdo neodolal. Jeden
z hříšníků neúplně litujících se kdysi divil, když
farář, zpovídající ho, hořce plakal. „„Aproč pak
pláčete, Otče?““„„Pláču,poněvadž vy nepláčete.““
Tato slova prolomila led a z očí kajícníkových
vytryskl proudslz.

Smnohými hříšníky byla práce ještě obtížnější.
Nepřišli do Arsu, aby se vyzpovídali. Někteří
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z nich povolili naléhání ženy nebo dívky, které
je tam dovedly. Dlouho se modlila za obrácení
hříšného křesťana. Jednoho dne ho poprosila,
aby ji doprovodil do Arsu, doufajíc, že se snad
vrátí, usmířen s Bohem; z ochoty jí vyhověl.
Většina byla hnána zvědavostí, aby uviděla mu
že, o němž se říkalo, že činí zázraky a u mno
hých nebyla mu zvědavost nic nakloněna, ne
byla-li vůbec nepřátelská. Někteří se holedbali,
že zastihnou divotvůrce při čínu podvodném,
jiní, nepochybující o jeho víře,sí lichotili, že po
znají živý příklad toho, jak jediným základem
víty jest důvěřivost chudých duchem. Aleti, kdo
chtěli chytati, bylisami chycení: neboťjejich zvě
davost byla vnadidlem, na něž je milost přitáhla
do sítí toho velikého rybáře lidí.

Když tito silní duchové vstoupili do atsského
kostelíčka, byli obyčejně velice brzy přesvěděje
ni, že se zde nehraje žádná komedie. Když uví
dělí P. Vianneye, přestali ho přirovnávati k šat
latánovií a mnozí začali se velice zajímati o to, co
se tu děje. Viděli věcí zblízka, tázali se toho
1 onoho. Obcovali mši svaté, promluvě o r1.
hod., modlitbě večerní. Snažili se přistoupitikfa
ráři před kostelem. Přišedše na několik hodin
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zůstali několik dní a konečně se postavili vedle
těch, kteří čekali na zpověď. Nedýchali datmo
ovzduší víry, v něž Ars byl ponořen.

Jiným bylo třeba —a bylo jich mnoho —aby
na ně milost zavolala přímo.

Nebyl-li nikdy P. Vianney rozsévačem ideí,
stal se brzy velice bystrým psychologem. Jeho
mládí prožité ne v koleji, nýbrž na venkově, ve
styku sživotem, ne ve studiu, alepraktické boho
sloví P. Balleye, který byl jeho učitelem, zjemni
ly jeho bádavého ducha, kterým byl od přiro
zenosti bohatě nadán. Když vyslechl za den sta
zpovědí, slabosti ubohého lidského stdce nemě
ly pro něho žádných tajemství. Při prvé větě
chápal vše tak dobře, předvídal tak hravě, co se
říkalo, že zpověď, abychom tak řekli, se dála
sama. Ale jako doplnění darů přirozených, kte
ré mu vždycky nedostačovaly, ač mu stačily
v mnohých případech, a aby neměli žádné vý
mluvy hříšníci, kteří přišedše do Arsu, že se
neobrátili, obdržel, jako sv.Vincenc Ferrier, dat
čístí ve svědomí. Téměř každého dne vyšel po
jednou ze sakristie a ze zpovědnice a zakýval na
osobu, která vcházela právě do kostela: byla to
vždy osoba, která buď nemohla čekati, nebo za
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sluhovala zvláště slitování. Veliký počet kajíc
níků doznal, že jim sám připomněl chyby, kte
ré zapomněli, nebo za něž se styděli, někte
rým vyjevil všecky jejich hříchy. Když mu ně
kdo řekl: „„Nezpovídal jsem se již dávno, snad
třicet let“ odpovídal: „„Příteli,je tomu tak, a
bylo to za těch a těch okolností, které vám tu
dobu jistě připomenou.“

Vyzbrojen takovým neobyčejným darem, kte
rý se pojil k hluboké znalosti lidského srdce, ne
váhal přistoupiti k lidem nerozhodným a zatvt
zelým. Když předvídal jejich zlou vůli, pohlédl
na ně cestou pohledem, který pronikal až do
mozku, nebo je chopil za ruku a odváděl do
zpovědnice. Jestliže i tehdy odporovali, vyjevil
jim tajnosti, které je odzbrojily.

Bylo by velice obtížno vypsati úplněji obrá
cení lidí, které toliko zvědavost více nebo mé
ně dobromyslná přivedla k faráři Arsskému.
Mnozí odešli, aniž poznal, jak se jmenují a odkud
přišli. Mnozí, vyšedše ze zpovědnice, nevýpta
vovali nic, kromě že se obrátili, a že jejich srdce
přetéká radostí. Ale jiní byli méně mlčenliví a
z jejich vypravování, plného vděčnosti, dohadu
jeme se, jak ti, kteří mlčeli, byli přivedení k Bohu.
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Mezi mnohými obráceními vybíráme někte
tá, jež jsme získali ze zvláště věrohodnéhopra
mene.

R. 1852 bylo Františku Dorelovi, štukatétovií
zVůlle-franche-sur-Saóne, 32 let. Dlouhojiž ne
chodil do kostela. „„Pojdme do Arsu,““ řekl mu
jednou jeho přítel, „„uvidímepověstného faráře,
který zpovídá dnem 1nocí.““,„Chceš se snad také
vyzpovídati?““ „Proč ne?““„„No, jak je libo. Za
tím co se budeš zpovídati, půjdu na hon.“

Druhého dne vzal František pušku a psa, ne
tak proto, aby honil, jako spíše, aby nevypadal
jako poutník, a oba dva se vydali na cestu.

Přišli do Arsu ve chvíli, kdy farář kráčel do
sirotčince uprostřed klečícího množství. Přiblí
žili se a dívali se. Pojednousvatý farář, který se
zvolna protlačoval zástupem, se ocitl před lov
cem. Pohlédnuv na nádherného psa, popatřil
pak na muže. „„Pane,““děl, „„mělbyste míti tak
krásnou duši, jak krásný je váš pes.“

František Dorel zrudl a svěsil hlavu. Zane

dlouho na to se v slzách zpovídal. Téhož roku
odešel k trapistům v Aiguebelle, kde složil sliby
jako bratr Arsen a kde zemřel svatě 18. prosin
ce 1888.

133



U trapistů též vydechl svoji duši Antonín Sau
bin, který po bouřlivém mládí se obrátil v Arsu.
Byl obuvníkem v Lyoně. Jeho matka ho vycho
vala křesťansky, ale zemřela, když mu bylo 15let.
Za rok po její smrti již přestal žíti podle víry.

Ovšem, víra úplně neuhasla v jeho srdci. Při
vzpomínce na zbožné mládí se chtěl obrátiti, ale
neměl dosti odvahya tak v dvacetisedmi letech
hledal ve spiritismu utišení žízně po nadpřiroze
ném, jež ho stále mučila. Byl velice zmaten tím,
co mu spíritisté ukázali. Ve dne i v noci byl
štván děsnými viděními. Když někdy projevil
přání podívati se do Arsu, vždycky muto přátelé
vymluvilí, namítajíce, že je tam spousta pout
níků, a že by nebyl farářem ani přijat. Roku
1859, několik měsíců před Vianneyovou smrtí,
bylo téměř nemožno dostati se k němu. Saubin
se nicméně rozhoduje, že cestu podnikne. „,Je-li
vidoucím,““ řekl, „„jak se o něm tvrdí, uhádne
mé utrpení a mé potřeby.““Skutečně, sotva přišel
do Arsu a poklekl v kapli svaté Filomeny,již na
něho kýval P. Víanney, volaje ho k sobě. Za ně
kolikminut nato poslouchá vypravování o svém
životě, je pozván na tozmluvudruhého dne, při
níž mu farář slibuje, že vidění, která ho mučí,
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zmizí. Pak ho posílá do zpovědnice v kostele
Matky Boží ve Fourvičtes.

Poutník uposlechl jeho rady, klid duševní se
mu navrátil a odešel k trapistům v Neiges, v de
pattementu v Ardeche.

Msgr de Langalerie založil trappu Naší Paní
Dombesské v nezdravé krajině. Hlouček řehol
níků, poslán, aby se ujal vlastnictví motového
území, kde měl býti decimován morem,ale také
celý kraj získati kultuře a tak jej zbaviti nezdra
voty a moru. Nasvé cestě zastavil se hlouček na
hrobě farářeArsského. Mezi nimi byl i Antonín
Saubin, který se stal bratrem Jáchymem. Vyprá
věl arsským mistonářům o svém obrácení, a do
dal, že mnozí jeho přátelé odebrali se na jeho
radu do Arsu, kde 1oni byli obrácení.

Antonín Saubin a František Derel nebyli stu
dovaní. Muž, o němž budeme nyní vyptavovati,
byl naopak mužem vzdělaným. Nebudeme ho
jmenovatí.

Byl to voltairián, jakých bylo tolik v generací
z let 1830, člověk lehkých mravů, otupený, pře
cházející přes vše hladkýmislovy, přesvědčený,
že náboženství jest vynálezem kněžské prohna
nosti. Nebránil své ženě, aby obcovala mší sv.,
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ani aby se zpovídala, ježto soudil, že náboženství
se hodí jen pro ženy a pro lid. Ale často si z ní
tropil žerty, jimiž tehdejší inteligentní muži pro
jevovali povýšenost svého rozumu. Snášelatrpě
livě jeho posměšky a odplácela je nezměnitelnou
něžností.

Jednoho dne prosila, aby ji doprovodil do
Arsu. Svolil. Těšil se, že se pobaví pohledemna
hloupý lid, který se dal lapiti starým šarlatánem,
jak nazýval P. Vianneye.

Přišed do Arsu, šel do kostela: Byl přeplněn.
Se škodolibým úsměvem s1prohlížel muže a že
ny, kteří čekali, až budou moci přikleknouti ke
zpovědnici. Stále totéž v//e pecus básníkovo,
myslil, stále důvěřivý a neuvažující lid. První
komediant ho lapí do svých sítí. Má ten kněz
dobrou vůli? Kdož ví? Ale rozhodně je to ne
vědomec, hlupák, sprosťáček. Co může zjeviti
užaslému davu? Zatím co takto uvažoval, vy
stoupil ze sakristie P. Vianney a velitelským po
kynem ho volá do sakristie. Udiven, překvapen,
kráčí nevěrec za knězem. Ale když mu praví, aby
poklekl, zpěčuje se; nebude se zpovídati, ne
věří. „„Poklekněte,““dí mu Vianney,zíraje mu do
očí. Pod tímto ohnivým pohledem nevěrec po
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kleká. Kněz, který čte v hlubinách jeho svědo
mí, mu ihned mluví o jeho chybách, připomíná
mu okolnosti, popisuje mu činy co nejpodrob
něji a konečně slyší jeho vyznání, že jest vše
pravdivé a že zhřešil. Světlo víry bylo vráceno
hříšníku, který se ponížil. V pláči volá: „„Můj
Bože, věřím, klaním se ti, milují tě, prosím tě za
odpuštění.““

Ke slovům: „„Jdětea již nehřešte,“ dodal zpo
vědník : „Milý příteli, buďte připraven, brzy vás
Bůh k sobě povolá.“

Uposlechl a dobře učinil, neboť po dvou le
tech na procházce po nábřeží de Bercy v Paříži
padl najednou, raněn mozkovou mrtvicí. Vdo
va se obávala o jeho spásu, ale farář Arsský ji
uklidnil: „Váš manžel dojde spasení,““děljí, „,ale
je třeba mnoho prositi za jeho duší.“

Tato duše se vzdala připrvním útoku. Jiné se
nepodrobovaly tak rychle.

Po dvě léta pí. N. se modlila a plakala, prosíc
za obrácení svého muže. Když odejel za povo
láním do Lyonu,jela s ním a abyjí udělal radost,
doprovázel ji na zpáteční cestě do Arsu.

Mluvila s P. Vianneyem a vrátivší se do koste
la, pravila muži: „„Milýpříteli, měl bys navštíviti
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pana faráře. Je to neobyčejný muž, pravý světec.
Nebudeš litovati, že jsi ho poznal.“ Pan M.nic
nenamítala těšil se spatřiti kněze, o kterém se to
lik hovořilo.

Přišed k němu, uctivě ho pozdravil a nešetřil
lichotkami o jeho slávě. P. Vianney se červenal
a mluvil o věcech docela všedních. Ale když se
chtěl návštěvník vzdáliti, zarazil ho rozhodným
gestem: „„Milýpříteli, již odcházíte? Ale máte
mi ještě cosi říci.“ „„Prosím o prominutí, pane
faráři, nevím, co bych vám řekl. Přišel jsem jen,
abych se vám poklonil.“ P. Vianney na něm
utkvěl hlubokým pohledem : „„Pokleknětezde,“
řekl mu ukazuje na zpovědníci. „Pane faráři, ne
přišel jsem ke zpovědi. Snad se jednou vyzpoví
dám, ale dnes nejsem k tomu nikterak naladěn.“
A když P. Vianney na něho dále mlčky patřil,
pravil: „„Panefaráři, nemohu... ani jsem na to
nepomyslil... Musím si to rozmysliti.““Ale při
slově „„nemohu““poklekl.

P. Vianney ho pozval na druhý den, aby do
končil zpověď. Ale při této druhé schůzce se
hříšník vzbouřil proti milosti. Po několika mi
nutách v sakristii vstal a jeho žena, která sev kos
tele modlila, udiveně hleděla, jak odchází. „Co
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jest ti?““tázala se, „jsi nemocen?““ ,„„Ne,ale ode
jděme rychle“.

Žena byla zděšena. Na její naléhání svolil, aby
odjeli až příštího dne, a svolil i obcovati ráno„mšisvatéP.Vianneye.Atehdyopadlojehobu
řičství úplně. Sám od sebe šel do sakristie a pto
sil, aby si mohl dokončiti zpověď, o níž se toz
hodl, že jí nedokončí nikdy. Zůstal v Arsu ně
kolik dní. Jeho žena, která v úzkosti ho viděla
bouřlivě opouštěti kdysi kostel, byla odměněna
za svou bolest, neboť nyní v něm prodlel celé
hodiny s katechismem v ruce a učil se pravdám,
které dávno zapomněl.

Sylván Dutheil dlouho odporoval milosti a
přece již na něho číhala smrt.

Narodil sev Clermont- Héraultu a zcelamlád

odešel k vojsku. Onemocněl souchotinamia tě
lesně úplně zhroucen se vrátil domů. Ale jeho
duše byla churavaještě více.

Jednou spatřilv Montpellierské ulicizavýklad
ní skřínípodobiznu farářeArsského. Zastavil se,
dívalse aposmíval se.Jeho sestra, ježho doptová
zela, mu vytýkala jeho ošklivý smích. Kdyby dů
věřovalsvatému knězi, snad by jím byl uzdraven.
Po těch slovech začal Sylván hrubě vtipkovat.
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Ale od té chvíle myslil na P. Vianneye usta
vičně. V noci ho viděl ve snu a ráno prosil mat
ku, aby ho dovedla k tomu starému faráři, jak
ho jmenoval.

Farář mu nevrátil zdraví tělesného, ale uzdta
vil jeho duši. Trvalo to dlouho, neboť mladík
nechtěl o zpovědí ani slyšeti. A zatím jeho ne
moc se rychle horšila. Smuten, ale nezoufaje,
P. Vianney ho navštěvoval každého dne v ho
telu Pertinantově. Konečně ho smířil s Bohem.

Dne 5. prosince 1855 přijal u oltáře Tělo Páně
a byl odnesen ke kamnům do sakristie. „„Jak
jsem šťasten,““zvolal. „Nikdy jsem necítil v ži
votě takového štěstí“ V hotelu pravil své mat
ce: „Radost ze svatého přijímání mí dává zapo
menouti na všechny bolesti. Neodejdu od toho
svatého muže. Chci zde zemříti.““Byl vyslyšen,
neboť v noci zemřel.

Druhého dne vykládal P. Vianney sám při ka
techismu o obrácení a smrti Sylvána Dutheila.
Byla neděle a kostel přeplněn věřícímia tak toto
dojemné vypravování slyšelo mnoho lidí.

Později sděloval P. Vianney, že ono obrácení
na něho hluboce zapůsobilo, poněvadž ho stálo
mnoho práce- slova,kterýchužil, svědčí,že Bůh
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vVPvY ,

mu dal vytrpěti za obrácení hříšníkovo nesmírná
vnitřní muka a poněvadž k němu došlo za tak
divných okolností a to: dal k němu podnět ne
podařený obraz, který hříšník spatřilza výkladní
skříní. „„Bůh, který užívá všeho,““ říkal, „„po
sloužil si 1 mou maškarou.““ Tak nazýval svojí
podobiznu.

