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Klaníme se Tobě, Pane Ježíši

jako se klaněli Svatí Tři Králové z Východu, kteří
Tě zahrnuli svými dary. Tehdy Jsi se po prvé lidstvu
ukázal ve Své slávě a velebnosti, zjevil Svou Boží pod
statu, jež je hodna, aby se Jí klaněl celý svět od nej
vyšších hodnostářů až po žebráky. První Tě uviděli
chudí pastýři, jim bylo dopřáno skloniti svá koiena
a pokloniti se Tvému Božství. Ti ovšem neměli mož
mosti rozšířiti Tvou slávu, jako to mohli učiniti mudrci
a panovníci z východních zemí, jimž bylo známo Boží
zaslíbení o Tobě jako Mesiáši. Ti k Tobě šli jinak při
praveni, šli za hvězdouřadu dní v pohnutém roztou
žení spatřiti Tvou tvář. Jejich žádost, viděti svého Spa
sitele a pravého Boha, rostla na každém kroku daleké
cesty, kterou ze svých zemí musili vykonati, nežli do
spěli k prosté pastýřské stáji, kde Tys byl položen
v chudých jesličkách, obklopen pozemskou chudobou,
ale nejbohatší láskou a milosrdenstvím k celému lid
skému pokolení.
Kéž bychom i my měli takové vědomí o Tvém po
slání jako oni svatí mužové, kéž bychomzapálili v so

poklonili s pokorou a odďaností, jako to učinili oni
učení Králové! Ti Tě tehdy spatřili a Tobě se poklo
nili jen jak činí poddaní svému králi. Tys však svou
božskou mocí umožnil všemu lidstvu dokonalejší projev
úcty a lásky k Své božské velebnosti. Dal Jsi a dáváš
neustále Sebe sama jednomu každému lidskému stvo
ření v Nejsvětější Eucharistii. Tu nestojíme od Tebe
oddělení jako Svatí Tři Králové v betlémské jeskyni,
nýbrž máme Tě podsvojí vlastní střechou. A tehdy
nám dáváš neslýchanou a převzácnou příležitost, aby
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Kriste,

chom se Ti klaněli, Tobě úctu vzdávali a za takovou
nejdokonalejší lásku k nám dali svou nedokonalou
lásku a vůli zůstati takto s Tebou spojení dotud, do
kud nás nezavoláš před Svou soudnou stolici. Tys se
z betlémské jeskyně přestěhoval do nezničitelnéhopří
bytku saždé lidské duše, jež, očištěna ve svátosti Po
kání, s lačnou touhou Svatých Mudrců letí Tobě na
proti, když pod prostou způsobou bílého chleba vstu
puješ do její smrtelné schránky. Tvé svatostánky jsou
rozsety po celém okrsku zemském, odtudzáříš místo
hvězdy Sám, dáváš denněpříležitost ke klanění, při
jímáš Svými zástupci kající vyznání, odpouštíš, oči
šťuješ a posazuješ k Svému Stolu, abys skýtal rajské
občerstvení těm, kdo Tě milují.
Bože, náš Spasiteli přelaskavý, Chlebe živý a nej
sladší! V nejhlubší pokoře se skláníme před Tvou Bož
skou velebností, před Tvým nekonečným milosrden
stvím a láskou, jež nás hříšníky posvěcuje a takto
posvěcené objímá a k Sobě přitahuje. Jak jsme bídní
a ubozí, když se Ti za toto milosrdenství a láskuzpro
nevěřujeme a věčnou blaženost zaměňujeme za krátké
a vrtkavé štěstí pozemské. Máme dobrou vůli v tomto
novém roce nastoupiti ve šlépěje Svatých Tří Králů,
choditi s nimi ustavičně k svatým Tvým Jesličkám,
které Jsi nám zanechal ve Svatostáncích našich chrá
mů, zde se Ti klaněti, až nás budeš občerstvovati Svou
Krví a Tělem. Pomoz nám a posil nás Svou Božskou
milostí, abychom v této dobré vůli setrvali, v Tobě
dokonaleji živi bylia po své zemské pouti jednou se
svatými a světicemi Božími ustavičně se Ti klaněti
mohli, Kriste, Králi věčné slávy a Králi náš! KŘIŠŤAN.

s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha.

Na dary Církve své, prosíme, Pane, milostivě pohlédni, jimiž ne již zlato, kadidlo a myrha se podává,

nýbrž to, co těmito dary se znázorňuje, obětuje a přijímá, Ježíš Kristus, Syn Tvůj, Pán náš, jenž
Tichá modlitba ze Mše svaté o svátku sv. Tří králů.



P. DR. JAN URBAN 0. F. M:

V slunci.
Nyní jsme tedy u místa, kde nejen mně, ale každému
docházejí slova: u přijímání Boha-člověka, u středu
všeho, co se nazývá katolickým, světovým, vesmírným,
u Eucharistie, tojest u přítomnostiJežíšeKri
sta mezi námi v podobě chleba a vína. O tomto nej
světějším předmětě všeho náboženství se již napsalo
spousty knih, oplývajících nejvyššími výlevy údivu,
lásky, vděku k božské Dobrotě. Ale co jsou všechna
lidská slova proti té skutečnosti, že Bůh jest mezi
námi tímto obdivuhodným způsobem? Ze to obrovská
většina lidí neví? Že by Bůh tak velkou skutečnost
jistě jasněji zjevil většině lidí? [otéž bychom mohli
říci o celém zjevu Ježíše Krista, že jest mohým málo
znám a přece to není důvodem, že by Jeho osoba ne
bylo božská. Spíše se musíme jinak podívati na lid
stvo: mysleme ovšem při tom jen na lidi vpravdě do

poznávají. Z těch jest jistě množství takových, kteří
nic nevědí o vyšším smyslu Života, protože se jim Vje
jich životním prostředí nedostalo o něm vůbec zná
mosti a tak bez vlastní viny Žijí jen přirozeně a ko

o Bohu vědí a podle svého poznání Ho jednak uctí
vají, jednak také podle něho žijí. Ale vědí o něm málo
nebo dostalo se jim nesprávných představ. Jestliže
víme, že Bůh vyšel lidstvu v jeho hledání vstříc a zje
vil mu o sobě určité znalosti, když se stal v Ježíši
Kristu člověkem, spatříme v lidstvu onu vrstvu kře
sťanů, kteří přijali Kristovo božské zjevení. Než i mezi
nimi jsou rozličné vrstvy: jedni z nich pojali ze zjevu
Ježíše Krista pouze jeho slovo nebo jeho myšlenky
a mají tak Krista pouze ve své mysli. V jiných se ujal
vedle slova Kristova i jeho zákon, takže vnesli pů
sobení osobnosti Páně i do svých činů a spatřují plnost
Kristova náboženství v ethické stránce nebo nábožen

ské zkušenosti. V katolictví přijímáme od Ježíše Kri
sta jak jeho zjevení pravdy a zákona, tak i jeho bytí.
Věříme totiž, že z Krista Ježíše zůstalo mezi námi
nejen jeho slovo a mravní ideál, nýbrž v plné skuteč
nosti On sám svou osobní existencí. Naše věřící láska
proniká až do těch hlubin lásky, že objímáme nejen
jeho zjevení, nýbrž i jeho přítomnost. Jestliže tedy
přehlédneme tyto vrstvy lidí, a řekli jsme, že zde mlu
víme jen o lidech, kteří žijí podle svého svědomí, jak
nejlépe umějí, — nevidíme, že jsme ze všech nej
šťastnější, ježto uctíváme svého Spasitele, přítomného
pravdivě a osobně po čelém světě mezi námi V po
době chleba? A meoblažuje nás jeho toužící láska,
o které tolik lidí neví a která přece jen pro tutopo
slední skupinu lidstva zůstává mezi námi, abychom
se s ním mohli spojovati tak, jak On sám řekl: Kdo
jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm
(Jan 6, 57). A proto se snažíme, aby do vašich duší
nevstupovalo pouze slovo o Kristu nebo příkazy jeho
evangelia, nýbrž aby do vás vstoupil On sám. — Je
slovo silné? Ó, jistě, jak strhující jsou myšlenky! A
jak silný teprve jest příkaz, přichází-li od nejvyšší
Vůle! A jak jest teprve silný zákon, poznáváme-li jeho
vnitřní platnost, pravdivost, výbornost! Ale před
stavte si, oč silněji působí bytost, bytost, která jedině
může vstoupiti do člověka, bytost božská s celou
plností božství, se vším, co nekonečně obsahuje, o čem
nemáme než nepatrné tušení a což přece jen prav
divě se vylévá do lidského srdce, když do něho vstou
pí On, Spasitel. Jak mnoho mluvím! Jak On to řekl
opět jedním slovem: Kdo jí mne, živ bude skrze mne.
(Jan 6, 58). Nepraví tím, že v přijímajícím působí
božský Život, tedy božská životnost?
Ale opět se mnozí ptáte: »Jak je pak možno, že jest
tolik dobrých věřících, kteří nepřijímají Těla Kristova,
a konečně 1 tolik nevěřících lidí daleko lepších, než
tak mnozí, kteří je přijímají? Nemají mnozí tak krás
nouů, ušlechtilou, sebezapíravou povahu takřka sami
ze sebe? A nemají mnozí, kteří jsou často v kostelích,

Uvaha tříkrálová.
»My Tři krále, my jdeme k vám,
štěstí, zdraví přejeme vám.. .«

zanotují zanedlouho u našich dveří chlapci, primi
tivně přestrojení za krále, a s křídou v ruce budou
se dožadovati přístupu do příbytků. Zvláště na ven
kově těšívají se děti na tento významný den, tříkrá
lová koleda slibuje jim ještě větší výslužku i poba
vení, nežli koleda na sv. Štěpána. Uvažme jen, co
pro takového malého školáka znamená změnit se na
několik hodin na krále oď východu a s královskou
povýšeností patřiti na všechno to »neurozené« okolí
kolem sebe! Však také dá mlaďému mozku mnoho
přemýšlení, obstarati si alespoň poněkuď — podle
klukovské fantasie — vyhovující královský úbor! Nej
lehčí to zpravidla mívá ten třetí, černý — ten otevře
mamince v nestřeženém okamžiku dvířka kdesi u ko
mína a vyhrabe si trošku sazí. Maskování, někdy 0
pravdu jeďinečné, k nepoznání, provedou ochotní kamaráďizavsí.— Apakseužnastoupíputováníod
chalupy k chalupě, od čísla k číslu! U známých se
zpívá déle, u cizích méně, někde je doprovází rozzlo
bený Alík výhružným štěkotem, dokud za sebou ne
zavrou vrátka. Se stále se opakující koledou prochá
zejí hoši dům za domem, a památkou zůstanou všude
po nich jen nad prahem bílá kříďová písmena:
RK M T B+ 19. A těch si povšimněme zevrub
něji, jelikož vše ostatní je marnivá světská přízdoba
bez hlubšího významu. Leč, povaze člověka jest již
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vlastní, že věci často závažné a nepochopitelné při
bližuje si hodně primitivním způsobem, jako je tomu
i s tradiční oslavou na svátek Sv. Tří králů.
KAŠPAR — MELICHAR — BALTAZAR. Tři jmé
na králů, která nevymizela z paměti lidstva ani po
2000 letech! V čem tkví jejich význam, a z jakého
důvodu jim Církev vyhraďila tak čestné místo v se
znamu svých svatých? — Byli to králové a mudrci,
hvězdáři, a zároveň, jak někteří dokládají, předsta
vitelé tří lidských pokolení: Chámova, Sémova, Jafe
tova.
Po potopě, která zničila vše živé na zemi, vyšel Noe
z korábu. Jeho tři synové, Chám, Sém a Jafet, stojí
na prahu nových dějin lidstva jakožto praotcové tří
lidských pokolení na zemi. Sém a Jafet odcházejí pak
se svým potomstvem do různých krajin s požehnáním,
kdežto rod Chámův je zlořečený. V jeslích betlém
ských béře na sebe láska věčného Otce lidskou přiro
zenost, aby svým vtělením spasila svět. A stejně jako
koiem Noema, jenž je předobrazem Ježíše Krista,
byli shromážďěni zástupci tří pokolení v jeho vlast
ních synech, Božímu Synu přicházejí se klaněti před
stavitelé těchto tří rodů v osobách učených Mágů
a mudrců. Kletba z pokolení Chámova je sňata, a
Králi Kašparovi je dáno stejně čestné místo u jeslí,
jako dvěma ostatním. Plní se tak jedenasedmďesátý
žalm, v němž se praví: »Králové Tharsis a ostrovové
dary obětovati budou i králové arabští a sabejští dary
přinesou. A klaněti se budou Jemu všichni králové
i všichni národové sloužiti budou Jemu..



tak mnohé nemilé vlastnosti?« Nebudu se jich ujímat,
protože buďto zaslouží, nebo, když této výtky neza
slouží, jistě ji pokorně snesou. Ale spíše budu hájiti
Spasitele. Řeknu — jak jsem již ostatně posledně na
značil. -— že nepůsobí-li výborný lék v některém ne
mocném, jest příčina v nemocném a nikoliv v léku.
Řeknu, že Bůh vylévá nejvyšší plnost své milosti na
člověka. ale že ho tato plnost neznásilňuje, nýbrž
čeká od člověka přijetí. A sem klaďte své pochyb
nosti: někteří věřící nejsou proto méně dobří nebo
i *nedobří, že přijímají, nýbrž že nedostatečně přijí
mají. A již se ptáme, co tedy činiti, aby nás přijímání
Těla Kristova vedlo k dalším hlubinám duchovního
života? Neboť, zasáhne-lt v nás On sám, pak zajisté
bude jeho účinek nejzdravější a nejmohutnější. Ale
pak také jest vehni důležitou otázkou, jak dobře styk
s Kristem Pánem s naší strany upraviti, abychom ho
nejplněji využili.
Povinným přijímáním jednou za rok v době veliko
noční udržíme v sobě sice život K'ristův, ale nemů
žeme mluviti o jeho vlivu na prohloubení duchovního
života. Především bychom si měli vzíti k srdci hlavní
zásadu: čím úplněji se podobá Život přijímajícího ži
votu Kristovu, tím plnějších účinků dosáhne. Víme
sice, že nejhlubší a nejvlastnější zásah Kristův v lid
ské duši při přijímání jeho Těla je rozhojnění a vzrůst
jeho milosti a lásky, ale právě velikost takového vzrů
str a množství svátostného světla a síly a očištění
roste úměrně s mravní jakostí věřícího.
Přichází-li tedy ke stolu Kristovu člověk, který se
upřímně snaží v denním životě zachovati se čistým
od lakoty, pýchy a tvrdosti, lži a přetvářky a všeho,
co Kristus Pán zavrhuje, pomáhá mu styk s božským
Spasitelem, aby se dostal k vyšší křesťanské duchovní
kráse: naplňuje ho touha, aby smýšlel vždy statečněji
v duchu Kristově, aby se naplňoval vůlí k odpuštění,
ku práci a sebezáporu, k pomoci bližnímu a sebe
oběti, k hlubší víře a vroucnější zbožnosti. A všem
vám, všem, ať říkáte, že jest hlavním v náboženství,

Lze míti doslovně zato, že vlastí tří Mágů byla úrodná
Arabie, domněnku potvrzují i dary, přinesené do Bet
léma, neboťzlato, kadidlo i myrha pocházejí z Arabie.
Neméně podivuhoďné jest pak i setkání těchto muďr
ců na cestě do Jerusalema. Nebyli mezi sebou smlu
veni, ale neohlížejíce se na nepohodlí a obtížnost
cesty, vydali se na pouť neznámými a neobydlenými
končinami hned, jakmile zazářila jasná hvězďa. Ne
odkládají dobu svého odjezdu, nepochybují ani dost
málo o významunezvyklého zjevu na obloze, a když
byli dojeli do hlavního města Juďska, táží se, na kte
rém místě se narodil král! Jsou ve své učenosti velko
důšně prostí, netáží a neověřují si, naroďil-li se Mes
siáš vskutku, nýbrž ptají se přímo: kde se narodil.
Jejich přesvěďčení je nezvratné, na vysvětlení Hero
dovi udávají: »Viděli jsme Jeho hvězdu a přišli jsme
se Jemu poklonit « Víra je pohnula k cestě, víra
jin svítila jasnou hvězdou avíra je konečně ďovedla
až k Božímu Synu a k svaté Rodině v Betlemě.
Jak velký rozďí! je mezi osvícenou prostotou svatých
tří mužů a vypočítavým Herodem! Oni sledují přímo
čaře svůj cíl, kráčejí beze všech lidských, marnivých
chleďů za hvězdou, nedbajíce, co tomu řekne svět,

-zdali sejim nevysměje, neboť všechno zdánlivě svědčí
proti nim. Hleďají krále, a v jeho vlastní zemi nikdo
oněm neví! Herodes pokyvuje vypočítavě a chytrácky
hlavou; jistě přemýšlí, jak by využil jejich důvěři
vosti. Proto jim praví: »Jděte, a až jej naleznete, zvě
stujte mi, abych i já přijda, poklonil se Jemu.« Mne
si při tom ruce e myslí si o sobě, jak je obratný poli

Název svátku je
Epiphania —Zje
vení — nebtaké
Tří Králů.
Svátek Zjevení povstal v Orientě. Byl původně
určen památce zjevení se Syna Božího na zémi,
při čemž se myslilo zvláště na některé události z je
ho života, při kterých se jeho Boží synovství proje
vilo ve zvláštním lesku.
Sem patří především jeho lidské zrození. Potom
klanění Tří Králů či mudrců nebo také mágů, kte
rým hvězda v dalekém Východě prozradila králov
skou důstojnost dítka betlemského. Dále křest
Kristův, při němž hlas nebeského Otce označil
Krista za Syna Božího. Konečně také svatba v Ká
ně, kdy Kristus při proměnění vody ve víno uká
zal se jakožto pán veškeré přírody.
Epiphanie jest tedy sdruženým svátkem, ve který
se stahuje vícero událostí ze života Ježíšova. V po
zdějších časech až do středověku rozšiřoval se po
jem Zjevení ještě více a 6. leden stal se památným
dnem ještě jiných projevů božské moci Kristovy,
tak na příklad zázračné rozmnožení chlebů nebo
vzkříšení Lazara. V Orientě 6. ledna se tedy slavilo
Narození Páně. Když se svátek Zjevení zavedl v la
tinské Církvi, nikdy na sobě nenesl známky vzpo
mínek na narození Spasitelovo. Též v Orientě se na
to zapomnělo, když byly zavedeny Vánoce, které
svým původem pocházejí z Církve západní, kde se
počaly slaviti mezi rokem dvoustým čtyřicátým
třetím a třístým třicátým šestým.
Za zmínku stojí, že se v Alexandrii o svátku Zjeve
ní uveřejňoval pastýřský list biskupa (epistola festa
lis), v němž se oznamovalo, kdy se budou v tomto
roce slavit Velikonoce, jelikož si prostý lid nemohl
sám určit jejich pohyblivé datum. Ve středověku se
k tomu přidával seznam všech pohyblivých svátků.
V katedrálních a opatských chrámech se ještě dnes
po zazpívaném Evangeliu hlásí veřejně tento se
znam. Epistola festalis dala vznik známým pastýř
ským listům postním.
Třeba je svátek slavností Kristovou, lid se nicméně
rád o něm zabývá třemi králi, jejichž příběh s ta
kovou úžasnou jednoduchostí a krásou líčí Evange
hum.
Církev pak se modlí: »Bože, jenž jsi dnešního dne
Jednorozeného svého pohanům hvězdou vedeným
zjevil, popřej milostivě, abychom, kteří jsme tě už
věrou poznali, až k patření na krásu tvé velebnosti
přivedení byli!«
Odhodlanost, vytrvalost, víra a pokora TříKrálů má
býti zářným příkladem, abychom i my božskému
Dítku přinesli zlato své lásky, vůni svých modliteb
a myrhu svého sebezapírání.

Svátek Tří Králů.
(Liturgická úvaha.)

Abychom mohli při oběti Mše svaté každého roku obětovati
Bohu všechnu slávu Boží, jež obsahují všechna tajemství Spa
sitelova a abychom přijímali ve svatém přijímání ovoce svatosti,
jež nám v nebi jest uschováno, rozdělila Církev rok v různé
doby, které se shodují s různými událostmi a různými obdobími
v životě Kristově.

Na Zievení Páně Církev nás vybízí, abychom se připojili k prů
vodu králů mudrců a s nimi obětovali své dary božskému Král:
»Jako králové učinili ze svých pokladů tajemné oběti Pánu,
hledejme i my ve svém srdci dary, jež by hodny byly býti obě
továny Bohu.«*)

Lefebvre: Základy liturgie.

*) Sv. Lev, 6. čtení v Matutinu.



aby byl člověk dobrým, i vám, kteří se stýkáte s Kri
stem Ježíšem co nejčastěji, pravím s prosbou, abyste
si hluboce vložili do srdce: že čím hlubší odvrat od
hříchu, tím hlubší očista svatým přijímáním. Čím
čistší život mravní, tím hojnější působení, čím více
vlastností Kristových, tím mohutnější vzrůst k jeho
duchu, čím plnější život lásky k Bohu a bližnímu, čím
plnější obětí a prací v milosti, tím vroucnější a pro
duchovní život plodnější posvěcení svatým přijímá
ním. Jak žijeme, tak přijímáme. Ó, moji
drazí, jak by bylo potřebí tato slova rozvést na život
každého z nás!
Ale přistupujeme v přijímání k Bohu živému a pra
vému, před nímž se chvějí země i vesmír. A tu k jeho
pravému působení jest třeba 1 pravé harmonie duše:
a v této harmonií jako dominantní tóny mají zníti
melodievíry, lásky a touhy. Můžemeprávě tak
řící: čím hlubší víra při přijímání, jak naplní prostory
našeho ducha a jak je uchvátí vědomí přítomnosti Kri
stovy, tím více se rozšíří prostor duše pro jeho půso
bení. Čím vřelejší vztah lásky uchvátí vůli přijímají
cího, tím užší objetí nastane mezi ním a Kristem. To
není ovšemchvilkové roznícení, to není citové vzru
šení, to není smyslová zkušenost, to je hnutí mravní
vůle, — které ani nemusí cit zasáhnouti, — vůle od
dati se celou osobností, se vším, co v ní můžeme na
lézti a vypočítati, oddati se sjednocení s vůlí Kristo
vou, a nic mu neodřící a všecko snésti, co On si přeje.
To je láska. A čím je tato láska opravdovější a ži
votem doloženější, tím plněji prostoupí účinky svá
tosti člověka. Možno tedy zdůrazniti podle slov sv.
Petra Juliána Eymarda: Nejlepší přípravou jest oběť
a láska. Oběť, to jest život sebezáporu a čistoty, láska
jest oddanost.
Ale má-li míti přijímání trvalé účinky na vzrůst du
cha, musí býti časté. Přijímání jednou za rok jest
zákonitou povinností. Ale působí na výchovu lidského
ducha nejřidší styk s nějakou velkou mravní osob

tik, ví, jak se zbaviti nepohodlného dítěte, a zatím:
učení Mágové nalézají Vykupitele světa, ale Herodes
zásahem Prozřetelnosti se nedočká dychtivě očeká
vané zprávy, poznává pozdě, že byl oklamán, zuří
vztekem a dává vraždit všechny děti, jejichž smrti si
vlastně nepřeje, ale nechává na živu jediné toho, je
hož chtěl usmrtiti! Jak směšně malá je lidská lest a
chytráctví, setká-li se s úradkem Božím! Krutě Bůh
potrestal Heroďovu zpupnost, a není třeba přitom ani
zvláště vyzveďati tragické okolnosti a hrozná muka,
jež byla spojena s osudem posledních, morem ukrá
cených dní tohoto krále! Vzal odplatu svou
Evangelicky prostí, ale na svou dobu neobyčejněvzdělaníMágové— neboťuvýchoďníchnárodůbyli
vžďy nejmoudďřejší a nejučenější mužové králi — se
stejnou samozřejmostí, s jakou se obrátili na ďiploma
tický královský dvůr o radu, sklánějí se v hluboké
úctě i přeď Dítkem, ležícím v prostých jeslích. Jsou
zajisté osvobozeni ode všech společenských přeď
sudků a třebas představují, dnes bychom řekli nej
vyšší nobilitu, nejsou na rozpacích a rozkládají své
dary před Synem chudého tesaře, pro jehož Matku
nebylo ani v hospodě místa, aby porodila..
Teprve tehdy, uvědomíme-li si všechny ony vnější
okolnosti, jež musily zapůsobiti na královské hosty,
ďovedeme tušit onu nezměřitelnou hloubku víry a
lásky k pravdě, jíž byli zcela proniknuti. Doufali přec,
že najďou novorozeného Krále na dvoře královském
— kde by jej také jinde měli hledat? — ale doveďou
se mu stejně oddaně kořiti v Jeho dobrovolné chu
době, daleko oď nádhery a pohodlí tohoto světa! Jak

ností? Netvrdíme sami ve vychovatelství, že obcování
s ušlechtilými povahami nás povznáší? Nelze tedy ji
nak, než v duchu dnešní Církve stále důrazněji volati
vás k častému objetí vašich duší s Ježíšem Kristem.
Čím silněji na nás působí duch světa a jeho starostí,
tím častěji právě musí nás unášeti styk s Kristem
Ježíšem do pravého stavu, založeného na Bohu a věč
nosti. Ne slova, ne kázání, ale O n, On sám musí v nás
Kázati, milovati, působiti a ŽÍti.

Vidíte sami, že vám mohujen velmi stručně sděliti
zvěst a prosbu o nejslavnějším a nejintimnějším, o nej
vznešenějším a nejbližším pramení křesťanských du
chovních hloubek. Ale zamyslíte-li se nad pravdivostí
a hloubkou tohoto tajemství, jistě mnozí Z vás za
touží po častém spojení s Kristem Ježíšem, po spo
jení Srdce se srdcem, Osoby s osobou, Lásky s láskou,
Síly se silou. Ale i vy, kteří jste tak nečinili, i vy,
kteří tak již činíte, pamatujte, že čím Čistší Život a
čím pravější láska, tím bohatší dary, které do nás
vylije přijetí Těla Páně.

BOHDANKA CEDRYCHOVÁ:

Vánoce na periferii velkoměsta.
K organismu každého velkoměsta patří dnes nutně
1 periferie. Jsou to nejzazší jeho okraje, které obrov
ská stavební, orgnisační a civilisační síla velkoměsta
ještě nestačila zpracovati. Proto pravému velkoměst
skému člověku připadají ty shluky domků, domečků
a bud, proplétaných pastvišti, poli, zahrádečkami a
obytnými vozy, stojícími obyčejně trochu o samotě,
dosti romanticky. A což, když nahlédl dovnitř a viděl
ty malinké světničky, přeplněné lidmi bez potřebného
nábytku s pobortěnou, zvlhlou podlahou, plnou hlíny,
vydrobující se ze širokých škvír, někde dokonce bez
podlahy jen s udupanou hlínou, ty dřevěné stěny dom
ků, pobité lepenkou, které při sebepečlivějším opatro

mocným dojmem musilo na ně zapůsobiti Božské
Ditě, k jehož oslavě zazářila jasná hvězďa. Dovídáme
se z pozdějších poďání, že tito svatí mužové, jimž by
lo dopřáno tak nepředstavitelného Štěstí, žili boha
bojně, ve stálé vzpomínce na Messiáše, ještě dlouho
po smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Kďyž pak svatý
Tomáš, který viděl Ježíše Krista vzkříšeného, přišel
ďo jejich země, pokřtil ty, kteří spatřili Krista v jes
lích. Zdá se, jakoby jakési mystické příbuzenství spo
jovalo sv. Tomáše s králi a muďrci oď výchoďu. Do
stalo se jim posléze i odměny za namáhavou cestu
do Judeje, stali se přímoúčastni na ovoci Jehoučení,
byvše obmyti křestní vodou a Duchem svatým.
Jistě budou čtenáře zajímati i ďalší osuďy svatých
Tří králů, pokuď se dají z historických záznamů vy
čísti. Jejich tělesné ostatky byly z Persie přeneseny
do Cařihraďu, kde je svatá Helena dala uložiti v ba
silice Svaté Mouďrosti. Biskup Eustach je přenesl za
času biskupa Emanuela do Milána, a když Beďřich
Rudovous dobyl tohoto města, poručil uložiti ostatky
sv. tří mudrců v Kolíně n. R. (Kóln a. R.). Dostaly se
tak ze své daleké vlasti až do Evropy, která byla ve
střeďověku nejen střeďiskem kultury, ale i v nábožen
ském a ďuchovním životě veďoucím světaďílem.
Zlato, kadidlo a myrha — prvé obětiny, jež byly při
neseny Kristu brzo po Jeho příchoďu na svět, nepře
staly ani po téměř dvou tisíci letech býti ďůstojným
výrazem a symbolem darů obětních. Zlato, zdůraz
Řňujícíkrálovský majestát, kadidlo, ustavičné klanění
a myrha pravou kajícnost, spojenou v pokorném srdci
s pevnou ďůvěrou v Boží Prozřetelnost. V. Z.



vání jsou stále jako otevřené průduchy, kudy proudí
dovnitř vlhko a mráz, ty očazené stěny od primitiv
ních kamen a leckde i petrolejových lampiček, zavě
šených na hřebíku ve stěně, ty postele s chudými pe
řinami starého chuchvalcovitého peří, s tenkými při
krývkami nebo někde jen s nějakými naskládanými
nebo rozházenými hadry, které mají sloužiti k příkrý
vání, když to vše viděl, nedovede si představiti, že by
v těchto poměrech mohl žíti šťastný člověk.
Apřece my, kdož procházíme periferií za všech roč
ních dob, takřka ve dne v noci, — můžeme to říci,
protože v nocích u lůžka nemocných a umírajících
neprocházíme sice periferií, ale její Životse před námi
rozvinuje s větší rychlostí a obsažností, než při našich
obvyklých návštěvách ve dne — víme, že i zde jsou
lidé šťastní, lépe řečeno, prožívají chvíle pokojného
ano velikého štěstí, protože nevím, kde na světě je
člověk, který by v tomto slzavém údolí se cítil stále
šťasten.
Takovými radostnými chvílemi jsou pro většinu oby
vatel periferie právě vánoce. Šťastny jsou především
děti, které zde tvoří silnou většinu, protože rodiny se
sedmi a desíti dětmi nejsou vzácností. Vzácností jest
rodina s 15 dětmi, ale ne zase tak velkou, abychom
jich v každé kolonii několik nenašli.
Tito malí občánci jsou vždycky hovorní a charitní
sestru, která jest důvěrnicí a tajemnicí všech jejich
starostí, tajemství a neškodných darebáctví (to také
musí být, poněvadž by jinak nezabránila těm škod
ným), považují za svůj obecný majetek a zasypávají
vždy o překot svými sděleními, ale o vánocích je to
skoro k nevydržení. Vánočka, králík, perníky, stro
meček, špička stromku, knížky, panenka, kočárek,
pískací slon, pletený medvídek, trumpeta, korále, o
zdoby na stromeček, jesličky, pohledy, psaníčko Je
žíškovi, teplé tričko, svíčičky, zkrátka nepředstavi
telná řada představ dětské radosti a touhy se na se
stru sype, kam se hne, protože ti malí básníci ji pro
vázejí po všech cestách. Čekají v zimě, dešti a větru
vytrvale před dveřmi domku, kde sestra zmizela, a
když se jim to zdá už dlouho, přilepují nosíky na sklo
okenních tabulek a toužebnými pohledy hledí sestru
vylákati ven, a když aní to se nedaří, uchýlí se k o
svědčenému prostředku: dělají rámus. Potom je jisté,
že sestra se ukáže ve dveřích a bude se zlobit. Ale
nic si nepomůže, na všechno dají jedinou odpověď:
»Tak už pojďte!«
Skoro v každé rodině je stromeček nebo aspoň zelená
větev. A vedle toho ještě každému dítěti patří kousek
toho společného stromku, který sestra pro ně připra
vila. Je to jako rodinná slavnost malých obyvatelů
kolonie, když sestra svoje malé přátele pozve k vá
noční nadílce. Vždy se již najdou laskaví lidé, kteří
vyklidí ze svého pokojíčku všechen nábytek, kterého
tamstejně mnoho není, a propůjčí jej a s ním 1všech
no svoje nepatrné pohodlí, na půl dne dětem. Zdá se,
že fysikální zákony ustupují před dětským majestá
tem, protože do prostoru tří krychlových metrů se
vejde skoro půl sta dětí a ještě sestra. Dobrá vůle
všechno zmůže. Musejí se vejít, tak se vejdou. Roz
zářené oči dětí hltají stromek a Jezulátko v jeslích
pod ním. Zatím co zpívají koledy, falešně sice, ale
za to tak silně, že se domek třese, sklánějí ti nejbližší
každou chvíli svoje hlavičky do nebezpečné blízkosti
Ježíškovy, a umouněné prstíčky se chystají k pohla
zení. Ale sestra hlídá. Nesmí připustit žádné projevy
lásky, protože Ježíšek, bohužel, je jen voskový, a děti
berou všechno příliš opravdově. Z lásky by jej určitě
rozmačkaly. Sestra jim vysvětlí, že Ježíšek, ale ten
živý, je spokojen s jejich dobrou vůlí, s kterou mu

Před vánočnímisvátky Žrna a zrnka.
stává se Charita nejště
dřejší. Nechceme tím říci, že by rozdávala bez
ohleďu na potřebnost. Její orgány sleďují bedlivě
novou sociální situaci a S uspokojením vzaly na
věďomí potěšující skutečnost, že v současné době
žáďná zdravá ruka nemusí zaháleti. Je-li práce, je
také výdělek a ten se zaručuje i těm, jichž výkon
nebyl v době liberalistické oceněn spravediivě. Pé
če Charity se proto omezuje jen na nejchudší, kteří
pro nemoc anebo stáří jsou vyloučeni z dobrodiní,
které skýtá spravedlivě odměňovaná práce. Pro
profesionály žebroty nebo ďarmošlapy není v Cha
ritě ani haléře. Výběr potřebných jest prováděn
ďnes již dobře zavedenou a osvěďčenou cestou.
K tomucili je tu celá rozvětvená organisace míst
ních skupin Charity a pak laskavá spolupráce far
ních, po případě děkanských úřadů.