Všechna obrácení se nedokončila vždy vAtsu.
Často po dlouhé době odpovídali hříšnícivolání
Božímu,jehož se jim dostalo ústy P. Vianneye a
on již opustil Ars pro nebe, když dozrávalo v ně
kterých duších zrno, které do nich zasel.

R. 1858Ludvika Gimetová, sotva dvacetiletá,
žijící nezřízeným životem, přijela do Arsu jako
tolik jiných, aby viděla faráře, který činil divy
a prorokoval. Popatřil na ni smutně a pravil:
„Ještě nepřišlavaše hodina... Běda vám!...
Způsobíte mnoho zla, ale Bůh se nad vámi sli
tuje ve svém milosrdenství. Obrátíte se díky lás
ce, kterou máte k Jeho Božské Matce.“

Ludvika skutečně zachovala si až do té doby
jakousi úctu k Panně Maru a v Lyoně se o tom
vypravovala odstrašující událost. Jednoho dne
potkala jinocha,který na ulici pronesl hrubá tou
havá slova o Panně Marii. Rázem dostal řízný
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políček od mladé ženy, jež šla kolem. Byla to
Ludvika Gimetová.

Slova Vianneyova na ni hned nepůsobila. Žila
dále v Lyonu a pak v Paříži pohoršlivým živo
tem a její vnitřní rozvrat, posiluje bezbožnost,
vzbudil u ní konečně silnou zášť proti kněžím.
Když vypukla občanská válka, oděla se ve vo
jenský šat, opásala se rudou šerpou, dala si jmé
no „Kapitán Pigerre“ a sestavila setninu. Jsouc
vysoká, silná, majíc tvrdý pohled a žijíc dlouho
s vyšším důstojníkem, nebyla k tozeznání od
vojáka.

Největší zálusk mělana kněze.Obcházela usta
vičně se svými lidmi po vězeních, aby jí žádná
oběť neuprchla. Její zášťbyla nasycena po libo
sti. Bylamezitěmi, kdož 24.května zastřelili arci
biskupa. Když po třetím výstřelu dýchal, dobila
ho ranami pažbou do hlavy. Dne 26. května za
střelila P. Olivatnta, který, poznav v ní ženu,
pravil klidně: „„Paní,tento ústroj vám nesluší.“
Jak později doznala, zastřelila ve své zběsilosti
třináct kněží.

Konečně byla přistižena se zbraní v ruce a
odsouzena k smrti. Ale představená od svatého
Lazara jí zachránila život.
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Když jsouc uvězněna, přemýšlela v cele
o svém minulém životě, vzpomněla 1slov faráře
Atsského: „„Dobrý Bůh se nad vámi slituje ve
svém milosrdenství“a síla slovasertů Světco
vých začala působiti v duší zbloudilé ženy.

Ale bylo spravedlivo, aby její obrácení by
lo dokončeno působením jedné z obětí, na nichž
vybíjela svoji zášť. Když představená od sva
tého Lazara, která jí řekla prvého dne: „Chci
vaší duši a budu ji míti““, viděla, že hříšnice za
číná litovati, půjčila jí „Kázání“ P. Olivainta.
Gimetová uznala, že tato četba hodně napomoh
la jejímu obrácení.

Musila probojovati v sobě, než se obrátila,
htozný boj. Ale přeměna byla úplná a po dvacet

let odpykávala dobrotou,láskou a pokáním celý
svůjminulýživot. ——

Zemřela v Montpellieru v „„SamotěNazaret
ské““.Když se jí tázali na smrtelné posteli, bojí-li
se soudu Božího, odvětila: „„Vrhla jsem se cele
do náruče jeho milosrdenství, čeho bych se měla
báti?““FarářArsský nebyl jediným nástrojem její
spásy, nebyl ani hlavním, ale jeho slovo začalo
dílo milosti.

Jiným duším, méně vzdáleným od Boha, ne
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bylo třeba jeho hlasu. Stačilo, když viděly místo
jeho působení.

Hrabě Saint C. stárl, aniž zatoúžil po stolu
Páně. Nebyl nevěřícím, chodil v neděli na mší
svatou, ale jakmile se hovořilo o zpovědi, svraš
til čelo a začal mluvit o jiné věci. Jeho žena, ač
koliv měla na něho vždycky veliký vliv svými
ctnostiní i svou láskou k němu, marně se namá
hala dobýti jeho zatvrzelé duše.

Jednoho dne jsouc již v koncích se svými
prostředky, prosila ho, aby ji doprovodil do
Atsu k hrobu Vianneyovu. Laskavě svolil.

Vstoupil do kostelíčka, přiblížil se ke zpověd
nici, ve které klečelojiž tolik lidí a při vzpomín
ce na to byl tak zmaten, že ho to přivedlo z míry.
Vstoupil do pokoje svatého faráře. Když stanul
v malinkém pokojíčku, který byl svědkem tak
hrdinských obětí, když spatřil prosté židle a
ubohou postel, pochopil hned, jak těžko lze zís
kati nebe a jeho dojetí bylo tak živé, že si ho
všichni povšimli. Misionář, který byl příto
men, seznal, že hodina milosti odbila a vyslovil
slovo: zpověď. Hrabě sklonil hlavu a jeho rty
zašeptaly : ano. Smířil se s Bohem a veřejně pto
hlásil, jak je šťasten. Měl důvod, aby byl šťasten.
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Neboť po několika měsících padl, raněn mrtvicí
mozkovou, na svém panství v Saint Bonnet de
Tussieux. Pozbyl ihned vědomí a několik kněží
darmo se snažilo jej vyzpovídati. Zavolali ko
nečně misionáře, který ho zpovídal v Arsu. Při
spěchal. Při jeho hlase umírající se probral, vý
zpovídal se při úplném vědomí a pak usnul na
vždy. Farář arsský chtěl býti při jeho smrti vý
konem svého nástupce, obrátiv ho dříve pohle
dem na místa, jež byla svědky jeho svatosti. Ne
byl již na tomto světě, ale síla jeho apoštolské
horlivosti působila stále. Tento dobyvatel duší
jako veliký kapitán středověký vítězil ještě po
své smrti.
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KAPITOLA VIIJÍ.

Povolání a díla.

„Obdržel od Boha,““dí papežský dekret, kte
rý prohlašuje hrdinnost ctností našeho Světce,
„„moca prazvláštní milost, aby přitahoval každé
ho dne husté zástupy lidí do zpovědnice, a aby
zachránil lidi propadlé neřesti.““A dekret dodá
vá: „V tom tkvělo pravé jádro jeho činnosti.“

Obrácení bylo, jak vidíme, nejmilejší prací fa
rářeArsského, ale nebylo jeho jediným dílem.
Získal zpovídáním tak rozsáhlou znalost lidské
ho srdce a obdržel od Boha takový zvláštní dat
intuice, že tímto světlem pronikal 1 věcí jiné,
Tak každého dne se hrnuly do Arsu četné zástu
py hříšníků a vozy přivážely řadu osob,žádají
cích jeho tady: biskupů, farářů, představených
řádových, otců a matek, jinochů 1dívek.

Uděloval své tady velicerychle, nezapomínaje,
že jeho čas patří především hříšníkům. Několik
žen vypravovalo, že když mu sdělily svá přání
a obdržely jeho laskavou odpověd, žádaly ho,
aby je vyzpovídal. „„Začněte,““řekl.Ale zatím, co
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odříkávaly Confiteor, zavřel mřížku na jejich
straně a otevřel ji na straně druhé. Neodmítal-lí
rad zbožným duším, nepokládal za nezbytnésly
šeti zpovědi, které mohl docela dobře vyslech
nouti každý druhý kněz. Poutnice, které byly
tak odstrčeny, byly zaraženy a některé z nich se
odvážily odporovati. Ale ti, kdož zastávali ja
kousí policii v kostele, znajíce již způsoby Vian
neyovy, vysvětlili jim, že by marně naléhaly.
Jestliže jim to nestačilo, odvedli je jemně od
zpovědnice.

Odpovědi farářeArsského nebylyvšechnystej
ně jasné. Jejich jasnost byla úměrná disposicím
tázajících se. Když se šlo s důvěrou k tomu,jenž
byl nástrojem milosti, milost mu dávala vnuk
nutí. Když se nedostávalo dobré vůle, když se
hledalo při dotazování toliko uspokojení sebe
lásky nebo zvědavosti, dával.odpověď mlhavou,
vyhýbavou, všední, jako by byl oslepl. Ale kdo
k němu přicházel se srdcem přímým a čistými
úmysly, byl téměř vždy skvěle odměněn. Řekl
jenom několik slov a hned se rozptýlily temnoty
kolem určitého problému. Po krátkém tozho
votu cítil člověk, že vyvázl z bludiště, ve kterém
dlouho sepotácel. Když řekl :„„Hle,kam vás Bůh
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volá““, ti, kdož hledali nejistě cestu, viděli v na
prosté jasnosti před sebou celý svůj osud.

Byl úplným ztělesněním slova „„Kazatele“:
„„Spravedlivýsešle jako dešťslovasvé moudrosti.
Bude prositi Boha v modlitbě a Bůh bude říditi
jeho rady“.

To doznal sám jednoho dne, když kterýsi fa
rář autunské diecése mu předložil velice složitý
případ. Kněz dlouho před tím přemýšlel a uva
žoval. Ale ježto měl pochybnosti, přijeldo Arsu.
Tam obdržel odpověď tak rychlou a tak rozhod
nou, že nemohl zamlčeti svůj údiv. „Pane fará
ři,“tázalse, „„kdejste studoval bohosloví ?““Ges
tem, které bylo spíše radou než odpovědí, uká
zal mlčky P. Vianney na klekátko.

Tázali se ho na vše možné, někdy i na zájmy
čistěhmotné. Mám prodati své pozemky? Mám
si vzíti společníka, uzavřít obchod, přijmou
ti tento návrh? Nebylo dne, aby se ho někdo
netázal na něco podobného. Poslouchal laskavě,
on jenž jedl toliko brambory, lidí starající se
osvůj blahobyt a mnohý z nich si odnášel z Arsu
odpověď, která ho zachránila od hmotné zkázy.

Ale většinou se na něj obraceli v jiných vě
cech než pozemských. Když ho prosili o radu,
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jednalo se téměř vždy o spásu a svatost duše,
o celé farnosti, řehole a nejčastějio určité povo
lání nebo o určité dílo.

Klamali bychom se velice, kdybychom si při
slově „povolání“ představovali, že farář Ars
ský posílal bez rozdílu mladé muže do seminářů
a dívky do klášterů. Jeho rady byly podivuhod
ně moudré. V jeho kázáních máme mnoho pří
kladů. Kněz, který po celý rok jedl jednou den
ně, nekázal o výstředním umrtvování. Říkal sed
lákům, že musí dobře živiti své tělo, aby mohli
konati těžkou práci. Ačkoliv měl rád projevy
zbožnosti a hájil je proti všem, kdož je chtěli
obětovati dílům charitativním, přece volal s ka
zatelny : „Třeba býti moudrým ve všech činech,
hledati, ne, co se líbí nám, nýbrž co se líbí dobré
mu Bohu. Předpokládám, že máte 20 haléřů, kte
ré chcete dáti na mši svatou. Vidíte chudou ro

dinu, která žije v bídě, která nemá chleba.Je lépe
dáti peníze těm ubožákům, neboť mše svatá bu
de stále sloužena. Kněz neopomene sloužiti mši,
zatím co ti chudáci mohou umříti hlady. Rádi
byste v modlitbách k dobrému Bohu prožili celý
den v kostele. Ale nezapomínejte, že jest velice
užitečno pracovati pro několik chudých, které
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znáte, a kteří toho potřebují. To jest příjemnější
Bohu, než celýden ztrávený před svatostánkem.““

Stejně vyvinutý smysl měl ve vedení duší.
Rozpoznávaje znamenitě vnitřní založení lidí, ra
diljednomu manželství,druhému zaseživotřehol
ní a znaje lépe než oni jejich postavení, odvrátil
mnohé osoby od cesty, která by nebyla pro ně.

Případ slečny A. C. jest příznačný.
Cítila náchylnost k řeholnímu životu, který

měl pro ni neodolatelný půvab. Dlouho v sobě
živila tuto touhu a konečně se svěřila todičům,
prosíc je o svolení, aby smělavstoupiti k sestrám
Navštívení. Nesvolili. Její otec, velice činný sta
vitel v jednom městě jižní Francie, odůvodnil
svůj nesouhlas tím, že by se bez její pomoci ne
obešel. Kdo by mu vedl knihy? Kdo by mu pra
coval plány? Jeho dcera, obdivuhodně nadaná,
mu byla skutečně nenahraditelnou pomocnicí.

Pan R. M.žádal o její ruku, ale její rodiče jí
marně domlouvali, aby se provdala. Odmítla.
Mezi ní a rodiči se rozvinul zápas, který, jak se
zdálo, nikdy se neměl skončiti. I prosila otce,
aby jí dovolil zajíti si do Arsu. Zavázala se vy
konati vše, co jí farář poradí. Dovolil jí. Bylo
to r. 1858.



P. Vianneyji přijal velice laskavě a brzy zvě
děl o její touze po řeholním životě i o slibu,
který dala svému otci. Dobrý stařec chvíli pře
mýšlel a pak děl rozhodně : „„Médítě, provdejte
se.“ „„Ale,můj otče,“ začala popuzeně. ,„„Vdejte
se, mé dítě,““ pokračoval Vianney, aniž ji vy
slechl, „„uklidníte svojí rodinu a ukážete světu
sílu své zbožnosti.““

Slečna A. C. dala slovo, že učiní podle rady
P. Vianneye, a slovo splnila. Odebrala se do
Fourvičres, kde prosila Matku Boží, aby jí dala
požehnání do nového života; pak se vrátila do
mů a vzala si za muže toho jinocha podle vůle
svých rodičů.

Jakozadržoval ve světě dívky, které z něho
chtěly utéci, tak zadržoval v duchovní správě
kněze, kteří cítili touhu po jiném způsobu apo
štolátu. Jeden kněz, kterého zradil od úmyslu
státi se dominikánem, vypravoval P. Monninovií
o tozhovotu, který měl o tom s P. Vianneyem.

„Pane faráři, rád bych vykonal duchovní cvi
čení v noviciátě ve Flavigny.“

„Oh, milý příteli, to uděláte dobře ; kdybych
mohl, šel bych s vámi.“

„Kdyby mí však řekl dobrý Bůh, abych tam
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zůstal a oblékl roucho svatého Dominika?“

„„Ne,můj příteli, to je podivné přání. Zůstaň
te, kde jste.“

„„Myslíte, že iáš Pán nebude žádati na mně
skládání účtů z touhy, kterou vložil v mé stdce,
a kterou jsem udusil?“

„„Ne,“ děl Vianney rozhodně. „„Jste tam, kde
vás Bůh chce míti. Zůstanete-li tam, budete míti
na práci víc dobra, než budete moci vykonat.“

„Pane faráři, požehnejte mi, abych vždy po
znal a jednal podle vůle Boží.“

„Kéž vás to požehnání, příteli, pudí 1 za
držuje!“

Budoucnost nejednou ukázala, jak opovážlivě
jednali lidé, kteří neuposlechlí moudrých rad P.
Vianneye.

Uvádím případ, který vyprávěl opat kláštera
aiguebellského nynějšímu arsskému faráři v do
dopise z 21. května 1901. Dopis obsahuje zna
menité podrobnosti o životě Vianneyově.

„Nechoďte do trappy,“ děl jednou P. Vian
ney jinochu, jehož jméno zatajujeme. „„Ale,milý
otče, cítím v tom své povolání, cítím se tam pu
zen. Žízním po umrtvování a po přísnosti“
„Můj synu,“ opakoval kněz, „„nechoďte tam“.
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Jinoch odchází, modlí se, přemýšlí a domní
vaje se, že vidí jasněji než služebník Boží, ode
bírá se do Aiguebelle. Byl přijat do noviciátu a
všechny příkazy stanov zdály se mu příliš mírné.
Bylvzorem pořádku,poslušnosti, zbožnosti, tak
že Dom Gabriel a R. P. Bruno, kteří zemřeli
později v klášteřev Dombes, neváhaliříci : ,„Ten
kráte se P. Vianney klamal.““Ale krátce před slo
žením slibů opustil jinoch klášter a více o něm
nebylo slyšeti. „„Tak,““dokončoval P. aiguebell
ský, „„seznovu osvědčila jistota pohledu cti
hodného farářeArsského.“

FarářArsský zrazoval od nemístného nadšení
a krotil nerozvážné horlivce. Ale současně když
zadržoval ve světě ty, kteří se cítili povolání kře
holnímu životu, lovil přímo do řeholeony, které
poznal jako opravdu vyvolené. Jedni slyšeli od
něho první volání milosti, jiným dával nadbytek
světla a odvahu. Jiní viděli, jak v jeho přítom
nosti padají překážky, které kladly jejich rodiny
proti jejich povolání. A konečně někteří, ač již
dleli v klášteře, ale prodělávali chvíle malomysl
nosti, byli jím rozplameňování k původní hot
livosti.