»Charita o vánocích 1941.«

Říká se: Jak jste si děti vychovali, tak je máte.
Za nezdar výchovy jsou odpovědni především ro
diče. Znám takové rodiny s nevychovanými dětmi
a mohl bych poukázati i na příčiny. Přísný otec
zakazoval dětem biograf a matka je tam tajně
pouštěla; nařídil nic neposilati lehkovážnému sy
novi, a přece chodily za ním až ďesetikilové balíky.
Slabá matka připravila děti nejen o úctu Kotci, ale
zavinila i jejich zkázu. Přísný postup otcův není
snaď správný, ale daleko zhoubnější je nejednot
NOSÍ postupu. P. A. Pelikán: Rodinná výchova.

»Hle, stojim u dveří a tluku« (Apok. 3, 20), praví
Pán v knize Zjevení. Jistý umělec tato slova také
vymaloval. Na obraze stojí udveří Kristus a zvedá
své ruce k tlučení. Syn malíře si prohlíží obraz
a povídá:
»Otče, na obraze je chyba!«
»Proč?« táže se otec.
»Na ďveřích není kliky, a tento strýček tam ne
může vejít,« znělá odpověď.
»Synáčku,« odvětil otec, »co se ti zde zdá chybou,
to odpovídá úplně skutečnosti. Tento strýček je Pán
Bůh. Dveře se otvírají ďo lidského srdce. A srdce
má kliku uvnitř. Aby Pán tam moh! vkvočit, je tře
ba dveře z nitra otevřít.« Tóth: Ježíš Kristus.

chtěly projeviti svou lásku, ale že by to nebyla žádná
pravá láska, když by ho chtěly hladit a chovat, ale
při tom nedělaly, co on chce. Celé litanie nectností
by mohla Vvypočítávati svým malým ořátelům, ale
dnes nebude jim kazit radost. A pak, děti už dychtivě
pohlížejí na hromáďku, přikrytou bílým papírem. To
znamená, že už v nich klíčí pozemské zájmy a její
slova by padala mezi trní, které by je jistě udusilo.
Počká tedy na dobu příhodnější. Žádné odhalení po
mníku nebylo snad tak napjatě sledováno, jako odha
lení záhadné hromádky. Úžasná radost se chvěje v na
prostém tichu při pohledu na tu směs hraček, knížek
a pytlíků, které patří jim. Ale to trvá jen chvilku, pak
se ta radost musí projeviti a sestra při rozdávání dárků
myslí, že ohluchne. A tak každého šťastného obdaro
vaného vystrkuje hned ze dveří, aby se ta radost mohla
rozlévati dále a byla k snesení. A skutečně rozlévá se
a je nakažlivá. Ale mnohde ta dětská radost nestačí
k rozjasnění očí dospělých. To sestra ví, kde asi ne
moc a bída jsou větší než jinde. Proto musí dokončiti
dílo dětí a zastaví se tam s přáním radostných a po
žehnaných svátků. Přitom dostane maminka kouzel
nou obálku s poznámkou: »OdJežíška«. Je opravdu
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kouzelná, když se do ní podívá, září i jí oči. Je to
pěkná a dosti velká záplata na díry jejich chatrné
existence, které právě teď před svátky se ještě trochu
více cítí. Také je pravdou, že dárek je od Ježíška;
Kristova láska jej dává. A při této radostné cestě, jak
chodí s dárky od dveří ke dveřím, vidí sestra v duchu
tváře těch, kteří připravili tuto radost, kteří na ni
myslili a pro ni pracovali celé měsíce, ačkoliv věděli,
že ji neuvidí a že nikdy snad neuvidí ani tváře těch,
kterým prokázali dobro. Požehnané jsou peníze, které
dávají, protože na nich spočívá posvěcení poctivé
práce a křesťanské lásky, která si odpírá všechno zby
tečné a nadbytečné a občas i potřebné, aby se nedo
pustila nespravedlnosti vůči bratrovi, který má méně,
než oni. Požehnané jsou a budou i jejich děti, které
sotva že začaly chápat, již poznávají jako samozřejmé,
že, co tatínek vydělá, není jen jejich, ale, že z toho
patří také těm, kde tatínek tolik nevydělá.
Ještě však neskončila radostná úloha dětí. Několik
nejrozumnějších a dobrých zpěváků je vybráno, aby
navštívili se sestrou nemocné. Ti také, a především,
musí býti zapojení do vánoční radosti. U každého se
děti chvíli zdrží, zazpívají několik koled, a kde ne
malí žádnou připomínku vánoc, tam urovná sestra
do skleničky smrkových větviček, do jejich stínu po
staví malý papírový betlémek a rozsvítí alespoň jedno
světlo. Nemůže to přece ve světničce vypadati jako
ve všední den, když se v celém křesťanském světě
znova prožívá ta úžasná radost, že Bůh se stal člově
kem. Rádi vidí nemocní malé zpěváky, jimž v očích
čtou upřímnou účast a soucit a leckde je i nějakou
maličkostí obdarují, protože je vskutku potěšení dívat
se na tu dětskou chuť k radosti, která zajiskří nad
každým pomalovanýmpapírkem nebo kouskem slad
kosti. Sestra však ví, že bolest některých jest příliš
velká a proto k nim nevede děti. Přichází sama, a
v rozpacích, aby snad místo útěchy a pomoci nepři
těžovala, obrací se v srdci ke Kristu Ježíši a ukazuje
mu s důvěrou bolesti a hořkosti těch, na nichž příliš
těžce spočinula ruka Boží. Pak teprve v síle této dů
věry odvažuje se mluviti a přáti jim požehnané a ra
dostné vánoce.
Nemyslete si však, že na periferii je třeba všude vá
noční raďost jen vzbuzovati a rozmnožovati. Jsou
1zde místa. kde tryská spontánně, a nejen o vánocích.
Tam byste všichni osvěžili svou chuť k životu a po
síhh se nésti statečně, zpříma a s úsměvem kříže svého
života. Prozradím vám. že některé tyto se všech stran
větrem profukované chaidičky skrývají hrdiny. Není
ich mnoho. hrdinů vůbec není na světě mnoho, ale
jsou. A každý z nich má v sobě tolik života a schop
nasti sdělovati svému okolí světlo, sílu a klid, že jsou
jako majáky, postavenými ve svém prostředí.
Znám jednu maminku, starou, ale ještě statnou, s pev
ným a usměvavým pohledem, která ke vší práci a
chudobě měla ještě muže opilce. A nejenže všechno
propil, co ona těžce vydělala, ale ještě dělal dluhy.
Nemluvila, nevyčítala, nenadávala. Bůh ví, odkud
vzala tu moudrost a sílu, že mlčela. »Celé noci,« vy
právěla v důvěrné chvilce, »jsem klečívala zde“ pod
křížem a modlila se, než se vrátil. Vůbec jsem se tehdy
modlila, kudy jsem chodila. Když jsem škrabala bram
bory, pokládala jsem na rám plotny vždy slupku,
Když jsem se pomodlila Otčenáš. A bylo jich vždy
celá řada,« vyprávěla prostě. Až konečně přece zví
tězila. Muž se z pití rozstonal na smrt a nechal jí
10.000 K dluhů. Ošetřovala jej. až se uzdravil a pak
se dala vší silou do práce. Všech 10.000 K spravedlivě
vydřela a splatila, rodinu uživila, táta už dávno ne
pije a je z něho docela jiný člověk. Ale jakživa tátovi
nic ani slovíčkem nikdy nevyčetla.

Je vždy tak radostně vyrovnaná, a sestra si k ní ráda
zaskočí, když se cítí nějak unavenaz toho, že nemůže
odpomoci ani lidské bídě ani špatnosti. A vrací se
odtud do práce vždy s veselejší tváří a s obnovenou
jistotou, že statečná trpělivost a důvěrná modlitba
musí nakonec zvítěziti.
Fak jsem se rozpovídala a prozradila jsem vám i ně
kolik tajností. Ale myslím, že mi to nebudou míti za
zlé ti, jichž se to týká. Chtěla jsem jen říci, že na
periferii mohou býti lidé šťastnější, než kde jinde,
protože štěstí nosíme v srdci a ne v kapse krášného
kabátu a pohodlném bytě.

VÁCLAV RYNEŠ:

Ze svatováclavských pověstí.
(O vzniku české koruny.)

Poslední zmínka o někdejší české koruně, jíž použí
vali králové z Přemyslova rodu, objevuje se roku 1337,
Bylať dne 18. května i337 u sv. Víta touto »korunou
království českého« korunována druhá manželka
krále českého Jana, Beatrix. Avšak pravděpodobně
starou přemyslovskou korunu měl na mysli i syn Ja
nův, moravský markrabí Karel, když pět dnů po po
výšení pražského biskupství na arcibiskupství, vymohl
na papeži Klimentu VI. dne 5. května 1344 povolení,
aby čeští králové mohli přijmouti své slavnostní poma
zání a korunu z rukou pražského arcibiskupa.
Dvě léta po té však již určitě nebylo staré přemyslov
ské koruny. Svědčíťo tom nový list papeže Klimen
ta VÍ. a to ze dne 6. května 1346. Podle této listiny
rovněž na Žádost Karlovu vydané, dal Janův syn »ze
zbožné úcty k sv. Václavu, kdys králi českému, zn o
vu zhotoviti drahocenný královský diadem (t. j. ko
runu) a daroval jej slavné hlavě řečeného světce, jehož
tělo v Pražském kostele odpočívá a na ni vložiti dal
s tím úmyslem, aby s hlavy té nesměl býti tento dia
dém brán, leč ke korunovací nového krále, anebo
když by konány byly jiné slavnosti králem ve městě
nebo v předměstích Pražských, jež by užití koruny
královské vyžadovaly, tak však, že je v týž den Ko
runovace nebo takovéto slavnosti na hlavu řečeného
světce zase uložit! povinní budou«. Papež pak dále
v lstině vyhrožuje exkomunikací každému, kdož by se
opovážil svémocně korunu zciziti, zmrhati neb v zá
stavu dáti a římským papežům vyhražuje právo odté
to exkomunikace rozhřešovati. .
Přání Otce vlasti, aby koruna, již dal zhotoviti, spočí
vala na lebce jeho křestního patrona, bylo zachovává
no až do válek husitských. Žádný ze soudobých pra
menů nám nevypráví, jaký konkrétní důvod (kromě
obecně známé Karlovy úcty k světci z rodu Přemyslo
va) přiměl Karla k tomu, aby ustanovil ještě před
nastoupením na trůn (na českého krále byl Karel ko
runován 2. září 1347), aby koruna českých králů po
kud jí nebylo používáno k representačním účelům, spo
čívala na hlavě nejpřednějšího z českých zemských
patronů Důvod ten zná a nám k r. 1347 (1) vy
práví ve své České kronice Václav Hájek z Libočan.
V létě r. 1347 (!) shromáždil prý král Karel mnoho
zlata a drahého kamení a rozkázal zlatníkům, »aby
udělaliz té první koruny královské, jenž
byla starodávním dílem dělaná, korunu
novů výborný k poctivosti jemu i budúcím králům
českým«. Poté Karel svěřil dozor nad prací své milo
vané choti Blance a odjel za veřejnými záležitostmi na
Moravu. Za Karlovy nepřítomnosti přišli ké králové
zlatníci a oznámili jí, že nemají ke své práci dostatek
zlata. Královna, nemajíc žádné jiné zlato po ruce,



vzpomnělasi prý na zlatou korunku, »kte
rúžněkdy knížata obyčej měli nahlavě
nosili a (a byla ustavičně na hlavě
Vhrobě sv. Václava«. Nerozváživšíisi, co dělá,
dala prý Blanka se světcovy hlavy korunku sejmouti
a dala ji zlatníkům »k rozdělání, kteříž z toho vše
ho udělali výborným dílem překrásnů korunu«.
I Karel po svém návratu měl z nové koruny radost.
Avšak když se Karel dozvěděl, že králová nahradila
nedostávající se jí zlato tím, že dala sejmouti »kní
žetsků korunu« se světcovy hlavy a dala ji roztaviti,
ulekl se a velmi bědoval. Přihodilo se prý to, o čem
celou cestu přemýšlel a čeho se bál. Teprve na pří
mluvu arcibiskupovu a dvořanů se Karel uklidnil a od
pustil své manželce, která světci jeho korunku odňala
jen z nevědomosti. To, co se stalo, musilo však býti
napraveno a světci se musilo dostati zadostiučinění.
Lo byl důvod, proč Karel rozkázal, aby nová koru
na, pokud jí nebude král užívati, namísto někdejší
knížecí korunky stále spočívala u sv. Víta na svět
cově hlavě. O bezpečnost nové koruny měli prý pečo
vati členové metropolitní kapituly: děkan, kustos a
sakristián, kteří za tím účelem skládali zvláštní pří
sahu. Za zapůjčení koruny měl prý král ihned po je
jím použití dáti děkanovi a kapitule 300 kop českých
grošů na stavbu, případně opravu svatovítského
chrámu. *

Potud vypráví Hájek, který své údaje mylně spo
juje s pozdějším vznikem a výzdobou památné
kaple svatováclavské. Nevíme-li, odkud čerpal ně
které podrobnosti, nemáme, tuším, přece práva, jeho
údaje považovati za pouhý výmysl vyprávěčův. Neníť
na jádře jeho líčení, že Karlova nová koruna
vznikla jak z hmoty někdejší královské koruny pře
myslovské, tak i z votivní svatováclavské knížecí ko
runky, nic zvláštního a neuvěřitelného, zvláště ne
poskytují-li soudobépramenyoporypro obvyklé
tvrzení, že Karlův otec a předchůdce, král Jan, sta
rou královskou přemyslovskou korunu promrhal

FILM,
Jan Cimbura. Podle J. Š. Baara volně zpracovaný román
o ideálním jihočeském venkovanu, který zbožností, pracovitostí,
poctivostí a neohrožeností dosahuje Životního zdaru a štěstí a
stává se vzorem cclému kraji. Ač děj jest jednoduchý, upoutá
plně jak osudy mravně bezvadného hrdiny filmu, tak řadou
zdařilých obrazů ze Života jihočeské vesnice minulého století.
Nezapomenutelným dojmem působí křesťanský poměr sedláka
a čeledína, založený na účinné lásce a vzájemné důvěře. Rolc
Jana Cimbury byla šťastně svěřena G. Nezvalovi. V dalších ro
lích vyniká zejména J. Štěpničková a J. Průcha. Režie František
Čáp. Zvláštního uznání zasluhuje dobrá, ději přiléhavá hudba
Jiřího Fialy. Doporučujeme tento film křesťanské tradice, který
zvláště na venkově může vykonati dobré poslání.
Tetička. Zdařilá veselohra o staré panně, o kterou mají pří
buzní zájem jen pro její veliké jmění. Když pozná pravou jejich
povahu, věnuje celý svůj majetek i své síly chudým dětem.
Dobré režii M. Friče podařilo se vytvořiti film s rychlým spá
dem děje, kde střídají se hrůza, smích, ironie 1 citové scény.
Velmi případně a názorně jest zesměšněna lačnost po dědictví.
Roli tetičky velmi dobře podala Nasková. Z dalších rolí vyniká
Ferenc Futurista v úloze sluhy.
Hotel Modrá hvězda. (Lucernafilm).Podle námětu M.
Svobodové. Režie: M. Frič. Kamera: Ferd. Pečenka. Hudba:
S. E. Nováček. V hlavních úlohách: Nataša Gollová (Zuzana),
Adina Mandlová (Milada), Oldřich Nový (Vladimír), Theodor
Pištěk (strýc Tobiáš). — Tato veselohra Klicperovského slohu
s moderní výpravou je založena na rozmarné záměně stejného

čnázvu dvou hotelů. Chudá hotelová myčka nádobí Zuzka zdědí
nečekaně hotel »Modrá hvězda«: Prostomyslná dívka ani na
okamžik nepochybuje, že se stala majitelkou přepychového míst
ního hotelu »Modrá hvězda«, vedeného akciovou společností,
která samozřejmě nemívá dědiců. Sebevědomě vstupuje Zuzka
do hotelu a začíná, jak se říká, »velkopansky řádit«. V ústavě
pro choromyslné, kam ji dal ředitel hotelu dopraviti, se roz
uzluje omyl a zkrotlá Zuzka putuje skromně do svého pravého

dědictví — staromodního, opelichaného hotelu »Modrá hvězda«
číslo 2. Tam se zápletka znovu zauzluje. Do hotelu přichází
mladý pan Vladimír Rychta, aby tu siavil druhého dne své
zasnoubení v těchže místnostech, kde před lety oslavovali své
zasnoubení jeho rodiče. Dává připraviti večeři pro 25 hostů.
V téže době na rozkaz jeho snoubenky Milady Dandové strojí
se hostina pro stejný počet hostí v nádherném hotelu »Modrá
hvězda č. 1.«, jehož hlavním akcionářem jest otec Miladin. Hosté
nepřicházejí ani sem ani tam. Telefony řinčí o závoď. Oba snou
benci jsou nepovoini. Rozladění — hněvy — rozchod. Nakonec,
jak se každý již domyslí, Zuzka zvítězí nad svou' zhýčkanou
sokyní Miladou a stává se chotí Vladimírovou. Pěkná veselo
hra, která příjemně pobaví hlediště. Jen by se bylo slušelo, aby
světačka Milada nechodila s masírováním těla na veřejnost a na
ples přicházela v cudnějším úboru. Také rázná Zuzanka zaslu
huje napomenutí, aby se neopíjela do blábolení, ať už má radost
nebo bolest sebevětší. Takové věci se nesrovnávají s dobrými
mravy.
Turbina. (Slaviafilm.) Režie: Ot. Vávra. Hudba: J. Srnka.
V hiavních úlohách: František Smolík (císařský rada Ullik),
Lída Baarová (Tynda), Vlasta Matulová (Máňa). — Dějový ná
mět filmu poskytla románová epopej »Turbina« od Karla Matěje
Čapka-Choda, vydaná knižně r. 1916. Čapek-Chod nedovedl ni
kdy překonati v sobě dokonale osudový sklon ke hmotařskému
nihilismu. I v tomto díle zvítězil jeho chorobný zájem o úpad
kové zjevy honosnéhoměšťáctví a jeho vrozená záliba v pudo
vém hýření sexu. Představitel této úpadkové měšťanské společ
nosti, majitel pražských mlýnů a císařský rada Ullik, chce po
vznésti výnosnost svých podniků postavením obrovské turbiny.
Nesprávně vypočtený stroj ohrozí mocnými otřesy průmyslové
budovy, zboří tovární věž a současně pohřbí veškeré jmění hrdé
ho velkomlynáře Ullíka. Rovnoběžně s hospodářským úpadkem
postupuje i společenský rozklad jeho rodiny. Půvabná dcerka
Tynda, nadaná zpěvačka, přes chvilkovou milostnou zápletku
s šeredriým milionářem Mourem, snuje potají dobrodružný po
měr se synem nočního hlídače v otcově mlýně, silákem příjem
ného zevnějšku, Václavem Nezmarem. Po hospodářském zhrou
cení Ullíkově stává se ženou Nezmarovou, jenž chtivě přijímá,
co v nezkrotném rozbouření pudu zneuctil. Také druhá dcera
Ullíkova, jemná a pokroková lékařka Máňa, naváže styky se
synem pražského ševce, hvězdářem Dr. Zouplnou a přes odpor
hluboce uraženého Ullíka volí sí ho za muže. Rodinný rozklad
dovršuje Ullíkův podivínský švakr, uměnímilovný Artuš Fabián,
který se svou maitressou hyne v troskách zhroucené věže. CÍí
sařský rada Ullík se ocitána mizině a jeho hrdé patricijství se
stává v obou jeho nadějných dcerkách kořistí obávaného prole
tariátu: syna hlídače a syna příštipkáře. — Opravdu čapkovský
závěr!
Noční motýl. (Lucernafilm).Režie: František Čáp. Hudba:
R. Blahník. V hlavních úlohách: Hana Vítová (Marta Dekasová),
Svatopluk Beneš (dragounský poručík Kala), Gustav Nezval
(dragounský poručík Varga). — Film poctěný cenou. — Podle
»Lidových Listů« (XX. č. 235, str. 8. z 5. X. 1941) vyslovila Lída
Baarová ve svém dopise z Italic o tomto filmu vážnou obavu,
že pravděpodobně nebude v Italii promítán, protože prý jest
příliš frivolní a tudíž nesrovnatelný s přísným mravním cítěním
italského lidu. Italské zhodnocení »Nočního motýla« jest —
bohužel — velmi pravdivé. Všechno jest v tomto filmu skvělé:
výprava, zvuk, hudba, hra, fotografie; jen mravní hledisko bylo
přehlédnuto. Slečna Marta Dekasová, služebná v zapadlém mě
stečku, zamiluje se vášnivě do ženatého dragounského důstoj
nía Vargy, který však čestně odmítá všechny její milostné ná
vrhy. Odpor Vargův zvyšuje lásku Martinu v slepý pud. Nepře
káží jí však, aby se veřejně nemilkovala s elegantním dragoůth
ským důstojníkem Kalou, kterému před odchodem do války obě
tuje v noční orgii svou dívčí mladost. Trochu drobtů této svě
žesti zbude ještě pro studenta-snílka Míšu, se kterým se se
tkává v hlavním městě opuštěná a bez prostředků. Marta při
jímá návrh své přítelkyně prostitutky Kiki a stává se zpěvačkou
špatného lokálu, který z ní učiní zpustlou osůbku polosvěta.
Tam ji po čase přistihují oba důstojníci Kala a Varga, vrátivší
se z války. Marta v lehkém úboru zpěvačky chvátá lokálem
k Vargovi, ale ten s chotí a přítelem Kalou opouštějí místnosi.
Zoufalá Marta běží do noci za unikajícím štěstím, ale pod sví
tilnou ji zasáhne rána z revolveru, kterou na ni vypálil žárlivý
Míša. Tento otřásající děj mravního chátrání děvčete odmítla
italská kritika. V Praze byl nával do biografů.

Z DOMOVA.
DALŠÍ PŘEDNÁŠKY SE SVĚTELNÝMI
OBRÁZKY PRO DĚTI.
Vyhověli jsme přání našich zájemců a pořídili jsme
pro děti serie obrázků o Kulihráškovi. Jde o známé
reprodukce obrázků, které vydal nakladatel Voleský



Místo pro
aj

aďresu a frankotyp.a
v Praze a od něhož jsme získali právo vydati je jako
diapásky. Pořídili jsme v celku 11 serií s celkovým
počtem 265 obrázků. Všech 11 serií i s textem stojí
300 K, mimo poštovného. Některé serie mají schválení
ministerstva školství jako pomůcka k vyučování.
Jednotlivé serie stojí (mimo poštovného): obr.: cenaK:

Kulihrášek s Majdalenkou 31.. 39.—
Kulihráškův výlet .......... 11. ..19.—
Kulihrášek mezi hračkami 20 28.
Kulihrášek mezi zviřátky 106.. 18.—
Kulihrášek na řemesle 34.. 42.—
Kulihrášek u čaroděje ... 31.. 39.—Kulihrášeknasevernítočně25| 33—Kulihrášektrosečníkem20| 28.—
Kulihrášek na dně moře 19.. 27.—
Kulihrášek sportovec 31.. 39.—Kulihráškovaabeceda33| 41.—

Na přání zájemců můžeme obstarati též kolorování
těchto diapásek za příplatek 1 K za obrázek.
V Dolní Krči u Prahy byl postaven nový kostel sv. Františka
z Assisi, První Mše sv. byla v něm sloužena o půlnoci na Štědrý
den, a to za všechny členy a dobrodince Kostelního spolku a
za všechny, kdož jakýmkoliv způsobem přispěli ke zbudování
nového chrámu Páně. Mše svaté konají se zde zatím jen v ne
děli a ve svátek o 8. a o //211. hod. dopol.; odpoledne o */24. ho
dině je sv. požehnání. — Pražským katolíkům naskýtá se při
neděíní vycházce do Krčského lesa možnost, shlédnouti v Krči
na Habrovce tento dřevěný kostelík. Náklad na stavbu byl dosti
značný a bude uhrazen z ďarů členů a dobrodinců. Dárky možno
odevzdati u vchodu do kostela pokladníkovi nebo jednateli spol
ku, který vyřídí též všechny dotazy a informace. Šekový účet
spolku má číslo 5885. Adresa jednatele: Dr. František Pulkrábek,
Doiní Krč, čp. 455. Fa.

LITERATURA.
Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele Tovaryšstva
Ježíšova. Díl I. Text. Doslovný překlad z původního znění špa
nělského. Podává Jaroslav Ovečka S. J. Druhé vydání. Praha,
Vyšehrad, 1941. Stran 304. Brož. K 45.—. — Před dvaceti lety
vyšel na Svatém Hostýně po prvé tento znamenitý překlad a
výklad stěžejního písemného odkazu sv. Ignáce. Nyní jej vydává
nakladatelství Vyšehrad znovu, poopravený a doplněný. »Du
chovní cvičení« nejsou klasickým dílem literárním, nebyly vlast
ně ani určeny pro veřejnost; je to však jeden z pilířů velkolepé
budovy Tovaryšstva Ježíšova, jedno z hlavních tajemství jeho
síly a úspěchu — a také jedenze základních kamenů novodobé
zbožnosti a asketiky. Má význam nejen jako pevná, bezpečná
pomůcka k vnitřní obnově kněze nebo řeholníka, apoštolsky
činného, ale pro každého laika, vedoucího duchovní život. K lep
šímu porozumění vlastního textu uvádí překladatelův důkladný
přehled postupu myšlenek v exerciciích, takže prospěch z četby
může míti i čtenář méně obeznalý se světem pojmů, v knizc
uplatněných. .
Jaroslav Mikan: Jesuitské divadlo v Hradci Králové.
Hradec Král., nákladem Městského historického musea, 1939.
Stran 36. Cena neudána. — Doposud se nám nedostává spoleh
livého souborného vypsání dějin jesuitského divadla v našich
zemích a vůbec dějn divadla u nás v době barokní. Máme pouze
několik monografických studií, jakých ovšem bude musit příští
syntetická práce předpokládati celou řadu. Toto solidní pojed

nání, zpracovávající s porozuměním a uznáním činnost alespoň
jedné české jesuitské koleje, jest vítaným příspěvkem v tomto
směru. Je založeno na studiu původních textů a na znalosti od
borné literatury. Stať je nevelká rozsahem, ale přináší leccos
nového a dovídáme se z ní cenné a zajímavé podrobnosti -ně
Fr. B. Vaněk: Na krásné samotě. IV. vyďání. Osmi šesti
barevnými přílohami a četnými ilustracemi v textu vyzdobil
akadem. malíř O. Štáfl. Vyšlo jako 9. svazek Vilímkovy ilustro
vané národní knihovny. Cena brož. 100 K, váz. 125 K. —
Krásnou samotou jest památný Křemešník na Českomoravské
vysočině, kde v posledních letech minulého a prvých přítom
ného století žijí pospolu kněz-spisovatel a šibalský řídící školy
Zahálka, jemuž v »Krásné samotě« se dostalo pomníku, jaký
jen láska dovede postaviti. I když některá šibalství a proud
výřečnosti pana řídícího nás mnohdy zarazí a překvapí, přece
jen dovedeme z jednotlivých kapitol vytušiti všechnu krásu
pospolného, ideálně líčeného života těchto dvou hlav, které tam
žily proto tak krásně, protože láska jim 1 to kamení měnila na
každém kroku v růže. Byl to ještě poslední stín, poslední odlesk
dob, kdy kněz a učitel šli ruku v ruce vedle sebe. A přáli
bychom si všichni z těch srdcí, aby se splnila slova starého
řídícího, pronesená jakoby prorocky při loučení se svým dru
hem, že vrátí se zase doby, kdy náš lid povede zase český kantor
a český kněz. — Vyprávěčské umění spisovatelovo zachytilo
v románu život na krásné samotě v jasu slunce i za vlády kruté
zimy, běh jejího života a ruch poutí, její návštěvníky, meézi
nimiž se shledáváme s tolika význačnými postavami duchov
ního a uměleckého světa. Všem dává spisovatel ve svém díle
vyniknouti, jakoby jejich přítomností chtěl zvýšiti lesk krásné
samoty, kde se mu po boku milované matičky žilo tak ideálně
krásně. — Čtvrté vydání jistě nejlépe svědčí o přednostech kni
hy, vyzdobené náladovými ilustracemi, jež nám křemešnickou
samotu a její krásu přibližují takřka na dosah ruky. Rádi vě
říme autorovi, že pět let, prožitých na krásné samotě, byla
opravdu pohádka. — Kk.
»Pokladů národního umění« vyšly další dva hutné svazečky.
Dvojčíslo 39/40 obsahuje studii Dr. E. Sedláčkové (Chrám
sv. Mikuláše na Malé straně. Tento klenot barokního umění,
poutá svou zelenou kopulí zraky všech obdivovatelů Prahy.
Dějiny i popis svatyně jsou tu dobře podány a poučí, třebas
ve zkratce, i o jejích uměleckých památkách; 16 vybraných
reprodukcí jest výstižným doprovodem slovního textu. Cena
tohoto dvojsvazku K 15—.
Svazek 41. obrací naši pozornost k děkanskému chrámu sv.
Gotharda a františkánskému kostelu ve Slaném. Dr. J. Pavel
ka seznamuje nás nejprve s chrámem sv. Gotharda, o němž
je zaručená zpráva již k roku 1137. Kostel Františkánů sahá
svým vznikem k roku 1581. Památky obou svatyň jsou tusvěže
zachyceny pro poučení všech turistů i přátel našich svatyň. Ob
vyklé ilustrace dobře voleny. Cena svazečku K 7.50. Kk.
V nakladatelství Ondřeje Junka, Týn nad Vltavou, vyšlo: Jan
Šanda Různé světy, knížka drobných povídek a črt, brož.
26.—K, váz. 38.—K. — Josef Sirotek-Orlický
V lašovském kostelíčku, brož. 5 K. — Luděk Kozel:
Kašpárkovy vyprávěnky o Ježíškovi, jemuž se šlo pokloniti
ptactvo a zvířátka a přinesli mu dary. Brož. 15 K, váz. 22 K.
P. Adolf Pelikán S. J.: Rodinná výchova. Vyďalo a expe
duje Dědictví Dra. Noska,nakladatel, spol. s r.o., Praha II., Spá
lená ul. č. 17. Cena K 6.—, s poštov. K 6.80. — Úhledná, pečlivě
vypravená knížka s barevnou obálkou, do níž shrnul autor své
přednášky, proslovené na jaře 1941 do rozhlasu. Kněz, který
svými dosavadními spisy tak úspěšně promlouvá k mládeži,
obrací se nyní k rodičům. Jim věnuje tuto práci, v níž poutavým
způsobem ukazuje, co dělat a čeho se varovat při výchově dětí
malých i dospívajících. Publikace cenná, která by neměla schá
zeti v žádné české rodině.
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Poučení ze svatby v Káni oalilejské.
Byl to první zázrak Božského Spasitele, když na pří
mluvu Své Matky proměnil na svatbě vodu ve víno.
Je velmi příznačné, že Bůh k Svému veřejnému vy
stoupení mezi lidstvem vyvolil právě svatbu. Svatba,
kdy nadosmrti se spojují muž a žena, aby plnili příkaz
Hospodinův, daný již jejich prarodičům v ráji: »Rosť
te a množte se«, jest příležitostí, kdy Bohočlověk
po prvé dává lidstvu poznati, že je všemohoucím Pá
nem. Proměňuje vodu ve víno, v nápoj, který později
ustanovil pro nebeskou Svatební Hostinu, kterou při
pravil všem, kdož Jej milují, ohněm této lásky oči
šťují a zapalují svoji nesmrtelnou duši a takto oděni
poklekají, aby se co nejdokonaleji spojili s Krví a
Tělem samého Boha pod prostou způsobouvezdejšího
chleba.
Spasitel tím naznačuje, že jen manželské spojení muže
a ženyje Bohu milým prostředkem k plnění Jeho pří
kazu, daného k rozmnožení lidstva a tím i k rozmno
žení nesmrtelných duší, které jsou určeny k tomu, aby
v Boží náruči zvětšovaly Jeho slávu a velebnost na
zemi i na věčnosti. Zplození a zrození nového člověka
není jen čistě pozemskou událostí, je to v prvé řadě
1 událost nadpřirozená, kdy se z vůle Boží se smrtel
ným tělem spojuje nesmrtelný duch, aby světlo Boží
spatřil dokonalý obraz a podobenství svého Tvůrce.
Proto přijal Bohočlověk pozvání na svatbu, proto vy
slyšel prosby Své Matky a vyznamenal ženicha a ne
věstu, jimž určen tak vzácný úkol věčného rozmno
žování slávy nebeského Otce. Když Spasitel později
proměnil víno ve Svoji předrahou krev a učinil je tak
nápojem nutným k zachování nadzemského života,
zjevil světu tím větší význam svého zázraku v Káni
galilejské, a když v dalším Svém působení manžel
skému svazku propůjčil hodnost svátosti, s jasným
příkazem: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!, tehdy
musil poznati svět, že takové spojení muže a ženy
není hříčkou, závislou na vůli lidské a že proto, bylo-li

jednou Bohempožehnáno, platí až do smrti těch, kdo
se slibem manželské věrnosti před Bohem slavně za
vázali.
Svatba v Káni galilejské a vyznamenání, kterého se tu
tehdejším a všem budoucím manželům dostalo, jest
tedy zároveň naléhavým a také výstražným poučením,
aby svůj svazek nebrali jen lehkovážně, aby se nesni
žovali při plnění svých povinností a práv na úroveň
němé tváře, ale pamatovali, že jsouce obrazem Božím,
mají za úkol ploditi a vychovávati tolik dalších Bo
žích podobenství, kolik z přirozeného plnění uvede
ných práv a povinností jejich vyplývá. Všem manže
lům našeho národa mělo by hřmíti do uší Hospodi
novo slovo: »Rosťte a množte se«, všichni by si měli
uvědomovati, že jen důsledné plnění tohoto od po
čátku lidstva daného příkazu, může zachrániti národ
před záhubou časnou a věčnou. Tento příkaz Boží
jest absolutním příkazem daným všem, kdož přijali
svátost stavu manželského a nesmí býti obcházen.
Jemu musí ustoupiti nemístná sebeláska, prahnoucí
jen po lenošném, rozkošnickém životě bez trní a hloží.
Křesťanští manželé musí se napájeti vínem ze svatby
v Káni galilejské, které učinil z vody sám Bůh, aby
v dalším svém proměnění jako Jeho Nejsvětější Krev
dávalo jim síly k plnění odvěkého úkolu lidstva, který
dal Stvořitel v ráji, aby postupem času stvořil kolem
Sebe nepřehledné zástupy nesmrtelných duší Sobě po
dobných, které by s kůry andělskými ustavičně zpívaly
»Sláva, sláva, sláva na výsostech Bohu!« Křesťanští
manželé musí proto v dětech a v jejich výchově k bo
habojnosti viděti splnění cíle manželského svazku a
pamatovati na to, že nekřesťanské omezování počtu
dětí znamená i zmenšení počtu těch, kdož by v po
žívání věčné blaženosti mohli jednou velebiti a oslavo
vati Pána nebes i země.
Tomuto cíli se lidstvo a také 1 náš národvelmi zpro
nevěřilo, místo vína ze svatby v Káni galilejské, pilo
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a pije víno z vinic Sodomy a Gomory, víno zdánlivě
opojné, ale smrtonosné, po němž přibývá rakví a ubý
vá kolébek. Je nejvýš na čase odhoditi pohár s tímto
jedovatým nápojem, než přijde Boží trest, který bývá
těžký pro nenapravitelné hříšníky a přestupníky Bo
žích přikázání. Vzpamatujme se ze smrtelného opo
jení, než bude pozdě! Uchopme se kalicha s vínem
z nebeského Stolu, který vlije do nemocného těla no
vý život a zachová nás a naše pokolení k větší Boží
oslavě. KŘIŠŤAN.

P. DR. JAN URBAN O. F.M:

Vnitřní modlitba.
Nevyhnu se otázce, zda mají moje statě pro vás ně
jakou praktickou cenu. Představuji si, že je většina
přečte, udělá si o nich svůj osobní úsudek, všimne si
nějaké té rady, pocítí-li při poslouchání vnitřní upo
zornění, že jí potřebuje, snad si zapamatuje i nějaké
nové poznání. Ale stačí to k pratickému výsledku pro
vzestup duše k božským výšinám? Jdo-li nám přece
o tento vzestup, pak nestačí jistě jen jednotlivé, ne
souvislé pokyny. Záleží právě na tom, aby si učinil
člověk věřícího ducha a dobré vůle představu o své
cestě, aby znal jak cíl, tak 1 jednotlivé úkoly.
Velmi mnozí, snad. i obrovská většina dnešních lidí,
a to i věřících lidí, vůbec nechápe, že jest možno mlu
viti se zájmem o vývoji duchovního Života jako o ně
jaké důležité věci. Jsou přesvědčeni, že se může zabý
vati takovými věcmi jen několik jednotlivců, kteří
jako by vypadli z proudu přítomného života. Toto
mínění docela chápu. Kdo by nebyl unášen všeobec
ným proudem života? A přece, jest možno popříti, že
právě osobní síla jednotlivého člověka tvoří jedině
velké události? Nebo jest možno tvrditi, že pro důle
žité zájmy mimoosobní musíme a máme zanedbati
zcela svůj vlastní život? Zapomenouti na osobní ur
čení k věčné spáse a tedy také zanechati nejprvnější

a nejdůležitější snahy, státi se nejprve dokonalým!
lidmi podle ideálu věčného Tvůrce? A proto náleží
nutně ke zdravému a čistému vzrůstu člověka k Bohu,
abychom dovedli odejíti pravidelně ze shonu a běhu
denního života do ticha duše, do přítomnosti samého
Boha. Abychom věnovali jistý čas výlučnému
styku se svým Bohem. Kdo si myslí, že má na vše
jasný a pravý názor a že nepotřebuje se osvoboditi
od denního rozptýlení, neví, jak se mýlí! Pozná to, až
když se přece jen někdy dobrovolně nebo nedobro
volně dostane do samoty ducha a vstoupí do ticha,
kde zmlknou všechny starosti o věci stvořené a zů
stane jen otázka Boha a věčnosti. — Cesta k Bohu
se vůbec neobejdebez vnitřní modlitby. Jen
ten, kdo se nikdy v nejvyšší touze po ponoření do
božské přítomnosti nevěnoval takovému styku s Bo
hem, mohl by modlitbou pohrdati. Kdo však aspoň
někdy v životě vstoupil do světa, který jest kolem nás,
do světa neviditelné a přece skutečné Boží přítom
nosti, a kdo zakusil jeho blízkost, mluví již jinak.
A kdo nezkusil, ať nemluví, o čem neví. Nuže, kdo
stále pluje jen v běžných představách denního života,
nemůže ani rozuměti, tím méně dosáhnouti nějakého
dozrávání své duše.
Co myslíme vnitřní modlitbou? Či jest také nějaká
vnější? Snad by se zdálo, že to jsou theologické vý
razy, stanovené nějakým příkazem nebo teorií. Nikte
rak, je to prostě pojmenování podle skutečnosti, asi
jako když s někým mluvíme zcela volně anebo když
čteme z knihy cizí myšlenky. V prvém případě si sami
tvoříme a osnujeme myšlenky, city a rozhodnutí, ve
druhém přijímáme za své sympatické myšlenky cizí.
Tak i při jednání se světem neviditelných skutečností
vstupujeme před Boží tvář svým duchem zcela volně
a jednáme se svým Pánem a Bohem podle svého vlast
ního stavu, potřeb, rozpoložení a povahy, a nazýváme
tento způsob vnitřní modlitbou. Jestliže však někdy
přijímáme určená slova a určené prosby a chvály Boží,
jak je již někdo jiný vyslovil, vytvořil nebo napsal,

pou

Vtělený Syn Doží.
Jas a teplo vánočních svátků dlouho se rozlévá po
zemi, i když památka narození Kristova již jest za
námi. S raďostnou písní: »Narodil se Kristus Pán«
a s vánočními koledami české srdce nerado se loučí.
Vánoce jsou výhradně svátky křesťanskými, ať již ně
kteří je nazývají svátky narození světla, svátky dítek,
svátky rodinnými, či jinak. Jisto je tolik, že již v tře
tim století křesťané slavili dne 25. prosince památku
narození Kristova.
Německý kulturní historik Houston Stewart Cham
berlain ve svém dile »Základy 19. století« napsal:
»Narození Kristovo jest nejdůležitějším datem celých
dějin lidstva. Žádnábitva, žádný nástup vlády, žádný
přírodní zjev nemátakového významu, který bylo by
možno srovnati s krátkým pozemským životem Kri
stovým. Téměř dvoutisícileté ďějiny to dokazují, a je
vniterně hluboce oprávněno, když rok Kristova naro
zení nazýváme »prvním« a oď něho počítáme svůj
čas.. Ano, v jistém smyslu smímeříci, že vlastní
dějiny začínají teprve narozením Kristovým.« A proč
tak doznává moderní volný myslitel?
Poznal ve svých studiích, že myšlenkový a mravní
obrat lidstva začal Kristem. Mocný, široký prouď kul
tury, která objímá evropský i zámořský svět, pramení
v příchodu Kristově. A kdo chce pochopiti veletok,
vždy sleduje jej až k jeho počátku. Sám Goethe, jinak
velmi těkavý ve svých názorech, napsal: »Byť vzdě
lání lidstva sebe více pokračovalo a vědy sebe více
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rozkvétaly, nikdy nepovznesou se nad onu mravní
výši, která nám září z evangelií.« í
Í racionalisté přiznávají, že Kristus jest věčně září
cím majákem světa, jak v nevystižné hlubokosti své
jedinečné inteligence, tak podivuhodné mravní doko
nalosti. Je nejvyšší a nejideálnější naďělověk, nedo
stižně povýšený nad nejvyšší hory světa. Slovo »Učte
se ode mne« mohl říci jeďiné On.
Nám ovšem tato víra v jedinečnou osobnost Kristovu
nikterak nedostačí. My věříme a vyznáváme, že Kri
stus je vtělený Syn Boží. Bůh a člověk v jedné osobě.
Víme, že v Ježíši Kristu se uskutečnil onen sen a ona
touha věků, aby Bůh sestoupil se svých výšin a pře
býval mezi lidmi. Narození Kristovo znamená pří
choď Boha do dějin lidstva. Přišel mezi lidi, aby lidé
přišli k Bohu. V jiných náboženstvích trůní Bůh vy
soko naď zemí. V křesťanství Bůh sestupuje dolů na
zemi. Prožívá všechnu tragiku lidskéhoživota, zápasí
s lidskými bědami, se zlovůlí a s úklady, ale sám jim
nepodléhá. Jimi nedotknut vrací se ďo věčnosti s od
kazem: Učte se ode mne!
Kdo vstoupil v chrám Narození Páně v Betlemě, jenž
vypíná se na místě, kde podle starobylé tradice se
narodil Ježíš, nemůže bez upřímného pohnutí čísti na
bílou mramorovou ďesku napsaná slova: »Hic de Vir
gine Maria Jesus Christus natus est. — Zde z Marie
Panny narodil se Ježíš Kristus.« V této stručné větě
jest vysloveno dvojí tajemství: Tajemství panenské
matky Marie a tajemství vtělení Syna Božího, Ježíše
Krista. Vyznáváme je slovy: »Jenž se počal z Ducha



mluvíme o modlitbě vnější či ústní. Ovšem, že obojí
musí býti tvořeno naším duchem a že bez jeho sou
činnosti není modlitby vůbec.
Ale znovu zde musím pro dobré porozumění připo
menouti stálé a základní katolické stanovisko: Máme
stálý ohled na pravdu Boží, jak jest mimo nás, ne
jak si ji sa mi představujeme. Proto také není nám
jedno, jak se s Bohem stýkáme, nýbrž nám především
záleží na tom, aby náš styk s ním byl skutečný a aby
to nebylo jen jakési přemýšlení do sebe a o vymyšle
ných předmětech a citech! Kdyby si každý mohl vy
mýšleti, co se mu chce, bylo by zbytečno ztráceti slo
va a Čas o planých výtvorech fantasie. Také by nestálo
za to, mluviti o něčem, co by nemělo účinku pro stří
zlvou a zdravou sebevýchovu.
Jaké jsou tedy zásady pro takovouto modlitbu?
Nejdříve si je přehlédneme: Jsou to vstup duše k Bo
hu, předmět úvahy a přenesení modlitby do života.
Co ta slova praví? Že katolická modlitba není omam
ným opiem, není zvratem pohledu do sebe, není shlí
žením se v sobě, ani vzbuzováním příjemného sebe
citu. Naopak jest duševní prací na určitém předmětu,
vyžaduje přísné pravdivosti k sobě i k věčným sku
tečnostem, jest mnohdy těžkým zápolením s poznanou
pravdou oproti vlastním osobním tužbám a vášním.
Řekl jsem, že prvním krokem v ní jest vstup
k Bohu. Nemyslete si, že jest již modlitbou první
vaše myšlenka na Boha, která se vám v denním víru
vynoří a když i na Boha chvíli myslíte. Snadjest ta
ková myšlenka jakousi modlitbou, ale jistě ne tou,
jaká má míti zde žádané účinky. Ano, ani dlouhé pře
mýšlení, ani dlouhé řeči s Bohem nemusí býti ještě
pravým stykem s Ním, protože příliš Ipíme na svém
tělesném bytí. Voláme někdy k Bohu v citovém vzru
šení slova, která nám diktuje uražená sebeláska, sta
rost a úzkost před hmotnou nepříjemností, aniž by
chom si dali čas a uvědomili si, že táž věc před Bo
hemvypadá jinak a že bychomse ani neměli s tako
vými slovy před Boha odvážiti. Chcete-li tedy nabýti
čistého vztahu k Pánu Bohu, jest nejprve třeba osvo
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svatého, narodil se z Marie Panny.« A je hříchem na
kultuře citu, jakmile někďo ve jménu racionalismu
rozleptává tato křesťanská tajemství. Je nešetrností
setřásati barvami zářící nádhernou krůpěj rosy s kvě
tiny v prach země. »Z růže kvítek vykvet nám,« zpí
váme v krásné vánoční písni.
Idea, že Obnovitel světa přijde na svět způsobem mi
mo zákon přirozený, žila již v přeďstavách ďávno
věku. Byl nalezen v ssutinách starogallského chrámu
průčelní kámen s nápisem: »Virgini pariturae Drui
des. — Keltští kněží zasvěcují chrám Panně, která po
rodí.« Toť ohlas dávné touhy, kterou vyslovil prorok
Jesaiáš slovy: »Hle, panna počne a porodí Syna a
nazvánobude jeho jméno Emanuel, t. j. Bůh s námi.«
(Jes. 7, 4.). Přichází na světvtělený Syn Boží. Tak
pozdravuje evangelista sv Jan Krista, když napsal:
»A' Slovo (Bůh Syn) těřem učiněno jest a přebývalo
mezi námi.« Ale v bolesti praví: »Na světě byl, a svět
povstal skrze něho, ale svět ho nepoznal. Do vlast
ního přišel a svoji ho nepřijali'« (Jan 1, 14, 19.).
Kdo nechce věřiti v božství Kristovo, stojí bezradný
nad jeho vykupitelskýjn dílem, které nevrcholí pouze
v jeho svaté vznešené nauce a v jeho jedinečném pří
klaďu života, ale v jeho náměstné smrti, v níž dává
náležité dostiučinění za hříchy světa. Za hříchy celého
lidstva i kažďého člověka zvlášť. Dokavaďčlověk se
neblíží ke břehům onoho neznámého života, přechází
snaď Ihostejně učení o Kristu Vykupiteli světa. Myslí
si, že vykoupí se sám vlastní silou, nebo vlastními

Kalich s vínem, do
něhož bylo přirmí
seno trochu vody,
postaví kněz po
obětování na oltář
a přikryje palou.
Skloněn pak nad oltářem, s rukama sepjatýma
a položenýma na okraji oltáře, říká modlitbu:
»V duchu pokory a v mysli skroušené kéž jsme
přijati oď Tebe, Pane; a taková nechať jest
naše oběť přeď tváří Tvou, aby se Tobě, Bože lí
bila.« Slova této modlitby jsou vzata z Daniele pro
roka, kap. 3.v.39a40. Modlili se ji tři mládenci,
když jako oběť byli vhozeni do peci ohnivé.
Má-li naše oběť, kterou Bohu přinášíme, býti při
jata, musíme s ní obětovati i své srdce. Bůh však
jenom pokorným dává svou milost. Proto od stup
ňových modliteb jako zlatá nítka, síšie 58 pro
plétají všemi modlitbami slova lítosti, zkrouše
nosti a pokory. Jenom modlitba konaná v tomto
duchu a oběť přinesená s pokorným srdcem se Bo
hu líbí a bude jistě přijata. Když pak kněz sebe a vě
řící takto Bohu obětoval, pozvedá ruce i oči vzhů
ru a prosí Ducha svatého:»Přijď, Posvětiteli, vše
mohoucí, věčný Bože, a požehnej tuto oběť při
pravenou nejsvětějšímu jménu Tvému.« Slovo že
hnati znamená zde asi tolik co proměňovati. Pro
síme, aby dary chléb a víno působením Ducha sva
tého byly proměněny v Tělo a Krev Kristovu
a tak nesly nejsvětější Jeho jméno.

Mše svatá 

oběť nejsvětější.
Obětování sebe.

Okuřování obětních darů.

Př: slavné Mši sv. okuřuje se již na začátku Mše sv.
okář a to po stupňových modlitbách. Nyní na
stává okuřování nejprve darů a pak oltáře. Oku
řování toto liší se od dřívějšího tím, že na začát
ku Mše sv. se při okuřování neříkají modlitby, mi
mo žehnání kadidia, jak bylo na tomto místě po
znamenáno.
Kněz vkládá nejprve kadidlo a modlí se při tom
předepsanou modlitbu a kadidlo vložené na uhlí
žehná. V modlitbě prosí sv. Michaela archanděla
a všechny svaté. aby oběť kadidla byla požchnána
a od Pána přijata. Jmenuje se tu sv. archanděl Mi
chael, poněvadž jest ochráncem Církve sv. na zemi.
Jeho prostřednictvím má naše oběť stoupati jako
vonný dým kadidla a býti Bohu milá a líbezná.
Kadidelnicí kněz pak třikráte žehná kalich a hostu
a činí tři kruhy kolem. Při tom se modlí: »Zápal
tento, od Tebe požehnaný, nechť vystoupí k Tobě,
Hospoďine, a na nás aťsestoupí milosrdenství Tvě.«
Bůh, který žehná našim snahám a našim obětem.
dá nám za oběti, které mu přinášíme odpuštění na
šich vin. Potom směrem ke kříži na oltáři okuřujc
třikráte a posléze celý oltáf, nejdříve na epištolní
straně a pak na evangelní. Při tom modlí se slova
žalnu 140, v. 2. a 3. Smysl modlitby 1e ten, aby
Bůh dal nám milost svou a pomáhal nám nepo
skvrněnými ústy a čistým srdcem se moditti.
Modlitba, při níž kněz vrací asistujícímu 'áhnovi
kadidelnici, vyjadřuje krásně symbolický význam
kadidla a modlitby. Jako žhavé uhií hoří co oběť
Bohu, tak srdce kněze a všech věřících má býti
spalováno ohněm lásky k Bohu. Každou dobrou
modlitbu rozněcuje Kristus v našich srdcích skrze
Ducha svatého, a o tuto milost dobré modlitby kněz
prosí. Okuřování pak kněze, asistujících a lidu na
značuje vroucí přání, aby oběť všech zúčastněných
přijal a udělil své milosti.
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boditi ducha od rozptýlenosti, sobectví, smyslnosti,
závisti, hněvu a všech hnutí, která zatemňují náš jas
ný pohled. Jako bychom odešli ode všech těchto věcí,
jako by úplně přestaly a nebylo jich, tak obraťme celou
svou duševní sílu k jediné myšlence: především a po
všem jest zde věčný a živý Bůh, nekonečný Tvůrce
veškerenstva a můj Otec a Spasitel. Jest zde. Chci
s ním nyní mluviti. Co může býti důležitějšího? A mo
hu se dívati na ostatní své věci a starosti jinak, než
jak se dívá On? Mohu si mysliti, že moje porozumění
věcem jest správnější, úplnější než Jeho? A ve snaze
prohloubiti a očistiti vědomí Jeho svaté přítomnosti
vytvořím v sobě svobodu ode všech vlivů roztržitosti
a vášní. Myslíte, že dosáhneme tak hluboké vnitřnísvobodyatichavněkolikavteřinách?© Ano,víme
o mnohých světcích, že první myšlenkou na Boha,
pouhým zaslechnutím jména Božího tak hluboce si
uvědomili Jeho božskou přítomnost, že byli vytrženi
z přítomnosti hmotného okolí, ano, mnozí ve svém hlu
bokém životě ducha musili se nutiti, aby stále takřka
neviděli Boha ve všem jsoucího. My ovšem zkusíme,
že jest nutno, zvláště s počátku, velmi těžce se vy
dobývati naší duši ze zajetí hmotného světa.
V tomto duševním stavu pohlédneme na určitou na
uku Kristovu nebo na vzpomínku z Jeho života. Bude
nám předmětem, o kterém chceme jednati s Boží ve
lebností. Opět si vzpomeneme, že naše modlitba ne
smí býti bezobsažným přemýšlením nebo citovým
vzdycháním, nýbrž duševní prací, duševním úsilím
o prohloubené poznání Božských tajemství. Právě
zde chceme se za pomoci Božího světla zadívati hlou
běji do pravd nebo událostí, které při běžném pozo
rování ztrácejí v nás obyčejně svou účinnost. Teprve
v takovéto samotě a svobodě ducha Zzpozorujeme
v Božím slově mnohé a mnohé momenty, které nám
unikaly a které obsahují silné pohnutky pro hlubší
lásku k Bohu. pro oddanější službu Jeho vůli. A před

mět naší úvahy nesmí býti nějaká legenda, nýbrž slovo
evangelia, slovo apoštolů nebo Církve Kristovy. Na
jdeme si je buď náhodně, věnujeme-li se takovéto
modlitbě jen zřídka. Avšak při častější modlitbě uči
níme nejlépe, probíráme-li buď Písmo svaté celé nebo
jeho určitou knihu slovo za slovem, větu za větou.
Propracujeme tak nejhlubším způsobem slovo Boží
k nám. Umíte si představiti, jak asi jinak nám vy
stoupí před duševním zrakem, uklidněným, očištěným,
osvíceným, mnohá božská pravda, nežli při pouhém
čtení mezi spoustami dorážejících dojmů?
Bude nutno ještě zvláště pojednati o způsobu, jak
se dá nejplodněji a nejúčinněji promysleti předmět
modlitby, jak vykopáme takřka v hloubkách Božích
tajemství ozvěny svého nejvlastnějšího života a jeho
potřeb. Dnes ještě pro úplnost něco o třetí zásadě
tohoto způsobu modlitby.
Nazvalijsme ji přenesením do života. Jistě
již slyšíte v tomto slově stálou snahu 1 povinnost,
spojovati život duchovní s denní praxí. Modlitba musí
vyzníti v upřímnou vůli po změně všeho, co V našem
smýšlení nebo jednání jí odporuje. Jak z modlitby
odejdeme, takovou byla. Rozhodnost vůle jest pečetí
na pravost našeho styku s Bohem. Žádná rozcitlivě
lost, žádné horování! Rozhodná vůle zaříditi se do
důsledků podle požadavků Kristovy spravedlnosti a
lásky, statečnosti i dobroty a všech stránek jeho du
cha musí býti plodem, často pracným, této duševní
činnosti.
Byl bych šťasten, kdybych dosáhl dnešní statí dvo
jjho: Kdyby mnozí z vás poznali, jakou užitečnou
a poctivou prací jest katolická modlitba na osobním
sebezdokonalení, ale i kdyby vás ještě více zatoužilo
vstupovati často do styku s božským světem, kde
náš všudypřítomný Otec nebeský a Spasitel Ježíš
Kristus sídlí jako poslední cíl a smysl našeho činění
1 bytí.

skutky. Utěšuje se, že může stanouti bez přímluvce,
bez ďovolávání se zásluh Ježíše Krista před tváří nej
vyššího Soudce. Ale jeďnou snad přijde chvíle, kdy
přehléďne celou dráhu života «a pozná, jak mnoho
chyb a poklesků nasil na tuto cestu a jak málo ďobra
vštípil na své životní trati. A tu je šťasten, svitne-li
mu v té chvíli obraz Kristův. Ať jakojesle, v nichž
leží v největší chuďobě vtělený Syn Boží, ať kříž, na
němž Kristus umírá se slovy: »Dokonáno jest!« Vy
kupitelské dílo skončeno.
Oď jeslí ke kříži je dlouhá cesta. A přece oba tyto
předměty chuďoby i utrpení jsou tak sobě blízké.
A byla to hluboká myšlenka kteréhosi vlašského ma
líře, který zobrazil chlév betlemský, v němž z tělíčka
Kristova rozlévá se vůkol zvláštní tajemné světlo, ale
naď jeslemi rýsuje se již tmavý kříž, který tam vrhl
měsíc, jenž pohlíží v chlév jeho malým, mřížovým
okénkem.
Tak hledí na betlemské jesle křesťan, který prožívá
v duši smysl vtělení Syna Božího. Chápe slova církev
ního vyznání: »Věřím v Krista, světlo ze světla, jenž
pro nás liďi a pro naši spásu sestoupil s nebes.« To
jsou slova nesmírné útěchy. Vlévají naději i v duši
toho, kdo sám naď svým zmařeným životem začíná
zoufati. Znějí jako hlasy zvonů z nebeského města,
iež zbloudilému poutníku naznačují, kterým směrem
má se dáti, aby došel klidu a šťastného odpočinku,
ieiž marně pocelý život hledal.
Duše dětská, nevědomá hříchu, neznalá nebezpečí,
které život skrývá, ovšem jinak hledí v jesle betlem
ské. Viďí v nich Ježíška, svatého tvorečka, svého bra
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tříčka. Svátky vánoční jsou mu svátky ditek. Oslavou
dětství, které dítě prožívá v celé své nevinnosti a
v prostotě víry v božské Děťátko. Ale na ně hiedí
i dospělý v hlubokých vzpomínkách na své vlastní,
již dávno minulé dětství.
Východní křesťanská legenda vypravuje o staré ja
bloni, jež vyrostla před vchodem do betlemské jesky
ně. Kdoji tamnzasadil, nikdo neví. A nikdo jí neoše
třoval, nikďo nepěstil. Ona hynula, uschla. Stála tam
mrtva s holými větvemi. Ale v noc narození Ježíšova
nastává v uschlé jabloni tiché rašení. Větve ožívají,
haluze znovu se zelenají a zdobí se nádhernými jablo
ňovými květy. A potom brzo zase jabloň upadá ve
svůj hluboký spánek.
Tato legendární betlemská jabloň je symbolem srdce
nejednoho dospělého člověka. Srdce jeho bylo chlad
né, studené, bez vzpomínek na Krista. Ale ve sval
večer narození Páně v duši probouzejí se vzpomínky
na svaté Dítě betlemské a na vlastní dětství. Srdce
jihne, stává se citlivějším. Je přístupnolásce a milo
srdenství. Ruka jindy uzavřená se otevírá a rozdává
dárky. To jest ona vzpomínka, že Bůh v ten čas dal
světu dar největší a nejvzácnější: svého Syna. Po
svátná nálada rozlévá se nitrem. Znovu se ozývají
vroucí tóny vánočních písní.
Nedávno zesnulý indický básník Rabindrath Thákur
napsal: »Sám Bůh chce, abychom V posvátné mou
drosti vždy znovu si dobývali své dětství.« K této
nejkrásnější práci na vlastním zušlechtění nás volá
doba vánoční. To jest čas, kdy plně máme chápati
smysl slov: Vtělený Syn Boží. EM. ŽÁK.



Slavnost Svaté rodiny. (11.ledna.)
(Liturgická úvaha.)

Tato slavnost je rozjímáním skrytého života sva
té Rodiny v Nazaretu. Je to idyla, kterou žila ne
poskvrněná Matka Boží a Pěstoun Páně v přítom
nosti vtěleného Boha.
Kolik síly, povzbuzení a půvabu je pro křesťanské
rodiny skryto v tomto krásném obrázku! Poutem
všech členů Svaté Rodiny byla láska, jejich ozdo
bou pokora, jejich bohatstvím svatost a čistota.
S jakou rozkoší se asi Nebe kochalo pohledem na
tyto tři krásné bytosti!
Svátek Svaté Rodiny má být zrcadlem, ve kterém
by se shlížely křesťanské rodiny, které tolik utrpě
ly na své důstojnosti a teplé přítulnosti.
Mešní texty nás vedou do domku v Nazaretu a
ukazují nám ji v jejím štěstí. Domek svaté Rodiny
j ve své naprosté chudobě jest skutečným příbyt
kem Božím, jak to líčí mešní Vstup: »Nechfťradostí
Jásá otec Spravedlivého! Nechť raduje se Otec tvůj
a Matka tvá a jásá, kteráž tě porodila! Jak milí
jsou příbytkové tvoji, Pane zástupů! Duše má tou
ží a prahne po síních Hospodinových.«
Epištola sv. Pavla, která vypočítává podmínky, za
nichž jedině může se společný a zvláště rodinný ži
vot státi zřídlem svatosti a radosti, je přesným
zobrazením rodinného života svatých bytostí v Na
zaretě: »Bratři, oblecte se jako vyvolenci Boží, sva
tí a milí, v srdečnou milosrdnost, dobrotu, poko
ru, mírnost, shovívavost, snášejíce jeden druhého
a odpouštějíce si vespolek, má-li kdo žalobu proti
jinému! Jako i Pán odpustil vám, tak i vy! Ke
všemu tomu však mějte lásku, která je svazem do
konalosti! A pokoj Kristův, ke kterému také vy
jste povoláni, abyste byli v jednom těle, vládní
v srdcích vašich! A buďte vděční! Slovo Kristovo
přebývej ve vás hojně, tak, abyste ve vší moudro
sti poučovali a napomínali se vespolek žalmy, chva
lozpěvy a písněmi duchovními, v milosti je zpíva
jíce ve svých srdcích Bohu! A cokoli činíte slovem
nebo skutkem, všecko čiňte ve jménu Pána Ježíše
Krista, děkujíce Bohu Otci skrze něho!«
Evangelium vypravuje o krásném příkladu, který
nám zanechal Syn Boží, jenž tak pokorně se pod
dal pouhým lidem a jich poslouchal!
Církev nám ukládá modlitbu: »Pane Ježíši Kriste,
jenž Marii a Josefovi poddán jsa, rodinný Život ne
výslovnými jsi posvětil ctnostmi, dej, abychom za
pomoci obou na příkladech svaté Rodiny tvé se
učili a věčného společenství s ní došli!«
Kéž by každá křesťanská rodina zvala Krista, aby
1 u nich přebýval a kéž by pochopila, že jenom ži
vot s Bohem přináší blaho do jejího příbytku!

BASILIUS GRODZICKYJ, basilián:

Vánoce ve východní Církvi.
Dva veliké svátky, Narození Páně a Velikonoce, mají
svou zvláštní krásu a půvab. Jsou to dva sloupy Cír
kevního roku, u nichž se musí každý zastaviti, aby
se podivoval jejich velikosti a kráse. Církev předpi

suje věřícím delší přípravu na tyto svátky, aby je
mohli prožíti s větším užitkem pro duše. Oba svátky
mají svůj zvláštní ráz. Zatím co Velikonoce jsou spíše
svátky společné, Vánoce se slaví více v kruhu rodin
ném. Vánoce se slaví v různých krajích různě. Všim
neme si způsobu oslavy Vánoc u východních kato
líků v Haliči.

Poslouchejte| mladéY
studentkyjedoucíve Nevezmeš
vlaku, slyšte nedo- jmena Dožího
spělé kluky, naslou-— nadarmo!
chejte hovorům na

ulici, ve vlacích. Stále a stále proplachují si svá ústa

nejsvětějšími jmény.

Svaté jménoJežíš stalo se již pouhým citoslovcem.

Nic bych se nedivil, kdyby se toto svaté jméno jed

nou ocitlo ve slovníku České akademie jako cito

slovce údivu, leknutí!

Prosíme všechny křesťany: Zahajte energický sou

středěný boj proti tomu strašnému národnímu hří

chu. Náš národ nemá klení jako některé národy,

které proklínají Boha. Ale máme tento hnusný zlo

zvyk. Stále a stále prokládají lidé své hovory zne

užíváním jmen, která jsou křesťanu nejsvětější.

Učitelé, rodičové, netrpte, prosíme vás, tento hřích

tak rozšířený u nás. Netrpte jej dětem. Vychová

vejte své děti, aby nikdy nevyslovovaly toto jméno

lehkomyslně. Vždyť to není jenom nějaké přání

Církve. Jest to svaté přikázání samého Bona, abý

chom nebrali nadarmo jeho jména!

Úředníci, dělníci, kterým je svaté toto jméno, pra

cujte svýmslovem a hlavně příkladem, aby ve va

šem okolí zmizel tento zlozvyk. Ne ovšemtvrdým

a hněvivým káráním, nýbrž dobrým slovem, upo

zorněním, domluvou spíše přátelskou, poučením o

ošklivosti a hlouposti této lehkomyslnosti. Nepři

volávejme Boží hněv a trest na svůj jazyk za tyto

miliony hříchů proti Bohu samému, protože jméno
Braito.jeho znamená Jeho samého!