Mladý Lasserre, studující filosofie v malém
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semináři v Rondeau (Grenoble), chtěl býti mi
stonářem. „„Vstupte ke kapucínům,““ radí mu bez
rozmyšlení P. Vianney. „„Jste jist, že je to vůle
Boží?““namítá jinoch, kterémujiž jiní tak radili;
ale který měl proti kapucínům určité předsudky.
„„Ano,radím vám to.“ Lassetrre vstoupil ke ka
pucínům, byl poslán na misie do Adenu,a stal
se tam biskupem.

Mikuláš Monnet z Lyonu chtěl k trapistům,
ale tvrdá řehole ho znepokojovala. „Nemáte tě
lo a kosti jako ti, kteří jsou u trapistů?“ táže
se ho Vianney v listopadu 1857. Dodal mu ta
kové odvahy, že všechna bázeň opadla a Mikuláš
Monnet se stává v klášteře bratrem Hildebran
dem.

Klementina Jolyová, pozdější sestra Alexie,
jest ustanovena za výpomocnou sílu ve škole
v Misérieux. Pozbývá však odvahy, pochybuje
o svém povolání a chce svléci řeholní roucho.
Jednou, když se modlila v koutku atsského ko
stela, přistoupil k ní P. Vianney. Utěšuje ji a po
siluje na celý život.

Mladý E. O.z departementu arděchského rád
by se stal jesuitou. Ale ježto jeho otec nemohl
se spřáteliti s tou myšlenkou, chtěl, aby mu do
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kázal, že nechce opustiti svět jen proto, že ne
může v něm se něčím státi. Odebral se do Saint

Cyru a byl přijat.Když chcevšak vystoupiti, praví
mu otecostře: ,„Učiníš,co ti nařídífarář Arsský.““
„„Ovšem.““,„„Nuže,doprovodím tě kněmu.““ „Jak
si přejete.““Koncem září 1856 jede otec se synem
do Arsu. Účastní se jeho katechismu. P. Vianney
začíná mluviti o povinnostech služebníků k za
městnavatelům, ale pojednou beze vší spojitosti
se rozhovořil o povolání svatého Bernarda, sva
tého Aloise, paní Ludviky Francouzské. „„Ne
musímekněmu anijíti,“ praví M. O. přiodchodu.
„>Vím dobře, co mi řekne.““Nicméně jdou k ně
mu. Syn jest posílen a otec tak utěšen, že velko
dušně smiřuje se s tím, co ho zarmucovalo.

Felix Brise z Coublane (Saóne-et-Loire) při
chází do Arsu 8. září 1854, o svátku Narození
Panny Marie. Když P. Vianney prochází zástu
pem, který jest hustší než jindy, všimne sí jino
cha a kráčí přímo k němu. Felix mu oznamuje,
že se cítí povolán k trapistům. ,„„Ano,mé dítě,“
odpovídá mu svatý farář, „jděte a dobrý Bůh
vám požehná.“ Ale když poutník se vrátil domů,
cítil, že ho odvaha opouští. Čeká rok, vrací se do
Arsu, čeká ještě rok a konečně v přesvědčení, že

155



učiní dosti, vstoupí-li vůbec do nějakého klášte
ta, vstupuje koncem r. 1856k Bratřím Panny Ma
tie. Není tam spokojen. Zůstává u nich šest let,
nespokojen, rozerván, aniž chce připustiti, že bu
de jediné tehdy šťasten,až odpoví hlasu pravého
svého povolání. Chápe to, až když se rozhoduje
pro trappu,jejíž řehole ho děsila dříve svou přís
ností, ale která přes to mu odpovídala, jak před
pověděl P. Vianney. R. 1863vstupuje do trappy
v Dombes. Z vděčnosti k farářiArsskému, který
mu ukázal pravou cestu a jehož přímluvě svěřili
zakladatelé kláštera svůj dům,přijal jméno :bratr
Filomen.

Kdyby tyto příběhy, tak stručně vypravova
né jen v suchých datech pro nedostatek místa,
neztratily všeho zájmu, přidal bych ještě jiná
jména k výčtu, který jsem zde učinil. Ostatně,
kdyby byla listina jmen sebe delší, dala by jen
slabé ponětí o počtu povolání, která probudil
nebo upevnil farář Arsský. Ani nevím, zdali je
některý francouzský seminární ústav, do něhož
by nebyl poslal noviců. Málo zakladatelů řádných
dalo církvi tolik služebníků aslužebnic,jako ten
to chudý venkovský kněz.

A kolik dobrých děluvedl v život! Kolik cha
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titativních podnětů vyšlo z jeho hlavy! Kolik
lidí, daleko od něho ztozených, bylo jím posí
Jeno a obdrželo od něho vzácné a plodné rady!
Jeho slovo bylo všemocné, přemáhajíc obtíže a
množíc prameny. Na jeho slova se otvíraly brá
ny asylů a vznikaly hospice. Krajinu lyonskou
posel sirotčinci. Dal podnět i ke knihám a umě
leckým dílům. Neboť talent i křesťanská láska
přicházely a předkládaly mu své náměty. At
nošt Hello, výtečný spisovatel, radil se s ním
o svých prvních dílech, v nichž hájí víru a ještě
dříve než Lyonští učinili slib v době národního
úpadku, ženahradí prostinkou kapli své Ochrán
kyně důstojnějším chrámem, stavitel Bossan
přednesl svůj plán faráři Arsskému, plán, jak
korunovatí starý pahorek fourvičrský. Obdržel
slib, že se jeho sen uskuteční a pro své plány na
dšené schválení.*)

Díla, která byla založena s přispěním faráře
Arsského, měla pevnost stejně jako povolání,
jimž požehnal, ježto je vždy diktoval zdravý toz
um. V nesčíslných plánech, jež mu byly předlo
ženy k posouzení, rozeznal vždy, co jest zdra

*) V nové basilice fourviěrské, jak jest spravedlivo, mají barevné
okno s obrazem farářeArsského, kde je mezi vyznavači.
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vého a co špatného. Odvrhuje, co bylo bezcenné
nebo netozvážné, opravuje, co bylo neobratné,
oddaluje, co potřebovalo zráti, schvaloval bez
zdráhání díla, která byla pojata osvícenou hotli
vostí, upozorňoval zakladatele na začáteční pře
kážky, dodával jim sílu naděje, kde se zdála věc
beznadějná.

O jednom z jeho děl se zmíníme, poněvadž
byl opravdu jeho otcem. Jest z nejrozšířenějších,
jež nám zanechalo minulé století: Společnost
dám Pomocnic Očistce, ošetřovatelek nemoc
ných.

Eugenie Smetová, narozená 25. března 1825,
bydlila se svou todinou v Loosu u Lille. Od
svého dětství projevovala hluboké účastenství
s dušemi v očistci a vroucí důvětu v Prozřetel
nost.

O Dušíčkách 1853 napadlaji při svatém přijí
mání myšlenka: jsou společnosti pro všechny
potřeby bojující církve, ale ani jedna není úplně
zasvěcena církví trpící konáním děl horlivostí
a charity. Zdálo se jí, že jest povolána vyplniti
tuto mezetu.

Ale nebyla ve svém záměru mnoho povzbu
zována. Loosský fatář, kterému důvěřovala, ne
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dal jí dovolení. Podle jeho názotu úspěch díla,
kterému se věnovala ve světě, dokazuje, že Bůh
nežádá na ní nic jiného. Msgr Chalandon,biskup
belleyský, kterého poznala při duchovních cvi
čeníchv doměBožského Srdcev Lille, soudil tov
něž tak. Psal jí: ,„Vašemyšlenka o řádu, který by
měl cílem vykupování dušíz očistce, jako řád de
la Merci má cílem vykupování zajatců, má cosi
nového, co uchvacuje zbožnost. Uskutečnění ů
myslu by bylo velikou věcí, ale čekejte, dokud
Vás Bůh neosvítí svým světlem. Pan farář loos
ský má, myslím, pravdu, když Vás zrazuje od
založení řádu, dokud můžete činiti mnoho dob
rého ve svém okolí.“

Nadpřitozené světlo, o kterém se zmiňuje bel
leyský biskup,ji zalilo až po dvou letech čekání
a skutečně v proudech: Sneslo se až do Loosu
z maličké farnosti, kterou dobře znal 1 biskup,
neboť byla nejslavnější z celé jeho diecése.

V červenci £. 1855 pocítila náhle slečna Sme
tová touhu utéci se o radu k faráři Arsskému, o
němž po prvé slyšela před několika týdny samou
chválu. Tázala se, jak by se s ním smluvila, když
jí její přítelkyně slečna Jindřiška H. sdělila, že
půjde s otcem do Arsu na pout. Smetovájí vylo
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žila svůj záměr a pravila jí, aby za ní požádala
P. Vianneye o radu, zda má přes všecky překáž
ky, které jistě by byly značné, podjati se založení
kongregace, zasvěcenéduším v očistci. Odpověď
došla brzy. Byla stručná, ale příznivá. P. Vian
ney řekl: „„Založí řád pro duše v očistci, kdy
bude chtíti.“

Smetová oznámila odpověď Msgru Chalan
donovi, který jí odpověděl :„Milé dítě, farářArs
ský jest svatým ve svých modlitbách a úplně mu
důvěřují... Chcete-li od něho obdržeti více rad,
napište P. Toccanierovi, kaplanu arsskému mým
jménem, a poproste ho, aby vám odpověděl.“

Na konci říjnaprosila slečna Smetová P. Vian
neye, aby přemýšlel v den Dušiček o jejím plá
nu. V listopadu obdržela odpověď od P. Tocca
niera : „„VyložiljsemVaše přání svatému faráři...
Můžete býti jista ve dvou věcech : Schvaluje Va
še povolání k řeholnímu životu a založení nové
ho řádu, který se podle jeho mínění v církví ve
Jice rozšíří.“

Slečna Smetová nebyla již v pochybnostech:
zářila radostí, která prýští z jistoty dávno hle
dané. Ale strach před neznámým a myšlenka na
opuštění stařičkématky ji velice rmoutily. Opět
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se obrátila na farářeArsského a obdržela od P.

Toccaniera odpověď: „„Dovolil jsem si předlo
žití zármutek, který cítíte z tak bolestného od
loučení Vy 1 Vaše rodina. K mému velikému
údivu, on, který obyčejně radívá mladým oso
bám, aby nejednaly proti vůli svých rodičů, ale
čekaly trpělivě na jejich souhlas, ani na okamžik
neváhal s úsudkem o Vás. Řekl, že slzy z lásky
prolité brzy oschnou. Radí Vám, abyste usku
tečnila svůj úmysl a řekla Bohu : „Hle, tvoje slu
žebnice. Učiň se mnou, co chceš.“ Modlí se za
Vás. Budu prositi s ním, aby v hrozném boji
mezi přirozeností a milostí ve Vašem srdci zví
tězila milost.

Když došel dopis do Loosu, byla již Smetová
rozhodnuta. FarářArsský byl o tom hned zpra
ven. „„Bůh jedná silně a něžně,““ děl, „je dobré
spoléhati na Něj.“

Dne 19. ledna 1856 dlela Smetová v Paříži.
Dne 22. schválil Msgr Sibout nový ústav. Ale
obtíží přibývalo. Nedostávalo se peněz, nepři
cházely dívky, ochotné zasvětití svůj život du
ším v očistci; ohlásila se krutá nemoc. Do Arsu
volala o pomoc a z Arsu došla posila.

„„Panfarář“ píše P. Toccaniet, „„praví,že Va
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še kříže jsou květy, které vydají brzy plody.“
A v jiném listě: „„Panfarář dí, že Bůh chce Vaše
utrpení, abyste si jimi získala milosti nezbytné
Vám 1Vašemu dílu.““Současně poslal P. Vianney
radu, která svědčí o jeho moudrosti. „Pokud se
týče noviciátu, jest lépe, když se hlásí na počátku
málo osob, ale vybraných, dobrého zrna.“

Dne r. července opustila Smetová prozatimní
útulek, kde dlela až dosud se svou hrstkou vět
ných a přestěhovala se do ulice Barouillére do
domu, který se stal kolébkou nového řádu. Byly
rozhodnuty, že se věnují charitě, jen ještě byly
na rozpacích o oboru. Nazítří po jejich ubyto
vání přišla k nim neznámá osoba s prosbou, ne
šla-li by některá z nově přišlých ošetřiti nemoc
nou ženu v téže čtvrti. Zakladatelka, která při
jala jméno Matka Marie Prozřetelnosti, viděla
v tom Boží odpověď na otázku, kterou předlo
žila a rozhodla, že Pomocnice Očistce budou též
ošetřovatelkami chudých. FarářArsský to schvá
ll: „To Vám Bůh vnukl,““ napsal, „„abýstepra
covaly pro osvobození duší z očistce, vzavše sí
za prostředek dílo milosrdenství. Uskutečňujete
tak v plnosti ducha Našeho Pána, ulehčujíce zá
toveň jeho údům trpícím na zemi i v očistcl.“
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Navštěvování nemocných se brzy tozšířilo 4
učinilo z řeholníc apoštoly. Neboť všude, kam
vnikly, vešla 1víra a s vírou mravnost. Obvazu
jíce rány tělesné, odhalovaly současně rány du
ševní, způsobovaly, že se dali oddati rodiče, děti
byly křtěny, dospělí přijali svaté přijímání, umí
tající byli zaopatřování. V tom lidovém prostře
dí, ve kterém by odmítli jiný způsob kázání, ne
dovedli odporovati živému kázání, jímž byla je
jich obětavost.

Přirozeně neušly zklamání, ale zArsu jim vždy
přicházelaútěcha. V lednu 1857po tragické smtti
Msgra Siboura, která jim vzala milovaného pro
tektora a jejich budoucnost činila nejistou, psal
jim farář: „Poněvadž jste dětmi Prozřetelnosti,
je třeba, aby jeho ruka se ve všem projevila...
Dům, který stojí na kříži, se nebojí bouře: to
jest božský základ.““A v oktávě velikonoční po
nové zkoušce psal: „„Prozřetelnostukazuje. vše
mi těmi křížky, že jste vyvolenými dětmi a že
schvaluje Vaše dílo. Je nutno, aby mohly řící
duše v očistci o svých zachráňkyních : Máme na
zemi přímluvkyně, které umějí prositi, ale též
spolucítiti, poněvadž vědí, co jest utrpení.“

Dne r. ledna 1859 navštívil P. Toccaniet je
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jich malou řeholní obec. Vrátiv se, napsal matce
Marii: „„Mluviljsem dobtému otci z Atsu o jeho
duchovní todině v Paříži,mluvil jsem o ní dlou
ze a široce... Kolik slz svaté lásky prolil naslou
chaje líčení o dojemných činech, jež jste mi vy
pravovaly. Jest pln obdivu nad nevypověditel
nými cestami Prozfřetelnosti... A když jsem mu
pravil: „Pane faráři, jest možné, že představená
té malé společnosti vás navštíví,“ zvolal: „To bu
du rád, její návštěva bude mi milejší, než návště
va královny. Jest potěšující, vidíme-li krásné du
še. A její dílo jest zřejmědílem dobrého Boha.““

Návštěva se neuskutečnila, neboť 4. srpna té
hož toku P. Vianney opustil svět, oplakáván
svými duchovními dcerami.

Nebudeme dálelíčit život todiny, ktetou při
jal za svou. Řekněmetoliko, že prospívala,jakjí
předpověděl. Její stanovy jí dovolovaly očkova
ti dílo na dílo a tak vzniklo několik domů v Pa

řížiiv jinýchfrancouzských městech, jakož 1v Bel
gii, Italii, Rakousku, Anglii a v Americe. Matka
Marie, která přežilao jedenácte let farářeArsské
ho, měla ještě dost času poslatí své sestry do
Nantes, do Brusselu, ba i do Číny, do misie
v Kíang-Nanu.
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Vzpomínka na duchovního vůdceji posilova
la až do smrti v mukáchjejí kruté agonie. Nevy
léčitelná choroba,jíž trpěla, ji upoutala na lůžko
vstpnu 1870a od té doby prchal z ní Život s krví,
která ucházela z její hrozné rány. P. Olivaint,
který byl jejím duchovním vůdcem, učil ji po
vzoru faráře Arsského dobrému použití utrpení
a aby ji utěšil, jak tak často činíval světec po tři
léta, nalezl odvahu jeho ducha 1důvěrnost jeho
řeči: „„Hleďte,““říkal jí, „„nedovolím, aby se umí
ralo s nářkem.““Dneo. ledna,cítíc blízký konec,
Matka Marie přijala svátosti umírajících. P. Olí
vaint jí je podal, oděn v roucho svatého faráře,
které mu daroval P. Toccanier. Hluk střel, které
tehdy od předešlého večera padaly na Paříž, pře
hlušoval chvílemi hlas kněze a lépe než on mlu
vil umírající o smrti.

Agonie trvala celý měsíc.Duch neochaboval,
utrpení se rozmnožovalo, ale kanon, který ne
mlčel, upozorňuje řeholníci,že veliký počet duší
přecházído věčnosti, jí kázal výmluvně nutnost
obětovati utrpení za jejich vykoupení. Její tty
již nemohly ani šeptati slova modlitby. Ježto její
citlivost v bolesti se nemenšila, brala to, co nazý
valasvým chloroformem, růženec farářeArsské
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ho a při každém Zdrávasu opakovala „„Staňse,
Ježíši.“

Dne 7. února, v den modlitby Ježíše Krista
v zahradě agonie, konečně vydechla tato krásná
duše, která by nebyla vykonala tolik dobrých
děl, kdybyjí nebyl farářArsský řídilv rozhodují
cích okamžicích života. Mělajiž své životopisce.
Snad v této sbírce (Svatých) bude o ní jednou
psáno. Snad jednou připojí annály svatosti jmé
no Matky Marie pod jménem P. Vianneye, jako
spojily jméno svatého Františka Saleského a
svaté Johany Chantalové, svatého Františka zAs
sisi a svaté Kláry.
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KAPITOLAIX.

Pouta: Znamení Světcovaposlání.

Vidíme v Evangeliu, že Ježíš často uvádí u
zdtavení tělesné jako obraz uzdravení duševní
ho. Proto neudivuje, že světci, povolaní, aby
vrátili hříšníkům život milosti, dostávali obyčej
ně jako znamení svého poslání moc vraceti ne
mocným zdraví. Svatý farářArsský nebyl též bez
neobyčejného daru.

Nebudeme předváděti čtenáři nemocné, jimž
zmírnil bolest nebo jež dokonce uzdravil. Byl by
to dlouhý průvod. A pak bylo by třeba, uvésti
důkazy a úkolem našeho krátkéhodíla není cito
vati a zkoumati svědectví. Řekněrne jen, že do
Arsu byli dovážení nemocní a že se vraceli domů
s úlevou a že často uzdravení obdrželi vysvěd
čení, více méně podobné tomu, které vystavil
dne 9. ledna 1857 Dr. Ollier, otec slavného chi
rurga, jedné dívce: „„Počaljsem zoufati nad u
zdravením a usuzoval jsem na nevyléčitelné za
chvácení prsou, když po návratu z cest jsem spa
třil dívku zcela uzdravenu. Prohlašuji, že si
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nedovedu přirozeně vysvětliti její uzdravení.“
Nejzajímavější při uzdraveních arsských jest

dokonalá pokora Světcova.
Doporučoval vždy nemocné svaté Filomeně,

nařizuje jim, aby k ní konali novénu a ačkoliv se
modlil s nimi, žehnal jim, skládal na ně ruce,
připisoval jejich uzdravení Světici. JÍ jediné po
Bohu jsem zavázán vděčností. Nedovolil, aby
mu přiznali dar zázraků a z bázně, aby lid tak
neučinil proti jeho vůli, zamlčoval jak mohl mi
losti, které obdržel svými modlitbami.

Přiznal-li někdy, že před jeho zraky se udála
překvapující uzdravení, pak tak učinil jen tehdy,
když pozoroval, že někdo pochyboval o všemo
houcnosti Boží. Jednoho červencového dne r.
1842mu mluvil jeho spolubratr o tom,jak vznik
ly spory o uzdravení kteréhosi nemocného.,,Mi
lý přítel“ pravil, „„nechmesvětské lidi mluviti.
Jak by viděli? Jsou slepí. Kdyby Náš Pán dnes
učinil všechny zázraky, které učinil v Judsku,
nevěřili by. Ten, jemuž byla dána všechna moc,
neztratil jí dodnes. Na příklad, minulého týdne
jeden vinař přinesl jedenáctiletého hocha, ocht
nutého na obě nohy, který nikdy nechodil.
Dobrý muž vykonal novénu ke svaté Filomeně
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a devátého dne byl jeho hoch uzdraven. Rychle
běžel před ním. Kdysi uzdravoval Náš Pán kul
havé, nemocné, mrtvé. Mnozí lidé byli při zá
zracích, viděli je a přece jim neuvěřili. Milý
synu, lidé jsou vždy a všude stejní.“

Mezi uzdravenými nemocnými v Arsu za ži
vota P. Vianneye a po jeho smrtí jest mnoho dě
tí. Kongregace obřadů zkoumala uzdravení dětí,
z nichž jedno, holčička, byla v sirotčinci. Zdá se,
že moc vraceti zdraví dětem, byla dána faráři
jako odměna za vše dobré, co pro děti učinil.

Tak, aby hájil jaksi práva Boží, vypravoval
leckdy Světec o neobyčejných událostech, sběh
ších sev Arsu. Ale když se nepochybovalo o vše
mohoucnosti Boží, mlčel úplně o milostech,
jichž se dostávalo poutníkům na jeho přímluvu
a byl velice rozhněván, když mu za ně děkovali.

Na konci svého života byl dokonce tak zma
ten díkůčiněními, jichž se mu dostalo za účin
nost jeho modlitby, že prosil svatou Filomenu,
aby ho toho utrpení ušetřila. Byl vyslyšen. U
zdravení v Arsu ubývalo. Napřed zavládlo po
divení. Ale když lidé zvěděli, že nemocní se
uzdravovali po návratu domů, pochopili, že
Světec prosil Boha, aby šetřil jeho pokory. P.

©
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Toccanier chtěl míti jistotu: „Pane faráři, víte,
co se o vás povídá? Říkáse, že jste zakázal svaté
Filomeně, aby dělala zázraky.“ „„Je to pravda,
můj dobrý příteli“ odpověděl prostě. „„Působilo
to mnoho hluku, vábilo sem mnoho zvědavců,
řekl jsem jí,aby obracela duše,ale těla aby uzdra
vovala někde dále. Vyslyšela mne. Mnohé osoby
začaly zde novénu a uzdravily se doma nevidě
ny, neznámy.“

Jedinou ctižádostí farářeArsského bylo uzdra
vovati duše. Uzdravení těla mělo menší důleži

tost v jeho očích a v jeho poslání bylo jen pří
davkem, jen znamením. Ať tedy mluví histori
kové, kteří k tomu mají více místa, o zázracích
atsských. Kdybychom na tom trvali dále v tom
to dílku, mohlo by se mysliti, Že náš Světec vy
vstal, jako tomu bylo u jiných, aby mírnil tělesné
bědy, ale pak bychom dávali jeho roli výraz nej
méně přesný.

Téměř tolik jako chutavých a -nemocnýchpři
cházelo do Arsu těch, na něž těžce dolehly život
ní zkoušky. Dověděvše se, že P. Vianney měl
zázračnou moc potěšiti, svěťovali mu své tajné
smutky. Vypravovali mu o svých majetkových
nezdarech, o svých bolestech domácích, o zhrze
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né ctižádosti, o zklamaných snech. Plakali u ně
ho nad zlomeným životem. Pří prvých slovech
spínal ruce a povznášel k nebi své prosící a
zvlhlé oči, aby je pak upřel na ně, plné sympa
tie, která již vracela naději. Potom slyšeli něžná,
důrazná slova, vždy vhodně přiléhající k jejich
stavu. Naučili se poznávati v chybách své po
vahy pravou příčinu své bídy, a nalezše kořen
zla, dovtípili se, jakého je třeba užíti léku. Byli
vyzváni,aby hledali ve vířenevyčerpatelný zdroj
útěchy a odcházeli posílení, kdož se s ním byli
na kolenou pomodlili.

Nebyl Ihostejným k žádnému neštěstí, ale se
zvláštní účastí přijímal hlavně dva druhy ne
šťastníků. Jednak ty, jejichž život byl tozvrácen
smrtí příbuzných : sirotky, které smrt otcova ne
bo matčina nechávala bez podpory, matky, kteté
ztrativše dítky, ztratily 1sílu k životu. Dále ony,
kteří jsouce dobrými křesťany,viděli zarmouce
ni, jak někdo z jejich drahých a přátel zemřel bez
zpovědi nebo v takových okolnostech, že jest
možno se strachovati o jejich spásu. Prvým do
dával posily k novému životu. Druhým laskavě
vysvětloval, jako by se sám nebál soudu Božího
nevystihlé propasti Božího milosrdenství.
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Někdy jim dával po modlitbě jisté odpovědi,
které svědčily, že tajemným způsobem zvěděl o
osudu mrtvých : „„Vášmanžel, váš přítel,““říkal,
„jest zachráněn. Ale prosme vroucně za jeho vy
svobození.“

Jako byl osvícen o věcech z onoho světa, měl
dar vidění i do budoucna, a možnoříci, že jako
za života jeho se mluvilo hlavně o jeho bojích
s ďáblem, tak po jeho smrti se nemluvilo o ničem
více, než o jeho předpovědích. Jak se půjčuje
rádo bohatým, přivlastnili mu ještě více pro
roctví, než jich pronesl. Ještě dnes ve všech nej
důležitějších otázkách Církve ve Francii se při
suzuje P. Víianneyovi, že dříve je předpověděl
a aniž se uváží, že nesmyslem se leckdy zesměš
ňuje jeho památka, vyrábějí se lehce jako za jeho
života předpovědi, velice málo pravděpodobné.

Jeho předpovědí nezajímaly obyčejně veřej
nosti, nýbrž týkaly se jednotlivců. Oznámil růz
ným osobám jejich blízký konec a byli to vždy
cky, nebo téměřvždycky nedávno obrácení hříš
nici, které bylo třeba ozbrojiti proti opětnému
pádu myšlenkou na brzkou smrt, nebo duše vě
řící, jejichž horlivost byla ještě zvýšena pomyš
Jením na radosti nebeské. Jiné osoby upozornil,
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že někdoz jejich blízkých příbuzných, otec nebo
matka, sestra, odejde s tohoto světa. Jiným zase
radil, aby nevstupovali hned do řádu, oznámil
jim, kdy tak učiní a v určený den překážky, sta
vící se proti jejich povolání, bývaly odstraněny.
Předpovědělzaložení jednoho, zrušení druhého
řádu. Tak odvrátil jistou dívku od vstupu do
kláštera, o kterém pravil, že bude za tok zavřen
a skutečně za bouří v r. 1848 byl klášter zavřen.
Tedy budoucnostse stávala jasnou farářiArsské
mu tehdy, když se jednalo o zajištění spásy duše
nebo o její jistější život na určité cestě. Většina
předpovědí se týkala výslovně jeho prozřetel
nostního poslání, totiž obrácení hříšníků a řízení
duší.

Víme-li, že často zahlédl budoucnost, nebu
deme se diviti, že viděl hmotné předměty daleko
od něho vzdálené, zajímající lidi, kteří s ním toz
právěli. Schopnost viděti na velkou vzdálenost
jest ostatně méně podivuhodnou než dat pro
roctví. Nikdo nebude odpotovati, že se s ní se
tkáváme 1u osob, u nichž nás ani nenapadne hle
dati něco nadpřirozeného. U světců jest zname
ním svatosti, ne tak sama sebou jako způsobem,
jímž se přimyká úzce k jejich ctnostem a jejich
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poslání. Tedy není tak důležitým u našeho Svět
ce, že viděl vzdálené věci, nýbrž že je viděl vždy
cky tehdy, když bylo třebaposloužiti nebo vato
vatí hříšníka před jeho chybami. Abychom u
vedli příklad, všimněte sí příteleAntonína Sau
bina, o jehož obrácení jsme vypravovali. Přišel
do Arsu na radu svého přítele. P. Vianney, spa
třiv ho v zástupu, řekl mu hned: „Vraťte se
ihned do Lyonu, váš dům hoří !““Byla to pravda.
(Následujícího roku přišeljinoch do Arsu aobrá
til se tam.) Jindy zpovídav ženu z okolí, ihned
ji poslal domů, řka jí, Žemá v domě hada. Vrá
tila se, matně prohledala celý dům. Konečně sí
všimla slamníku, který položila ráno na slunce,
a viděla, jak z něj vylézá had, který by ji byl snad
ve spaní uštkl bez Vianneyova upozornění. Jin
dy zpozoroval v předsíní chrámu dívku, která
přišla na duchovní cvičení, šel k ní a vybídl ji,
aby se rychle odebrala domů, kde ji potřebují.
Ihned odešla: Právě ve chvíli, kdy ji upozornil
P. Vianney, její sestra, již opustila zdravou, u
mřela.Abych citoval ještě jiný případ: Jedna že
na, která šla do Arsu, tázala se cestou „„kouzel
níka“ na jakousi nemoc. Tento muž jí vložil
předstírané kouzlo do láhve, kterou uložila před
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vesnicí do křoví. P. Vianney, vyslechnuv její
zpověď, pravil: ,„Neříkátemi nic o láhví, kterou
jste zanechala v křoví?““Poučil ji, že nábožen
ství zakazuje pověru a ona mu slíbila, že již ní
kdy neučiní, co učinila. V tomto případě otevře
la Vianneyovi oči apoštolská horlivost. Jindy to
byla zase charita a jen aby činil dobro, a to jen
ten druh dobra, který bylo třebavykonati, tehdy
se probouzela jeho schopnost vidění na dálku.
A to je právě pozoruhodné.

Pronikání citů druhého, zdvojený pohled, jak
se obyčejně říká, byl v apoštolátě farářeArsského
častějším,než vidění na dlouhou vzdálenost. Byl
tak obvyklý, byl tak vlastní jeho poslání, že jest
nesnadno odděliti jej od něho. Stačívšimnoutisi
některých případů obrácení, o nichž jsme již
mluvili. Třeba že se opakujeme, připomeneme
jenom, že častokráte, téměř každý dentušil u
osob shromážděných kolem zpovědnice, které
naléhavě potřebují jeho pomoci, které nemohou
čekati, nebo které jsou zvláště nešťastné: poky
nul jim, aby přistoupili nejdříve a nikdo se ne
horšil, že jim dával přednost. Poznávaje 1ty, kte
ří se vzpouzeli zpovídati se, bral je za ruku, a
odváděl do sakristie. Mnohému kajícníku po vy
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znání hříchů řekl: „Proč jste nevyznal tohoto
hříchu?““

Vypravuje se, že někteří lidé chtěli vyzkoušetí
jeho schopnost a byli zahanbení. Jeden jinoch
předstírající velikou lítost přiklekaje ke zpověd
nici, byl prostě vyhnán P. Vianneyem. „„Příteli,“
děl mu, „„nemám kdy slyšeti vás.“ Druhého
dne přišel jinoch zahanben a tentokráte oprav
du s lítostí ke zpovědnici. Světec ho objal pln
lásky. Jiný člověk odříkal mu úplně falešnou
zpověď. Když skončil, pravil mu farář, který po
zotně naslouchal: „„Jsteskutečně veliký vinník.
Ale co jste učinil, toho jste mi neřekl. Je tomu
tak a tak.“ Lhář byl tím zahanben a obrátil se.Uhádldušečistéjakodušehříšnéa dušezne
klidněné. Mnozí sotva že začali vyprávěti o své
bolesti, byli přerušení slovy: „„Znám vaší bo
Jest““, a dostali radu, která předpokládala po
drobnou znalost jejichpostavení. Jiní dostaliod
pověď ještě dříve, než začalimluviti. Kráčeje zá
stupem tísnícím se před kostelem, šel přímo
k určité osobě a sdělil jí příčinu jejího příchodu.