Vánoční sváky předchází půst zdrženlivosti od masa
v pondělí, ve středu a v pátek, zvaný »filipivka«. Jime
nuje se tak proto, že začíná svátkem sv. apoštola
Filipa 27. listopadu a trvá do 7. ledna, t. j. do Naro
zení Páně (podle východního kalendáře). V té době
se připravují věřící svatou zpovědí a svatým přijí
máním na tak veliké svátky. Čím blíže k svátku
Narození Páně, tím více v církevních bohosluž
bách, zvláště v nešporách a v jitřních hodinkách
jsou zmínky o příchodu Spasitele světa na zemi.
Poslední neděle před Narozením Páně se jmenuje ne
děle svatých patriarchů. V bohoslužbách tohoto dne
se opěvuje radost nad příchodem Spasitele, nad jeho
zjevením všem lidem, radost, kterou cítili již Adam
a Eva, Abraham a ostatní svatí patriarchové. Od této



neděle začíná bližší příprava ná vánoční svátky. Ty
to poslední dny se jmenují »predprazdenstvo« (před
svátky). Ještě více vybízí bohoslužba k přípravě na
příchod Messiáše. Na příklad: »Nezapadající Slunce
panenského lůna jde, aby posvětilo a osvítilo veške
renstvo. Proto pojďme mu vstříc čistým zrakem a či
stými skutky.«
Ve svatvečer Narození Páně je přísný půst. V tento
den před polednem se zpívají »královské hodinky«
(carski časy). Jmenují se tak proto, že jim býval pří
tomen celý královský dvůr. Liturgii tvoří messiánské
žalmy, lekce z proroků Micheáše, Jeremiáše, Isaiáše,
lekce sv. Pavla a úryvky o Narození Páně ze všech
čtyř evangelií.
V den Narození Páně časně zrána kolem 3. až 4. ho
diny se zpívají ve všech kostelích »veliké chvály«
(velyke povečerije), při kterých se zpívá krásná píseň
proroka Isaiáše: »S námi Bůh.« Kněz stojí před »krá
lovskou branou« a zpívá »stychy« (verše), na něž
všichni věřící odpovídají: »S námi Bůh, pochopte to,
národové a poddejte se, neboť s námi Bůh.« Tuto
píseň má náš lid rád a na tuto bohoslužbu přicházejí
všichni, staří i mladí. Po hodinkách se slouží mše sv.
Odpoledne jsou slavné nešpory.
Tak jsem Vám krátce vylíčil, jak východní církev
slaví Narození Páně. Tak prožívá prostý lid tyto
svátky?
V rodinném kruhu chce prostý lid vytvořiti obraz
Narození Páně tak, jak se kdysi udál. Každá rodina
se snaží vzájemně prožíti tento svátek, proto jsem
podotkl na počátku, že u nás má ten svátek ráz ro
dinný. Členové se cítí opravdu jako jedna společnost.
Ve vigilii Narození Páně je přísný půst. Všichni jej
zachovávají, neboť teprve večer, až se zjeví na nebi
první hvězda, bude společná večeře, zvaná »svatá ve
čeře.« Před večeří přináší do jídelny otec rodiny snop
žita a postaví jej v koutě na lavici. Na stůl klade seno
a přikrývá je čistým ubrusem. Něco sena dá také pod
stůl. Světničku okuřuje příjemným kadidlem, zhasne
světlo lampy a rozsvítí svíčku, která má shořet do
konce. Uprostřed jídelny je trochu slámy, takže celý
byt vypadá jako betlemská jeskyně. Pro děti jest při
praven stromek, který přináší maminka před večeří.
Děti se dívají z okna a čekají, až se objeví na nebi
první hvězda, neboť tehdy má začíti večeře. Všichni
členové rodiny jsou již pospolu. Nejstarší člen rodiny
— obyčejně otec — začne modlitbu před večeří. Nej
prve zpívají »Tropar« (píseň) o Narození Páně: »Na
rození Tvé, Kriste, Bože náš, zasvítilo světu, světlo
rozumu, neboť v něm ti, kteří hvězdám sloužili,
hvězdou se naučili klaněti se Tobě, Slunci prav
dy a viděti Tebe, východ s výsosti, Pane, sláva
Tobě.« Pak se modlí za zemřelé členy rodiny. Po
modlitbě blahopřeje otec všem a začne večeře. Po
dle starého zvyku má býti 12 chodů. První je tra
diční t. zv. »kufa«, uvařená z pšenice, máku a medu.
První lžíci bere otec a hodí ke stropu. Potom děti
počítají, kolik zrnek je na stropě, neboť kolik je tam
zrnek, tolik bude mandelů pšenice toho roku. Při ve
čeři se zpívají vánoční koledy. Nejstarší a nejvážnější
a též všem známá jest u nás koleda »Bůh předvěčný«
(— se narodil, přišel s nebe, aby spasil veškeren svůj
lid a utěšil). Po večeři se všichni modlí a začne ro
dinné besedování a zpívání koled. Sousedé se navzá
jem navštěvují a blahopřejí si. Od tohoto dne až do
15. ledna se pozdravují věřící slovy: »Kristus se na
rodil« — a odpovídá se — »oslavujte ho.«
V den Narození Páně jest zvykem, že večer chlapci
chodí hromadně po dědině a zpívají a hrají pod okny
koledy. Jeden blahopřeje hospodáři, který vyjde z by

tu, poděkuje jim a obdaruje je. Tento tichý, zimní,
hvězdný večer se zpěvem po celé dědině, připomíná
betlemskou noc. Chlapci také chodívají průvodem a
hrají krátká vánoční divadla. Lidé je rádi vidí a štědře
je odměňují.
Druhého dne je svátek Nejsvětější Panny Marie a
sv. Josefa. Ráno bývá jitřní, večer pak nešpory, které
zpívá lid. Den na to slaví se památka sv. Štěpána.
Není to církevní svátek, ale lid jej slaví. Tohodne
ráno se pálí sláma, která byla v jídelně o vánočních
svátcích. Po celé dědině je viděti vatry — znamení,
že milé vánoční svátky jsou u konce.

FILM
Preludium. — (Lucernafilm). Podle námětu J. Rovenského
upravil A. J. Urban a R. Madran. Režie: František Čáp. Hudba:
O. Jeremiáš, J. Fiala. V hlavních úlohách: Zdeněk Štěpánek
(Karel Vaigant), Jiřina Štěpničková (Magda Vajgantová), Terezie
Brzková (Matka Vajgantové). — Stěží lze vytušiti, že za běž
ným hudebním výrazem »Preludium« se skrývá pohnutý a zá
važný případ manželské nevěry. Ušlechtilý divadelní rekvisitář,
Karel Vajgant, žije v zdánlivém Štěstí se svou mladou ženou
Magdou a dvěma dětmi Pavlíkem(Miroslav Červený) a Pepič
kou (Nataša Tánská). Ukolébán něžnou oddaností ženy a dítek.
věnuje Vajgant veškeré síly a schopnosti svému zaměstnání
v divadle. Děsné jest proto jeho probuzení z tohoto snu ro
dinného štěstí, když mu jeho okolí zvolna prozrazuje nevěrnost
ženinu a kdvž nakonec Magda sama kajícně mu vyzná svou vě
likou vínu. Nezměrná bolest zklamání rozechvívá duši Vaigan
tovu až k zoufalství a k vražedným úmyslům. Jen jeho vrozená
šlechetnost, pohled. na roztomilé děti a přesvědčení. že Magda
hořce lituje své nevěry, zadržuje jeho ruce od zločinu. Přesto
se odhodlává k rozvodu s ženou, kterou upřímně miloval. Dusno
v rodině Vajgantově se stupňuje k zalknutí. V rozhodné chvíli
zasahují do děiství příznivé okolnosti, jež obracejí rodinnou
truchlohru v hřejivý smír. Moudrá rada zbožného zbrojíře Zik
munda. srdečný vliv přítele oponáře Tondv (Jan Pivec). slzv dětí
a kající ženv, ale zvláště vroucí modlitba bohabojné matky Mag
diny, Šatnářky v divadle, k P. Marii obměkčují srdce Vajeanto
vo. ztvrdlé bolem a spravedlivým hněvem. Zamvšlen naslouchá
jásavým akordům preludia. jež z blízkého kostela se linou ko
neišivým proudem do otevřeného okna. V duši Vajgantově se
roziasňuje, srdce jihne a s tichnoucí melodií varhan rozolnají
se jeho silné paže, aby vřelým obietím nevěrné, ale kající Magdy
promluvily: »Odvouštím«. ©— Dokonale křesťanské rozuzlení
tohoto těžkého případu manželské nevěry řadí film »Pretudium«
k nejlepším. M'strovská, psychologicky hluboce procítěná hra
Štěpánkova a Štěpničkové zajišťují Preludiu trvalou cenu umě
Jeckou i mravní. Jakýmsi stínem tohoto krásného díla Čápova
jest ukvapené zaklení Pavlíkovo. jež nesvědčí dětským rtům. Též
výjev v nočním lokálu moh! býti bez úimy zdravého vzruchu
vypuštěn. Neboť tak ušlechtilý člověk, jakým je Vajgant. sotva
by se odhodlal psáti vážnou rozvodovou smlouvu v pokoutní
krčmě u sklenky vína mezi rozhalenými nevěstkami. Film je
mládeži nepřístupný.
Modrý závoj. — (Elektafilm.) Podle námětu J. Macha u
pravili J. A. Holman a Václav Řezáč. Režie: J. A. Ho'man.
Hudba: Jiří Srnka. V hlavních úlohách: Vlasta Matulová (Marta
Hornová). Karel Hoger (Robert Ho'an), Vladimír Leraus (Dr.
Pavel Průša). V. Vydra st. (prof. MUDr. Gatas), Saša Rašilov
(sluha Králíček). — Zamotaná vlákna filmového děje opřádají
do neprůh'edna milostný poměr sester-dvojčat k herci státní
činohry Robertu Holanovi, Marta Hornová. slepá sólistka roz
hlasového orchestru, navazuje známost s Holanem na osamě!lém
nástřeší rozhlasového paláce. Jeií dvoiník sestra Helena, dovedné
sochařka pokládaná Holanem mvlně za Martu. schází se s Ho
lanem v zrcadlovémbludišti na Petříně a dává se tam od něho
vášnivě zlíbati. Když jí však Holan při návratu odevzdává modrý
závoi Martin, nalezený na nástřeší rozhlasového valáce, pozná
vá Helena. že Holan vlastně mi'uje jeif sestru Martu. Nechtíc
zraditi ani lásku sestřinu ani lásku k svému příteli MUDr. Pav
lu Průšovi. asistentu oční kliniky. odhodlává se Helena k roz
chodu s Holanem. Zatím věrný sluha Králíček pohne Martu, aby
se podrobila oční operaci uspecialisty prof. Galasa. Operace se
zdaří. Marta se vrací domů, ale do úplného uzdravení musí pro
dlévati v zastíněném pokoji s obvazem na očích. Tam ji zastihne
Holan, pozvaný Helenou na návštěvu jejího uměleckého atelieru.
V projevech lásky poznává Marta, že Holanovo srdce osudnou
záměnou náleží již její sestře Heleně. Děj se znovu zaplétá.
Když však uzdravená Marta prohlédne a spatří Holana, uznává,
že milovala spíše Holanův krásný hlas než jeho osobu. Ponechá
vá nezištně Holana své sestře Heleně a sama se stává chotí Dr.
Pavla Průšy, svého zachránce. — V Modrém závoji upoutává



spíše jemná hra Vlasty Matulové a skvělá filmová technika Hol
manova než sám obsah, který sotva přesahuje hranice kon
venčního románku lásky. V atelieru Helenině stojí nepotřebně
obhroublá socha nahé ženy. Též modeiování poprsí Martina mě
lo býti ostýchavější. Přízrak Martina lidumilného ústavu pro
slepce s rmhotající se kozí bradkou slavnostního řečníka jest
druhým nadbytným závěrem a činí dojem děje s dvěma konci.

Z DOMOVA
Bozkovští ministranti v Praze. Ve dnech 10. a 11. ledna navštívili
Prahu opět Bozkovští ministranti, které přivedl jejich duchovní
správce dp. J. Hofman. V několika pražských kostelích ukázali
věřícím, jak svým zpěvem chválí, uciívají a prosí Pannu Marii,
kterou ve svém domově — Mariánském poutním místě Bozkově
v Podkrkonoší nazvali »Královnou hor«. Některé zpěvy byly
zvlášť dojemné a mnohé oko přítomných se zarosilo. Ukázali
pravdivost rčení, »kdo zbožně zpívá, dvakrát se modlí«. Přeplně
né kostely svědčily o tom, že návštěva Bozkovských ministrantů
byla Pražanům i letos milá.

SEZNAM PŘEDNÁŠEK SE SVĚTELNÝMI OBRÁZ.
KY JNA DIAPÁSKÁCH, které prodává Svatovác
lavská Liga v Praze IV., Hradčanské náměstí 8.

Písmo svaté, Starý i Nový zákon (12 dílů) ..K 325.—
Písmo svaté, Starý i Nový zákon, obrázky
kolorované —...... <... .. +...
Písmo svaté, Nový zákon (5 dílů)
Písmo svaté, Nový zákon, obrázky kolorov. K 203.—SvatýVáclav,(75obrázků)|.... .....K75.—
Svatý Václav, obrázky kolorované „K150.—
Blahoslavená Anežka Přemyslovna (75 obr) K 57.—
Blahoslavená Anežka Přemyslovna, obr. kol. K 114.—

„K 556.—

Svatý Vojtěch (53 obrázků) . „K 53.
Svatý Vojtěch, obrázky kolorované „K 106.—
SvatýProkop(21obrázků) — K 21—
Svatý Prokop, obrázky kolorované ..K 42.
Páter Zeman,misionář . „K 80—
Biskup Dr. Antonín Podlaha (100 obrázků) K 100.—
Obrazy mariánské v Čechách (obrázků 20) K 20.—
Pro děti: K K
Kulihrášek s Majdalenkou ..... 39.— kolor. 70.—
Kulihráškůvvýlet ........... „19.— kolor. 30.—
Kulihrášek mezi hračkami .28.— kolor. 48.—
Kulihrášek mezi zvířátky —..... 18.-——kolor. 48.—
Kulihrášek na řemesle „.42— kolor. 283.—
Kulihrášek u čaroděje „39,— kolor. 76.—
Kulihrášek na severní točně „33.— kolor. 70.—
Kulihrášek trosečníkem .28.— kolor. 70.
Kulihrášek na dně moře „„27.— kolor. 58.
Kulihrášek sportovec „..39,— kolor. 38.—Kulihráškovaabeceda© —......41.—kolor.74.Všech11dílůKulihráška| ........:.....300.
Všech 11 dílů Kulihráška, obrázky kolorované 565.—

Všechny ceny včetně textů, mimo po
štovného. Ve vydávání dalších nových diapásek
se pokračuje.

Několik zájemců koupí nový neb starší zachovalý
promitťací přístroj na diapásky.Nabídkyza
šlete na adr. Svatováclavská Liga v Praze IV., Hrad
čanské nám. 8.

LITERATURA.
Vladimír Donát Zrádný nápoj. Dobrodružnýromán z do
by císaře Rudolfa II. Vyzdobil Mariguita. Váz. 78 K. — Vydal
»Vyšehrad«, Praha II., Václavská ulice 12. — Kdyby nebyl děj
»Zrádného nápoje« zasazen do doby rudolfinské, snesl by román
zcela dobřepodtitul »detektivka«. Jednotlivé kapitoly jsou švižně
psány a zájem čtenáře stoupá od jedné ke druhé. Chlapci, pro
něž hlavně je kniha určena, jistě budou ji čísti bez oddechu a
se zájmem, jehož je skutečně hodna. — Po loňské Janouchově
knize podobného rázu (»Pro čest a slávu«) je »Zrádný nápoj« do

Vycházím tuhle v podvečer
z dominikánskéhokostela Zrna a zrnka.
a vidím v temnu postavu klečící na dlažbě ulice
u zdi chrámové presbytáře. I zazdálo se mi v tu
chvíli, že je to snad poněkud přehnaná péče o ne
smrtelnou duši klekat za sychravého večera na stu
denou zem ke stěně, za kterou je svatostánek. Ale
když jsem přišel blíž, uviděl jsem, že ten muž u
chrámové zdi klečí — před bicyklem. A to se ani
mně ani nikomu z lidí, kteří tu hustě procházeli,
přehnané nezdálo, ačkoli ten mlaďík pečoval jen o
obyčejnou duši gumovou, kterou zřejmě právě pro
píchl. Vzal jsem z toho poučení jediné, ale zahan
bující: »Jsme vášnivějšími cyklisty, než křesťany.«

»Na hlubínu«: Třikrát zrcadlo.

Uvidíte-li ve velkoměstě slepce, který stojí na po
kraji jízdní dráhy a neodvažuje se přejíti, a popro
sí-li vás tento člověk, abyste ho převedl, zdaž byste
jeho prosbu odmítl? Nikoliv, vy ne a tisíce jiných
rovněž ne. Vezmete onoho slepce pod paží a pove
dete ho mnohem opatrněji přes cestu, než kdybyste
šel sám. Působí vám přímoradost, že jste ho dobře
a bezpečně převedl. Bylo by vám dokonce nepří
jemné, kdyby vám slepec děkoval příliš mnohými
slovy. Vždyťje tak samozřejiné, že jste mu pomohl.
Proč tedy myslíte, že Bůh, v jehož rukou jest náš
osuď, jest méně dobrý než vy a já a než tisíce ji
ných, kterých by onen slepec neprosil marně o po
moc? »Serafínský prapor«: Jaká melodie?

Původní obsah činosti nádražní mise, spočívající
v pomoci pracujícím dívkám, zůstal sice hlavním
jádrem její činnosti, ale k tomu přistoupily ještě
úkoly dalsí, jak je přinesla denní praxe. Pracovnice
mise pečují o pracující dívky na jejich prvním kro
ku do velkoměsta, ale zároveň jsou volány také
k jiným případům sociální potřeby. Poskytují po
moc náhle ochuravělým, ošetří poraněné železni
čáře, zprostředkují převoz do nemocnice, skytají
útulek cestujícíjů maminkám, zaopatřují zaměstná
ní, intervenují na různých stranách a v některých
případech div že nezastávaly funkci sňatkové po
radny. Je tedy jejich činnost mnohotvárná, jak to
přináší současná sociální nebo zdravotní potřeba.

»Věstník svazů katol. Charity«: Srdce na nádraží.

orým přínosem četby dospělejších hochů. — Hrdinou děje je
chrapec Kryštof, který při přepadení rodného dvorce ztratí ro
diče a je poslán do Prahy k strýci Bartošovi. V Praze se dovídá,
že strýc odejel na válečnou výpravu do Uher. O Kryštofa se sta
rá správce strýcova domu Matouš. Tajemné fukání v domě při
vede na stopu vraždy cizince a v druhém zraněném je zjištěn
Kryštofův strýc. Nyní nastává boj mezi zločinci, který pomocí
císařského rady pana Tadeáše Hájka a bystrostí Kryštofovou
skončí prozrazením podvodů alchymisty Kelleye a zmařením
spiknutí proti císaři Kudolfu II. Černé i barevné illustrace, do
bově přesné, velmi účinně napomáhají k trvalému dojmu, jež
četba knihy zanechává v duši mládeže. — Kk.
Jaroslav Janouch Pohádka za pohádkou. S obrázky
Emanuela Frinty. Vydal »Vyšehrad«, Praha Il., Václavská 12.
Váz. 78 K. — Zdá se, že svět králů, princů a princezen, proná
sledovaných zlými čaroději a stíhaných kletbami, pomalu mizí
a nové pohádky oživují postavami prostých lidí, jejichž údělem
je většrnou práce a chudoba. Do tohoto světa položi! svoje nové
pohádky i autor úspěšné loňské knihy, třebaže zcela jiného ná
mětu (»Pro čest a slávu«). Ovšem v každé pohádce zlo a hřích
musí býti potrestány, ctnost a dobro odměněny. Tak je tomu
i v této nové Janouchově knize, jejíž sedm pohádek je vzato
každá z jiného prostředí, Zatím co v prvé »Z kraje bílých labutí«
oživuje ještě jakoby dozvukem svět princůa princezen, jest po
hádka »O křížovém pavouku« výstrahou před lakomstvím. —
»Oživlé preclíčky« uvádějí nás do světa, charakterisovaného kdysi
slovy »Učedník-mučedník«, kdežto v »Dobrém cikánu Jurovi«
je zpracován švandovský motiv čČarovných houslí, jimž dostalo
se posléze cti hráti v nebeské zahradě. »Zlý jelen«, jehož nikdo
nemohl zkrotiti, až jej přemohl zcela obyčejný kohout, je vy
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Místo pro adresu a frankotyp.

střídán vášnivým lovcem-rytířem, na jehož slova ve zlosti pro
nesená zkamení pastýř i s ovcemi; oživí je teprve stařenka Háta.
Všechny pohádky svým námětem i slohem upoutají ty, jimž jsou
určeny, nejvíce však zaujme poslední: »Ve stínu plané jabioně«,
jež tak dojemně mluví o běhu života, jeho starostech a světlých
Lsmutných dnech, Frintovy ilustrace (z nichž černým pro oprav
du zdařilou výstižnost kresby bychom dali přednost), jsou no
vrnkou a šťastným doplněním knihy. Kk.

Stanislav Sahánek: Přehlednédějinyněmeckéhopísem
nictví, Praha, Česká Grafická Unie, a. s., 1941. Stran 269. Brož.
K 36.—. — V naší současné literatuře je to jediná příručka,
oosahující pohled na všechna období německé slovesnosti od
počátků středověku až po dnešek. Je to. přehled literárních dě
jin — autor se tedy snažil o stručnost a zhuštěnost co možná
největší. Lím se ovšem stalo, že některé partie jednak příliš
mnoho předpokládají, jednak působí poněkud naivně, alespoň
v určitých formulacích; ale to je situace celkem obvyklá v učeb
mcích a všude tam, kde se příliš zjednodušuje. V případných
dalších vydáních jistě by se již dosáhlo větší vyrovnanosti. V cel
ku však je autorovo úsilí nepochybně zdařilé. — Starším údobím
se v knize věnuje pouze nejnutnější pozornost, zato novověk
(od osvícenství) se probírá poměrně důkladně. Platí to zejména
o L.zv. době Goethově, v které je výklad o směrech klasických
a romantických podřízen dominující osobnosti výmarského bás
níka, a jednotliví spisovatelé oněch let vystupují takřka jen
v Goethově stínu. Doba od r. 1830 do dneška je sumárně ozna
čena jako »Nejnovější proudy«; zde — souborně u nás vlastně
po prvé — se podává obraz moderní německé literatury podle
pojetí národního socialismu. — Máme dojem, že autor, germa
nista brněnské university, měl pro svou práci dojisté míry vzo
rem Novákovy Přehledné dějiny literatury české, což jistě není
nešťastné; samozřejmě je u Sahánka vidět již modernější školení
a novější hlediska. Při dalším vydání by se mimo jiné jistě uví
talo, kdyby aspoň k jednotlivým úsekům byly připojeny biblio
grafické odkazy k uváděným dílům německých spisovatelů, vy
šlým v českých překladech. Bylo by to na prospěch úkolu, který
si kniha vytkla a který také splňuje. K prvnímu a povšechnému
seznání vývoje německé vzdělanosti a k nabytí základních před
stav o postavách německé slovesné kultury hodí se výborně.

MISIJNÍ KOUTEK.
Vánoce v Albánii. Několik listů z deníku P. Fabiána Barkaty
OFM, jak slavil v Albánii vánoce.
2.prosince:
Má světnice se proměmla v malířský atelier. Matuji veliký obraz,
který má býti překvapením pro mé milé farníky. Chci se pokusíti
načtrnouti jesličky. Jeden náš sluha zhotovil rám, na který jsem
napjal plátno, které jsem kdysi koupil na zhotovení prádla.
Božské dítko v jesličkách jest již hotovo a dobře se mi podařilo;
mám z toho velkou radost. Také MatkaBoží jest již dohotovena
a s provedením jsem také úplně spokojen, méně se mi líbí sv.
Josef, snad jsem s ním příliš pospíchal. Konečně mám na obraze
dva anděly a ani oslíček s volečkem nescházejí.
Mimo jesličky chystám pro své farníky ještě jiné překvapení.
Chci k nim býti na Štědrý den skutečně štědrým. Nouze v tomto
roce je obzvláště citelná, takže se lidem nedostává peněz ani
na nejpotřebnější potraviny a nejvíce je mi líto chudých dětí,
které i teď za prudké zimy chodí nedostatečně oděny. Psal jsem
již domů o plátno, látku a oděv. Doufám, že zásilka bude hojná
a dojde včas.
26.prosince:
Jaký krásný den jsem včera prožil! Nezapomenu naň, pokud
budu živ. Proto chci také vše věrně popsat, abych i později při
čtení zakusil tu radost a slast, kterou jsem právě zažil.
Zásilka s oděvem přišla skutečně včas. Byly to dvě veliké bedny,

Dobrovolné příspěvky na vydávání časopisujsou vítány a budou, pokud si to dárce výslovně nezakáže, kvitovány.

které jsem tajně dopravil na svou faru. Při rozdělování mi po
máhal starý přítel Marek. Rozdělili jsme to podle toho, jak jed
notlivé rodiny byly chudé a kolik měly dětí,
Konečně nadešel Štědrý den. Již dávno před tím jsem oznámil
v kostele věřícím, aby se všichni zúčastnili půlnoční mše sv. a
především jsem jim kladl na srdce, aby vzali s sebou všechny
své děti. Den před Štědrým dnem zůstal kostel uzavřen, abychom

"mohli všechno připraviti a pak všechny překvapiti.
Nastal -večer Štědrého dne. Bylo již na čase zvoniti večerní kle
kání. Přinesl jsem svou pušku. Na věžičce se rozhoupal malý
zvonek a jeho hlas pronikal studeným ostrým vzduchem a nes:
se do zasněženého okolí. Zvonek umlkl, stiskl jsem spoušť, třeskla
rána, která se rozlehla údolím. Tu a tam se ozvala odpověď.
Pak se zase rozhoupal zvonek, a když se uklidnil, zahřmělyrány
a tak se to opakovalo třikrát.
Sotva se začalo stmívati, přicházeli již první návštěvníci. Ku
chyně byla brzy plná hostí, a proto byly na dvoře rozžehnuty
připravené hromady dříví, které byly brzy obklopeny zástupem
mužů, žen i dětí. Když jsem vyšel, abych se přesvědčil, zda je
všechno v pořádku, spatřil jsem dosud nevídaný obraz: Byla
tmavá noc, přede mnou hořely na dvoře veliké ohně, kolem nichž
byly seskupeny zástupy mých farníků, z jejichž obličejů zářila
radost. To ještě nebylo všechno. Z dáli se k nám blížila nesčetná
světla, která se pohybovaia jako svatojánské mušky. To z okolí
přicházeli věřící, kteří si svítili na cestu pochodněmi.
Přiblížila se půlnoc. Malý zvonek volal všechny na mši sv. Šel
jsem první, za mnou věliký zástup mých farníků. V kostele za
tím rozsvítil náš kostelník všechny svíce a lampy. Otevřel jsem
kostelní dveře a proud světla rozptýlil tmu. Vstoupil jsem do
kostela a za mnou se tlačili ostatní. Očekával jsem hlučný obdiv.
Nestalo se však tak. Mojí farníci oněměli radostí. Překvapení
jim vzalo úplně řeč.
Začal jsem mši sv. Také to znamenalo dnes něco neobyčejného.
Sloužíval jsem 1 na velké svátky pouze tichou mši sv., protože
jsem neměl ani varhan ani varhaníka ani žádných zpěváků. Půl
noční však byla přece zpívaná. Jeden z našich sluhů byl prvním
zpěvákem, druhým jsem byl já sám. Zpívali jsmé střídavě Gloria
1 Credo. Po mši sv. jsem vysvětlil krátce vše, co bylo znázorněno
na oltáři, pak jsem odložil bohoslužebná roucha a vykonal krát
ké díkůčinění.
Z kostela jsem spěchal do fary, abych začal s rozdělováním vá
noční nadílky. Je těžko vypsati radost a překvapení dětí, s jakým
prohiížely a přijímaly dárky. Slova díků přicházela přímo z dět
ských nevinných srdcí. Údivem otevíraly neviná očka, když jsem
jim. vkládal různé předměty do jejich otevřených ruček. Podané
cukroví ochutnávaly a ukazovaly si navzájem různé hračky,
zkoušely lóny trumpet a harmonik. To bylo radostných výkřiků.
Časně ráno jsem odsloužil druhou mši sv. a po ní jsem se vydal
na cestu, abych sloužil třetí mši sv. v Rei. Několik mužů na
osedlaných koních tvořilo můj doprovod. Jeli jsme dvě a půl
hodiny, než jsme dorazili na místo, kdejiž byl připraven oltář
ve volné přírodě. Byly to čtyři koly zaražené do země, na nichž
byla přibita prkna. Na tento primitivní oltář jsme položili po
třebné věci pro mši sv. Pak jsem se oblékl a začal sloužiti mši
sv. Vítr zhasl dvě svíce, které hořely na oltáři; byly však znovu
rozžaty a dva muži je vzali do rukou, aby je chránili před
zhasnutím. Byl jsem tím nesmírně dojat. Lidská chudoba a bo
hatství přírody mě obklopovaly. Kolem oltáře shromážděny kle
čely ponořeny v modlitbu chudé dítky nehostinných hor. Holé
skály tvořily stěny našeho velikého chrámu, jehož klenutím
bylo samo modré nebe— věčným světlem slunce. Kdo by při
tom nebyl zbožným?
První vánoce, které jsem ztrávil v misijní stanici, učinily na
mne mohutný dojem. Na radost, kterou jsem při nich prožil, ne
zapomenu nikdy. Srdce mé je plné radosti a zapomněl jsem, že
jsem zde cizí mezi cizími. Ne, nejsou mi cizími, i když jejich
řeč je jiná než má. Oni jsou mými a já jsem jejich. k

»Ignis Seraphicus«.
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Matce Světla k osvícení národů.
Na svátek Očišťování Panny Marie šli věřící průvo
dem s hořícími svícemi na památku onoho dne, ve
kterém se Matka Boží a Její Syn, oba nejčistší, pod
robili starozákonnímu předpisu, aby dali příkladvšemu,
v Kristu Ježíši novězrozenému lidstvu, jak má plniti
přikázání Církve.
Tehdy, kdy náš Pán a Spasitel byl v chrámě obětován
a Jeho nejsvětější Matka se podrobila obřadu oči
štění, stařičký kněz Simeon vzal svého Vykupitele na
své lokty s tímto chvalozpěvem: »Nyní propouštíš,
Pane, služebníka svého, podle slova svého v pokoji,
neboť viděly oči mé spásu Tvou, kterou Jsi připravil
před očima všech národů, světlo k jejich osvícení a
k slávě lidu svého.« K Matce pak pravil: »Hle, tento
jest ustanoven ku pádu a ku povznesení mnohých .. .«
Slova ta bychom si měli dobře zopakovati a o nich
rozjímati v den svěcení hromniček a průvodu s nimi,
kteréžto obřady mají i symbolicky zdůrazniti význam
našeho Spasitele jako Světla k osvícení národů. Toto
překrásné světlo bylo ústy Simeonovými rozžato vše
mu lidstvu, tápajícímu v temnotách pohanství a hří
chu, mělo je vésti a vyvésti z okovů neřestí a neči
stoty k Sobě, k jasnému Ohni, který jako blesk se
objevil z přečistého života Marie Panny. Onobylo
určeno ku pádu a povstání mnohých a jako takové
trvalo, trvá i dnes a bude trvati na věky, bez ohledu
na to, zda otcem hříchu svedené zástupy nebo jed
notlivci je uznávají či nikoli, jak pěje píseň průvodní:
»Slovo Otce věčného, Světlo světa celého, před den
nicí zplozený, z čisté Panny zrozený, jde se Bohu
v oběť dáti.«
Jde, záříc vedle čistoty poslušností a pokorou, aby
všechny, kdož chtějí za ním jíti, pohnulo k podobným

ctnostem, v nichž nebeský Otec má zalíbení a které
odměňuje hodností Božích dítek, dědictvím nebeské
ho království. Světlo k osvícení národů bylo dáno
těmto, aby poznaly pravé svoje poslání, aby se snažily
dospěti k věčné blaženosti, aby povstaly z těžkého
snu, do kteréhoje ukolébal hřích prarodičů, a aby ne
upadly ve stín smrti, z něhož není již vysvobození.
Světlo pravé, které svítí na věky za jasného dne i do
temnot noci, ve štěstí i smutku, na dobré. i zlé, na
boháče i chudáky, na vyvolené Boží i na zplozence
pekla.
Tohoto věčného světelného zdroje, v němž rostou kří
dla a svatost vyvolených a sžíhají se křídla a nepra
vosti synů Belialových, jsi Ty, Panno Nejsvětější, pře
šťastnou Matkou! Matko Syna Otce světel, chráme
nejjasnějšího Osvícení, které nám dáno v Duchu Sva
tém! Jak veliká je Tvoje cena, jak Jsi nade všechny
tvory i nad andělské kůry vyvýšena! V tento svátek
Očištění měli bychom padnouti na kolena, stuliti se
důvěrně u Tvých nohou a z Tvé nekonečné čistoty
a svatosti, z tohoto rajského květu nassát vůní pro
občerstvení své ubohé duše, aby měla dost síly k sebe
poznání, ke kajícnosti, k pokoře a poslušnosti před
Tvým Synem. Měli bychom Tě vzývati neustále ve
všech svých potřebách, Ty Bohem vyvolený Prazdroji
Světla poznání dobrého i zlého, aby na Tvou mocnou
přímluvu byl nám udělen dar moudrosti viděti vždy
dobro, dobroto konati, v něm žíti a dožíti, varovati
se zla, jemuunikati a před ním se chrániti, dokud nás
ruka Páně nevysvobodí z tohoto slzavého údolí.
Ó Maria, sviť námnyní i v hodinu smrti naší, ať žije
me tak, abychom si plně zasloužili býti syny Světla
daného Otcem k osvícení národů. KŘIŠŤAN.

stavil.