Podobných případů je známo mnoho a jsou
dokonale ověřené.A stále slyšíme o nových. Nu
že, jsou-li případy, v nichž mohl býti farář Ars
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ský osvícen o cítech svých kajícníků jejich jed
náním a vzezřením,jestliže jindy hlubokou zna
lostí sedce mohl z toho, co slyšel, usuzovatí na
to, co mu ještě neřekli, přece většina případů
může býti vysvětlena toliko vnitřním patřením.
Nepopírám, že se vyskytují takové zjevy 1u 0
sob, které nejsou svaté, ale dodávám hned s au
totem „„Psychologie světců“ (H. Joly, str. 80),
že u světců odpovídá toto zření vždycky cíli
skutečně užitečnému, „„ženemůže býti odlouče
no ani od ctností, které mu předcházejí, ani od
následujících, a které je právě činí důležitým.“
Že jest „„vztahmezi zvláštním darem a celkovým
životem heroovým, něžností jeho přátelství, po
sláním v Církvi, potřebami jeho apoštolátu“. Že
konečně ony zjevy jsou vpravdě projevem sva
tosti jako takové. Takovým jest i případ našeho
Světce. Ani v jednom případě se netýkalo jeho
vidění všednosti, nebo zvědavosti; mělo vždy
cílem posvěcení duší, bylo vždy vyvoláno hotli
vostí a láskou. Toť hlavní věc, která mluví u fa
rářeArsského o srdci úplně proniknutém du
chem božským.

* k k

Neměli bychom úplného ponětí o ohromné
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činnosti Vianneyově, kdybychom nevěděli, že jí
děkuje za své dobro 1 mnoho lidí, kteří nikdy
nepřišli do Arsu. Uzdravoval, utěšoval, radil,
obracel ty, kteří nemohouce přijíti, mu psali,
nebo posílali vzkazy. Víme z dřívějšího líčení,
že přispěl k založení společnosti Dam Pomoc
mc Očistce, aniž spatřil jejich zakladatelku, a
tak učinil prostřednictvím její přítelkyně a pak
dopisy, které jí zaslal.

Každého dne po obědě našel na stole hroma
du dopisů, různého původu a různého slohu.
Ježto neměl času všechny přečísti,spálil hnedty,
které začínalylichocením. Ostatní rychle pročetl.

Po jeho smrti jich nalezlimnohov jeho poko
ji, a přece to byla jen nepatrná část všech, které
kdy dostal. V některých prosili lidé o světlo ve
volbě povolání, v jiných mluvili o svých chy
bách a vadách povahy. Některé vykládaly o
schopnostech aminulosti pisatelů, jiné bylystruč
né, spoléhajíce na pronikavost vůdce. Nebylo-lí
nalezeno takových dopisů mnoho, to proto, že
pálil ty, které obsahovaly důvěrnosti, zvěděv
jejich obsah.

Mnohé vypravují o chorobách a nemocech,
rodinném zármutku, o katastrofách, žádají u
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zdravení nebo útěchu. Mnoho jich vyprošuje sí
modlitby za obrácení duše nebo celé rodiny. A
mnohé jsou velice dojemné, jako dopis lorda
Howarda, který prosí Světce za obrácení svého
otce, vévody z Norfolku. V jiných dopisech ho
prosí kněží, aby jim vyprosil obrodu osady, bis
kupové obrodu diecése. Jsou mu odporučena
různá díla.

Téměřnikdy neodpovídal sám. Kde by nabral
tolik času? Odpovídali za něho jeho spolupra
covníci. Dopisy žádající o modlitby, zůstávaly
obyčejně bez odpovědí. Ale ne bez účinku. Ne
boť často došly nové dopisy, ve kterých děko
vali pisatelé za milost, o kterou žádali, a které se
jim dostalo. V den, ve kterém prosili, píší, faráře
Atsského o modlitbu, zmírnila senemoc, hříšník
prohlédal, dílo začalo míti úspěch. Popatříme-lí
na díkůvzdání, kterými tolik dopisovatelů po
věřilo faráře z Arsu, aby je přednesl Bohu jejich
jménem, když byli napřed mu uložili přednésti
jejich žádosti, snadno pochopíme, proč sláva
Vianneyova pronikla do dalekých krajin a proč
malá vesnička bylajedním znejdůležitějších krbů
křesťanskéhoživota ve Francii v XIX. století,
z něhož tryskalo teplo 1světlo.
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KAPITOLA X.

Vnitřní Život světehv v doběpoutí.

Jistěnapadlomnohémučtenáři, kdyžčetlvpřed
cházejících kapitolách o veliké činnosti, která
vyplňovala celé dny Vianneyovy, jak mohl vtom
ustavičném hluku mysliti na sebe, obíraje se ji
nými. Ale pro dobrou vůli není žádných překá
žek. Neměl-lí více času, stačila mu chvilenka,
aby se zahleděl na svoji duši. Jeho ctnosti se
rozvinuly, stal se krásným vzorem charity a mít
nosti, oběti, pokory, zbožnosti a jeho vnitřní
život nebyl nikdy intensivnějším, než když byl
jeho život vnější cele zabrán vysilující prací.

Neměl nic svého, ba ani slamníku. Prodal vše
chen svůj nábytek lidem, kteří mu jej ponechali
k užívání. Ale čím více dával, tím více měl k roz
dávání. Se všech stran se mu hrnuly peníze, ne
boť ti, kteří chtěli dáti almužnu, dobře věděli,

že nejlépe jest, dá-li se farářiArsskému a že od
něho ihned budou k dobru použity. Návštěvníci
ho obdarovávali, peníze docházely i poštou. Měl
ve svých zásuvkách stále dosti peněz, aniž tušil,
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která šlechetná ruka je do nich vložila. Potře
boval-li peněz, ihned prosil „„způsobuje lámání
hlavy svým dobrým světcům,““jež nazýval svý
mi „„konsuly““,a vždy dostával tolik, kolik po
třeboval.

Mírnil všechnu bídu kolem: kupoval chléb,
platil za nájemníky. Na podzim 1854 žádal jed
noho dlužníka o zaplacení dluhu, ale on odmítl,
poněvadž prý farář Arsský nepotřebuje peněz.
»„Nepotřebuje peněz?““ děl P. Víanney, „„vždyť
bude brzy svatého Martina a mám platiti na tři
cet činží.“ Za několik dní mu bylo oznámeno,
že jeden osadník, který zemřel, mu odkázal po
díl. „„Oh,““řekl, „ta renta připadne na několik
hlav.“

Jeho štědrost projevovala se netoliko v jeho
farnosti, nýbrž 1v celé diecési a ještě dále. Byla
podivuhodná, neboť misie, které založil v diecé
si belleyaské, tepresentovaly samy 200.000 fran
ků a mimo to podporoval poněkud 1mnohoji
ných dobročinných děl. Ale neměl v úmyslu
učiniti z Arsu středisko charity ve Francii. Říkal
některýn osobám: „„Nechci tolik, ale nemohl
byste mi dáti část těch peněz?““ A jiným říkal:
„Milý synu, nechte si peníze, máte co dobrého
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dělati ve svém kraji!““ U něho jako u svatého
Vincence z Pauly, druhého syna téhož kraje,
ukazovala se vždy základní vlastnost francouz
ského sedláka, jží jest zdravý smysl, který pro
zařován jsa vírou, chránil ho před každou vý
středností.

Byl přívětivý a pozotný ke všem, kdož se mu
přibližovali; vážil sí jich a milovalje, a čím byl
starším, tím byl něžnějším.A přece,jak byla jeho
trpělivost napínána! Ať vycházel či vcházel do
chrámu, vždy mu nějaký dotěrný člověktarasil
cestu, obtěžuje ho hloupou prosbou, do neko
nečna opakovanou. Často se na něho sypalyotáz
ky se všech stran a mnohdy jím trhali s jedné
strany na druhou, a tahali ho zpět za rukávy
rochetky. Nebránil se proti tomu, ani prudkým
slovem neodporoval, ani se nezamračil. Zůstal
dobrým,stále a pro všechny, takové dobroty, že
jméno : dobrý mu bylo dáno za.jeho života a že
ještě dnes v Arsu, ve Francii a i v Říměse říká,
když se o něm mluví, „dobrý farář Arsský“.
Všichni mu říkali ,„Můj otče““,to proto, že slovo
samo přicházelo na rty těch, již ho spatřili s je
ho vlasy dlouhými, bílými, stále usměvavého.
Jeho oči četly v sedci všech a nikoho neděsily.
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Hlavně byl dobrým ke svým spolupracovní
kům, kterým uspořil i sebe menší protivenství,
a o kteté starostlivě pečoval při nejmenší chu
tavosti. „V jedné z prvních neděl, které jsem
s ním zttávil,“ vyprávěl P. Toccanier, „„zpozo
roval dobrý farář o nešporách, že ustavičně po
kašlávám. Večer po modlitbě byl jsem nesmírně
udiven, když se svítilnou v ruce přišel ke mně
můj ctihodný farář, ačkoliv bylo špatné počasí,
a řekl mi: „Milýpříteli, všiml jsem si, že mnoho
kašlete. Nejsem unaven a chcete-li, budu slou
Žiti za vás první mši svatou a převezmu vyučo
vání náboženství ve škole.“““

Tak laskavě pečoval o všechny misionáře, aby
ušetřil jejich sil, dbal, aby neměli újmy, vymýšlel
pro ně radosti. Dával jim vše, i předměty, jež mu
byly nejmilejší, kříže, růžence, medailky, ostat
ky.

Po obědě každého dne je navštívil, a bylpo
hněván, když přijeho příchodu povstávali. „„Sed
te, sedte,““říkal jim a oni zkormoucení musilí
usednouti, zatím co on zůstal před nimi stát.
Večer je přijímal ve své světničce a s nimi ně
kolikpřátel a poutníků. Tehdy byl nejupřímněj
ším a nejsdílnějším. Stoje před stolkem, nebo
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v zimě u kamen, hovořil s takovým nadšením,
jako by nemluvil celý den ve zpovědníci, nebyl
ani trochu nevrlý, naopak byl pln veselí a přes
svá vnitřní utrpení měl slova plná dobroty jako
v den, kdy se ho tázali, zanechal-li svým misto
nářům Eliášův plášť. Při té otázce se rozesmál,
vzpomněv si, že nikdy neměl pláště, a že ani
prádlo, které nosí, není jeho. „„Můjpříteli,“pra
vil, „„nehledejtepláště u toho, kdo nemáani ko
šile.“

Všiml-li si, že se ho chtějí tázati, že chtějí na
něm vymámiti tajemství vnitřního života, mlu
vil sám co nejdéle. Mlčel naopak, mluvilo-li se
o obyčejných věcech. Bylo to ostatně zřídka a
téměř vždy mu z uctivosti dávali vésti rozmlu
vu, která se točila kolem jeho nejdražšího: Bo
ha, spásy, marnosti světských radostí a hloubky
radosti nebeské.

Tehdy jako by znova vykládal katechism tak
povzbuzující jako ranní, ale volnější a ještě bo
hatší na malebné obrazy a na živá líčení. Vy
pravoval —a vypravoval velice dobře —spoustu
různých anekdot ze života světců s takovou ži
vostí a svěží obrazotvorností, jíž věkem neubý
valo a jež byla zvláště nevyčerpatelná, když chtěl
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dokázati, že svatost činí člověka pánem,jak ří
kal, vůle Boží. Jeho posluchači mu naslouchali
pohnutí v pevném přesvědčení,že jednoho dne
annály svatosti budou vypravovatilo němspous
tu podivných příběhů.

Rozmluva, vždy důvěrná, nebyla nikdy dlou
há. Brzy návštěvníci povstávali, aby mu dopřá
vali trochu odpočinku. Doprovázel je až do po
loviny schodů, ať byl sebe unavenější a dvotně
„Sejim poroučel.“

Dobrý k ostatním, byl přísným k sobě sa
mému a tvrdě trýznil své tělo, které nazýval
„svou mrtvolou““. V posledních deseti letech
svého života trochu více jedl, ne však o mnoho:
neboť nikdy nejedl masa dva dny po sobě a ně
kdy se ho netkl celé týdny. V zimě dovolil, aby
v jeho pokojíčku trochu zatopili. Ale jestliže
z úcty k rozkazům svých představených zmírnil
poněkud svoji životosprávu, neznamenalo to,
že jeho umrtvování se zmenšilo. Pochopil, že
prvým ze skutků pokání jest přijmouti utrpení,
které mu ukládá věk a jeho povolání.

Posledních deset let svého života snídal po
mši svaté šálek mléka a kousek chleba. Bratr Je
roným, který s ním často snídával, zpozoroval,
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že napřed snědl chléb a potom vypil mléko.
„Ale, pane faráři“ řekl mu jednou, když viděl,
jak těžko pojídá chléb, „„kdybystenamáčel chléb
do mléka, lépe by vám chutnal.““ „/To vím,““od
pověděl prostě P. Vianney.

„Dej mi obrátiti moji farnost,“ prosil Boha
na počátku svého apoštolátu ; chci za to snášetí
všechny bolesti, jimiž mne obmyslíš.““ Byl plně
vyslyšen. Trpěl stále slnými bolestmi žaludeč
ními a přes úsilí, aby své utrpení utajil, někdy
musil přetušiti kázání. Zachvacovaly ho na
schodech, srazily ho pojednou na židli, při toz
mluvě na faře. Tázali-li se ho, odpovídal jen:
„Irochu trpím.““ Suchý kašel trhal jeho prsa
ustavičně.

Jak muselo trpěti to ubohé tělo v uzoučké
dřevěné cele, ve které denně zpovídal sedmnáct
hodin, maje nohy na jednom místě, jsá sehnut
a opíraje ramena střídavě o tvrdé prkno zpo
vědnice.

V zimě trpěl mrazem, když severozápadní vítr,
který se ochladil sněhy z Juty a nad zamrzlými
tybníky dombeskými, vnikal do kostela tak často
otvíraného a pronikal všemi otvoty do zpověd
nice, bičoval mu obličej a činil bezvládnými
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jeho údy. Doznal P. Tailhadesovi, že jednou
omrzl na obě nohy. A připojil: „Když vychá
zím ze zpovědnice, musím hledatisvé nohy amu
sím se jich dotknouti, abych věděl, že je mám.““

V létě to bylo ještě horší. Neboť zvenčí k ně
mu vanulo jen zpředu trochu čerstvého vzdu
chu přes záclonku a ten byl ještě těžký horkým
dechem dvou set osob, tlačících se v kostele.
Když vstal, nemohl se udržeti na nohou, musil
se opírati o židle a lavice. Měl-lí navštíviti
ještě některého nemocného, kráčel vesnicí shr
ben a Často se zastavuje.

Jak by po takové námaze mohl pokojně spá
ti? Říkal, že jedna hodina dobrého spánku by
mu úplně stačila, aby se mohl dáti do běhu. Ale
téměř nikdy té hodiny neměl. „„Svěřilnám,““vy
pravuje P. Monnin, „„žekdyž st narychlo ulehl
na svojí ubohou postel, rpě/jako neštastník.Stále
kašlal. Byl celý spocen. Obracel se se strany na
stranu, hledaje lepšího místa, ale marně. Čtyři
krát nebo pětkrát se probudil za hodinu. A když
se bolest začala mírniti sama sebou, když mohl
konečně usnouti, tu sedmdesátiletý stařechrdin
ským úsilím, jež obnovoval každé nóci, se vyrval
odpočinku, který sotva ochutnal.“
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K utrpení tělesnému se připojovalo utrpení
mravní, jehož nepochopíme, neuvědomíme-lisl,
že byl Světcem a žil s hříšníky. Byl Světcem, to
jest byl svrchovaně čistým, přímým, milujícím,
umrtveným a po celý den slyšel jen o nečisto
tách, klamání, násilnostech, výstřednostech. Byl
Světcem, to jest miloval Boha celou svou duší,
a mluvili mu jen o urážkách, kterých se dopustili
proti Bohu. Jeho srdce jimi bylo rozdíráno a ne
mohl zadržeti svou bolest v rozmluvách s přá
teli.

„Ach, je třeba přijíti sem, abychom poznali
zlo, které nám způsobuje rod Adamův,““ opa
koval vícekráte.