Všemohoucí, věčný Bože, velebnost Tvou pokorně vzýváme, abys tak, jako jednorozený Syn Tvůi dneš
ního dne s podstatou našeho těla byl v chrámě Tobě představen, i nás s očištěnou myslí sobě před

Modlitba ze Mše svaté na Hromnice.



P. DR. JAN URBAN O. F.M:

Vidím, toužím, chci.
Začátek každého díla není v bezmyšlenkovité práci,
nýbrž v přemýšlení. Dům se nezačíná stavět hned tím,
že se kopou základy a klade cihla k cihle, nýbrž archi
tekt promýšlí nejdříve jeho účel, přemýšlí o stavební
hmotě, kreslí plány. Ani řemeslník, chce-li prováděti
svou Živnost účelně a výnosně, se neobejde bez promy
šleného pracovníhozpůsobu. A mohli bychom to říci
téměř při všech lidských zaměstnáních. A potřeba pře
mýšlení stoupá, čím jest zaměstnání svobodnější: jak
dobře musí promysliti svůj postup ve výchově dět
ského ducha učitel, jak musí lékař promysliti všecky
příznaky nemoci ve spojení s tělesným 1 duševním
stavem nemocného, jak úsilně přemýšlí obhájce, soud
ce... Proč tento úvod? Mnozí totiž považují úvahu
o Bohu za zbytečné maření času nebo za neúčelné
přemýšlení. Někteří mají také za důležitější, aby jim
nespadl jejich dům, než aby nebyla ubohou zříceni
nou jejich duše! Věnujeme největší péči dokonale pro
myšlenému svému. zevnějšku, ale úvahu © svých du
ševních vlastnostech, o pravém ideálu svého života
máme za nic. Jest to nejen obvyklé, nýbrž, bohužel,
všeobecné. A proto jen ten může pohrdati modlitbou,
kdo pohrdá lidským duchem vůbec a klade nad něj
hmotné účinky. Představuje-li si někdo modlitbu jako
plané snění nebo výtvory fantasie bez vztahu ke sku
tečnosti, má pravdu, když jí pohrdá. Právě nám ka
tolíkům jest všelijaké mystické osnování pocitů zvrá
ceností, od které se odvracíme. Jen člověk naprosto
neznalý katolické víry může je ztotožňovati s pravou
modlitbou. Již pouhý rozumný pohled na tisíciletou
protříbenost katolické mravní a duchovní nauky nás
musí přesvědčiti, že musí 1 pravá modlitba obstáti
před rozumovým soudem a ušlechtilou vůlí. Proto
jsmeřekliposledně,že vnitřní modlitba jest
účelnou a užitečnou duševní prací. Ne
smí se ovšem myslit, že jest pouhou duševní prací,
jako kterékoliv studium. Modlitba je provázena vždy

Oběť nejčistší.
Po celý měsíc leďen- zazníval k nám radostný ohlas
betlemského poselství v posvátných zpěvech, a v teple
i jasu zářivé hvězdy dávali jsme rozkvétati něžným
citům k poctě božského Dítka. Již na prahu křesťan
ských chrámů ovanula věřícího lesní vůně smrků, a
pouze ďohořivající voskovice poblíže jeslí dávala tu
šiti, že čas již pokročil.
Čtyřicátého dne od hodu Božího vánočního slaví se
svátek Obětování Páně neb Očišťování Panny Marie
(Hromnic). Syn Boží i Jeho svatá Matka, třebas byli
prosti všech hříchů, podrobují se ochotně a rádi Zá
konu. Když se tedy naplnili dnové očišťování Marie
podle Zákona, nesli Ježíše do Jerusalema, a obě
tovali za něho dvé hrdliček. Obřadu se účastnil
poslední patriarcha Simeon, jemuž bylo oď Boha slí
beno, že nezemře, dokavad nespatří Mesiáše. S po
svátnou úctou béře Ditko z loktů Mariiných, a na
plněn Duchem svatým, nazývá je Světlem světa. Na
pamět tohoto výroku světí se dodnes v kostelích svíce
a kněz se nadnimi modlí: aby srdce naše, jasem
Ducha svatého osvícena jsouce, prosta byla slepoty
všelikých nepravostí...«
Nebyla to však pouze slova útěchy, jimiž Simeon po
zďravil Pomazaného Páně. Vvrorockém zápalu obrací
se k Marii, aby jí po prvé a veřejně připomněl důle
žité poslání, jenž na sebe vzal Boží Syn: »Postaven
jest ku pádu a povstání mnohých a za znamení, je

Božím spolupůsobením, Boží milostí, neboť víme, že
nemůžeme bez Boží pomoci ani v Boha věřiti ani s Bo
hem jednati. Dnes dodámproto ještě několik slov
k předcházející úvaze, týkající se vnitřní modlitby.
Řekli jsme si, že rozmluva s Pánem a Bohem může
míti jakési tři třídy: nejdříve vstoupíme takřka
svou myslí do Jeho božské přítomnosti, ve které nám
zmlkne hluk a slova světa a v níž se ponořímeco nej
úplněji do světa Boha a duchů.
Vlastním jádrem však jest úvah a. A právě o té bych
rád něco řekl. Slyšíte-li slovo »modlitba«, myslíte
ihneď jen na nějakou prosbu k Pánu Bohu. Ale, pra
vím-li, že jádrem jejím jest v našem případěúvaha,
tušíte již, Že V ní nejde jen o prosby, nýbrž o přemý
šlení. To má ovšem vlastní povahu. Všimněme si po
zorně některých jeho důležitých stránek. Především
musíme míti určitý předmět nebo námět. Vím sám
dobře, jak je těžké a nepříjemné, je-li člověk ve svém
vztahu k Pánu Bohu vázán. Tím spíše by byla přímo
pochybenou modlitba, ve které by měl člověk sledo
vati určitý, dopodrobna jdoucí postup, schema, nebo
přemýšleti o předmětu, o který nemá zájmu. Myslíte,
že nám není zásadou, aby úvaha tryskala z potřeby
srdce a života? Ale přesto, ano právě proto musímesi
určiti jasně námět ke své modlitbě. Neboť, kdyby
chom žádného neměli, stala by se modlitba obyčejně
ztraceným časem, kdybychom si volili námět nuceně,
nebyla by lepší. Jestliže však uvážíme, že stavba du
chovního života, odkládání zlozvyků, výchova ke ctno
sti jsou vážné práce, pak již přijmeme z přesvědčení
za předmět modlitby mnohý námět, který by námbyl
jinak lhostejný: na příklad úvahu otrpělivosti, skrom
nosti, poctivosti, sebezáporu a pod. Nesmíte tedy my
sliti, že jen ten předmět naší úvahy je dobrý, do něhož
se nám samo chce, nýbrž ten, který z rozumového
přesvědčení uznáme za užitečný a potřebný, byť se
nám i do takové úvahy nechtělo. Řekněmesi tedy již
blíže, co může býti předmětem naší vnitřní modlitby:
může jím býti buď nějaká denní událost, která nás
vzrušila a kterou si musíme před Bohem promyšsliti,
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muž bude odpiráno A tvouvlastní duši pronikne
meč!«
Jaká to bolestná perspektiva do budoucnosti pro Mat
ku, která již pro svého Syna tolik vytrpěla! Nyní obě
tuje Bohu ploď svého života pouze obrazně, patriar
cha ji vrací Dítě zpět, ale v budoucnosti ne příliš
vzdálené, vidí v duchu Jeho svatou tvář zmučenou
a vydanou na pospas zlobě jakožto smírnou oběť za
hřích celého světa. Ona, nejnevinnější a bez poskvr
ny hříchu, která i v mateřství uchovala své panenství,
cítí již dnes tíhu kříže,jež dolehne jedenkrát na bedra
jejího Syna. Stává se tak oď první chvíle početí spolu
účastnicí oběti, kterou žádá Bůh na usmíření urážek,
hříchem prarodičů počínaje. Nikdo není tak bezpro
středně účasten na jeho zrození, životě i aktu vykou
pení, jako právě ona. Nejen Kristus jest postaven ku
pádu a povstání mnohých, i jeho Matka,jsouc od jeho
narození spojena s ním v radosti a utrpení, má nej
větší podíl na ovoci vykoupení, stává se také zku
šebním kamenem srdcí lidských. Její duši pronikne
meč, aby se zjevilo smýšlení lidí.
Kristus je mezník, rozdělující liďstvo na dva tábory,
On tojest, který o sobě řekl: »Kďo není se mnou,
proti mně jest.« (Mt. 12.) Jeho panenská Matkastojí
nejprve jako pečlivá ochránkyně u jeho jeslí, později
provází Syna hlavně duchovou účastí, aby se znovu
v celé své odevzdané obětavosti objevila ve chvíli,
pro každého:člověka nejrozhoďující: v hodince smrti,
na Kalvarii. Právě tak jako každé pocta, vzdávaná



postaviti do správného světla a složiti do Života, jako
bolest, ztráta drahých osob, důvěry, neštěstí a pod.

- Nebo, není-li v nás podobné potřeby, zvolíme si ně
který výrok božského Spasitele z evangelia, o kterém
bychom chtěli přemýšleti. A nemusí býti předmětem
pouze slova nebo myšlenka, může jímbýti i událost,
jako jsou v životě Krista Pána jeho narození, skutky
a utrpení. Mějme však na paměti, že předmět musí
býti vždy skutečný a pravdivý.
Dejme tomu tedy, že jsme si takový námět našli. Co
si s ním počneme? Měli bychom míti stále pevně na
mysli, že z něho chceme vytěžiti trojí účinek: důkladné
poznání obsahu a smyslu, rozhodnutí pro úpravusvé
ho života podle něho a prohloubení svého vztahu
k Bohu. Vidíte tedy, že se dotýkáme těmito poža
davky jak rozumu, tak i vůle a srdce. Bylo by tedy
velmi jednoduché, kdybychom propracovali předmět
své úvahy těmito třemi schopnostmi svého ducha.
Jeden duchovní učitel razí pro denní praxi k takovéto
úvaze tři slova: první z nich zní vi dí m. Nemyslí tím
pouze duševní pohled na určitou událost, nýbrž chce
říci, že jest nutno zvolený předmět úvahy důkladně
poznati. Viděti se všech stran, s povrchu i zhloubi,
v celku i v jednotlivostech. Čtu-li na příklad v evan
geliu veliký příkaz: »Milovati budeš Pána Boha svého
z celého srdce svého...« a chci-li o něm uvažovati,
podívám se pronikavým pohledem na celý smysl této
myšlenky. Vidím, co znamená slovo milovati, čeho vy
žaduje, vidím, co znamená milovati z celého srdce,
bez výjimky, bez újmy. Vidím, až kam musí tak veliká
láska jít, kolik musí snést, kolik musí konat. Prohléd
nu tedy tímto duchovním pohledem uvedenou pravdu
se všech stran a tak dlouho ji prohlížím, pokud v ní
nalézám další a další stránky, hloubky, příklady, po
vzbuzení a poučení. To tedy znamená slovo: vidím.
Než řekli jsme, že se modlitby účastní podstatně
i vůle. Zmíněný duchovní učitel uzavřel její činnost
ve slově tou žím. Jistě jste Často zkusili, jak se ně
které vznešené slovo Kristovo nebo událost z jeho

jejímu Synu, byla zároveň její oslavou, stejně tak po
tupa a urážka dotýká se nejvíce jejího citlivého žen
ského srdce. Plným právem mohl o níříci žalmista:
»Hleďte a vizte, je-li bolest vaše, jako bolest má!«
Obětováním v chrámě a obětí na Kalvarii bylo nej
prve symbolicky a pak v nelitostné pravdivosti ukon
čeno smíření Boha s liďstvem, ale nenávist a zloba
neustaly ani na chvili zasypávati Syna Božího i jeho
svatou Matku novými urážkami a rouháním. Děly se
pokusy oloupiti Matku Boží o nejkrásnější symbol
její neporušenosti, který nabyl definitivní a ďdogma
tické formy ve svátku Neposkvrněného Početí. Od
pad od Marie zavinil rozkol a odpaď oď Kri
stovy Církve. A přece víra v neposkvrněné po
četí byla tak stará, jako křesťanství samo! Písemné
doklady o tomto svátku můžeme sledovati již kolem
r. 500 (Typikon sv. Sáby, + 532), s určitostí pak k ro
ku 675; tehdy již sv. Ondřej Krétský psal sváteční
hymny ke cti tohoto tajemství. Z 8. stol. máme první
sváteční řeči (Jan Euboejský), v 9. stol. pak to byl
svátek všeobecný. Na západ přišel přes Sicilii a Nea
polsko, v 9. stol. doIrska, Normanďie a Anglie (Lyon
1140), a ponenáhlu do celé Evropy; r. 1693 ďostal ok
távu, od papeže Klementa XI. povýšen na svátek zú
svěcený r. 1708 a od Lva XIII. na svátek první třídy
r. 1879.
Tento přehledný výčet je připojen za tím účelem, aby
zřejmě vysvitlo, že úcta v neposkvrněné mateřství
Mariino byla vCírkvi od prvopočátku. Teprve nauka,
opírající se výlučně o věci, podléhající zákonům pří

Umývání rukou.
Umývání rukou ve
Mši sv. bývalo v prv
ních dobách význa
mu praktického. Vě
řící přinášeli dary na
oltář (chléb, víno a
jiné) a kněz nebo biskup, který je od nich přijí
mal, musel si umýti ruce, poněvadž si je ušpinil.
Nyní však myje si pouze prsty, v nichž bude držeti
Tělo Páně. Úkon tento má význam symbolický.
Umývání rukou naznačuje čistotu duše, kterou má
obětující míti.
Na straně epištolní myje si kněz ruce a modlí se
při tom žalm 24., verš 6.—12. Kněz má býti při
Mši svaté prost nejenom hříchů těžkých, ale po
kud možno i lehkých, aby tak s klidným svědomím
mohl říci: »Umyji si ruce mezi nevinnými.« Jeho
ruce budou se dotýkati Nejčistšího, samého Syna
Božího. Za toto nesmírné vyznamenání, že smí
státi u oltáře Božího, chce vypravovati veliké skut
ky Páně. Prosí však za pomoc, aby ho Bůh chránil
proti nepřátelům duše. Za to slibuje dobrořečiti
Hospodinu ve shromážděních, ať u oltáře, na ka
zatelně, ve škole, při modiitbě breviáře, při návště
vách Nejsvětější Svátosti a při každé příležitosti.
Žalm končí oslavou nejsv. T'rojice: »Sláva Otci,
i Synu i Duchu svatému ©—«Při tom kněz činí
směrem ke kříži na oltáři úklonu a ubírá se do
středu oltáře.
Tam pozdvihne oči vzhůru ke kříži, odkud pra
mení veškerá milost, oči pak ihned sklopí a s rů
kama sepjatýma a položenýmana oltáři modlí se:
»Přijmi, svatá Trojice, tuto oběť K Trojjediné
mu, původci našeho života, vykoupení a milosti
obracíme se s prosbou, aby oběť Jemu samému při
nášená, byla milostivě přijata. Připomíná se tu ona
tajemná památka největšího vvykupitelského díla
Kristova: Jeho umučení, zmrtvýchvstání a slavné
nanebevstoupení. Jedinému Bohu se oběť přináší.
ale také ke cti svatých, jejichž svátek se slaví.
V této modlitbě. tak jako ve stupňových modlit
bách v konfiteor (vyznání hříchů) připomínají se
osoby, které byly v nejužším styku s Vykupitelem:
Panna Maria, sv. Jan Křtitel a knížata apoštolská
sv. Petr a Pavel; pak všichni svatí. Těmto máslou
žiti tato oběť ke cti, nám pak ke spasení. Svatí
ovšem nepotřebují již pomoci ze země, nýbrž za
nás sami v nebi přímo u Boha orodují, abychom
dosáhli milosti vykoupení.

Mše svatá 
=P

obět nejsvětější.
(Lavabo).

Modlete se, bratři.
Domodliv se modlitbu: »Přijmi, svatá Trojice.
políbí kněz oltář, obrací se k věřícím, rozpíná ruce
a praví! »Modlete se, bratři, aby moje i vaše oběť
stala se příjemnou u Boha Otce všemohoucího.«
Přisluhující mu odpovídá: »Ať přijme Pán oběť
z rukou tvých ke cti a chvále jména svého, k na
šemu užitku i celé své svaté Církve.« Kněz za
končí slovem: Amen.
Překrásný je název, jenž vytryskl z Živé Víry prv
ních křesťanů: Bratři! I pohané se divili často, jak
to, že se křesťané nazývají všichni vespolek bra
try? A jistě právem se dává tento název křesťa
nům. Vždyť máme všichni společného Otce, jehož
dítkami jsme se stali na křtu svatém, a tedy 1 bra
try mezi sebou.
Tichá modlitba. Kněz se ji nemodlí hlasitě, jako
na příklad oraci. Počtem je shodná s modlitbami
(oracemi) na začátku Mše svaté a modlitbami po



sv. přijímání. Obsahem svým odpovídá církevnímu
roku. Slavnost, která se právě koná, dává podnět
prositi za tu či onu milost. Závěr tiché modlitby
je přechodem kprefaci.

života dotkly vašeho nitra. Jako by nám z duše vy
tryskla touha, zmocniti se jich, vložiti je do sebe a
státi se lidmi, jak jeho slovo vyžaduje. Jistě taková
hnutí vytrysknou i pří naší úvaze. A tak, když duchov
ním zrakem a rozumově probíráme svůj námět, vzni
kají v nás příslušná hnutí a tím také nastává příle
Žitost, abychom svou vůlí vzbuzovali touhu po jejich
plnění, touhu, aby se stala naším duchovním majet
kem a vlastnictvím.
A protože bez milosti Boží nemůžeme nic činiti, vlo
žíme tuto touhu doslov vroucích proseb, krátkých,
silných, jimiž voláme k Boží dobrotě o. světlo a sílu,
jimiž by v nás Bůh uskutečňoval to, co v modlitbě
poznáváme. Vzpomeňme si, jak krátce a vřele volal
slepec k božskému Spasiteli za uzdravení: »Pane, dej,
ať vidím!« Jak volal malomocný: »Pane, chceš-li, mů
žeš mne očistitil« Nebo Maria Magdalena: »Pane, kte
rého miluješ, jest nemocen.« Nebo celník: »Bože, buďmilostivmněhříšnému!«© Neboapoštolové:»Pane,
nauč nás modliti se.« Takové a podobné úsilné prosby
opakujeme, dokud v nich nalézáme sílu a účinek.
A konečně hledíme skliditi praktický plod svého sty
ku se svým Stvořitelem a tak hledáme, v jaké ro z
h od nutí asi musívyústiti, co jsme poznali a po čem
jsme zatoužili. Nežádáme sami často, aby u jiných byl
denní obyčejný Život ve svých různých případech a
projevech dokladem k jejich modlitbě? Tedy také zce
la upřímně musíme vytěžiti ze své modlitby praktické
rozhodnutí pro úpravu svého obyčejného.života podle
požadavků a ducha Kristova. Rozhodnutí určité, blíz
ké, splnitelné. Rozhodnutí, které by se neodbylo ně
jakým jednotlivým skutkem, nýbrž, které by zasáhlo
duši, vytrhlo z ní zastaralý nezdravý sklon, vneslo do
ní novou zásadu Spasitelovu. A opět si vložíme tuto
třetí stránku své úvahy doslova chci.

rody, chtěla upříti Bohorodičce její přeďnost mezi
všemi ženami. Matka Boží, jako by nemohla déle pa
třiti na váhání o této otázce, sama se zjevuje 11. úno
ra 1858 v Lurdech. Skálu Massabiellskou a prostou
pasačku Marii Bernadettu volí si za tlumočníka a ob
hájce svého vznešeného poselství. V patnácti po sobě
idoucích zjeveních připravuje si dětinsky nevinnou
Bernadettu a dává jí pokyny, co má lidem zvěstovati:
»Pokání, pokání, pokání!'« To jsou první příkazy, jež
sděluje pasačka světu. Většina lidí se staví skepticky,
podezřívají Bernaďettu z jakéhosi pathologického my
sticismu, sám místní farář ji vybízí, aby se nejprve ze
ptala, jaké má zjev jméno, a jakým právem jí poroučí
dělati tlumočnici. Teprve při šestnáctém zjevení —
25. března 1858 — ďostává se Bernaďettě žádané od
povědi, kďyž po dvakráte byla opakovala marně svou
prosbu: »Paní má, buďte tak dobrotivá a řekněte mi,
kdo jste?« Další líčí pasačka prostými slovy: »Paní,
stále stojíc naď šípkem, zvážněla a zdála se pokořo
vati se. Sepjala ruce, nesla je do výše prsou a pohléd
la k nebi; pak rozlučujíc zvolna ruce a kloníc se k děc
ku, nechala skanouti tato slova: »Oue soy era Imma
culaďo Conception!« (Já jsem Neposkvrněné Početí!)
Malá pasačka uslyšela teďy a tlumočila světu jméno,
které měla v úraďku Božím Panna dříve, než se na
rodila a jmenovala Maria!
Jest ještě v živé paměti, jakou bouři vyvolalo pape
žovo prohlášení dogmatu o Neposkvrněném Početí
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Z dnešní úvahy budete snad míti aspoň jakýsi ná
vod, jak byste užitečně zvolili předmět své modlitby
a jak byste dobře provedli onu úvahu, která jest je
jím jádrem. Ona tři slova: vidím, toužím, chci, —
mohou býti dobrým vodítkem, jakoby hranolem, kte
rým rozebereme každý předmět své úvahy, abychom
z něho co nejvíce vytěžili pro vzrůst své duše k Bohu.

JAN LEBEDA:

[vě korunovace.
Když byl r. 1904 v neděli zvanou »Laetare« instalo
ván na »kanovníka kostela pražského« doktor Anto
nín Podlaha, věrní budovatelé a strážcové, jichž prach
je pohřben v tisíciletých základech, radostně vítali,
že do Svatyně vkročil »jeden z nich«. Vždyť o málo
kom bylo možno tak jasnozřivě říci, že přichází
»z Boží milosti« jako o tomto devětatřicetiletém knězi,
jenž prve než dosáhl vysoké hodnosti, vypěstoval v so
bě osobnost nevšedních hodnot a svým věděníni i cí
těním měl k svatému místu opřímo osudový vztah.
A čím déle obcoval se Svatyní a jejími blaženými
obyvateli, čím více se obohacoval milostmi, prací a
utrpením, tím jasněji bylo patrno, že jeho duše vyza
řuje cosi z věčnosti, kde se přítomnost snoubí s minu
lostí i s budoucími věky. Bytostně prožíval všechno
to, co se kdy událo pod jejími klenbami a zdál se býti
ztělesněním jejího nejvnitřnějšího života. Mluvíme-li
o něm jako o »duchovním dovršiteli« chrámové stav
by, chápeme, že byl proto. také předurčen účastniti se
neobyčejného a rovněž »vrcholného« aktu mnamístě
u nás nejposvátnějším.
Dostavění katedrály bylo označeno jako »mileniový
pomník sv. Václava« a bylo chápáno spíše jen ve svět
ském významu. Ale náboženský, nejduchovnější smysl
milenia jest vyjádřen v poznámce, jak ji pan biskup
koncipoval v programu nezapomenutelných slavností.
Je to akt, který byl skutečným dovršením svatovác
lavské lásky všech pokolení, a bez něhož by ostatní
slavení nemělo vnitřní síly a hlavně závazné odpovědi

————
n

v roce 1854, Příčina tak velkého rozruchu je nasna
dě. Právě v oné době udělala věda několik zdařilých
krůčků, zvláště na poli přírodních věď. A zďálose, že
všechny záhaďy světa budou zanedlouho vysvětleny
zcela přirozeným způsobem — bez Boha. Roďily se
teorie, jedna fantastičtější než ďruhá. Chaos a mlho
vina byly prohlášeny za původ a pralátku celéhoves
míru. Akt stvoření byl dle nich pouhým výmyslem,
a člověk tvorem, stojícím jen stupeň výše naď opi
cemi.
Chaos, mlhoviny a lidoop. Naprosto příznačné sym
boly hmotařského! světového názoru 19. věku. A prá
vě v oné době staví Církev pevnou hráz všem bludům,
aby prohloubením úcty k Panně neposkvrněné uká
zala bloudicímu lidstvu na nejzávažnější problémy a
uchránila tak celou společnost přeď ďůsleďky mravní
katastrofy. Obzvláště mláďež má pochopiti velikost
svého vzoru a v Marii nalézti opravďovou Matku u
prostřed bouří vášně a zhoubného účinku nevěry.
Buďou proto oba dva po sobě následující svátky —
Očišťování a Zjevení Panny Marie v Lurdech (II. ú
nora) promlouvati k nám příbuznou řečí, vyznivati
děkovným chvalozpěvem k Té, skrze niž vzešlo Svět
lo na tento svět. V našich domácnostech zůstane pak
hromniční svíce jakožto symbol pevné důvěry v Boží
Prozřetelnost, která uchrání naše domovy přeď účin
ky bouří a příroďních pohrom všelikého druhu.

V. Z.



ve věčnosti. Toto byl Podlahův vrcholný »gotický
sen«: V dobudované Svatyni jest sloužena pontifikální
mše svatá. Mezi obřady, a to v okamžiku, kdy se dříve
konávaly korunovace králů — přichází průvod z kaple
svatováclavské, nesoucí ostatky svatého Václava. Ce
lebrant klade za zvláštních modliteb čelenku — dar
národa — na lebku svatého Václava. Potom celou
hodinu vyzvánějí svatovítské zvony...
Tento věkopamátný akt byl pro vidoucího biskupa už
zde na zemi »visio beatifica«: zachycení toho, cose
dálo v nebi, kde »našeho miláčka« slávou a ctí koru
noval Pán. Byla to skutečnost opravdovější, než vše
chna viditelná krása v dobudované Svatyni, když bla
žený biskup v své korunovační homilii zvolal plnvíry
v obcování svatých: Hle, svatý Václav stojí uprostřed
nás...
První korunovace nedozírného významu byla konána
r. 1923na Svaté Hoře. Poslyšte úryvek dopisu Zdenky
Braunerové, jejíž velikost je v tom, že ona to byla,
jež jako Veronika, nebojíc se lůzy, přispěchala na
Staroměstské náměstí a Královně nebes tváří až na
dlažbu svržené podala kytici slzami skropených růží:
»Po návratu ze Svaté Hory, kde zažila jsem opět jeden
ze vzácných dnů, památných a významných z posled
ních let, nemohu odolati, bych Vám, Vaše Biskupská
Milosti, nevyjádřila svou vděčnost, dík a radost, Vám,
který Jste ráčil tak dobrotivě a obětavě přispěti ku
oslavě Korunování Panny Marie. Byla jsem v neděli
též mezi šťastnými poutníčky, ale nemohla jsem se
návalem lidí přiblížit k Vám, bych Vám projevila
svou nadšenou radost a dík po oné nádherné Pontifi
kální Mši svaté, a pak i po Požehnání s Loretánskou
Litanií, jedinečnou, krásnou! Celá slavnost byla ta
kovým překvapením pro mne, že se mi jednu chvíli vše
zdálo býti snem . Tato česká, typická česká slav
nost však předčila mé očekávání a srdce mé oplývá
nadšením a radostí nad vroucí duší našeho lidu, již
jsem zde nalezla. Štěstí, které zářilo všem lidem z očí,
vycházelo z nich jako paprsky, zdálo se mi jakopří
slibem Odnesla jsem si v duši obraz plný harmo
nie, obraz tichých lidí klečících s růženci, ponořených
v modlitby, tváře starců i dětí o rozjasněných očích
jako hvězdičky. Tváře oslzené, obrácené v důvěře a
oslavě ku Korunované Matce Boží, tváře plné něhy a
dojmutí Svatý Antonín nechť na Vaši přímluvu
pomůže nalézti českému národu poklad víry, poklad
zašantročené tisícileté kultury, již dal lid výraz Koru
nováním Bohorodičky Svatohorské.«
V chrámě týnském a při otevření výstavy Mariánské
ho sloupu vzpomínaje do nebe volajícího zločinu mohl
vidoucí biskuptěšit, že bude odpuštěno: »To nebyl ná
rod náš, jenž své Královně nebeské v odměnu takto
se pomstil. Národ náš ve svém zdravém jádru je dosud
národem mariánským. O tom svědčí nával k oblíbeným
našim poutním místům mariánským, svědčí o tom hoj
né účastenství při mariánských pobožnostech a nesčet
né obrazy i sochy Rodičky Boží v našich domácno
stech.« V té době také pan biskup za nás učinil slib, že
na periferii Prahy zbudujeme dvanáctero chrámůjako
živou korunu na usmíření staroměstských hvězd.

NEVEZMEŠ JMÉNA HOSPODINA,
BOHA SVÉHO NADARMO,

neboť nenechá Hospodin bez trestu toho, kdo
bude nadarmo bráti jméno Hospodina Boha
svého. Exod. XX. 7

Prožili jsme se Spa
sitelem několik bla
hých neděl, rozjíma
jíce o Jeho tichém a
skrytém dětství a tě
šíce se Z moci, kterou ovládá veškeré stvoření.
Srdce naše naplnila se sladkou nadějí, že jednou
se budeme věčně radovati s tímto Králem Králů.
Avšak tato chvíle věčné radosti dosud nenastala!
I u jesličekpři veškeré radosti cítíme, že stojíme
ještě na zemi, že jest nám dosud bojovati krušný
boj se světem, ďáblem a tělem. Co jsme zde na
zemi jiného, než vyhnanci, zajatci a kořist všech
možných nebezpečí, která na nás číhají na světě.
Církev svatá, která nás má vychovávati pro Nebe
a utužovati do životního boje, chce nám v před
postní době připomenouti naše vyhnanství, na něž
bychom si bezmála už zvykli — k své vlastní zá
hubě.
Vede nás k tomu, abychom po sedmdesát dní v ro
ce si připomínali svoje otroctví pod mocí ďábla
a tím zatoužili po svém vlastním domově -— po
nebi.
Proto všecka bohoslužba! v nastávajícím období
církevního roku nám slouží k této připomínce. Ne
slyšímeradostného »Alleluja«,kterým jsme se těšili
po celý rok. Ani krásný zpěv andělů: Sláva na vý
sostech Bohu« nezalehne v náš sluch. Na konci
Mše svaté kněz nepropouští lid slovy: »Ite, missa
est! — jděte, jste propuštěni!« ale zve k další mod
litbě: »Chvalme Pána — Benedicamus Dominol«
Na místě »Alleluja« zpívá se Tractus, jehož melo
die nemají obyčejně radostný ráz.
Aby také náš zrak byl zaujat myšlenkou na naše
truchlivé postavení na světě, užívá se v předpostní
a postní době bohoslužebných rouch fialové bar
vy, vyjímaje svátky Svatých, které se však nikdy
neslaví v neděli.
První neděle v předpostní době sluje »Devít
ník«. České jméno »Devítník« pochází odtud, že
tato neděle jest devátou před Velikonocemi. V la
tině se jmenuje »Septuagesima«, to jest sedmde
sátý den před Velikonocemi. Dvě následující ne
děle nazývají se »Sexagesima« a »Ouinguagesima«,
to jest šedesátý a padesátý den dle starého počí
tání před slavností velikonoční. U nás říkáme: ne
děle »první« a »druhá« po Devítníku.
V Epištole neděle »Devítníku« upozorňuje apoštol
Pavel, že tak, jako každý zápasník musí své tělo
zocelovat střídmostí, tak i my se musíme vystří
hati všeho, co by naše tělo! a naši vůli oslabovalo.
Cenu věčné blaženosti získá pouze vítěz v tomto
boji!

Neděle „Devítník“
(Liturgická úvaha.)