„Můj Bože, jak dlouhým mi připadá čas s hříš
níky, kdy přece budu se světcí?““

„„Lolikjest urážen Bůh, že bychom byli v po
kušení žádati konec světa. Kdyby nebylo tu a
tam několik krásných duší a nedaly odpočinouti
srdci a neutěšily oči za tolik zla, které vidíme
a slyšíme, nebylo by možno žíti.“

„„Usychámnudou na tomto ubohém světě, má
duše jest smutná až k smrti. Mé uší slyší jen
hrozné věcí, které mi drásají stdce.“

„Když pomyslíme na nevděk lidí k dobrému
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Bohu, chtěli bychom odjetí za moře, abychom
jich neviděli. Je to hrozné! Kdyby Bůh nebyl
tak dobrý! Ale Onje tak dobrý !“

Při takových slovech se smáčel jeho obličej
slzami.

Při pomyšlení na hříchy, které mu svěřovali,
vybuchovala jeho bolest 1veřejně. ,„Ach,“ zvo
lal vícekráte při svém katechismu s pohnutím,
které se zmocnilo i posluchačů,již chápali smysl
jeho vypravování, „„nenínešťastnějšího tvora na
světěnad kněze. Jak tráví svůj život? V pohledu
na stálé urážení Boha. Ustavičně se rouhají jeho
svatému jménu! Stále porušují jeho přikázání.
Stále urážejí jeho lásku! Kněz vidí jen to, slyší
jen to. Jest ustavičně jako svatý Petr v předsíni
Pilátově, má stále před očima Našeho Pána utá
ženého, pohrdaného, vysmívaného, zahrnova
ného potupamií. Jední mu plivají do tváře, druzí
ho poličkují. Jiní posazují na jeho hlavu trnovou
korunu, nebo ho bijí po svatém těle. Strkají
ho, strhují k zemi, smýkají jím, křižují ho, pro
rážejí mu srdce. Oh, kdybych byl věděl, co jest
kněz, místo do semináře byl bych utekl k tra
pístům.“

Kdyby si byl aspoň uvědomil ke své posile,
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jak nesmítné dobro činí. Ale ta útěcha mu chy
běla naprosto.

Jen s hrůzou pomýšlel na poslání farářů. Ko
lik jich bylo prohlášeno za svaté? Téměř žádný.
Jeden světec byl mnichem,jiný mistonářem,tře
tí zase latkem. Mnoho světců bylo biskupy a
přece jest neskonale méně biskupů než farářů.
Ani svatý Vincenc z Pauly, ani svatý František
Regis*) nechtěli zůstati faráři až do konce. Ale
také jaký úkol! Kněz potřebuje rozjímání, mod
litby, spojení s Bohem. Nuže, farář žije ve světě.
Mluví, dělá politiku, čte noviny, má jich plnou
hlavu. Pak jde a modlí se brevíř a slouží mší
svatou. Činí to jako něco obyčejného. A zpo
věď! A svátosti! Jak je hrozné býti farářem!Tak
si často stěžoval, tak to lidé od něho slýchali.

Ale žádný farář, jak soudil, nemusí nésti tak
těžké břemeno jako on, poněvadž se upřímně
považoval za nejneschopnějšího ze všech. Ne
měl prý inteligence, hotlivosti, ani ctnosti. Pro
to nemluvil nikdy o své osobě a svém díle, aby
neužil slova, kterým se vyjadřuje soustrast s se
bou, a hlavně soustrast smíšená s odporem : Byla

*) Je-li pravdivým výtok farářeArsského, pak se mýlil. Svatý
František nikdy nebyl farářem.
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to vždy jeho uboháduše, jeho ubohémrtvola, jeho
ubobéhříchy, jeho ubohá bída. S radostí přijímal
ponížení. Prosil své pomocníky, aby ho kárali.
Divil se, že ho Bůh může strpěti na zemi. „„Jak
jest Bůh dobrým, že snáší moji nesmírnou bídu!
Bůh jest ke mně tak milosrdný, že mi nedal nic,
nač bych mohl spoléhati: ani nadání, ani vědy,
amsíly, ani ctnosti... Když o sobě uvažuji, spa
třuji v sobě jen své ubohé hříchy. Ještě že Bůh
dovoluje, abych neviděl všech, a že se úplně ne
znám. Poznání by mne uvrhlo v zoufalství.“

V okolí, ve kterém žil a které mu tak lichotilo,
by se nebyl stal světcem beze své neporovnatel
né pokory. Ale byla-li zbraní, jež mu umožnila
podstoupiti nezvyklou zkoušku pro jeho ctnost,
že totiž viděl každý den lid klečící kolem sebe,
byla pro něho 1nevyslovitelnou mukou. Neboť
každý projev pozornosti mu vháněl krev do tvá
ří, jako kdyby dostal políček a nejmenší chvála
ho rozplakala. Když o něm mluvili nedělní ka
zatelé, utíkal zahanben do sakristie. Zpozotoval
lí svoji podobiznu v krámě, chvátal, aby j1skryl.
Když zvěděl, že byl sepsán jeho životopis, zvolal
poděšeně:, „Chcetemnetedy prodávati natrhu?“
Msgr Devie, který přece znal velice dobře citli
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vost této vzácné duše, zavolal ho jednou slovy:
„Můj svatý faráři,“ a P. Vianney se z toho velice
zarmoutil: „Jak jsem nešťasten !““děl, „již 1Mon
signor se ve mně klame“ Byl tak zmaten, když
byl jmenován kanovníkem, že kanovnické rou
cho oblekl toliko pří instalaci a jeho údiv, když
zvěděl v srpnu 1855, že byl jmenován rytířem
Čestné legie, byl nevyslovitelný.

V hloubce své pokory prosil jednou Boha,
jak vypravuje svědek při jednání o blahořečení,
o milost,aby poznal svojí nicotu a Bůh ho vysly
šel. „„Viděljsem tehdy, že Bůh nám vnuká naše
dobré činy a tvoří je v nás. My spolupracujeme
toliko svým souhlasem, který často odmítáme.
A tu nám zbývá toliko naše zloba. To vědomí
jsem měl po osmnáct měsíců. Boje se, abych
jím na konec neztratil odvahy, prosil jsem
Boha, aby je ode mne odňal, což se 1stalo.“

Tak přesvědčen o své nicotě, nemocen těles
ně, rozbolestněn duševně bídou, o níž mu vy
právěly zpovědi, méně šťasten dobrem, které
působil, než zarmoucen tím, co bylo třeba vy
konati, mohl P. Vianney zcela upřímně řící P.
Toccanierovií: „„Jakjsem k politování! Neznám
nad sebe nešťastnější osoby.““ A ježto časem u
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trpení se jen zvyšovalo při povaze tak jemné,
opakoval častokráte před svou smrtí: „„Oh,jak
jest život smutný! Když jsem přišel do Arsu,
kdybych byl předvídal utrpení, které mne zde
očekává, byl bych na místě zemřel.““

Proti ustavičným náporům zvětšujícího se utr
pení hledal posilu v modlitbě, „která není nikdy
bez sladkosti,““ říkal, „která sestupuje do duše
jako med,““a „„kterározpouští bolest jako slun
ce sníh.“

Kdya jak se modlil? Jaká byla důvěrnost jeho
obcování s Bohem? Jaké byly jeho zkoušky a
útěchy? Nevíme dobře. Ale domyslíme si mno
ho při čtení jeho katechismů o vnitřním jeho
životě. Neboť ačkoli nesděloval svým poslucha
čům důvěrnosti v pravém slova smyslu, činil
tak často nepřímo. Při povaze určitých rozmluv
a na přízvuku některých slov poznáváme hned,
že sám činil, co doporučoval a vždy, kdykoliv
praví: „„Hle, tak musíme žíti,““můžeme jistiti:
„Hle, tak žil“.

Modlil se skoro celou noc, poněvadž se pro
bouzel vícekráte za hodinu a jistě vždycky se ří
dil radou, kterou dával svým posluchačům:
„„Hleďte,mé děti, když se v noci probudíte, pře
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neste se v duchu před svatostánek a řekněteNa
šemu Pánu: „Můj Bože, jsem u Tebe. Klaním
se Ti, chválím Tě, dobrořečím Tobě, děkují T1,
miluji Tě, stavím se s anděly do Tvého prů
vodu.“““*)

Jeho modlitba byla tím vroucnější, že si mohl
říci, když byl celý Ars pohroužen ve spánek,
kdyby se on neklaněl Bohu, že nikdo by se
mu v té chvíli neklaněl v celém Arsu. Cítíme

dobře, že štěstí, o němž mluvil při katechis
mu, bylo u něho pravidelné a jistě často je chut
nal ve své nespavosti: „„Jaké štěstí pociťujeme
v přítomnosti Boží, když jsme před ním sami...
Má duše, zesil horlivost. Sama se koříš svému
Bohu: jeho pohled spočívá na tobě samé.“**)

Ve dne věnoval modlitbě veškeren čas, který
mu ponechávala povinnost jeho apoštolátu a
jistě, aby neztratil ani chvilečky, modlil se cestou
do kostela, ze sakristie do zpovědnice: modlil se
cestou k nemocným, jak sdělil i v jedné své pro
mluvě: Když kráčíme po ulici, upřeme svůj po
hled na Ježíše Krista nesoucího před námi kříž,
na Svatou Pannu, která na nás hledí, na dobrého

*) Esprit du Curé d'Ars, catéchisme sur la présence téelle,
**) Ibid.
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anděla, který nás provází. Jak jest krásný život
vnitřní. Spojuje nás s dobrým Bohem.*)

Zde slova ještě zřejmější:
„„Modlitbou utíká čas velkou rychlostí a tak

příjemně, že si ani neuvědomujeme jeho délky.
Když jsem docházel do Bresse, kde téměřvšichni
kněží byli nemocní, modlil jsem se celou cestou
k dobrému Bohu. Ujišťujívás, že mi uběhla ces
ta velice tychle.““**)

Promlouval podobná slova 1při jiných příle
žitostech, s úplnou prostotou, bez vychlouba
vosti, a vyjevil jimi tajemství milostí, jichž se
mu dostalo, přesvědčen ve své pokoře, že to,
co se jemu zdařilo, by musil dokázati každý člo
věk. „„Hleďte, Bohu jest velice příjemna modlit
ba, ve které prosíme Pannu Marii, aby obětovala
za obrácení hříšníků nebeskému Otci svého bož

ského Syna,celéhozkrváceného, rozedraného.Je
to nejlepšímodlitba, poněvadž všechny modlitby
sedějívejménu apro zásluhyJežíše Krista. Mé dě
t1,slyšte dobře. O každou milost, kterou jsem ob
držel, jsem tak prosil. A nechybil jsem nikdy.““***)

*) Ibid., cat. sut les vertus cardinales.
**) Esprit, cat. sur la pričte.
**) Ibid., cat. sur la présence réelle.
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V modlitbě byl velice prostý a nechtěl býti
před Bohem jiným, než jakým byl. Usebranost,
ale nic předstíraného. Žádnou přehnanost, ani
dlouhé klečení. Jeden kněz vypravoval P. Mon
ninovi, že mu doporučoval, aby nedělal v kos
tele nic, co by budilo pozornost. „„Všimlsi asi,
že se hluboce skláním před oltářem. „Milý pří
teli“ pravil, „nevzbuzujme pozorností“.“

Nemiloval vůbec frází. Radil, abychom mlu
vili k Bohu prostě a jistě; 1jeho řečbyla prostá,
jako řeč dítěte k matce, když má hlad nebo se
bojí, aby neupadlo,čí se chce pomazliti: „„Jetře
ba prositi často, po celý den, Ducha Svatého,
aby nás osvítil, je třeba volati ustavičně: „Můj
Bože, smiluj se nade mnou“ jako dítě, které říká
matce: „Maminko, dej mi chléb. Podej mi ruku.
Dej mí pusičku“.““Říkal též : ,„K dobté modlitbě
není třeba dlouhých řečí. Víme, že dobtý Bůh
je ve svatostánku. Vyjevíme mu svojí lásku, bu
deme se radovati z jeho svaté přítomnosti: to
jest nejlepší modlitba.“

»„Víme, že jest zde Bůh.““Jist sí tím v největší
míře,rozmlouval s Bohem tak přirozeně,jako by
ho viděl svýma očima, jako by se ho mohl dotý
kati svýma rukama, jako by byl přesvědčen, že
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mu odpovídá. Jednou to stručně, ale skvostně
vyložil jisté osobě, která se ho tázala po jeho
promluvě o víře: ,„„Cojest vítra?“ odpověděl:
„Víta je, mluvíme-li k Bohu jako k člověku.“

Cit Boží přítomnosti byl u něho obzvláště
živý v kostele. „V dřívějších dobách, dokud
nepřicházelodo Arsu tolik lidí“ vypravuje Ka
tefina ve svých zápiskách, „„četlvždy svůj brevíř
kleče na dlažbě a neopíraje se. Často se zastavo
val, utkvíval očima na svatostánku, a odrážela se
v ních taková radost, jako by viděl Ježíše Krista.
Když jest vystavena Nejsvětější Svátost, nikdy
nesedne, leda že by byl s ním jiný kněz, který si
počínal jinak. Pak se obrací k oltáři se zářící tvá
ří. Jeden jeho spolubratr, když ho kdysi tak spa
třil, bezděky pohlédl ke svatostánku, jako by
musil něco spatřití.“

Když kázal od oltáře, vždycky, kdykoliv se
setkal jeho pohled se svatostánkem, byl tak u
chvácen, že nemohl ani vydechnouti. O mši sva
té mluvil jen v slzách. „„Hleďte, můj příteli“
pravil kterémusi seminatistovi, mluvě mu o veli
kosti kněžství,„nesu hovpravéruce, zůstávávpra
véruce ; nesu ho v/evétuce, zůstáváv /evéruce. Jen
v nebi pochopíme štěstí sloužiti mši svatou.“
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Věříme-li tak upřímně, že jest Bůh ustavičně
před námi, stává se přirozeně 1 modlitba usta
vičnou, jak velí srdce, a byť byly sebe silnějšími
zkoušky života, vnitřní život aspoň občas skýtá
útěchu, jež mění všechna utrpení v radost. Všim
něme si opět jeho slov z katechismu; neboť
pro nedostatek přímých sdělení Viannevových
o něm samém, jaký jiný pramen máme, v němž
bychom hledali cosi chvějícího se ve slovech,
kterými se nevědomky popisuje a vypravuje
o sobě? Řekl tedy:

»»Vnitřní život jest koupel lásky, v níž se duše
hrouží. Jest jako by utonulá v lásce. Bůh drží
vnitřního člověka, jako drží matka v rukou hla
vu svého dítka, již celuje a hladí. Myslím často
na radost apoštolů, když opět uzřeli svého Spa
sitele.Odloučení bylo tak kruté! Náš Pán je tolik
miloval! Byl k nim tak dobrý! Lze stdomysleti,
že je objal při slovech: „Pokoj váz“. Tak při
modlitbě objímá naši duší. A praví dosud: „Po
koj vám“.““

„Při přijímání,“ řekl jindy P. Vianney, „,„po
ciťujemecosi neobyčejného, radost, jež prochází
celým tělem a rozlévá se do všech údů. Co je
tím blahem? Náš Pán, který se dává všem čás
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tem našehotěla a prochvívá je. Jsme nucenířící
se svatým Janem: „70jest Pán“.“

Byl vyznamenán mimotyto vnitřní radosti ra
dostmi méně obecnými? Byl přenesen jako svatý
Pavel do třetího nebe? Obdržel někdy vznešené
návštěvy?

Víme z jeho sdělení Kateřině Lassagneové, že
byl jednou přímoupozorněn na svoji povinnost,
aniž si dovedl vysvětliti jak: „„Nevím, zda jsem
skutečně slyšel hlas, nebo byl-li to sen, ale ať již
to bylo jakkoli, probudilo mne to. Hlas mí pra
vil, že nad všechny oběti jest milejším Bohu,
vyrveme-lí duši hříchu. Rozhodoval jsem se teh
dy pro kajícnost.“

„Myslili jsme,““ dodává Kateřina, „„žesnad se
rozhodl pro nějakou strohou přísnost, která by
ho byla vysílila, a že Bůh chtěl tím zvláštním
hlasem odvrátiti od jeho rozhodnutí.“

Z jiného jeho sdělení P. Monninovi víme, že
byl jednou tajemně potěšen v hořkém smutku.
„„Jetomu asi dva měsíce, nespal jsem, seděl jsem
na posteli a Ikal nad svými bídnými hříchy. A
v tom jsem uslyšel hlas, který mi šeptal: „/z /e,
Domine, speravi, non confandar in aeternum.“ To mi
dodalo odvahy. Ale ježto jsem ještě trpěl, pravil
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hlas zřetelně : „/z že,Domine, speravi.“Jeho oči ne
viděly nic a nevěděl, jak pravil, kdo k němu
tak něžně mluvil.“

P. 'Toccanieroví jednou se svěřil o čemsi, co
nasvědčuje ještě vzácnějším darům. „„Dne2. listo
padu 1856““,praví, „„panfarář mluvě o založení,
jež právě učinil, doznal mi v přítomnosti Bratří
sv. Rodiny, že v noci mučil své dobré světce.“
»„Modlíte se ještě v nocí, pane faráři?““tázal jsem
se ho. „Když se probudím. Jsem již starcem,
nebudu již dlouhožít, je třeba využítí každého
okamžiku.““„„Spítena tvrdém a nespíte mnoho.,
S pronikavým pohledem mi odpověděl: ,,/Ve
spím vždyna tvrdém“ Za několik okamžiků jsem
mu řekl: „Pane faráři, Bůh chce tím založeným
dílem ukázati, že vás zde skutečně chce.““ „,/esř
žo něcojiného“

Jaká byla tajná znamení, jimiž mu Bůh vy
jevil, že jest spokojen s jeho službou? Narážel
na zjevení sv. Filomeny, které jednou spořelíčil
Kateřině Lassagneové? Co slyšel nebo viděl, že
vzpomínkana toho tak hlubocepohnula ?Zacho
valto v tajnosti, neboťvida v očíchsvého kaplana
neobyčejnou zvědavost, litoval, že promluvil a
ani tehdy, ani kdy jindy se již o věci nezmínil.
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Z těch neúplných sdělení možno souditi, že
aspoň někdy míval zde na světě již předchut ra
dosti nebeské. Ještě více toužil opustiti zemí,
na níž „dobrý křesťannemůže žíti“, ale „musí
vždy umdlévati““.Tento cit vyjádřil jednou oby
čejným srovnáním : „„Bylo-liby zde v kostele dít
ko a jeho matka na kazatelně, vztahovalo by k ní
ručky,a kdyby nemohlo vystoupiti po schodech,
musli by je dovésti a nedalo by pokoje, dokud
by nebylo v náručí své maminky.“

Přesvroucnost své lásky k Tomu, jehož takto
stovnával s matkou, sám dlouho umdléval zde
na zemí. Dlouho vztahoval k nebi své tuce, kte
ré vždy zůstaly tak čísté jako ručky děcka, jež se
kdysi skrytě modlilo ve stáji, než byl vyslyšen.
Teprve když stáříjiž počínalo ho činiti neschop
ným práce pro spásu hříšníků, byl pozván, aby
vystoupil po nebeském schodišti. Bylo mu přes
74 léta a 42 léta uplynula ode dne, kdy začal svůj
apoštolát v Dombes.
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KAPITOLA XI.

Smrt a blahořečení.

Byli velice zklamání, kdož očekávali od umí
tajícího farářeprolévání slz, nádherná slova, zje
vení o štěstí vyvolených. Ve smrti jako v životě
byl skromný a jeho smrt připomíná slovo Bos
suetovo, obdivující se klidu posledních chvil
princezny, která žila světácky, ale umírala křes
ťansky: „Svatá prostota je zde jedinou veliko
stí.“

Veliká vedra v červenci 1859 učinila z koste
líčka arsského, zahřívaného dechem tolika lidí,
výheň, ve které po krátkém pomeškání by se byl
člověk zalkl. Osoby, které čekaly, až přijdou na
řadu ke zpovědí, byly nuceny často vycházet,
aby se nadýchaly čerstvého vzduchu. Ale P. Vi
anney nevycházel z hotké klícky, ve které ho
věznila jeho hotlivost. Nestěžoval si ani, ale
slábl. Několikráte omdlel, vycházeje ze svého
pokoje a slova, která pronesl, dávala tušiti, že
ten, který brzy podlehne, strádá : „„Ach,hříšníci
zabijí hříšníka.“

202



V pátek 29. července po sedmnácti hodinách
ve zpovědnici se vrátil domů úplně vysílen.
Klesl na židli se slovy: „„Nemohu již.“ Ale ne
přál si, aby u něho misionáři zůstali bdíti a o
deslal je.

V jednu hodinu ráno volal. Kateřina Lassa
gneová přiběhla.

„„Jste unaven, pane faráři?““
„„Ano, myslím, že již se blíží můj ubohý ko

nec.“

»,Vyhledám pomoc.“
„„Ne,neznepokojujtenikoho, není toho třeba.“
Když se rozednilo, že se cítil slabším, přijal

ošetření, které až dosud odmítal. Dovolil bratru
Jeronýmovi, aby na jeho bídný slamník vsunuli
žíněnku. Ale když ho chtěli ovanouti vějířem a
odehnati mouchy, odporoval: „„Nechte mne,“
prosil, „s mými ubohými mouchami.“

Při zprávě, že onemocněl a snad již nevstane,
všichni farníci i poutníci se zděsili. Chrám byl
ihned naplněn a po tři dny byly vysílány vroucí
prosby k nebesům, aby ho uchovala při životě.

Odmítl přidružiti se k jejich modlitbám.
„Pane faráři“ pravilt mu, „„doufejme,že svatá

Filomena, kterou prosíme ze všech svých sil,
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vás uzdraví i tentokráte, jako vás uzdravila před
osmnácti léty.“

„„Oh,svatá Flomena nebude moci nic udělati.““
Věděl, že se blíží hodina odměny, hodina, kte

rou předvídal a několikráte oznamoval od začát
ku léta. Když mu dali darem krásnou roušku
pro monstranci na Boží Tělo, pravil: „Jen jed
nou jí použiji.““A když mu dali podepsati výpla
tu, která došla, odpověděl: „„Ta bude na můj
pohřeb.““ V červenci pravil paní Pauzeové ze
Svatého Štěpána, vroucí křesťance,která litova
la, že ho již neuvidí, neboť se sotva podívá do
Atsu. „„Aleano, mé dítě, za tři neděle se uvidí
me““.Za tři neděle se setkali v nebesích.

V úterý večer požádal o svátosti umírajících ;
plakal, když zaslechl zvon, oznamující, že Ježíš
přichází k němu ze svatostánku, plakal znovu,
když viděl Ho vcházeti. Jeden z jeho spolupta
covníků poklekl u postele a zapřísáhal ho, aby
žádal Boha o uzdravení. Učinil znamení, že ne.
Když přijal svátost posledního pomazání, tázalí
se ho, přeje-li si ještě něčeho. „Zapomněli jste
miudělitiplnomocnéodpustky propřípad smtti.““
P. Toccanier mu je udělil. Když ho potom žá
dali, aby požehnal své farnosti a svým dílům,
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usebral se a zdvihl k tomu požehnání svoji ruku,
která tak často žehnala. Pak zavřel oči. Otevřel

je ve středu večer, aby se sladce usmál na svého
biskupa, který přispěchal narychlo a stiskl ho
do své náruče. Ve čtvrtek 4. srpna ve dvě hodi
ny ráno přestal dýchati a to ve chvíli, kdy P.
Monnin, modlící semodlitby o odporučení duše,
pronášel slova: ,„„Wenžantz/li obviam sancti angel

Dei et perducant eum in cíivitatemDei Jerusalem“
„Přijděte mu naproti svatí andělé Boží a uveďte
ho do svatého města Božího, Jerusaléma.““

Oznámili věřícím, kteří prodlévali v kostele,
že svatý farář Arsský zemřel.

A hned hlas lidu, který byl opravdu hlasem
Božím, začal velebiti toho, jenž tolik miloval
pokotu.

Po dva dny se tísnili věřící u jeho těla pokry
tého květy a oděného v bílou tochetu, které ne
odkládal po třicet let. Dotýkali se jeho rukou
jako vzácných ostatků, přikládali medailky, kří
že, růžence, obrazy v takovém množství, že kně
ží, pověření tím úkolem, ač jich bylo hodně, ne
mohli večerrukama ani hnouti, aže krámy vÁtsu
byly večet všechny úplně oloupeny o všechny
devocionalie, jež měly.
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A v sobotu, v den pohřbu, možno-lí tak na
zvatí ten triumfální obřad, shromáždilo se na
ulicích a na náměstí přes 6.000 osob, přišlých
z celé Francie. Všechny zvony vyzváněly, 300
kněží kráčelo před rakví. Cestou všichni lidé po
klekali, jakoby chtěli dostati požehnání a mno
hé oči slzely, leč srdce byla proniknuta křesťan
skou radostí. Tak byli všichni ujištění, že smrt
je ztozením Světcovým.

Belleyský biskup, který mluvil na náměstí,
tlumočil myšlenky přítomných, když kázal na
slova Evangelia, která církev zpívá v officiu vý
znavačů: ,„„Euge,serve bone et fidelis, intra in gau
diumDomini tui. Odvahu, služebníčedobrýa vět
ný, vejdi v radost svého Pána a svého Boha.““Vši
chní pochopili naději, kterou vyjadřovala volba
textu, a když řečníkshrnul život, který právědo
dýchal, podobala se jeho řeč oslavné písní a ni
kdo se nezarazil nad závěrem: „„Avězte,“ děl
ctihodnému a drahému faráři, „„ženejšťastnějším
dnem mého episkopátu bude den, v němž budu
moci zpívati slavnostně k vaší cti: „Euge, serve
boneetfidelis, intra ingandiumDomini tn“

Msgr de Langalerie senedožil onoho dne, ne
boť Církev se ve svých soudech nikdy neukva
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puje. Ale málokdy byl tak brzy zahájen proces,
poněvadž ani ne po čtyřicetipěti letech po jeho
úmrtí vydala Sv. Stolice dekret, jímž dovolova
Ja, že se vší jistotou může býti zahájeno projed
návání procesu blahořečení.

Šest let po jeho smrti, 4. stpna 1865, zažil Ars
cosi, co napovídalo budoucí slavnosti blahoře
čení. V ten den byla otevřena svatyně, do níž
byly uloženy ostatky svatého faráře, které dnes
uctívá jeho farnost.

P. Vianney sám myslil na ten kostel.
Dávno chtěl postaviti oltář svaté Filomeně,

když jistá prostá žena, jejíž slepé dítě bylo zá
zračně uzdraveno, odevzdala 20 franků P. Toc
canierovi, „,abyjich pan farář užil, jak mu Duch
Boží vnukne.“ P. Toccanier přinesl peníze P.
Vianneyoví a pravil mu: „„Chcete,aby peníz byl
kvasem obnosu, jehož bude třeba na oltář svaté
Filomeny? Prosím vás jen o vaše schválení a po
žehnání.“ P. Vianney schválil a požehnal. P.
Toccanier sbíral pak po domecha za několik ho
din sebral 1700franků, dosti veliký obnos peněz
na malou vesničku a oltář byl zadán architektu
Bossanoví. Úspěch subskripce dodal P. Vian
neyovi odvahy. Mluvil netoliko o oltáři, nýbrž
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o svatyni, ohlásil novou sbírku, sám se zavázal
dáti 1.000 franků a na okraj listiny vepsal slova,
která později otevřela tolik peněženek: „„Bu
du se modlitt k dobrému Bohu za ty, kteří mí
pomohou vystavěti krásný kostel svaté Filome
ně.““

Ale sám se ho již nedožil. Podal žádost k vládě
o povolení loterie, ale svolení neobdržel a sám
byl zanedlouho uvržen na lůžko, s něhožjiž ne
povstal.

Zatím co čekal ve zbožném usebrání na smtt,
abbé Toccanier mu šeptal: ,„Otče, co bude z na
šeho krásného chrámu?““ Při těch slovech po
zdvihl umírající hlavu a jeho oko se rozjasnilo.
„Odvahu,““ právil, „„můj příteli, dílo se zdaří.“

Upevněn tím slovem, P. Toccaniet nemeškal
se dáti do práce a přes některé obtíže věc po
stupovala. Vláda, která nepovolila loterii 50.000
ft., povolila loterii 100.000 fr. Peněz přibývalo
a 1. května 1862 byla již shromážděna dostateč
ná sutna.

Začalo se bezodkladně stavět. Bossan se po
dobal svým smyslem pro křesťanský symbolis
mus velkým středověkým stavitelům, pochopu
je podivuhodně, kolik ukrývá kostel vzpomínek
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1nadějí. Bylo třeba zachovati prostý kostelíček,
který byl svědkem tak zázračného apoštolátu,
a doplniti jej korunou, která by byla symbo
lem odměny apoštolovy. Kostelíček zůstal tedy
nedotčen ; alek němu byla přistavěnaosmihranná
kopule ve slohu dosud neznámém, v románském
u základu, pak se zůžujícím až ke střeše, kde se
tyčil kříž, ozdobený palmami a liliemi. V osmi
úhlech byly umístěny nástroje umučení svaté Fi
lomeny, které ukazovaly věřícímkrásné postavy
andělíčků, díla to sochaře Dufraina, jehož za je
ho života kritika téměř neznala, ale v němž od
kryla po smrti velikého umělce.

Pod originelní kamennou korunou, zdo
benou uvnitř zajímavými freskami Borelovými,
byl postaven oltář svaté Filomenya tři jiné oltá
ře. Jeden z nich zůstal prozatím bez patrona a
bez obrazu.

Při vysvěcení jméno Vianneyovo bylo stále
spojováno se jménem svaté Filomeny v promlu
vách kazatelů i v řečech lidu a radostí zaplály
všecky obličeje, když Msgr de Langalerie, stoje
na návsí, kde zdravil před šesti léty rakev Vian
neyovou, oznámil, že první kroky k oslavení
svatého kněze jsou vykonány. Kongregaci obřa
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dů byly odevzdány k prozkoumání spisy, týka
jící se Vianneye.

Zatím co jednání v Římě zvolna pokračovalo,
sláva Vianneyova ve Francii ustavičně rostla.

Misionáři diecése belleyské působili dále za
vedení P. Cameleta, P. Toccaniera, P. Balla a
P. Convetta, kteří jeden po druhém se stali fa
ráři v Arsu, před sto lety zcela neznámého místa
ve Francii a dnes tak slavného, že býti farářem
arsským jest pro francouzského kněze největším
vyznamenáním. Aby byl Ars ustavičně středem
duchovního života v lyonské arcidiecési, jsou
tam pořádána pravidelná duchovní cvičení. Do
dnes jsou v plném rozkvětu.

Pouti nemocných nebyly dosud přerušeny.
Ale oč kdysi žádali na přímluvu svaté Filomeny,
žádají nyní na přímluvu farářeArsského a obětin
ky své kladou na hrob Vianneyův. Mnozí z nich
byli zázračně uzdravení a zprávy o uzdravení
byly připojeny k listinám procesu o blahořečení.

Obecenstvo bylo žádostivo poznatí důkladně
ji osobu a dílo toho, jenž měl býti prohlášen za
blahoslaveného. P. Monnin ukonejšil jejich tou
hy. Napsal životopis P. Vianneye, dílo výmluv
né, kterého jsme hodně užili ve své knize a kteté

2IO



bude míti nad všem! životopisy o farářiArsském
výhodu, že bylo sepsáno jeho pomocníkem, je
muž svěřil veškeré své myšlenky a který byl
svědkem jeho smrti.*) Uveřejnil mimo to pod
názvem :„Duch farářeArsského“ obsah jeho ka
techismů a rozhovorů.**)

P. Olivier vydal životopis světcův ve sbírce
„„Annály svatosti“ .***)

P. P. Delarochové uveřejnili jeho kázání.+)
Pod názvem „Květy z Arsu“ byly vydány kní
žečky obsahující některé myšlenky z ostatních
děl. Čtvrtý stpen, výtoční den jeho smrti, byl
v Arsu oslavován opravdu slavnostně a kázání
proslovovali nejlepší řečníci; biskupové a kněží
současné doby přicházelivzdáti mu chválu. Ko

+)Farář arsský— Le curé d'Ars, vie du Vénérable Jean Baptiste
Maria Vianney, par Vabbé Alfred Monnin, missionaire, 2. vol.
Paris, Douniol.

**)Duch faráře Atsského — L'esprit du Cuté d'Ars: M.Vianney
dans ses catéchismes, ses homélies et sa conversation. Paris, Douniol.

+) Vie du Vénérable Serviteur de Dieu, Jean Marie Baptiste
Vianney, curé d'Ars, pat VabbéJ. H. Olivier; Paris, Bloud et Barral.
Týž napsal: Le Tombeau glorieux du Vénérable Vianney, cuté
dArs; Paris, Bloud et Barral.