MSGRE EM. ŽÁK:

Syn člověka.
Dvouleté veřejné působení Ježíšovo vzbudilo neoby
čejný rozruch v celé zemi. Fariseové, vedoucí strana,
prohlašovali Ježíše za rušitele Zákona. Neboť Onhor
lil proti jejich úzkému a vnějšímu výkladu tohoto. Od
haloval a káral jejich pokrytectví a líčenou zbožnost.
Sadduceové, strana bohatých, s pohrdavým úsměvem
hleděli na chudého mravokárce z Nazaretu. Ale lid
prohlašoval Ježíše za proroka, Hospodinem po třech
stech letech s nebes jim seslaného. Byl nadšen jeho
řečmi a uchvácen jeho zázraky.
V té době, kdy spor o Ježíše zvlníl všechnu veřej
nost, odešel Ježíš se svými učedníky do hornaté, tiché
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krajiny Césareje Filipovy. Tam ruch veřejnosti nedo
nikal. Pobouřené mysli se utišovaly. A zde otázal se
Ježíš učedníků: »Za koho mají lidé Syna člověka?«
A řekli jemu: »Jedníi za Jana Křtitele, jiní za Eliáše,
jiní za Jeremiáše, nebo jednoho z proroků.« Lid se
domníval, že duch velkých zesnulých proroků znovu
se vtělil v Ježíšovi. Jiní zase považovali Krista za ně
1iakéhomenšího proroka. Podle toho, jakým dojmem
Ježíš působil na jejich mysl.
Ale Krista toto veřejné mínění neuspokojovalo. Jasně
jej nepochopili. Proto dí apoštolům: »Vy pak za koho
mne máte?« A odpovídaje Šimon Petr řekl: »Ty jsi
Kristus, Syn Boha živého.« Mluvil jménem všech. Pro
hlásil, že věří v Krista, Syna Božího, Bohočlověka. —
Za toto vyznání Kristus Petra pochvá''! Poučil jej, že
víra v jeho božství není soudem chladného, omezeně
a povrchně usuzujícího rozumu, ale darem vyššího,
Božího osvícení. Jenom totosvětlo s nebes skýtá člo
věku, aby hlouběji a jasněji poznal a pochopil božství
Ježíšovo. Proto praví Kristus: »Blahoslavený jsi Ši
mone, synu Janův! Neboť tělo a krev nezjevily toho
tobě. nýbrž Otec můj, jenž jest v nebesích!« Za toto
rozhodné a pevné vyznání slíbil mu Ježíš primát,
prvenství moci a důstojnosti v církvi. (Mat. 16, 13.
až 18.)
Tato událost, jež se stala na úpatí posvátného Her
monu, stále je živá. I dnes se táže Ježíš všech, kdo
k němu se hlásí: »Za koho mne mají lidé?« A kdo oso
boujeho vážně a hlouběji se zabývá, jest jako by před
ním stál Ježíš a znovu každého se tázal: »Za koho
mají lidé Syna člověka?«
Kristus, mluví-li o sobě, nazývá se Synem člověka.
Těmi slovy pozdravoval prorok Daniel očekávaného
Mesiáše. A Kristus, nazývá-li se tak, sám se Mesiášem
prohlašuje. A dále: Kristus, jak nám z evangelia září,
neměl žádné význačné vlastnosti, tradičního dušev
ního rysu národa. Staví se nad něj. Náleží všemu lid
stvu, všemnárodům a všem věkům. A také naše pev
ná a Živá víra, že Maria Panna jediná byla uchráněna
od hříchu dědičného, věčná Immaculata, a že ona se
stala matkou Ježíšovou působením Ducha svatého,
novým zázračným stvořitelským činem Božím, po
vznáší Krista vysoko nad široký proud rodového, kme
nového původu a pokrevenství národa.
Otázka: Kdo vlastně je Ježíš, je stále živá. I dnešní
člověk se rozhoduje buď pro Krista jako nejideálněj
šího člověka, a pak nestojí již na půdě křesťanské
věrouky; anebo vyznává s apoštoly a opakuje slova
Petrova: »Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.« Bůh a
člověk v jedné osobě. Tak mluví již Apoštolské vy
znání Víry.
Touha, aby Bůh sestoupil se svých nadpozemských
výšin a přišel mezi lidi, dřímala již v srdcích antických
národů. Odtud jejich mythy, že bohové opouštějí
Olymp, objevují se na zemi v podobě lidské a lidi po
učují. I ve zpěvech žalmů, v hlasech proroků je sly
šeti vroucí volání, aby Bůh se snížil, vzal na sebe lid
skou přirozenost, dal lidstvu příklad, přinesl útěchu,
je vysvobodil z běd duševních i tělesných.
Středověcí učitelé vedli své posluchače podle slov sv.
Augustina: »Per Christum hominem ad Christum
Deum.« Od Krista člověka ke Kristu Bohu.
Kdo z vlastní zkušenosti, studiem lidských povah, po
znal lidi, ví nejlépe, kolik jednostrannosti, chyb, kolik
slabostí a omezeností, co špatných náklonností spo
čívá v každém z nás. Ale u Ježíše nelze ničeho podob
ného pozorovati. U něho je dokonalá harmonie ctno
stí. Naprostá bezhříšnost, svatost. Jediný on mohl
svýmnepřátelům vrhnouti ve tvář otázku: »Kdo z vás
může mne viniti z hříchu?« Oni mlčí.

Všimněme si nejdříve jeho slov. Ježíš praví fariseům:
»Dříve nežli byl Abraham, já jsem.« Prohlašuje, že
je věčným. Důrazně praví: »Já a Otec jedno jsme.«
Osobuje si touže přirozenost a podstatu jako Bůh
Otec. Říká: »Kdo zná mne, zná i Otce« a tak si při
svojuje tytéž Boží vlastnosti. Ježíš učí: »Já jsem ce
sta, pravda a život. Já jsem světlo světa. Kdo jde za
mnou, nechodí ve tmách.« S plným vědomím pronáší
slova, jakých žádný z velikých myslitelů neodvážil se
říci: »Nebe a země pominou, ale slova má nepomi
nou.« To není vědomí velkého a jen vysokonad jiné
povýšeného člověka. To je sebevědomí Bohočlověka,
vtěleného v lidskou přirozenost, Syna Božího.
Víra v Ježíše Krista, v jehož božské osobě přiroze
nost božská a lidská nerozlučně jsou spojeny, je zá
kladním kamenem věrouky katolické. Na prvnímobec
ném sněmu nicejském r. 325 slavně bylo jednohlas
ným souhlasem 318 biskupů, z nichž někteří za svoji
víru mučeni, ještě viditelné známky utrpení na
těle měli, slavně prohlášenoproti vzpírajícímuse aria
nismu, že Ježíš jest Bůh z Boha, světlo ze světla. Lu
men de lumine. Pro tuto víru nejenom apoštolové Je
žíšovi, ale nespočetné zástupy věřících šly klidně na
smrt mučednickou.
Napoleon, vypovězen na ostrov sv. Heleny, mnoho
přemýšlel o slávě i tragice svého života. Pilně čítal
též v evangeliích. A ve své rozmluvě s generálem
Bertrandem pravil: »Co mne o božství Kristově pře
svědčuje, jest toto: Dovedl jsem nadchnouti masy, že
šly pro mne na smrt. Ale bylo potřebí mé přítomnosti,
mého slova a elektrisující síly mého pohledu.
Konvertité, kteří z bezvěří, životem zkušeni, vrátili se
k víře, nezůstali státi na půli svého náboženskéhový
voje. Přemýšleli, studovali evangelia a provázeni mi
lostí Boží shůry, dospěli k pevné víře v božství Ježíše
Krista. Jeden z nich jasněza ostatní prohlašuje: »Nás,
kteří jsme se vrátili z nevěry ku křesťanské víře, učení
o Kristu jako pouhémčlověku nikterak neuspokoju
je. Kdo tak hlásá, jen znovu nás odpoutává od spo
lehlivé pravdy. V Ježíši, Synu Božím, láskyplně se
sklání Tvůrce ke svému tvoru a povznáší jej vzhůru.
Návrat ke Kristu jest návratem k životu.«
Kidyž apoštol Tomáš zvěděl, že Ježíš byl ukřižován
a zemřel, všechen svět víry v něho propadl se v jeho
duši. A když všichni jemu tvrdili, že viděli Vzkříše
ného, zatvrzele nevěřil. Teprve, když Kristus se mu
ukázal a jej vyzval, aby dotekem rukou se přesvědčil
o jeho vzkříšení, zahanben, usvědčen ze své malověr
nosti, vyléčen ze své nevěry, klesl kajícně k nohám
Ježíšovým a zvolal: »Pán můj a Bůh můj!«
Podobnou cestou kráčí s Tomášem mnohý člověk.
Staví svůj rozum nad Krista. Pozbývá ponenáhlu víry
v jeho božství. Ale v neklidu a tísni své duše, v prázd
notě a úzkosti nitra, pociťuje po létech vyšší světlo
v duši. To Kristus se mu hlásí ve svém božství. A on
s Tomášemv blaživé víře s ním zase volá: »Pán můj
a Bůh můj!«

Z DOMOVA.
VIII. vyšší náboženský kurs v Praze pořádá revue Na hlubinu.
Přednášky se konají ve farním sále u sv. Jiljí (u Dominikánů),
Praha I., Husova 8. Začátek pokaždé přesně v 7 hodin večer.
Vstup volný, dobrovolný režijní příspěvek. Přednášky v únoru:
7. II.: Náboženství a cit (P. Dr. S. Braito), 14. IT.: Tělesná
uzdravení v evangeliu Markově (P. Dr. Pavel Škrabal), 21. II.:
Prameny mravnosti lidského skutku (P. Dr. Reg. Dacík).

Únorový pořad přednášek Duchovní školy (cyklus z dějin du
chovního života), které se konají rovněž ve farním sále u sv.
Jiljí (u Dominikánů) v Praze I., Husova tř. 8. IT.: P. Dr. Reg.
Dacík: Křesťanská svatost doby apoštolské, 15. II.: P. F. Dvo



řák: Počátky mnišského života na východě, 22. II.: P. Odilo
Blaise: Vliv sv. Augustina na středověkou zbožnost. Začátek

pokaždé o půl sedmé hodině večer. Vstup volný. Dobrovolný
režijní příspěvek.

NEVEZMEŠ JMÉNA BOŽÍHO NADARMO!
Arcidiecésní Katolická akce olomoucká zahajuje boj
proti ohavnému zlozvyku braní jména Božího nadar
mo. P. Dr. S. Braito napsal brožuru, která je k do
stání v kanceláři Katolické akce, Olomouc, Górin
govo náměstí 16. Redakce »Na hlubinu« vydala vkus
né štítky, rozměru 29 X 14 cm, s výzvou Boží: »Ne
vezmeš jména Hospodina, Boha svého, nadarmo, ne
boť nenechá bez trestu Hospodin toho, kdo bude na
darmo bráti jména Hospodina, Boha svého.« Prosíme
snažně své čtenáře, lékaře, advokáty, majitele dílen,
závodů a obchodů, aby si dopsali do administrace
»Na hlubinu« (Olomouc, Bernardinská 14), která jim
franko pošle jeden nebo více těchto štítků, aby je vy
věsili ve svých místnostech. Když jim pošlou něco na
úhradu režie, dobře, když ne, uhradí to jiní. Jen ne
nechte tuto akci přejíti bez povšimnutí. I do škol by
bylo dobré tyto štítky zavěsiti.

SEZNAM PŘEDNÁŠEK SE SVĚTELNÝMI OBRÁZ.
KY NA DIAPÁSKÁCH, které prodává Svatovác
lavská Liga v Praze IV., Hradčanské náměstí 8.

Písmo svaté, Starý i Nový zákon (12 dílů) ..K 325.—
Písmo svaté, Starý i Nový zákon, obrázky
kolorované K 556.—
Písmo svaté, Nový zákon (5 dílů) ........ K 122.—
Písmo svaté, Nový zákon, obrázky kolorov. K 203.—
Svatý Václav, (75 obrázků) K 75—
Svatý Václav, obrázky kolorované K 150.—
Blahoslavená Anežka Přemyslovna (75 obr) K 57.—
Blahoslavená Anežka Přemyslovna, obr. kol. K 114.—
Svatý Vojtěch (53 obrázků) „K 53—
Svatý Vojtěch, obrázky kolorované „K 106.—
Svatý Prokop (21 obrázků) ——.......K 21.—
Svatý Prokop, obrázky kolorované .„.K 42—
Páter Zeman, misionář K 80.—
Biskup Dr. Antonín Podlaha (100 obrázků) K
Obrazy mariánské v Čechách (obrázků 20) K 20.—
Pro děti: K K
Kulihrášek s Majdalenkou kolor. 70.—
Kulihráškův výlet kolor. 30.—
Kulihrášek mezi hračkami „28.— kolor. 48.—
Kulihrášek mezi zviřátky —..... kolor. 28.—
Kulihrášek na řemesle „42.— kolor. 76.—
Kulihrášek u čaroděje „39.— kolor. 70.—
Kulihrášek na severní točně „33.— kolor. 58.—Kulihrášektrosečníkem| .....28.—kolor.
Kulihrášek na dně moře „..21.— kolor. 46.—
Kulihrášek sportovec „39,— kolor. 70.—
Kulihráškova abeceda -......... 41.— kolor. 74.—

Všech 11 dílů Kulihráška ..300.—
Všech 11dílů Kulihráška, obrázky kolorované 565.—

Všechny ceny včetně textů, mimo po
Štovného. Ve vydávání dalších nových diapásek
se pokračuje.

Schází nám trochuzdraví
— a úsilovně chodíme a
jezďime k lékařům, ztratí
me peníz — a horlivě hledáme a pátráme po něm,
toužíme po nějaké věci — a nepřestáváme na ni
myslet a o ni prosit, až ji konečně dostaneme! A
jenom kněžství tak povážlivě se nám ztrácí a kdo
se za ně horlivě modlí a prosí? Ano, jsou takové
duše — ale ojedinělé a zatím všude by to měla
býti celá farní osada, která jako velká rodina by
se neustávala modliti za svého duchovního otce,
za jeho zachování a za jeho posvěcení!

Dr. Tomíško v »Časových úvahách.«

Žrna a zrnka.

Možná, že by byla dobře, kdybychom nepřikládali
tolik důležitosti objevům fysikálním, astronomic
kým a chemickým. Je pravda, že čistá věda nám
nikdy přímo neuškodila. Ale jakmile její krása o
vládne naši mysl a zotročí naše myšlení pod jho
neživé hmoty, stává se nebezpečnou. Člověk musí
nyní pozornost obrátiti k sobě a k příčinám vlastní
slabosti. Studium Catholicum: Krása vědy.

Nechápeš Boha? Serafini v hluboké pokoře skrý
vají svůj zrak přeď třikrát svatým Bohem — aty
bys chtěl Boha úplně prohlédnout? Takový Bůh,
jenž by se zcela vměstnal do našeho malého moz
ku, by nebyl Bohem, nýbrž nám podobný, koneč
ný, slabý tvor! Ano, snažme se co nejlépe pozná
vati Boha, ale ať neotřese naší vírou, že hoúplně
pochopiti nemůžeme! Kdo by zavrhl nauky víry
oď sebe jen proto, že svým konečným lidským ro
zumem není s to je úplně pochopiti, ten by právě
tak činil, jako ten, který by zahodil nejkrásnější
diamanty proto, že na ně hledí jen při slabém svět
le svíčky: anebo jako ten, jenž by neuhasil své žíz
ně proto, že není s to vypít celý oceán.

Tóth: Věřím.

Krátce před vánocemi zahynul při pouliční nehodě hraběcí za
hradník v. v. a v posledních dvou letech košířský kostelník,
p. František Mužík, farní referent Katolické akce Praha III.
Zesnulý byl vzorným katolickým mužem a horlivě plnil svoje
povinnosti. Jeho pohřbu se zúčastnilo 20 duchovních a veliké
zástupy lidu. Odpočívéj v pokoij!

Několik zájemců koupí nový neb starší zachovalý
promítací přístroj na diapásky.Nabídkyza
šlete na adr. Svatováclavská Liga v Praze IV., Hrad
čanské nám. 8.

LITERATURA.
Ročenka nakladatelství »Čin«, Nakladatelství »Čin« vydalo pro
své přátele a spolupracovníky krásný bibliofilský novoroční tisk.
Akademický malíř Antonín Strnadel nakreslil na slova koledy
z Lichnova ze Sušilových Moravských písní roztomilé obrázky,
které svým svérázným pojetím a stylem jsou protějškem. lidové
poesie. Ročenka Činu je vzorná provedením a milá svým obsa
hem. Pro svou vysokou úroveň bude mezi sběrateli velmi Ce
něna.

Tajemství zeleného meteoru. Napsal Václav Mejstřík, obrázky
provází Fr. Postránecký. Vydal »Vyšehrad«, Praha II., Václav
ská ulice 12. Brož. K 30.—, váz. K 42.—. — Děj románku jc
zasazen do prostředí, které bývá touhou tak mnohých chlapců:
ze společného táboření. Skupina hochů za vedení učitelů Jaro
stava a Václava táboří ve volné přírodě, poblíže zříceniny sta
rého hradu. Zažijí mnohopříhod, dobrodružství a taškařic, pře
mohou nástrahy divokých táborníků a najdou posléze s pomocí
záhadného doktora Sarta úlomek záhadného zeleného meteoru.
Děj, celkem prostý, je podán poutavě a se smyslem proskutečný
život v takovém letním táboře, při čemž výchovná stránka vý
razně vystupuje v každé kapitole. Autor, povoláním učitel, zná
dobře mentalitu chlapců a jejich zájem o dobrodružnou četbu,
jíž je tato kniha dobrým přínosem. Kk.
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Torsten Boberg: Pastevcem sobů mezi Lapy. Z němčiny
přel. J. Vičar. Země a iidé sv. 116. Praha, Česká Graf. Unie a.s.,
1941. Stran 143 a 28 str. obraz. příloh. Brož. K 30.—. — Pou
tavě psané zápisky o pobytu mezi nomádským:i Lapy v území
severního Švédska. Autor se dal najmouti za pastevce sobů a
pobyl nějakou dobu mezi severskými lidmi v odlehlé krajině.
Jeho vypravování o těžkém, namáhavém životě, kde není nouze
ani o leckteré obtížné dobrodružství, je velmi srdečné a pěkně
se čte. Líčení přírody a života lidí i zvířat, naplněné vlastní
bohatou zkušeností, upoutá mladý svět a každého, kdo se rád
dovídá o neznámých zemích a nám cizích způsobech života. M.

MISIJNÍ KOUTEK.
ZE ŽIVOTA VYMÍRAJÍCÍCH AINŮ.

Červen jest nejpříhodnější dobou k průzkumné návštěvě ostrova
Sachalinu. Sněhové bouře znenáhla ustaly a deště začnou až
v červenci. Ostrov leží při pobřeží východní Sibiře v Tichém
oceánu. Až donedávna byl Sachalin evropským mnisionářům a

ští obchodníci a političtí zběhové ——proto též název »země
pichajících ďáblů«. Roku 1783 obsadiil Sachalin Rusové. Od
roku 1880 se stal ostrov domovem vypovězených ruských zlo
činců. Tehdy začal boj mezi Ruskem a Japonskem o tuto nevy
čerpatelnou pokladnu na »černé zlato«, olej a minerálie.
Stoupající zájem o ostrov, hlavně Rusů, Japonců a Ameriky,
můžeme sledovati dle vzrůstu obyvatelstva. Po rusko-japonské
válce (1905) bylo na Sachalinu 40.000 obyvatelů. Mírovou smlou
vou připadla jižní část ostrova Japonsku. Již roku 1924 měl
150.000 obyvatelů a o pět let později 250.000 obyvatelů,
Původním obyvatelstvem ostrova jsou Ainové. Přistěhovali se
na jižní Sachalin již v nejstarších dobách z Japonska a čínského
pobřeží. Před cizinci musili ustupovati na sever. Starala-li se
japonská vláda před záborem Rusů o Ainy — ruská

si jich vůbec nevšímala. Tak zbyla z mohutného kme
ne hrstka, zaprodaná zkáze. Příčinou toho byly hlavně po
hlavní nemoci, utlačování a neúroda. Nyní shromažďují Japonci
Ainy do dvou nebo tří reservací.
Ainové nemají veřejných chrámů k poctě bohů. Každý důmje
chrámem rodiny a je posvátným. Podle nich první dům snesl:
bohové s nebe. Proto senikdo neodváží změniti plán stavby. Nový
dům zasvěcují bohům slovy: »Svatý strážce příbytku, slyš naši
prosbu! Dům je hotov. I srdce je v něm (posvátné okno na vý
chodní straně, vyhrazené pro bohy). Domácí bože, zachovej
s bohyní ohně obyvatele vždy ve zdraví!l« Potom pijí mužové
posvátný nápoj a obětují několik kapek bohům: bohu posvát
ného okna, bohu pokladu, bohu lovu, bohu ohně, bohů hrnců
a j. Když si zajistili přízeň bohů, dostanou i ženy a dívky usrk
nouti opojného nápoje. Nato se přinášejí do domu bůžkové
fetiši. Mužové pokračují v pití. Konec zasvěcení však bývá
trapný. Ainové jsou tak zpití, že ani o sobě nevědí.
Ainové odporoučejí ochraně bohů celou svou rodinu. Dobrý bůh,
patron rodiny, se jmenuje Chisei koro Kamui. Bůh pokladů se
nazývá Inao. Protože jsou výbornými řezbáři, vyřeže si každý
muž z vrbového dřeva sošku tohoto bůžka a postaví ji u po
kladů do severního kouta příbytku. Při tom se modlí: »Bože
domovníku, bydli ustavičně v tomto domě! Tvé místo je v po
svátné části u pokladu. Bdi nad námi a žehnej nám!« Potom
ulejí k poctě boha několik kapek opojného nápoje a ostatní
vypijí. Ainové věří, že tento bůh má veliký vliv na zdraví a
blahobyt celé rodiny. V době nouze nosí Inao po příbytku a
vyprošují si odvrácení zla.
Z toho poznáváme, že i pohanští domorodci vidí nad sebou
vyšší bytost, třebaže ji vidí v různých věcech a pokaždé ji na
zývají jiným jménem. Misionáři musí vniknouti do jejich zvyků
i smýšlení a pomalu budovati nové náboženství, víru v pravého
Boha. »Ignis Seraphicus.«

POUT K HROBU BISKUPA DR. ANTONÍNA PODLAHY.
V neděli dne 15. února 1942

u příležitosti 10letého výročí Jeho smrti, bude se konati pout k Jeho hrobu s tímto pořadem:
O 8. hod. ranní v kapli sv. Václava ve velechrámu sv. Víta mše svatá se společným sv. přijímáním,

a po té krátká pobožnost u hrobu zesnulého biskupa.

Dobrovolné příspěvky na vydávání časopisu jsou vítány a budou, pokud si to dárce výslovně nezakáže, kvitovány.

VYCHÁZÍ S CÍRKEVNÍM SCHVÁLENÍM.

Vlastním nákladem Svatováclavské Ligy v Praze IV., Hradčanské náměstí číslo 8. - Redakce a administrace tamtéž. - Vychází
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Oslav Bože, Otče náš, Svého služebníka biskupa Antonína,
abychom poznali, že jsme u Tvého trůnu získali nového přímluvce a orodovníka!
Tuto prosbu klademe v čelo úvahy na paměť desetiletého výročí smrti světícího biskupa pražského Dra
Antonína Podlahy v pevném přesvědčení, že zazní z úst nesčíslného množství těch, kdož zesnulého znali,
s ním se stýkali a poznali všechny ctnosti, jimiž nad své vrstevníky vynikal. Rozepisovati se o krásném,
ušlechtilém charakteru a životě tohoto vynikajícího a Kristem prostoupeného muže, jeví se býti zbytečností,
neboť všichni naši čtenáři mají zemřelého v živé paměti a znají jej, když ne jinak, aspoň z jubilejních slav
ností Svatováclavských. Oživujeme proto jen touto všeobecnou připomínkou a obrázkem v čele našeho ča
sopisu všechny vzpomínky na svatý, bezúhonný a plodný život Podlahův, který šel věrně a neúnavně ve šlé
pějích svého světlého vzoru sv. Václava, jehož úctě a slávě věnoval všechny své síly a schopnosti a v jehož
službách i odevzdal svou šlechetnou duši Pánu. Za to jej Pán na přímluvu svatého patrona našeho přijal do
počtu svatých a světic, jichž ostatky odpočívají pod klenbou národní svatyně, velechrámu Svatovítského, a
naznačil tak Čechům názorně, že i jeho hrob by měl býti navštěvován a zde u jeho ostatků vysílány prosby
k Původci svatosti, Pánu nebes i země.
Před deseti lety povolal jej Pán života a smrti k životu věčnému před Tváří Své velebnosti. Uvedli jej jistě
všichni naši svatí patronové, jejichž úctu tak nadšeně rozšiřoval a přijali jej do svého svatého v nebi obco
vání. My pak zde na zemi, kdož jsme z vůle Boží obcovali pozemsky s tímto služebníkem Božím a z jeho
života čerpali sílu pro svůj život v Bohu a pro Boha, máme, jak pevně věříme, za svou nejpřednější povin
nost, abychomsvé obcování s ním zachovali a jej i ostatnímu národu více přiblížili. Učiníme tak tím, že
budeme prositi co nejvroucněji o jeho mimořádnou oslavu Otcem nebeským, z níž poznáme, že se stal hod
ným koruny svatosti a novým prostředníkem proseb českého národa.
Ve výroční den jeho zrození pro nebe připomeňme si znovu slova zemřelého. biskupa, která pronesl při pa
mátném kázání ve velechrámu sv. Víta na den sv. Václava roku 1929. Vidíme jej, kterak ukazuje s kaza
telny ke kapli Svatováclavské a hřmí do všech upřímných srdcí: »Tam v té kapli nesčíslná pokolení uctí
vala drahého našeho patrona, každé z těch pokolení proniknuto bylo úctou a láskou k miláčkovi našemu.
Celé dějiny se tu odehrály — slávy i rozvratu, i úpadku. Slávou byla v dobách šťastných, útěchou v dobách
zlých. Svatý Václav stojí uprostřed nás a vybízí nás, abychom šli za ním. Statečný, bez poskvrny, důmy
slný, zbožný, Bohu oddaný, národ milující až k smrti.
Buď naším praporem sv. Václave! Tisíc let jsi nás vedl, veď nás v novém tisíciletí! Jaké bude? Takové, jaké
si jednotlivci, z nichž se národ skládá, zaslouží. Život žádného z nás nesmí býti zmařen nečinností a nešlechet
ností. Všichni musíme na svém místě stát a k blahu národa pracovat. V tomto posvátném okamžiku slibme
si, že budeme jako sv. Václav konati svoji povinnost a nikdy na svého knížete nezapomeneme.
AŽ se budete vracet ke svým domovům a pohledem zabloudíte k Hradčanům, vzpomeňte, že těžká přilba
věže, to že je Václavova přilba, jehož hrob pod níleží, a když zahlédnete dvě bílé věže sv. Jiří, jako ruce
vztažené x nebesům, že jste tu sv. Václavu slibovali, že budete v bouřích života upírati zraky k nebesům,
k ideálům dobra, pravdy a krásna. "Tonaplní srdce vaše pokojem a vystanete se platnými členy naší ná
rodní společnosti.«
Vezmeme-li si tento vzkaz našeho svatého biskupa k srdci a budeme-li i vskutku tak žíti, uctíme nejlépe
jehosvětlou památku a ukážeme, že jsme hodni s ním i nadále trvati ve svatém obcování.
Všemohoucí, věčný Bože, pokorně prosíme, oslav na přímluvu našich svatých patronů, svého služebníka

Antonína tím, že mimořádně vyslyšíš prosby, které jeho prostřednictvím k Tobě budeme vznášet s+KRŘISŤTAN.annu———

Desáté výročí smrti biskupa Ant. Podlahy.
Dne I4. února buďe tomu deset let, co zemřel jeden
z nejšlechetnějších synů českého národa, co jich kdy
měl, muž svaté paměti, biskup dr. Antonín Podlaha.
Právě přítomná doba, která ve svém klokotném varu
a nesmírném dění strhla tak mnohou nepravou aure
olu a dala pobleďnouti tak mnohému falešnémunim
bu, dává již po oďstupu desíti let zářiti v celé nepro
měnné ryzosti postavě tohoto kněze a hodnostáře cír
kevního, který prošel svou dobou nedotčen, nenaru
šen jejími chorobami, s vůlí jednosměrně a neůchylně
zaměřenou k nejvyšším metám od ranného mláďí až
do posledního dechu.
K trojhvězdí, které si zvolil, aby veďlo jeho životní
pout:k Bohu, vlasti atrpiícímu bližnímu,
směřoval trojím prouďem své vůle: kněžství m,
prací vědeckou a charitou. Bylto mocný,
požehnaný, zůrodňující veletok — a přece tak tichý
a klidný.
Dr. Podlaha, nesmírně ukázněný, měl veliké vášně,
ale svaté: vášnivou lásku k Bohu, jehož církev
svýmipracemioslavoval,vášnivoulásku kvlasti,
pro niž obětoval jmění i zďraví, vášnivou lásku
k trpicímu, které něžně ošetřovala o ně se staral.
Tyto veliké vášně stupňoval až k hrdinným ctnostem,
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až k sebeničení — On, který slovem nikomu neublížil
a ve zjevu i v obcování byl sama láska a vlidnost.
Na bytosti Podlahově bije do očí její jednolitost, ne
rozštěpenost, nesmlouvavost. Jest od dětství až do
hrobu z jednoho kusu, nikďy nemá dvojí tvář, nikdy
nekolisá, volí vžďy bez váhání to, co je mravně nej
vyšší, i když spojeno s osobními obětmi a sebezápo
rem. Je všechen sám klad. Co je dobré a krásné, samo
zřejměihneď vzbudí jehozájem, je zahrnuto dojeho
spolupráce, péče a podpory. Negativní, stránky pova
hové nemají u něho místa. Nezná podezíravosti, ne
důvěry, nepřízně, nepoužívá sarkasmu ani ironie,
všechno nízké je mu cizí. Nevnucuje jiným své ná
zory, i kďyž vroucně touží po spolupracovnících, ale
plní sám dokonale životní program nejvyššího zamě
ření. Plní jej tim usilovněji, čím je osamělejší ve své
mravní výši. Poznal povahy lidské jako málo kdo
s jejich slabých stránek. A přece přináší všem, koho
potká, důvěru a povzbuzení a je pln nesmírné naděje
a víry ve svůj liď a jeho budoucnost.
Znalý mnoha řečí, ale přirozeně milující tu svou na
de všecky, byl národnostně krajně snášelivý a vážen
v cizině pro nezaujatost, s jakou obdivoval dobro a
krásu všuďe, kde se vyskytly a byl ihned ochoten
vzdáti pravdě hold.



JAN LEBEDA:

Pan biskup a laici.
Roku 1921, kdy mnozí mysleli, že u nás Církvi umírá
ček zvoní, klečela řada mužů a jinochů před staro
boleslavským Paladiem. Kazatel, jenž k nim pro
mlouval, vybízel k sjednocení sil a k organické práci
o záchranu křesťanské víry v národě. Připomínal, jak
rozleptávající živly — charakterisované slovem zed
nářství — záludně připravují odkřesťanění národa.
Tehdy v několika duších se zrodila touha založiti pro
všechny věrné moderní obranný Řád: cyrilometoděj
ský s převahou kněží a svatováclavský s převahou
laiků, jenž ve svém bratrském spojení vlastně nazna
čoval program Katolické akce. Měl býti »nervem ka
tolického ústrojí, duší všeho katolického života u nás.«
Tenkráte se laici obrátili na pana biskupa Podlahu
s touhou o uskutečnění alespoň části svého staro
boleslavského snu.
Jako živý odkaz milenia pan biskup ustavoval v led
nu 1930 Svatováclavskou Ligu, sdružení katolických
mužů a jinochů, jehož členovéby nehledali jen vněj
ších náboženských úspěchů, ale spíše posvěcování
vlastního nitra a na své sněmování by se připravovali
se sv. Václavem v tišinách svatostánků. Pan biskup
tehdy stál na konci své životní pouti. Mluvil prostě
a střízlivě, připomínaje slabost a nestálost člověka,
ale odhalil tajemství svých vlastních úspěchů, když
označil jako jediný prostředek k vytrvání v dobrém
úkon :»zasvětiti se myšlence vznešené.« Tímto zasvě
cením, »vroucím a hluboce procítěným«, nutno rozu
měti pokornou oběť srdce i vůle, jak to on sám učinil
na prahu svého kněžství. Tehdy si do budoucna na
psal: »Odhodlav se státi se knězem, umínil jsem si,
že všecky síly své svaté službě zasvětím. Síly a nadání
mé jsou ovšem nepatrné, avšak s touto hřivnou, nechť
jakákoli jest, hodlám těžiti; co vytěžím, není mojí
zásluhou, nýbrž Toho, který posiluje mne«...
Laikům zajisté imponovala biskupova mužná vůle
k činu; ne roztěkané skutkaření, nýbrž cílevědomá
katolická činorodost. Bylo o něm řečeno, že samo
jediný se zdarem podnikal práce; jež obyčejně mají
V programu mnohohlavé korporace. Učil, že české

Je dobře znám jehočistý a horlivý kněžský život,
jeho nadšená služba oltáři a duším, jeho něžná a ve
liká úcta k svatému Václavu a ostatním našim svatým
patronům, a péče o jejich kult. Je neméně známojeho
obrovské úsilí o dostavbu kateďrály svatovítské, jeho
namáhavé práce badatelské na poli církevního umění,
jeho nákladné obrázkové eďice, jeho mecenášství, je
ho oddaná čtvrtstoletá práce pro ústav mrzáčků Rů
žencová výrobna, který hlavně úsilí páně biskupovu
děkuje za novou budovu a j. a j.
A při tom všechna ta veliká bytost dobrotivéhobis
kupa, které po jeho smrti vzdaly vybrané a vzácné
autority našeho současného života svědectví jako by
tosti světecké, při tom byla to sama tichost a pokora.
Prozřetelnost dáválidstvu světce v pravý čas.
»Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srd
cem« — ta slova Kristova, promitnutá bytostí biskupa
Podlahy, zaznívají k nám také v pravý čas. Všímej
me st celého jeho vzoru, učme se od něho, modleme
ses ním, pracujme s ním a milujme se, jak on dovedl
milovat. Pěstujme v sobě jeho povahové klady — a
žádná bouře nám neublíží.
Jenom ten, kdo dovede zapomenouti na svatého Vác
lava, zapomene i na biskupa Podlahu — ale to už
nebude český syn. B. DLOUHÁ.