T) Sermons du Vénérable Serviteur de Dieu Jean Baptiste Marie
Vianney, cuté d'Ars, publiés par les soins de M.le chanoine Etienne
Delaroche et du R. P. Marie Augustin Delatoche, 4. vol. ; Paris,
Beauchesne.
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nečně I. června 1900 začala péčí jeho nástup
ců vycházetí měsíční revue, nazvaná ,„„Annales
d Ars““,vníž sedočítámeoneznámých událostech
z jeho Života, o jeho učení a zároveň o poutech,
do Arsu konaných. Jest tam uveřejňován nový
životopis Světcův.Využívá se všech aktů blaho
řečenía bude nejpřednějším dílem o životě svět
cově.*)

Zatím, co se takto pracovalo na oživení mrav
ní podoby P. Vianneye, znamenitý sochař, Emi
lán Cabuchet, snažil se vymodelovati ho, což se
mu zdařilo v překvapující míře.

Několik měsíců předVianneyovou smrtí chtěl
ho vymodelovati a ohlásil se dopisem Msgra
Chalandona. Ježto mu nebylo vyhověno, přijel
do Arsu, vyzpovídal se svému modelu, aby ho
poznal zblízka, každého dne se účastnil jeho pro
mluv modeluje ho při tom ve svém klobouku.
Jednoho dne ho napadlo představitise jako tvůt
cesochy svatéhoVincencezPauly,postavené ptá
vě v Chatillonu a odhaliti tak důvod svého po
bytu v Arsu. Byl zle odbyt. Byl vyzván, aby se

*) Autorem životopisu jest Chopart. Biografie, již začal J. E.
kardinál Sevin, když byl kanovníkem belleyským, nemohla býti
dokončena.
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vzdálil a když tak neučinil, obořil se na něho fa
rář v plném kostele: „„Milýpříteli, již dost dlou
ho jste tu pro vyražení jiným 1 mně.“ Tento
kráte umělec již nenaléhal a vzdálil se z Arsu.
Vrátil se, když se domníval, že již upadl v zapo
menutí. Ale byl opět poznán, hned když první
večer začal při katechismu pracovati, byl poká
rán předevšemi slovy farářovými :,,Ah, tak, milý
příteli,vy tedy nemáte doma už co dělati?““,,Jaké
ho zločinu jsem se dopustil?““ „„Víteto dobře.“

Na štěstí studie již tak pokročila, že mohla
býti dokončena zpaměti. Když smrt zabránila
skromnému Vianneyoví postaviti seproti tomu,
co mělo šířiti jeho slávu, prosili Cabucheta o so
chu v přirozené velikosti místo prostého poprsí.
Představil faráře Arsského v postoji, který mu
byl nejmilejší, totiž klečícího a se sepjatýma tu
kama.Rysy, pohyb rukou, zdvižení hlavy, výraz
tů, vše bylo zachycenotak živě,že tento potttet
opravdu podivuhodný možno považovati zajed
no z nejlepších děl současného umění.

Pane faráři Arsský! Nikdy Vás za Živa ne
napadlo, že by Vaše ubohá postava, jak jste
ji nazýval, mohla vnuknouti umělecké dílo!
A tím méně byste si byl pomyslil, že v bre
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víří bude officium jednoho faráře a to Vaše!
Nebudu vypravovati podrobně o listině pro

cesu blahořečení,uvedu toliko hlavní data a pod
statná fakta.

Dne 3. října 1874 prohlásil Pius IX. P. Vian
neye ctihodným.

Dne 21. června 1896 sešla se za předsednictví
Lva XIII. poslední kongregace, pověřená, aby
se vyslovila o heroismu ctností ctihodného fa
ráře Arsského. Jeden z členů, nejvýznamnější
členkardinál Parocchi hájil při. Soudcovése jed
nohlasně vyjádřili pro. Svatý Otec, aniž ještě při
nesli své rozhodnutí, dal najevo, že byl tou jed
notností hluboce dojat. Jest na místě, dobřevěs
titl o této při, řekl, neboť jestliže jeho ctnosti,
kterými vynikal po celý život ctihodný služeb
ník Boží, oslňovaly až dosud, budou tímto jed
nohlasným uznáním zářiti ještě více. Dne I. stp
na uveřejnil slavnostně dekret, který uznával he
roismus ctností P. Vianneye. Je to nejvýmluv
nější z dekretů svaté kongregace obřadů:úchvat
nými výrazy jest opěvována vtoucí zbožnost
sluhy Božího, milost již obdržel, aby k sobě u
stavičně vábil kajícníky, výbornost jeho rad, jeho
láska, jeho svatost.
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Lev XIII., který jevil pro tento proces ne
obyčejný zájem, jako o vše, co se týkalo Francie,
svolal na 14. červenec 1903 kongregaci, která
měla za jeho předsednictví zkoumati zázraky cti
hodného Vianneye. Potom změnil své rozhod
nutí a odložil shromáždění na listopad; 14. čet
venec byl věnován zkoumání ctností ctihodné
Johanky z Arcu, Francouzky. Ale nestalo se tak,
neboť velebný stařecv ten den zápasil se smrtí a
místo aby se radovala s ním Francie, jak doufala,
z povýšení své národní hrdinky, byla tozbolest
něna myšlenkou na smrt papeže, který ji tolik
miloval.

Radost oslaviti pokorného faráře venkovské
ho čekalana bývalého venkovskéhofaráře. Dne
4. stpna I903 — Šťastná shoda — právě v ho
dině, kdy byla sloužena v Arsu slavná mše sv.
na pamět 44. výročí smrti Jana Marie Vianneye,
v Římě byl zvolen papežem bývalý farář tom
boloský, který přijal jméno : Pius X.

Dne 26. ledna 1904 nový velekněz, který za
čalvládnouti v den svátku farářeArsského, před
sedal kongregaci, jíž nemohl předsedati jeho
předchůdce. Kardinál Mathieu hájil při. Dva zá
zraky byly předloženy: Uzdravení mladé Ade
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laidy Jolyové a dítěte Lva Roussata. Trpělo
epilepsií i bylo doneseno r. 1862ze Saint Laurent
les-Macon ke hrobu farářovu. Jeho ruka byla
raněna mrtvicí, nemohlo promluviti, dech byl
tak těžký, že nemohl zadržeti slin. Když ho
zdvihlí, podala jeho ruka almužnu chudákoví,
a jeho nohy se začaly pohybovati. Na konec
novény plynně mluvil.

Jolyová, bydlící v Lyoně v domě sester Cha
tity, byla v únoru 1861 uvržena na lůžko s hni
savým nádorem na ruce: když lékaři se matně
pokoušeli o vyléčení, přiložili jí na ruku šněto
vadlo, které nosil ctihodný Vianney a nemoc
hned pominula.

Kongregace dala 8. ledna 1905kladnou odpo
věd, a pokorný kněz byl slavnostně blahořečen.

Radost katolické Francie byla jednomyslná.
Zmohutněla ještě, když dekretem 12.dubna 1905
jmenoval papež patronem všech kněží, duchov
ní správy ve Francii a ve všech krajinách patří
cích k Francii Jana Křtitele Vianneye, jehož
ctnosti a zázraky netoliko povznesly jeho rod
nou obec v očích věrných belleyských, nýbrž
celou Francii v očích celého světa.

K uctění patrona našich farářů na místě sa
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mém, kde si zasloužil tak slavného vyznamená
ní, přispěchalo do Arsu nespočetné množství
poutníků. Od polovice dubna do konce října
bylo jich napočítáno 120.000. Přes ro.o00 jich
obcovalo 4. stpna 1904 slavnostem blahořečení.

Nadšení a úcta byly odměněnya přispělyk dal
šímu projednávání: Za 6 dní po velikých slav
nostech o blahořečení udál se prvý ze dvou zá
zraků nezbytných ke svatořečení: Sestra Euge
nie z kongregace sv.Karla byla uzdravena v Arsu
z městkového vředu.

Druhý zázrak se udál o pět let později. Ma
tilda Rougeolová, která se vracela z Lurd, aniž
tam byla uzdravena, byla vyslyšena a promluvila
v Arsu, mezitím, co poutníci zpívali hymnus
Blahoslaveného.

Dne 13. května 1914byl vyhlášen dekret, kte
rým bylo dovoleno zahájení procesu svatořeče
ní. Na stole, na kterém jej podepsal, postavil
Pius X. hned po blahořečení sošku kněze, ve
kterém uctíval vzor kněží. Obraz venkovského

faráře, odznak pokory vyvýšené, stál nad prací
Veleknězovou.

Ale svatý papež nebyl sám vyvolen, aby do
končil proces. Byl z prvních obětí katastrofy,
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v níž vzal zkázu mír světa a v té době, ve kteté
byl přerušen celý normální život, bylo přetuše
no 1jednání o svatořečení.

Po válce začalo znovu.

V Milostivém létě 1925 farářArsský byl jeden
ze šesti blahoslavených, z nichž bylo pět Fran
couzů, kteří byli svatořečení papežem Piem XI.
Jeho druhy ve slávě byli: Sestra Terezie Ježíš
kova, Matka Baratová a Postelová, P. Canisius
a P. Jan Eudes.

Dne 31. května o Svatodušních svátcích byli
prohlášení světci dva francouzští kněží ve shro
máždění zvláště významném prelátů všech ritů,
shromážděných k oslavám šestnáctistého výročí
Koncilu nicejského. Ale v nádherném průvodu
utkvívaly oči všech Francouzů hlavně na dele
gaci francouzských farářů, obklopené farářiřím
skými.

Třetího dne v triduu po svatořečení Světcově
byli přijati francouzští faráři faráři římskými.
Nástupce farářeArsského, Msgr Convert, vyjád
řil ve své odpovědi na uvítací řečfaráři od sva
tého Jana Florentinského přání,aby farářArsský
se stal patronem farářů celého světa a vikář řím
ský, kardinál Pompili se k tomu přání přidružil.
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Bylo to přání Pia X.
Neboť Pius X., když schválil dva zázraky po

žadované k svatořečení,pravil:
„Nemůžeme vyjádřiti radost, již způsobuje

Naší duší slavnostní dekret, který oficielně pro
hlašuje cenu zázraků, které se udály na přímluvu
ctihodného Jana Křtitele Vianneye a předložené
pro jeho blahořečení. Opravdu ji nedovedeme
ani tlumočiti. Skutečně Nám nemohlo se přiho
diti nic příjemnějšího a netoliko Nám, kteří po
tolik let jsme působili v duchovní správě, nýbrž
všem farářům katolického světa, než vidětí cti
hodného faráře v kůru blahoslavených a to tím
spíše, že jeho sláva září nad všemi, kdož se vě
nují spáse duší. Dej Bůh, aby všichni faráři bez
výjimky vzali si za vzor ctihodného Vianneye,
aby se učili v jeho školepodivuhodné zbožnosti
k Bohu,jejíž mlčenlivá krása tolik okouzluje a
strhuje duše, že žádná skvělost slov a mnohost
promluv se jí nevytovná. Kéž mají faráři před
očima Jana Křtitele Vianneye, kéž napodobují
jeho lásku, která nás připravuje, že jsme hotovi
pohrdati životem. Budou-li rozžhavení takovou
láskou, nic jich nezasttaší, ani urážky, ani po
hrdání, ani vězení, ani jiné pronásledování. Ne
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přestanou šířiti slávu Boží a zápasiti odvážně za
spásu svého stádce. A konečně nechť čerpají
všichni naši farářiv životě ctihodného Vianneye
nové síly ku pěstění, zasévání a povzbuzování,takžejejichslovoa jejichpříkladsnázepřipoutá
větné Kristovy na cestu ctnosti a vyvolá v nich
mocnou nenávist k neřesti.“

Tato vznešená slova přijalza svá Pius XI., po
něvadž jsou uveřejněna v dekretě „„detuto,“ kte
tým 28. prosince 1924 prohlásil, že možno při
kročiti se vší jistotou ke svatořečení Blahosla
veného.

Tak vyzývá hlas dvou papežů faráře celého
světa, aby uznali svůj vzor v našem faráři a týž
dekret z 28. prosince dí, že tento farář neměl
sám vzorů : „„Dobyl si ve světě slávy, jejíž krása
je tím oslnivější, čímjeho dílo bylo obtížnější, ne
jsouc osvěcováno příkladempodobnýchsvětců.““

Nuže, celá Francie musí býti hrda na to, že
jeden z naších kněžísi zasloužil tak veliké chvá
ly. Ale pocta, která jim byla vzdána v osobě fa
ráře Arsského, ukládá všem francouzským kato
líkům, věřícím 1kněžím, aby studovali život, ze
kterého mají čerpati nové síly.

Jest bohat poučeními.
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V době, v níž nám tolik jiných životů radí
pýchu, násilí, touhu po rozkoši, rozptýlení, ži
vot farářeArsského učíhodnotě pokory, jemno
sti, střídmosti, usebrání.

A hlavně může nám dáti plamennou touhu po
milování Bohaa víru v moc onélásky,

Jak jednal správně administrátor lyonské die
cése v den, když jmenuje administrátora z Ecul
ly farářem v Arsu, řekl mu: „„Jeto malá farnost,
v níž není mnoho lásky k Bohu. Dáte ji tam.“
Bezvýznamný farář měl své srdce nasyceno ta
kovou láskou, že častokráte šeptaly jeho rty:
„Můj Bože, miluji tě.“ Proto vykonal tak veliké
divy. Ze syna sedlákova, jsa sám po devatenáct
let sedlákem a vysvěcen jen po nejnutnějších
studiích, stal se knězem nejmocnějším na díla a
na slova, jež poznala Francie v XIX. století.
Z farnosti lidí lhostejných učinil farnost vrou
cích křesťanůa pak to požehnané místo, jež po
třicet let vídalo hrdá čela skláněti se pod jeho
žehnáním, suché oči, jež prolévaly v proudech
slzy lítosti, tty, které se obyčejně rouhaly, jak
pojednou se modlily, vídalo radost rodící se
v srdcích nejvíce zarmoucených, vídalo úzkost
livé, jak jsou vyzbrojeníjistotou.

221



Kdo z katolíků zůstal by chladným před
takovým bohatstvím? V našich srdcích jest
málo lásky k Bohu; svatý farářz Arsu tozhojní
ji tam příkladem svého života.
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DODATEK.

Jméno svatého faráře Arsského jest psáno
v křestním listě takto:

Jan Maria Vianey, legitimní syn Matěje Via
neye a Marie Beluzové, jeho ženy, narozený
8. května 1786, byl pokřtěn téhož dne mnou,
podepsaným kaplanem. Jeho kmotrem byl Jan
Maria Vianey, jeho strýc, bydlící v Dardilly, a
jeho kmotrou Františka Martinová, žena Jana
Marie Vianeye.

Blanchon, kaplan.

Totéž jest v manželské smlouvě otce a matky
Světcových. V úmrtním listě Matěje Vianeye
(11. července 1849) jest podepsán syn zemřelého,
František Vianey. V listě úmrtním Františkově
jest podepsán syn zemřelého Antonín Víaney,
poslední z příbuzných světcových téhož jména.

Jméno Světcovo bylo správně psáno: Vianey
v listinách ordinačních, uchovaných na arcibis
kupství v Lyoně, na listinách nižších svěcení a
podjáhenství ze dne 23. června 1845. Pozdějším
omylem bylo psáno: Vianney v listinách, které
s sebou nesl mladý jáhen do Grenoblu, aby tam
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byl vysvěcen na kněze. Tak byl zapsán 1v listi
nách, které ho ustanovovaly knězem lyonské
diecése, a 1při jmenování farářem v Arsu.

On sám nejprve váhal mezi několikerým pra
vopisem, ale nakonec se psal vždycky Vianney.
Poněvadž je tak zapsán v úmrtním listě, a pak
ve všech aktech, týkajících se blahořečení, ne
můžeme ho jmenovati jinak. Ale jména jeho ro
dičů zaznamenáváme tak, jak jsou zapsána v ú
ředních listinách. A tak nazýváme a píšeme jmé
no otcovo: Vianey a jméno synovo: Vianney.
Ostatně na tom tolik nezáleží.

Jméno toto značí obyvatele Viany. Tak se na
zývalo ve středověku město Vienne v Daufin
sku. Odtud pocházel 1farář Arsský.

II.

Farář Arsský byl vysvěcenna knězev Grenob
lu13.stpna1815.Varchivech biskupskýchčteme:
„Anno Domini millestmo octogentesimo guin
to, die veto duodecima mensis Augusti, domi
nica decima tertia post Pentescosten.““ Ale 13.
neděle svatodušní připadala v roce 1815 na 13.
stpen, ne na 12. Ti, kdo zaznamenávali v knize,
dopustili se tudíž chyby.
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