Zde před Tebou
vhluboké pokoře
klekával oddaný
služebník Tvůj,
Otec naší vlasti,
Karel IV., a v
těchto místech
před tisíci lety oddaně sloužil Tobě vroucí Tvůj
ctitel, svatý patron náš, kníže a dědic země naší,
sv. Václav! Cele Tobě žil a ve vroucí úctě k Tobě
ve svátostných způsobách prožíval uprostřed sta
rostí a útrap slasti nevýslovné,
Z lásky k Tobě vlastníma rukama připravoval chléb

5-03-4.

Veliký biskup
mluví...

beskému nekrvavým způsobem obětuješ. A s vrou
cím zanícením býval přítomen oběti Tvé nejsvětější
a přijímal Tě za pokrm duše své k životu věčnému.
A v tišině noční navštěvoval Tě ve svatyních a roz
plýval se zbožností před velebností Tvou.
A jeho, věrného služebníka svého, dal jsi za skvělý
vzor nám všem, katolickým mužům a jinochům.

V kapli svatováclavské. Meďitace.

Uveďme sobě vždy na pamět nejen, že se staroby
lých těchto stěn (basiliky sv. Jiří) celé věky minulé
na nás zírají a zbožnost pokolení dávno minulých
nám hlásají, nýbrž vzpomeňme si živě, že poblíž
Spasitele svátostného odpočívají ostatky vroucích
jeho ctitelů: sv. Lidmily, knížete Vratislavá, knížete
Boleslava II. Pobožného a sestry jeho blah. Mlady.
A světlé postavy ty nechť nám vždy tak živě vyta
nou na mysli naší, jako by tu skutečně spolu s námi
byly v milém posvátném domově. A nechť vzpo
mínka ta na tyto duchovní prarodiče naše jest tak
mocná, aby nás vždy povzbuzovala k usilovnější
a horlivější práci k pravému blahu našeho národa.

V kázání o svátku bl. Mlady.

A po něm uložíme ostatky jeho (sv. Norberta) zase
na dalších padesát let. Na padesát dlouhých let!
Nového jubilea málokdo z nás účastníků dnešní
slavnosti se dožije. Jaké budou v té době osudy cír
kve katolické ve vlastech naších a jaké osudy oče
kávají národ náš? Zajisté takové, jakých si zaslouží
Život a působení jednotlivců, z nichž národ se sklá
dá. I jest povinností každého z nás, abychom každý
na svém místě vytrvale pracovali k blahu drahé
naší Církve a k prospěchu milého našeho národa
a tak jim připravovali šťastnou budoucnost.

V kázání o jubileu sv. Norberta na Strahově.—„"„z.-.-=...—.———————"
katolictví, má-li obstáti, musí míti solidní základy
uvnitř. Proto od cisteren ukazoval k živým zdrojům;
kvasem křesťanské kultury. chtěl proniknouti všechno
smýšlení a konání katolíků. Stejně s touto opravdo
vostí laiky poutala jeho křesťanská bytostná dobrota,
vzdálená jakékoliv mělké sladkosti a předstírání. Ne
bylo v něm stínu sobectví a hamižnosti, toho, co
u kněze snad nejkrutěji odpuzuje. Při své krajní úctě
k duši bližního a často hrdinné snášelivosti, nedo
vedl ustupovati pro osobní výhody zbabělého klidu
a farizejské chvály. Lidem »s druhého břehu« přes
příslovečnou skromnost dovedl včas připomenouti
své zásluhy o dobrou věc, a nesrovnávalo-li se něco
s jeho svědomím, dovedl rázně zakročiti na př. chy
stanou abdikací v členství Akademie. Nelze ovšem
ve zkratce naznačiti, jaké osobní oběti dovedl přiná
šeti a S jakými překážkami vytrvale pracoval. Vzpo
meňme jen dvou počinů širšího a téměř populárního
významu. Když začal vydávati »Obrázkovou revue«,
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To, co Podlahu činilo všem
lidem tak drahým, že po do
bu svého života zůstal bez ne
přítele, a naopak kde koho si

Kněz a

theolog získal,ačzesvépracovnyté
měř nevycházel, vše to tkvělo

nikoliv v úřadech, funkcích a důstojenstvích, nýbrž
v jeho vlastní povaze. Byl to ryzí člověk, bez falše a
klamu, bez strojenosti a affektace, člověk upřímný
a prostý, srdečný a pravdivý, jehož čisté srdce, vel
korysý charakter a vnitřní ušlechtilost se prodíraly
každým slovem, každým úkonem. Byl to vlastenec,
jehož národní příslušnost poznáním dějin vyrostla
v národní hrdost, a jehož měl národ za jednohoze
svých představitelů právě pro toto nekompromisní
češství, nikoliv bojovné, jaké by nepříslušelo knězi
pokoje, poslanému ke všem národům, nýbrž vě
domé a zjevné, jaké slušelo jeho přímému charak
teru. Byl to kněz, jehož posvěcené ruce dovedly
pouze žehnati, jenž nepřišel jenom obětovat, nýbrž
sám sebe obětoval jako pokorný dělník na vinici
Páně. Byl to nadšenec, jenž plál pro pravdu, krásno
a dobro a dovedl tento oheň v druhých vznítiti,
aniž zase kaceřoval ty, kdož s ním nebyli za jedno.
Byl to dobrodinec, jenž neotálel posledním haléřem
pomoci nuznému podle hesla: Dvakrát dává, kdo
rychle dává. A poněvadž se tímto heslem řídil také
Podlaha pracovník, je dílo, které zanechal, darem
dvojnásobným, neboť bylo uděláno vzácnou poho
tovostí, bez odkladu, včas.
Podlaha, dobrý člověk, šlechetný dobrodinec a na
dšený pracovník za slávu Boží a za slávu svého ná
roda, ten nezemřel. Vzkříšenžije už zase mezi ná
mi svým nadlidským a nepomíjejícím dílem, a v naší
paměti nikdy nezajde jedinečná osobnost toho, jenž
byl chlouba vzdělanců a láska lidu, český kněz a
velký biskup Antonín Podlaha.

Dr. Josef Cibulka: Podlaha jako kněz a theolog.

jež i dnes po 40 letech je skvělým pomníkem kato
lické aktivity své doby, z 5.000 výtisků na ukázku
zaslaných se vrátilo 4.920.A když byl rozeslán první
sešit nového překladu Písma svatého, jehož potřebu
dnes snad plně uznáváme, stačil novinářský článeček
s pochybností o tom, zda vůbec dílo bude dokon
čeno, a sešity se houfně vracely. Pan biskup tenkrát
vlastnoručně za týden napsal 350 prosebných dopisů,
aby se mohla další čísla s důvěrou tisknouti. A k to
mu jeho funkce a úřady plně vyčerpávaly, takže by
se mohl průměrný duch právem tázati: Proč se ne
šetří, proč to dělá? Ale mnohý návštěvník pracovny
tichého strážce svatováclavské kultury, dobře rozu
měl slovům, jež říkával: Každý z nás musí za dva
pracovat. Zachrání nás jen vytrvalá práce...
Z dlouhé řady laiků, kteří se učili z příkladu pokor
ného dělníka na vinici Páně, vzpomeňme, že to byli
členové Ligy, z nichž mnozí zjasnili podvečer jeho
života v svém úsilí často tak osamělého. Bylo to v ob
dobí milenia a hlavně nezapomenutelné Výstavy, kde
klesajícího biskupa podpíraly ruce členů Ligy. A když
pan biskup dokonával oběť svého života, jeden z čle
nů — lékař — mu synovsky projevoval lásku za vše
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chny ostatní. A když pan biskup odevzdal Bohu svou
duši, jiný člen si zajistil dík budoucnosti, že mu při
pravil hrob, do něhož ještě nikdo nebyl uložen. A
když znavené tělo spustili k základům Chrámu, bratr
sky za ním ještě sestoupili kněz alaik, aby je do
provodili až na místečko, jehož si plně zasloužil jako
duchovní dovršitel, který byl ztělesněním staré a slav
né a nejkrásnější tradice našeho kněžstva.

MSGRE EM. ŽÁK:

Syn Boží.
Byly hlučné, radostné svátky velikonoční, kdy v noč
ním tichu, ve skromné jizbě v Jeruzalemě stáli vedle
sebe dva učitelé Zákona: Nikodém a Ježíš. Nikodém,
muž vzácného rodu, člen vysoké rady, vážený učitel
lidu. A Ježíš, příslušník prosté rodiny řemeslnické
z Galileje, nováček v učitelském úřadě; neznámý ú
řednímu Jeruzalemu, nikým nepověřený k výkladu
Zákona.
Nikodém přišel tiše, za noci, k Ježíšovi. Nechtěl vzbu
diti pozornost a nevoli svých soukmenovců. A po
zdraviv, řekl hned, proč přichází. Prosil: »Mistře, ví
me, že jsi od Boha vyšel jako učitel, neboť nikdo ne
může činiti těch zázraků, které ty činíš, není-li Bůh
s ním.« A Ježíš, který poznává účel pozdní návštěvy,
přerušuje Nikodéma a dí: »Nenarodí-li se kdo znovu
z vody a z Ducha svatého, nemůže vejíti do králov
ství Božího.« Do nového království, jež Kristus za
kládá, vstupuje člověk křtem sv. Není to království
tělesné příslušnosti, ale sdružení duší téže víry bez
ohledu na původ.
A když Nikodém stále je nechápavým, Ježíš mu vy
svěluje, jak toto nové království bude založeno. Pra
ví: »Jako Mojžíš povýšil hada na poušti, tak musí
povýšen býti Syn člověka, aby každý, kdo v něho
věří, měl život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět,
že Syna svého jednorozeného dal, aby nikdo, kdo
v -něho věří, nezahynul, nýbrž měl život věčný.« (Jan
2, 3, 14, 16). Kristus vysvětluje tu účel svého poslání.
Přišel vykoupiti lidstvo. To učiní trojím svým úřa
dem: učitelským, kněžským, který výyvrcholí svojí
obětí na kříži, a královským, jímž založí nové krá
lovství — církev.
V rozmluvě s Nikodémem Ježíš jasně nazývá sebe
»jednorozeným Synem Božím.« Jediným téže pod
staty a těchže božských vlastností, jako Hospodin,
v nějž Israelité věřili. Nikodém napjatě naslouchal
slovům Ježíšovým. Nový duchovní svět otevíral se
před ním. Zásvit nového království dotekl se jeho
duše. Ale nepochopil hned za své rozmluvy s Ježíšem.
Tři léta bedlivého sledování řečí i skutků Ježíšových,
vážného přemýšlení a jistě též vřelých modliteb trva
lo, nežli uvěřil v božství Toho, který za oné památné
noci byl jeho učitelem. Tím, že mrtvého Ježíše po
hřbil ve svém vlastním hrobě, přiznal svoji víru v ně
ho. Tak stal se Nikodém nejstarším příkladem těch,
kdo »za noci« tiše a tajně ke Kristu se blíží, hledají,
přemýšlejí, badají a modlí se tak dlouho, až dospí
vají k víře v jeho božství. Z váhavých Nikodémů
stanou se rozhodní věřící.
Ježíš nazýval se Synem Božím téže podstaty s Ot
cem. V prudkém sporu s farisey, kteří se rádi nazývali
»syny Abrahamovými« a chlubili se jeho otectvím,
Kristus pravil: »Abraham, otec váš zaplesal, aby vi
děl den můj; i viděl jej a radoval se.« Tu řekli jemu
židé: »Padesát roků ještě nemáš a Abrahama jsi vi
děl?« A Ježíš prohlásil: »Vpravdě, vpravdě pravím
vám: Prve než byl Abraham, já jsem.« (Jan 8, 56-57).
Ježíš zdůrazňuje, že Abraham se radoval, když na



věčnosti slyšel o dni jeho vtělení a příchodu na svět.
Neboť tím touha jejich praotce po vykoupení národa
se uskutečňovala. A když oni žasnou nad smělostí
Ježíšova výroku, stupňuje on svoji výpověď a dí:
»Dříve, než byl Abraham, já jsem.« Kristus prohla
šuje, že je věčný, nemá začátku ni konce. Věčný jako
jeho Otec. »I chápali se kamení, aby házeli na něho.«
Měli jeho slova za vrchol bezbožnosti, za rouhání.
A to trestalo se ukamenováním. Zázraky Ježíšovy
budily žárlivost jeho nepřátel. Výroky o skutečném,
pravém synovství Božím vyvolávaly jejich úžas a
hrůzu.
Do nemalých rozpaků ona slova Ježíšova uvádějí
všechny ty, kdo pokoušejí se dokazovati, že Ježíš
svými slovy o Božím Synovství nemyslil to jinak, nežli
všichni Israelité, národ vyvolený, kteří s blahým se
bevědomím nazývali se dítkami a tedy syny Božími.
Ale jak potom možno si vysvětliti, proč Ježíše vinili
z rouhání, když prohlašoval, že je Syn Boží? Kdyby
Ježíš mluvil o svém synovství ve smyslu jejich, mu
sili by jeho prohlášení vítati a říci: My jsme také
syny Božími.
Své výroky o skutečném synovství Božím, o své boho
rovnosti, nejdůrazněji Ježíš potvrdil, když jat a svá
zán, byl přiveden s hory olivetské na soud vysoké
rady židovské. K různým obviněním, která pronesli
v evangeliu nejmenovaní žalobci, Ježíš mlčel. Byla
tak malicherná a nicotná, že neměl je hodna odpo
vědi. Žalobci i svědkové ve svých výpovědech také
si odporovali. Soudní jednání vázlo. Úmysl vysoké
rady, Ježíše stůj co stůj odsouditi, se hatil. A přece
chtěli zachovati aspoň formální zdání řádného a spra
vedlivého soudu. Nastala chvíle rozpaků a mlčení.
A v této chvíli předseda vysoké rady, nejvyšší kněz
Kaifáš, zachránil vážnost soudního řízení. Pravil
s plným důrazem a vědomím svého nejvyššího úřa
du: »Zapřísahám tě skrze Boha živého (ve jménu Bo
žím), abys nám pověděl, jsi-li ty Mesiáš, Syn Boží.«
Na odpověď upjatě čekali všichni. A Ježíš, dříve vy
trvale mlčící, klidně odpovídá. Mluví pod přísahou,
jak jej nejvyšší kněz slavně, nejvážněji zavázal, a dí:
»Jsem: Nyní mně nevěříte; ale uzříte Syna člověka
seděti na pravici moci Boží a přicházeti v oblacích
nebeských.« (Mat. 26. 63-64.)
Kristus, vyzván nejpovolanějším, prohlašuje, že jest
skutečným Synem Božím. Všichni v hrůze žasnou nad
touto smělou i jasnou odpovědí. Vidí v ní nové rou
hání. Kaifáš na znamení svého rozhořčení a odporu
roztrhne své roucho. Všichni volají: »Rouhal se Bohu,
hoden je smrti.« Ježíš svému Otci nejvýš oddaný,
pokorný ve svých modlitbách, je náhle prohlášen za
největšího bezbožníka, za rouhače. Lze si mysliti vět
šího rozporu?
Co se rtů Petrových dříve zaznělo jako rozhodné,
krásné vyznání víry v Ježíše, to nyní se rtů Ježíšo
vých zní před nejvyšším úřadem židovským jako
rouhání! Těžko je racionalismu z tohoto soudního
výjevu vyvozovati, že Kristus nemluvil zde zřetelně
a jasně o své skutečné božské přirozenosti.
V Zavřelově dramatě »Kristus« přichází tento do
světnice, v níž leží mrtvý Lazar. Sestra jeho Maria
plačíc vítá Krista. A táže se důvěřivě: »Jsi ty Syn
Boží?« A Kristus, ukazuje na přítomné děcko, od
povídá jí: »Zeptej se tohoto dítětel« Děcko ve svém
čistém srdci, plno důvěry a lásky, věří nejkrásněji.
Ježíš sám prohlásil: »Nebudete-li jako ti maličcí, ne
vejdete do království nebeského.« Ty krásné vlast
nosti dítka, jeho čistou víru v otce, má si křesťan
uchovati až do pozdního stáří. A k těm náleží v prvé
řadě víra, že Ježíš je pravý Syn Boží.

Ano, lze jíti bez nebez
pečí upříltšňování dále a
vyznati, že v Antonínu
Podlahovi nám dala naše doba poďobu světce, —
světce, jehož působení bylo nejen posvěceno jeho
úřaďem ďuchovním, ale i jeho prací věďeckou, ve
které tak rozsáhlé místo zaujímá studium života
i památek českých světců, českých chrámů Páně
a vůbec všeho, co s kultem svatosti v díle minu
losti souvisí a jehož celý život, příkladný svými
ctnostmi, nepochybně zaslouží vskutku chvály sva
tosti.

Rektor university dr. Josef Pekař v úvodním proslovu
na smuteční schůzi k uctění památky biskupa Dra. Ant.
Podlahy v roce 1932.

Žrna a zrnka.

Neublížím snaď práci starších českých církevních
historiků, pronesu-li konečný úsudek, že jest Po
dlaha v pravdě jejím velikým dovršitelem, ale zá
roveň zakladatelem epochy nové. A připojím-li
v počet ještě jeho horlivou buditelskou snahu
v mlaďší generaci duchovenské i jeho vroucí český
patriotismus, jeho dětinnou důvěru a úctu k sva
tému Václavu, že nedá zahynouti nám ani budou
cím, není snaď upřílišněným panegyrikem, dim-li,
že česká historie ztratila v Podlahovi svého dru
hého Balbína, šťastnějšího životem i skvělejšími
výsledky, jehož právě tak na věky bude želeno,
jako vzpomínáno.

Universitní profesor Dr. J. V. Šimák, v řeči na smuteční
schůzi k uctění památky biskupa Dra A. Podlahy.

Zatím co Kamil Hilbert ve své »svatovítské huti«
vytváří zázrak technického vtělování gotické kon
cepce Karlovy, Podlaha stává se předním členem
Pešinovy. »Jeďnoty« (k dostavění chrámu sv. Víta)
a přejímá tak z jeho vychladlých rukou veliké po
slání. Stav se kanovníkem a později i světícím bis
kupem, byl zřetelně předurčen, aby ďosnil tisíciletý
»gotický sen svatovítský« v mileniovém roce mu
čeďnické smrti Svatého Václava.

Spisovatel V. Bitnar ve smuteční řeči za biskupa Podlahu
na staroměstské radnici.

Velechrám svatovítský přijal tělo, jehož duch na
poslední cestě ďr. Podlahy jakoby se vznášel nad
kněžištěm dómu «ajakoby s žalmistou a svatým
Dědicem šeptal: »Tuto odpočinuti mé na věky vě
kův.« Blízko vévody Sjednotitele, v jednom vrst
vení země s biskupem svatým Vojtěchem, spolu
s Kosmasem a Sebířem, jen několika vrstvami půdy
oddělen oď slavných českých králů, spolu s první
mi buďovateli věkovitého dila, Parléřem a Matyá
šem z Arrasu, ve společenství tolika svatých ostat
ků a pokladů, spočinul duchovní dovršitel dómu.
Strážce a oslavovatel, vedoucí a pracovník. Vy
soko naď hlavami poutníků, v pohádkovém triforiu
svatovítském jsou vytesány hlavy, jež snily a bu
dovaly Boží stan země České. Tam ve dne v noci
střeží svůj sen i své dílo zadumaná tvář, jež z ka
mene umělcova vydává svědectví o muži apoštol
ském a ovítězství jeho bělostného ducha. Neboť
duch byl v bytosti biskupa dr. Antonina Podlahy
oď počátku ten, jenž určoval celý život. A poď ka
mennou tváří hluboko dole, ve sklípku. nové arci
biskupské krypty, do ozvěn liďských kroků, do
šeptmých i hlasitých modliteb prosebníků, doti
cha i hlaholu varhan, zpěvů a zvonů — slyšíte! —
bije spolu věčně svěží srdce, věčně strážné, bdělé
a z ducha vyvolené k slávě i naději českých katolíků.© BásníkDr.JanSajíc:Duchvživotěbiskupově.
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VÁCLAV RYNEŠ:

Mariánská poutní místa
v Čechách v 17 století.
Mariánská úcta, jejímž plodem jsou krásné gotické
obrazy mariánské doby Karla IV. a jeho nástupců,
neutuchla v Čechách ani v době pozdější, byť velmi
neklidné. Teprve však v 2. polovině 16. století pod
vlivem Tovaryšstva Ježíšova znovu ožily intensivněj
ším životem prastaré tradice české úcty k Matce Boží.
Tehdy zas plnily zástupy zbožných poutníků nejedno
místo, na němž Matka Boží prokazovala své milosti,
Když devět let po Bílé Hoře, r. 1629, vydal metro
politní kanovník Kašpar Arsenius z Radbuzy druhé
vydání své »Pobožné knížky« o Panně Marii Staro
boleslavské, vypočítává v kapitole XI. tato tehdy nej
známější poutní místa, jež má »země Česká, vlast naše
milá, z daru a milosti Pána Boha«:
»Máme právě uprostřed České země k východu slun
ce, kostel Matky Boží v Staré Boleslavi: máme proti
poledni kostel téže blahoslavené Matky u Českého
Krumlova (Krumau), v Kájově (Gojau), máme i k půl
noci pod Krupkou kostel podobný (jde o Mariaschein
— Bohosudov), máme i k západu položený kosteljejí,
do kteréhož mnozí lidé putují v Kladrubech (Kladrau),
ať mlčím zatím o jiných dvou kostelích blíž Prahy,
totiž Červeného Oujezda (jde o prvou českou loretu
v Hájku u Prahy) a v Jílovým, nedávno vystavených.«
Na jiném místě se Arsenius zmiňuje o novostavbě
mariánského kostela na Bílé Hoře.
Když o 42 let později, r. 1671, vydával, rovněž na
počest Staroboleslavské Matky Boží, kanovník Jan
Ignác Dlouhoveský svého »Zdoroslavíčka«, jest již
jeho výpočet mariánských poutních míst v české zemi
mnohem delší. Vedle Paladia země české a marián
ské sochy u sv. Václava ve Staré Boleslavi, zná již
Dlouhoveský mariánská poutní místa téměř v každém
kraji českém.
Jen v samotné Praze uvádí osm poutních obrazů
(Loreta, Kapucínský kostel, staroetinský obraz u Thea
tinů, dva u sv. Víta, u sv. Mikuláše, u sv. Jakuba,
na Vyšehradě). Kouřimský kraj slul obrazem Matky
Boží v Jílovém, hradecký v Pace, Jičíně, chrudimský
kdysi v Opatovicích, bechyňský v Bechyni, v Českých
Budějovicích a v Římově. V kraji podbrdském byla
poutní místa ve Zbraslavi, Svaté Dobrotivé a na Svaté
Hoře, v prácheňském v Kájově (Gojau), Nezamysli
cích, v Sušici, v plzeňském v Tejnečku u hradu Kle
nova (t. j. v Týnci u Klatov), v Nicově u Plánice,
v Kladrubech (Kladrau). Poutníci z Plzeňska navště
vovali hojně i Boží Krev (Heiliges Blut) v Bavorsku
(Bayern). Slánský a rakovnický kraj se proslavil
poutními místy v Družci a Doksanech, žatecký v Mo
stě (Briůix)a v Ouinu (Ouinau) za Chomutovem (Ko
motau), litoměřický kostelem Matky Boží pod Krup
kou (Mariaschein), chebský a loketský Chlumem Sva
té Máří (Maria-Kulm). V čáslavském kraji byla uctí
vána Matka Boží v Kutné Hoře v kostele sv. Barbory,
v Hejnici (Haindorf) a v Jeníkově. Ve východních
Čechách se značné úctě těšily sochy Matky Boží
v Kladsku (Glatz) a ve Vartě (Wartha).
Když v sedmdesátých a osmdesátých letech 17. stol.
spojila památná »Svatá cesta« kapliček Prahu se Sta
rou Boleslaví, měly jednotlivé z těchto svatyněk vedle
vyobrazení ze svatováclavské legendy i obraz některé
z Madon tehdy v Čechách uctívaných. Tyto obrazy
nás seznamují s dalšími hrady mariánského kultu
v barokní Čechii. Vedle již uvedených jsou to i tato

místa poutní: Udlice (Audlitz), Chlumek u Luže, Ho
ražďovice, Litomyšl, Ober-Giůrgenthal, Plzeň, Roky
cany, Seč, Strašecí. Úctě Čechů v 2. pol. 17. století
se těšil i obraz Panny Marie Strakonické (Panna MariaVítězná),ŠternberskéveVídní| (Wien)ausv.
Kříže v Praze I.
Avšak i po vybudování »Svaté cesty« vyrůstala v Če
chách stále nová a nová poutní místa mariánská, a
to po celou dobu českého baroka. I když leckterá
z nich dnes (žel Bohu) jsou zapomenuta či poloza
pomenuta, přece svědčí o životnosti a hloubce lásky
a úcty našeho lidu k Matce Boží skutečnost, že dnes
nejen oživují mnohá stará mariánská místa, nýbrž
i to, že vyrůstají nová.

FILM.
PRAŽSKÝ FLAMENDR. Téměř před sto lety napsal Josef Ka
jetán Tyl divadelní hru »Pražský flamendr« aneb »Co mu přece
pomohlo«, která od té doby byla nesčetněkráte hrána po čes
kém venkově i na Národním divadle. V ní Tyl přivede tehdejšího
rozmařilého pražského synka k řádnému životu a vrátí zpět
vlastnímu otci krušnou prací a trpělivou láskou děvčete. Nový
film režiséra Karla Špeliny si z Tyla ponechal pouze název a
základní motiv a posunuv děj do doby před šedesáti lety, zpra
coval příběh zcela volně. — Nejlepší postavu vytvořil Gustav
Hilmar jako starý otec, který se s bolestí zříká svého jediného
syna-malíře (Fr. Hanus) pro jeho život v Praze. Pražský hadrář
(Fr. Kreuzman) a baron Vožický (M. Nedbal) přivedou malíře
na správnou cestu, naučí ho pracovat a vrátí ho nakonec otci
a láskyplné panně Apolence (E. Matoušková), zvítězivší nad
rozmarnou baronesou (M. Burešová). — Film má dobrou mravní
tendenci a splní jistě plně své poslání hlavně na venkově. Obe
censtvo rádo přehlédne v prvé polovině rozvláčnou exposici,
neboť pak bude zaujato rychlejším spádem hry, pěknou foto
grafií Víchovou a též přiléhavější hudbou Stelibského. Mezi
přednosti tohoto filmu (jakož i posledních filmů vůbec) patří
dobrý průměr herecký (Hradilák, Letenská, Nedošínská, Kolár,
Máj, Motyčka) a zřejmá péče o čistotu mluvy. Film je mládežipřístupnýazasloužísipozornostinejširšíchvrstev.| Dr.J.Št.
Z DOMOVA.
Několik zájemců koupí nový neb starší zachovalý
promítací přístroj na diapásky.Nabídkyza
šlete na adr. Svatováclavská Liga v Praze IV., Hrad
čanské nám. 8.

SEZNAM PŘEDNÁŠEK SE SVĚTELNÝMI OBRÁZ.
KY NA DIAPÁSKÁCH, které prodává Svatovác
lavská Liga v Praze IV., Hradčanské náměstí 8.
Písmo svaté, Starý i Nový zákon (12 dílů) ..K 325.—
Písmo svaté, Starý i Nový zákon, obrázky
kolorované -0 K 556.—
Písmo svaté, Nový zákon (S dílů) ........ K 122—
Písmo svaté, Nový zákon, obrázky kolorov. K 203.SvatýVáclav,(75obrázků)| ............K75.
Svatý Václav, obrázky kolorované „K 150.—
Blahoslavená Anežka Přemyslovna (75 obr.) K 57.
Blahoslavená Anežka Přemyslovna, obr. kol. K 114.—
Svatý Vojtěch (53 obrázků) „K 53.—
Svatý Vojtěch, obrázky kolorované „K 106.—
Svatý Prokop (21 obrázků) ——-........K 21—SvatýProkop,obrázkykolorované| —.....K42.
Páter Zeman, misionář —©——-+++..+....K 80.—
Biskup Dr. Antonín Podlaha (100 obrázků) K 100.—
Obrazy mariánské v Čechách (obrázků 20) K 20.—



Pro děti: K K
Kulihrášek s Majdalenkou ......39.— kolor. 70.—
Kulihráškůvvýlet .............. 19.— kolor. 30.—
Kulihrášek mezi hračkami ...... 28.— kolor. 48.—
Kulihrášek mezi zviřátky —.....18.— kolor. 28.—
Kulihrášek na řemesle „.42— kolor. 76.—
Kulihrášek u čaroděje „....39.— kolor. 70.—
Kulihrášek na severní točně ....33.— kolor. 58.—Kulihrášektrosečníkem| .....28.—kolor.48.—
Kulihrášek na dně moře ........ 27.— kolor. 46.
Kulihrášek sportovec .......... 39.— kolor. 70.—
Kulihráškovaabeceda .......... 41.— kolor. 74.—

Všech 11 dílů Kulihráška „300.—
Všech 11 dílů Kulihráška, obrázky kolorované 565.—

Všechny ceny včetně textů, mimo po
štovného. Ve vydávání dalších nových diapásek
se pokračuje.

LITERATURA.
Dr. Václav Černý: Kronikář.Druhé vydání, upravenéa
doplněné. Občanská knihovna sv. 95. Praha, Školní nakladatel
ství, 1940. Stran 63. Brož. K 5-——.— Tato zdařilá lidová příručka,
kterou napsal náš přední zemědělský historik, poskytne cenné
poučení těm, kdo vedou a píší obecní, spolkové nebo rodinné
kroniky, a každému, kdo ze zájmu o minulost svého rodu nebo
místa, kde žije, si pořizuje pamětní zápisy nebo se pídí po rodo
pisných či vlastivědných údajích. Jsou tu populárně sestavené
výklady o kronikářství, archivech, péči o písemné památky, po
můckách pro historické badatele, a stručný i srozumitelný návod
k postupu při spisování kronik a rodinných pamětí. Upozorňu
jeme na tuto vítanou pomůcku, shrnující informace, které bysejinaktěžkosháněly,zejménavenkovsképracovníky.| -ně
Hardy Schilgen: Ty a ona. PřeložilDr. Karel Vrátný.
Brtnice, J. Birnbaum, 1940. Stran 134. Brož. K 15.—. — Postřehy
a rady porýnského jesuity, vynikajícího znalce mladých lidí,
vzniklé v dvacátých letech, po první světové válce, byly přelo
ženy do češtiny a vykonaly také u nás své poslání. Nyní vy
cházejí postupně znovu. Ten, kdo se blíže stýká s „dnešní mlá
deží, má ovšem při četbě dojem, že tato kniha je V mnohém
už pončkud zastaralá a že v některých úsudcích bude její plat
nost pro přítomnost již značně relativní. Týká se to jak po
hledu na mládež, která je dnes a zde trochu jiná, než tehdya
tam, tak i vnější formy, způsobu, jimž jsou podávány pravdy,
samozřejmě vždy stále a tytéž. Vyslovujíce tento. názor, ne
chceme podceňovati vše to. positivní, co kniha přináší, zůstává
toho stále velice mnoho. Jistě je Schilgen jeden -z nejlepších
autorů ve svém oboru. Avšak časy se mění, podoba a výraz
se proměňují — na věci by bylo zapotřebí nově a působivěji
reagovati. Schilgenovy spisy, jak se domníváme, budou tedy
dnes užitečné spíše nepřímo: ani ne tak mládeži samé, jako kně
žím a vychovatelům. Řeknou a poradí, co tito se musí snažiti
obratně přiblížit mladým svěřencům, aby slova pokynů a VÝ
strah došla účinného přijetí. -ně

Památník na zesnulého Karla kardinála Kašpara. Uspořádal Fr.
Poul, upravil Jan Herink, vydalo nakladatelství »Vyšehraď«,
obálku a obrazové přílohy hlubotiskem provedl V. Neubert a
synové, Praha-Smíchov. Brož. 95 K. ——Ani se tomu nechce
věřiti, že již za nedlouho budeme vzpomínati prvého výročí
odchodu našeho pana kardinála, jak jsme byli uvyklí jej na
zývati, a jehož typicky usměvavá tvář hlsdí na nás z titulní strany
»Památníku«, vydaného na jeho pamět. Není třeba připomínati,
čím v Pánu zesnulý byl českému lidu. Stačí jen čísti jeho závěť
plnou horoucí lásky ke všem lidem! i celému národu. Památník,
zachycující ve slovní části poslední okamžiky jeho života, závěť,
pohřeb a vzpomínku jeho nástupce na biskupském stolci králové
hradeckém, J. E. Dr. M. Píchy, přináší v obrazové části doku
mentární snímky z pohřbu, jež v naší mysli vybavují ony oka
mžiky, kdy jsme našeho pana kardinála doprovázeli na jeho
poslední cestě. Opravdu pietně vypravená kniha, s krásnými re
produkcemi, zůstane trvalou památkou nejen všem, kdož měli
příležitost v Pánu zesnulého poznati, ale i všem, kdož na osobně
jim neznámého vzpomínají jako na ušlechtilou postavu kněze
a vlastence. — Kk.

Popeleční středou
začíná postní do
ba. Postní dobou
označuje Církev
40Odennípřípravu na Velikonoce. Tímto číslem má
nám býti připomenut 40denní půst Spasitele, jenž
vzal na sebe naše hříchy a postem se připravoval
na zvěstování radostného Evangelia. 40 dní omý
val déšť při potopě hříšnou zemi. Čtyřicet roků mu
sili Israelité blouditi v poušti, dříve než směli vstou
piti do zaslíbené země. Čtyřicet dní se musil postiti
Mojžíš, a potom dostal pro lid desky Zákona.
Čtyřicet dní putoval prorok Eliáš o postě k hoře
Horeb, kde se mu dostalo významného zjevení.
Tímto způsobem bylo číslo 40 posvěceno v Písmě
kajícností, postem, očišťováním a milostí.
Postní doba má v latině své jméno od neděle, která
se nazývá »Ouadragesima«, to jest čtyřicátý den
před Vzkříšením Páně. Je to šestý týden před Ve
likonocemi. Jelikož se Církev v neděle nepostí, trval
by půst jenom třicet šest dní. Proto přidává ještě
čtyři dny nazpět a půst počíná již středou. Tato se
nazývá Popeleční, neboť přede Mší svatou kněz
světí popel z ratolestí, které byly svěceny na Květ
nou neděli minulého roku, a znamená jím čela vě
řících nebo jej sype na hlavy jejich se slovy: »Po
mni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíšl«
Jest to slavnostní uvedení do' postní doby.
Zvyk ten se zachoval z dávných dob křesťanství,
kdy na počátku postní doby byli veřejní kajícníci
tímto obřadem zasvěcení postu a pokání. Později
se tento významný obřad přenesl na všecky věřící.
Připomeňme si tedy v postní době, že náš život
může každé chvíle skončiti.
Církev svatá snaží se vším možným způsobempři
vésti nás k pokání. Nepředzpěvujenámradostného
»Alleluja«. Místo něho zpívá vážný nápěv, zvaný
»Traktus«. Ani »Gloria« se nedotkne našeho. slu
chu. Varhany zmlknou. S oltářů zmizí relikvie a
květiny. Kněz obléká se ve fialová roucha. Tímto
způsobem nás Církev chce soustřediti k oplakávání
našich hříchů a ukázati, jak vzpomínka na ně nás
má přiměti k pokání a k trpělivému nesení denního
kříže.
V prvních dobách křesťanství byl Čas postní nejen
přípravou na Velikonoce, ale i přípravou katechu
menů na křest svatý. Tím si vysvětlíme narážky na
křest, jež v době postní často v liturgit přicházejí.
V době postní burcuje nás Církev ze spánku hří
chu poukazem na věčné tresty. Předvádí nám život
plný námahy a utrpení Spasitele, jenž z lásky k nám
byl hotov trpěti za nás. Dává nám však také návod,
jak bychom se mohli zprostiti pout hříchů a jak
nabýti sil k novému životu. Jest to hlavně půst,
ke kterému nás vede a od něhož má celá doba své
jméno. Dalšími dobrými skutky jsou modlitba a
almužna. To, co jsme postem a jiným odříkáním
ušetřili na sobě, to máme rozdati těm, kteří strá
dají a hladoví.

Na prahu postní doby.
(Liturgická úvaha.)

Dr. Anna Masaryková: Nové mlýny na Novém Městě
pražském. Pokladů národního umění svazek 42. Tentokráte obrací
autorka nového svazečku »Pokladů« naši pozornost k občanské
mu obydlí, jímž jest jednopatrový dům v ulici »U nových mlý
nů« za kostelem sv. Klimenta. K domu přiléhající mlýn patříval
zámožné mlynářské rodině Michaloviců, jejíž potomek Václav
povolal si k výzdobě celého domu nejlepšího malíře pražského
v prvé polovině 19. století, Josefa Navrátila. Záliba pro historii
a romantismus, jež je znakem období t. zv. druhého rokoka,
projevuje se plně ve výzdobě Michalovcova, nyní pod jménem
Vávrova známého domu, a seznamuje nás s Navrátilovým umě
ním, jemuž se dostalo před nedlouhou dobou nového ocenění
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Místo pro adresu a frankotyp.

obsáhlou monografií. Autorčiným výstižným a srozumitelným
pojednáním, doplněným obvyklou serií výrazných reprodukcí,
řadí se nový svazeček rovnocenně po bok všem dosud vyda
ným. — Kk.

Vladimír Kučera: CtihodnýMartin Středa.VydalaBrněn
ská tiskárna, Brno, cena brož. K 2.50.

Bohuslav Balbín : Ctihodný P. Martin Středa.Stať z roku
1682. Přeložil a poznámkami s dodatkem opatřil Karel Otýpka.
Tiskem a nákladem Občanské tiskárny v Brně. Cena K 3-—.
V krátké době jednoho roku vycházejí dvě práce, obírající se
význačnou postavou jesuity ctihodného P. Martina Středy, hrdin
ného obránce Brna za války třicetileté. Podává-li prvé dílko
život a líčí podrobně ono období života, jež ctihodnému sluhovi
Božímu získalo slávu jakožto »nepochybnému zachránci Brna
a tím celé vlasti«, je Otýpkova práce pečlivým a poznámkami
bohatě doplněným překladem statě, kterou řádový spoludruh
Středův, historik Balbín, otiskl ve čtvrté knize svých »Miscel
laneí«. Obě dílka pak sledují ušlechtilý cíl: obrátiti naši pozor
nost k osobnosti svatého života a hrdinství a přiblížiti nám ji
z propadliště zapomenutí. To, co frýdecká brožurka »Naši svatí«
před nedávnem jen načrtávala, to obě shora uvedená dílka zví
davému čtenáři dokreslí a dostatečně osvětlí. Kk.

Zpívající mládí. Sbírka dětských písní. Na slova Dra. Č. Tomíško
složil Otto Albert Tichý. Vydalo nakladatelství u sv. Jindřicha
Bohuslav Rupp, Praha II., Jindřišská ulice. Cena brož. K 36.—.
Padesátdva texty obsahuje tato sbírka dětských písní z pera
autora, jenž svoji náklonnost k nejmenším vtělil do lehoučkých
veršů, dětsky pojatých a nesoucích se jedním směrem: k Bohu,
jenž obveseluje mladost. A s básníkem spojil se hudebník, při
oděv jeho verše hudbou, jež doplňujíc slovo, nalezla v lahod
ných nápěvech pravý výraz, jímž má se dětská píseň vyzna
čovati: melodičnost a snadnost. To se profesoru O. A. Tichému
plně podařilo, i když vážnější ráz některých melodií upomzne
nás na chorál. I doprovod vychází vstříc tím, že nikterak neza
těžuje doprovazeče svými požadavky. Sbírka skýtá bohatý výběr
všem, kdož pracují mezi dětmi a bude jim na dlouho vydatným
pramenem pro nejrůznější účely. Některé melodis (na př. Když
Tě vidím, můj Ježíšku, Siavíčkova koleda, Jak nemám zpívat
o Tobě) jistě brzy zdomácní. V každém ohledu představuje
sbírka zdařilý čin, jehož ohlas bude určitě trvalý. Kk.

MISIJNÍ KOUTEK.
MODLITBA A MISIE.

Vzorem každého obětavého a nezištného misionáře jest Ježíš
Kristus. On jako Bůh a člověk věděl, kterým silám děkuje
velkolepé dílo obrácení světa ve svém začátku a pokračování.
Ptáme se, které jsou ty hybné síly, jež tak podivuhodně při
spívají dílu šíření Kristova království? Jest to především pevná
a vytrvalá modlitba, drobné oběti a také ovšem hmotné pro
středky. Mnohý si myslí: Peníze světem vládnou. A přece mi
sionáři tak úspěšně pracují na duchovním dobývání světa často
s tak nepatrnou hmotnou pomocí. Peníze nezmohou všechno.
Teprve modlitba se stává vyživujícím nervem katolických misií.
Sv. apoštol Pavel se obrací často na svých cestách k prvním

křesťanským obcím s prosbou o modlitbu. Ve svých listech jim
píše: »... modlíce se v Duchu všelikou modlitbou a prosbou
každého času a k tomu konci bdíce ve vší vytrvalosti a pří
mluvě za všecky svaté (věřící); i za mne, aby mi bylo dáno
slovo, když otvírám ústa svá, bych neohroženě uváděl v zná
most tajemství Evangelia.« (Efes. 6, 18—19.)
A co činil apoštol Indie sv. František Xaverský? Po vyčerpá
vající denní práci odcházel na osamělé místo a velkou Část noci
zasvětil modlitbě, aby si vyprosil Božího požchnání. Svému
příteli do Evropy píše, aby prosil za něho Boha a na
bádal zejména děti, aby v modlitbách odporoučely Bohu jeho
činnost. Neboť co by mohl nebeský Otec odepříti nevinným a
čistým duším?
Sv. Petr Klaverský, otec Negrů a otrok otroků, připisoval ohro
mující výsledek své apoštolské práce modlitbě svého řeholního
spolubratra Alfonse Rodrigueza. Nestačí-li nám tyto důkazy,
přečtěme si jen dopisy našich misionářů! Stále prosí o almužnu
modlitby.
Kardinál Lavigerie, zachránce otroků, cenil modlitbu za misie
nade všecko. Když měl začíti misie tam, kde pro vražedné klima
umíral misionář za misionářem, tu zřídil ve své diecési klášter
karmelitek. Proč to učinil? Na to nám odpoví malá světice
v Lisieux. Žijíc v takovém uzavřeném klášteře, přijala takřka
za své dva misionáře a obětovala za ně svému nebeskému Snou
benci modlitby, dobrovolné sebezapírání a zvláště prudké bolesti
ve své nemoci.
Co pro nás z toho vyplývá? Povinnost nás všech křesťanů žádá,
abychom nejen dle svých sil rozmnožovali u nás počet těch,
kteří znají a milují Ježíše Krista, ale abychom se modlili i za
ty, kteří Ho mají nésti do prostor světadílů, které se dosud
neotevřely Jeho učení. (Ignis Seraphicus.«)

Antonín Špale: BIBLE, JEJÍ POSTAVYA DĚJE.
Vydal Jan Lebeda, Praha. Smysl vydání této knihy (500
stran dobrého tisku a papíru s 25 reprodukcemi v druhé části,
5 map) je vyznačen na konci úvodního »Slova k čtenáři«.
Má to býti střed mezi úplným Písmem svatým, které je na
poprve těžko pochopitelné a příliš dlouhé a mezi školní
dějepravou, která předpokládá výklad a doplnění kateche
tovo a jest dospělému příliš stručná. — Aby kniha byla co
nejlacinější, je vydána soukromě. Ti kdož ji objednají naším
prostřednictvím, obdrží ji (v celoplátěné vazbě) za 45 K,
mimo poštovného.

K BOHU. Modlitební kniha duchovního života katolické
inteligence. Vyšla již v III. vydání. V plátně vázaná 35 K.
Objednávky z ochoty vyřídíme.

OBRAZY PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA, pravá fotografie
v hnědém nebo černém odstínu, zasklené nebo v celuloido
vém rámečku, rozměr fotografie 23x17 cm. Cena: Zasklená
hnědá fotografie 30 K, černá 27 K, celuloidová (pouze černá
fotografie) 21 K. Možno obdržeti i samotné fotografie: hnědé
provedení 15 K, černé 12 K, vše mimo poštovného. Pohled
nice Pražského Jezulátka (pravá fotografie) kus 1 K.

Dobrovolné příspěvky na vydávání časopisu jsou vítány a budou, pokud si to dárce výslovně nezakáže, kvitovány.

VYCHÁZÍ S CÍRKEVNÍMSCHVÁLENÍM.
Vlastním nákladem Svatováclavské Ligy v Praze IV., Hradčanské náměstí číslo 8. - Redakce a administrace tamtéž. - Vychází
1. a 15. každého měsíce kromě července a srpna. - Redakční uzávěrka 5. a 20. každého měsíce. - Cena jednotlivého čísla 50 hal.
Předplatné na celý rok i s poštovní zásilkou 10 K. - Číslo pošt. spořitelny Praha 208.401, čís. telefonu 617-70. - Řídí redakční kruh.
- Odpovědný redaktor Josef Kozák, Praha.  Používání novinových známek povoleno ředitelstvím pošt a telegrafů pod
čís. 15.206/VII. ze dne 18. ledna 1936. - Dohlédací pošt. úřad Praha 11. - Vytiskla kniht. J. Bartl nást., Praha VII., Goethova 14.

Telefon 714-19.



List Svazu katolických mužů a Katolické akce

C.
Vychází čtrnáctidenně. —Ročník VII(XXIV.)—VPraze dne1. března 1942.

Dlahoslavená Anežko,

vzbuďpokoru v našich srdcích !
Tak bychom měli neustále volati k přední naší Pře
myslovně, jíž pokora získala pověst svatosti. Nebyla
to ovšem pokora podle obvyklého lidského nazírání,
pokora, rovnající se devotnímu patolízalství, ale po
kora hodná dobrého křesťana, jež před majestátem
Boží Velebnosti v prachuse koří a jež ustupuje ase
poddává vždy tam, kde jde o čest a slávu Nejsvětější
Trojice. Pravá pokora je poddanstvím duše vůči
jejímu Stvořiteli, Duchu nejdokonalejšímu, který stvo
řenou duši miluje a vede bezpečnou cestou do Svého
objetí.
Dnešní lidstvo, vedené jen tělem a jeho potřebami,
uznávající ducha jen proto, aby lépe sloužil potřebám
těla, vyznává falešnou pravdu: podřízenost duchovní
vůči žádostem a potřebám těla. Tělo a jeho pohodlí
přehlušilo tak potřeby ducha, že ten a jeho Stvořitel
jsou uznáváni jen potud, pokud hoví tělesným potře
bám. Nakloněná plocha hrubého materialismu, na níž
se lidstvo ocitlo, hrozí je strhnouti do nejhlubší pro
pasti bídy a. ponížení. Dnešní průměrná lidská duše,
jako otrok těla a jeho tužeb a potřeb, ztrácí na venek
obraz Božího podobenství, domnívá se viděti v Bohu
toliko dárce pozemských požitků, povinného dávati
z lásky a milosrdenství tyto pochybné a dočasné dary.
Proto, odpírá-li je Bůh, bouří se proti němu ubohé

lidské stvoření, vyčítá, reptá a konečně popírá samu
existenci Boží.
Z pokoření ducha vůči tělu rodí se pravý opak —
duchovní pýcha, jež se domnívá, že i Bůh má lidstvu
sloužiti pozemskými statky. Náš národ má v tom smě
ru tolik dobrých a pravdivých průpovědí, těm se ale
dnes vysmíváme jako zaostalým a hloupým přežitkům,
Dnešní jed pýchy a povýšenosti Božích dítek nad
samého Boha, jako zhoubná nemoc zachvacuje
1 duše věřící. Nečiní to navenek snad oním tak
surovým a bezohledným způsobem jako většina
duší plně zbloudivších, nebo vlažných, než přece
v hojnosti statků pozemských a v klidném životě to
hoto světa vidí jediný nebo aspoň hlavní projev Boží
lásky k nám. Není-li té hojnosti a klidu, jsou buď ne
spokojeni, nebo mají aspoň pocit nespravedlivého za
cházení s jejich láskou a oddaností Bohu. Ale již tu
je vidět pronikání pýchy padlých andělů, nedostatek
pravé pokory a důvěry v milosrdenství a lásku Otce
nebeského, který nepečuje jen o naše tělo, ale i o duši,
která je nesmrtelná a pro niž je uchystáno věčné ra
dování a blaženost.
Dnes chceme na nebeském Otci: Chléb náš vezdejší
dejž nám dnes! Aby se posvětilo Jeho Jméno a stala
se Jeho vůle jak v nebi, tak i na zemi, abychomsi

Anežce, polovici duše mé a srdečného milování výhradně hodné, nejjasnější královně, matce moji
nejmilejší a duši nade všechny mně zvlášť milé, Klára, nehodná děva Páně a neužitečná služebnice
služebnic Kristových, které v klášteře sv. Damiána přebývají, vzkazuje pozdrav...

Úvod čtvrtého dopisu sv. Kláry bl. Anežce Přemyslovně.



uvědomili svou nehodnost a prosili za ně, o to však
neprosíme. Jsme ohlušení tělem a, obracíme-li se k Bo
hu s uvedenou modlitbou, činíme tak ze zvyku a me
chanicky. Je nám třeba pokory, pokory, jaká zářila
Z postav svatých a světic Božích a kterou tak jasněukázalanašeblahoslavená© AnežkaPřemyslovna.
Kněžna mocného panujícího rodu obléká roucho chu
dé řeholnice, aby mohla sloužiti a lépe plniti přiká
zání Lásky, aby mohla v důvěrné pokoře přijímati
z rukou Páně další osudy svého Života. Utíkejme se
k ní, aby nás této pokoře učila, abychom ji vnesli do
většiny srdcí našeho národa, neboť jen tak, pravím se
vší vážností a důrazem, jen tak se staneme hodni i lep
šího života pozemského. Střezme se, neboť Bůh ne
bývá věčně posmíván a Boží trest může přijíti znena
dání. KŘIŠŤAN.

VÁCLAV RYNEŠ:

Flrob světcův.
(K svátku přenesení sv. Václava 4. března.)

Na konci I. tisíciletí po Kristu vypravuje mnich Kri
stián, Že kníže sv. Václav, když jednou procházel sta
veništěm své rotundy sv. Víta na pražském hradě,
prý prohodil slova žalmu: »Tuto odpočinutí mé na
věky věkův...« I když je možno, že do úst svatého
knížete, který tento chrám »z vůle Boží od základu
vystavěl a církevními okrasami znamenitě vystrojil«,
uvedená slova vložila až zbožnost doby pozdější, ne
bylo by přece nic zvláštního na představě, že si za
svůj poslední odpočinek vyvolil čtyřmi apsidami opa
třenou rotundu, rotundu, jež ani v budoucnosti V ze
mi neměla míti rovné, sám její stavebník. Že kníže
sv. Václav sám si přál zde odpočívati v blízkosti vzác
ného ostatku sv. Víta, jemuž chtěl rotundu zasvětiti.
Když krvavé jitro 28. září 929 v Staré Boleslavi uči
nilo konec jak životu knížete, tak 1jeho družiny, když
sv. kníže byl na místě samého činu pohřben, nepo
chybně se as zdálo, že jeho přání bylo zmařeno. A
přece nebylo. Věrní Václavovi kněží staroslovanské

ho obřadu to pravděpodobně byli, kteří se nejvíce
přičinili o to, že ze Staré Boleslavi bylo tělo mrtvého
knížete přeneseno na význačné místo zatím již ho
tové a vysvěcené svatovítské rotundy. Ne však již
jako obyčejný křesťan, nýbrž jako nový, pověstí divů
a zázraků slynoucí světec, byl kníže Václav v památ
ný den 4. března 932 za doprovodu věřících a kněží,
za zpěvu hymnůa písní, pohřben do jižní apsidy své
rotundy, na pravo od oltáře svatých dvanácti apo
štolů. Na svém hradě, ve své rotundě, v blízkosti ol
táře sv. Víta, jako světec a orodovník svého lidu,
nalezl kníže Václav své odpočinutí na věky věkův.
Jeho hrob, třebaže kolikrát změnil svou vnější úpra
vu, stal se pevným bodem v kolotání času, ve střídání
dob 1 generací, bodem, vůči němuž slabým byl 1 ne
úprosný jinak zub Času.

+

Neodolala zubu času rotunda Václavova. Když 28.
září 1060 shledal kníže Spytihněv, že ani rotunda ani
přiléhající kostelík sv. Vojtěcha nemohou pojmouti
lid k slavnosti přicházející, rozhodl se obojí zbořiti
a nahraditi jediným, novým, větším kostelem. Úmysl
jeho uvedl však ve skutek až bratr jeho a nástupce
Vratislav II. Avšak apsida s hrobem Václavovým,
nepochybně již zvláštním oltářem opatřeným, unikla
tehdy osudu ostatní rotundy. Došloť přičiněním bis
kupa Sebíře jen k jejímu rozšíření a zapojení do no
vostavby.
Minulo století jedenácté, dvanácté, třinácté Stále
odpočívalo tělo světcovo v blízkosti oltáře sv. apo
štolů na původním místě, v hrobě, zdobeném draho
cennými pokrývkami. Avšak na počáku 14. století
zjišťujeme, že světcova lebka při jeho těle uložena
nebyla, neboť na ni jako na drahocenný poklad své
země r. 1305 skládal slavnou přísahu u smrtelného
lože svého otce, krále Václava II., jeho syn a ná
stupce Václav III. O jedenačtyřicet let později (1346)
vnuk Václava II., český a římský král Karel, dal tuto
lebku opatřiti novou zlatou korunou, již pro sebe a
své nástupce — české krále — dal zhotoviti Ved'e
toho dal ji 1 obložiti ryzím zlatem.

Tajemství a pramen štěstí.
Stojime na prahu měsíce března, který podle Bollan
ďistů byl z prvních měsíců. V březnu prý byl svět
stvořen, v březnu byl Vykupitel počat, v březnu Kri
stus zemřel a v březnu prý buďe také konec světa. —
Nežli starým podáním věnujme více pozornosti slo
vům Evangelia, připaďajícího letos ma první neděli
březnovou: A pošesti dnech pojal Ježíš Petra,
Jakuba a Jana, bratra jeho, i uveďl je na horu vyso
kou. A proměnil se přeď nimi ...« (Mat. 17-1,2.)
Jedna věc je na líčení neobyčejně zajímavá. Kristus,
třebas má učenníků víc, volí si z nich pouze tři k nej
přesvědčivějšímu důkazu svého Božství. Tito tři mu
žové musili býti Kristu obzvláště milí. Vyznamenává
je totiž ještě při jiné příležitosti, a to těsně přeď do
bou svého největšího ponížení, přeď zajetím v Getse
manech. Jenom oni tři směli přistoupiti k Němu blíže,
když se krví potil a žádal Otce o odejmutí kalicha
utrpení. Tehdy však projevila se zcela lidská stránka
prostých smrtelníků; zatím co jejich Mistr proživai
smrtelná muka, oni spali... Při proměnění na hoře
si přejí věčně zůstat, — v Getsemanech prchají před
žoldnéři! V radosti obstáli, v bolesti nikoliv. Na hoře
Tábor jim Ježiš zjevil část svého Božství, aby jejich
víra byla utvrzena a přeď ničím neustoupila. Ale jak
krátkou pamět a málo vytrvalosti má liďská bytost!
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Radost a žal — tyto dvě sestry ďoprovázely neroz
lučně i Syna Božího na jeho pozemské pouti. Kudy
chodil, dobře činil, radoval se s radujícími a těšil za
rmoucené. Všuďy na cestách měl dosti posluchačů a
přátel, jenom pod křížem zůstal téměř opuštěn! Jest
to povzbuzením i výstrahou pro nás — neboť lidé
jsou stále stejní. Dnes Hosanna, zítra Ukřižuj! Aby
chom své pozemské štěstí nestavěli jen na lidech, ale
hleděli především své duši zajistiti opravdový vnitřní
mír a klid, který nám zůstane ve všech životních okol
nostech nejjistější oporou.
Měsíc březen budiž pro nás měsícem vážných úvaň,
do jaké míry je v našich slabých silách zajistiti si
trvalé a úplné Štěstí své i svých bližních kře
sťanskou. trpělivostí a ochotnou odevzdaností. Las
kavé slovo, radostný úsměv a pokorná obětavost,
to jsou tři veliké almužny, jež může kažďý člo
věk rozďávati na každďém kroku. Nepokláďdejme je
za prázdná a bezďuchá slova. Ani Bůh nemá rád
zatrpklou tvář. »Veselého dárce miluje Bůh,« pra
ví naše přísloví! Chceme-li udělati radost, vyko
nati dobrý skutek, pak spíše děkujme s úsměvem po
darovanému, že oď nás almužny přijal, ale netvařme
se povýšeně a pánovitě.
V měsíci březnu počíná příroda se chystati na nový
život. Zeleň zanedlouho. se rozjásá na keřích i stro
mech a v milionech poupat rozpukne jednoho rána



Avšak ještě před tím, po svém návratu do země roku
1333, ozdobil Karel hrob svého křestního patrona,
nalézající se v blízkosti oltáře sv. apoštolů, stříbrný
mi sochami dvanácti apoštolů. Ne na dlouho. Roku
1336 staly se sochy obětí peněžní tísně krále Jana.
Darem desátků stříbrných hor k ozdobě hrobů sv.
Václava a Vojtěcha snažil se později Jan odčiniti
svůj Čin.
Ač se Karel rozhodl nahraditi Spytihněvovu a Vrati
slavovu románskou stavbu novým gotickým dómem,
nechtěl původně nic měniti na kapli, v níž byl světcův
hrob. R. 1348 byl- sice vykopán tento hrob a arci
biskupem Arnoštem z pobídky a rozkazu a za pří
tomnosti jasného krále, pána Václava, jenž se zove
jinak Karel, z hrobu Václavova sebrány kosti a po
pel sv. mučedníka jakož i země, jež je obklopovala,
avšak po vyzdění hrobu byla tamtéž ve zvláštní olo
věné rakvi vložena, jak vykopaná země, tak i větší
část kostí světcových. Oltář nad hrobem zbudoval
prvý stavitel dómu Matyáš z Arrasu.
K zbourání starobylé kaple svatováclavské došlo až
v 60tých letech 14. století, když pokračovatel Maty
ášův Peter Parler dospěl v stavbě k blízkosti hrobu.
Novou gotickou kapli, oproti ostatnímu chrámu uza
vřenou,vybudoval rovněž Peter Parler. Avšak i tenkrát
nedotčen zůstal hrob světcův a ozdoben byl zlatou,
drahokamy vykládanou tumbou se světcovými ostat
ky. Oltář světcův byl vysvěcen 30. listopadu 1367.
Později byla kaple vyzdobena jak Parleřovou sochou
světce, tak i polodrahokamy, obrazy z utrpení Kri
stova a vyobrazením donátorů. Na čelní straně dra
hocenné tumby Václavovy, jež pozdějším pokolením
zůstala dědictvím po velkém králi, byla v oblacích
mezi dvěma anděly znázorněna ruka Kristova, pod
ní světec s korunou, s orlicí na praporci a se lvem
na štítě. Nejníže bylo poprsí Karlovo a jeho choti.
Na podélné: straně tumby byly znázorněny různé vý
jevy, světci, biskupové a velmoži.
Otcova dědictví synové neudrželi. Ještě před koncem
14. století chtěl sáhnouti na výzdobu zlaté tumby Jan
Zhořelecký. Neučinil-li tak, neunikla její nádhera
r. 1420 finančním potřebám krále Zikmunda a jeho

jaro. Všechno zapomene na ledový sníh a mrazivý
příkrov. Doveďe i srdce člověka roztát a bez sobectví
a všech postranních úmyslů, zcela po vzoru františ
kánského světce, osloviti své překvapené okolí hře
jivým a teplým slovem lásky... ?
Je to možné? Čeho je k tomu zapotřebí? — Pokory
a dobré vůle! Povšimněme si svatého Františka. Jeho
život se podobal radostné a šťastné plavbě uprostřed
rozbouřených vln tehdejší doby. On, tichý a pokorný
tlumočník lásky, spatřoval ve svých bližních bratry
v Kristu, ano i v přírodě, ať živé či mrtvé, viděl krás
nou zahradu, naplňující srdce člověka blahem při pou
hém pohledu. Když lidé nechtěli poslouchati, mluvil-li
neustále o jednom tématu, o velké lásce Boži k tvor
stvu, postavil se na břeh a kázal moři a rybám. Jeho
srdce překypovalo vroucností a nadďpozemským ště
stím. Byl to usměvavý světec, jemuž žíti znamenalo
neustále se radovati. Smysl pro přírodu jest u něho
až dojemný. Ona jest mu nástrojem, na němž se sám
doprovází ve zbožném chvalozpěvu, jest mu prostřed
kem, nikoliv však cílem! Lásku nalézá všude: na polní
Cestě, u květin, u zvířat, nejméně však u lidí, ačkoliv
usiluje ze všeho nejvíce, aby právě svět pochopil, že
Kristova slova: »Nebudete-li jako maličcí, nevejdete
do království...«, byla míněna doslovně a dooprav
dy. Obyčejně přistupují totiž křesťané k oslavě Boží
S příliš velkou, ale před Bohem lacinou obřadnosti.

Preface.
Tichou modlitbou za
končili jsme příprav
né modlitby, v nichž
jsme povětšině prosili
milosrdenství Boží za
smír a dar pravého úmyslu k přinášení oběti nej
světější. Nyní se již blížíme k samotnému středu
Mše svaté, k proměňování. Začínáme prefací, která
je předmluvou, uvádějící nás k přesvatým tajem
stvím, která budou následovati.
Preface jest nejkrásnějším chvalozpěvem celé litur
gie Církve katolické. I po stránce literární má ne
smírný význam a cenu. Do Mše svaté zavedla Cír
kev svatá prefaci po příkladu Pána Ježíše, který
dříve než proměnil chléb a víno ve své Nejsvětější
Tělo a Krev, vzdal Bohu chválu a díky. Kristus
Pán zpíval s apoštoly střídavě s modlitbami žalmy
112—117, v nichž se ozývá chvála Bohu s radost
ným Alleluja.
V římském misále máme celkem 15 prefací, k nimž
přistupuje šestnáctá preface k sv. Janu Nepomu
ckému, povolená a zařazená teprve nedávno. Ob
sahem svým jednotlivé preface odpovídají době,
slavnosti, nebo svátku, které se slaví a pro něž
jsou určeny. Každá preface skládá se ze tří částí:
Úvodního slova, vlastní preface a zakončení. Úvod
a zakončení je při každé prefaci stejný.
Poslední slova tiché modlitby: »Po všechny věky
věkův« a odpověď: »Amen« jsou pronášena kně
zem buď hlasitě, anebo zpívána. Po tomto skon
čení modlitby a začátku chvalozpěvu, zdraví kněz
věřící známým pozdravem: »Pán s vámi!« Neo
brací se však k nim, nýbrž zůstává obrácen tváří
k oltáři, poněvadž na něm za okamžik bude sám
Syn Boží. Pozdravem a odpovědí přejí si kněz a
věřící navzájem milosti, aby důstojně a zbožně
mohli nejsvětější tajemství vykonati. Ruce kněze
spočívají na oltáři. Při slovech: »Sursum corda —
Vzhůru srdce«, pozdvihuje však ruce, aby nazna
čil naši touhu po věcech nebeských. Ano, srdcem,
myslí, ne pouhými slovy, musíme tuto touhu pro
jeviti. Věřící odpovídají: »Habemus ad Dominum
— Máme je povznesena k Hospodinu«. Jak je to
důležito, aby člověk byl ve stavu milosti posvěcu
jící a nestal se při těchto slovech lhářem. Srdce
naše musí býti obrácena k Bohu, nikoli hříchem
proti Bohu.
Za tuto odhodlanost a radostnou odpověď lidu
děkuje kněz ihned dalšími slovy: »Díky vzdďávejme
Pánu Bohu našemu,« při čemž pozdvihuje ruce
i oči ke kříži. »Hodno a spravedlivo jest,« odpo
vídá lid. Za nesčíslná dobrodiní jest naší povin
ností děkovati Bohu. »Vpravďě hoďno a spraved
řivo jest, slušno a spasitelno vždy a všude díky
vzdávati...«, pokračuje dále kněz. Za všechno, co
nám dobrota, milosrdenství nebo spravedlnost
Boží nadělí, za to všechno jsme povinní děkovati.
To všechno slouží naší spáse.
Několika větami jest pak vyjádřeno tajemství po
svátné doby nebo svátku v další části preface.
Smysl zakončení preface jest pak asi tento: Celá
země, všechno tvorstvo Boha oslavuje, především
však andělé a svatí v nebi, kteří jsou Bohu blízko
a patří na Něho tváří v tvář. My ubozí lidé, vě
domi jsouce si své hříšnosti, odvažujeme se spo
lečně s nimi volati věčný chvalozpěv: >»Svatý,
svatý, svatý, Pán Bůh zástupův, plná jsou nebesa

Mše svatá 

obět nejsvětější.

i země slávy tvé! Hosanna na výsostech...« První
tato část nebeského chvalozpěvu velebí nejsvětější
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Trojici. Dalšími pak slovy: »Požehnaný, jenž při
chází ve jménu Páně, Hosanna na výsostech« Ví
táme Spasitele, který se chystá sestoupiti na oltář.
Nezpívá ani nemodlí se kněz tato slova hlasitě,
nýbrž skloněn nad oltářem se sepjatýma rukama
pronáší slova ta na znamení, že není hoden při
pojiti se k jásavým zpěvům nebeského dvora. Při
slovech: »Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páev
ně«, znamená se svatým křížem.

žoldnéřů. Na oltáři zbyla jen schránka, ozdobená pěk
nými pokrývkami...
V době krále Vladislava II. dostalo se kapli malířské
výzdoby ze Života světcova as v třiceti obrazech.
Tehdy bylo věnováno do chrámu Vladislavem i stří
brné světcovo poprsí, zdobící dnes jeho tumbu.
Dotkl-li se zhoubný požár Hradčan r. 1541 památné
kaple, ušetřil přece světcova náhrobku.
Chudý světcův hrob došel zvelebení v druhé polovině
17. století, v době balbínovské a pešinovské národní
a katolické renesance. V říjnu a listopadu r. 1671
dal ctitel světcův, arcibiskup Matouš Ferdinand Zou
bek z Bílenberku, obložiti mensu původního oltáře
deskami z bílého a červeného mramoru. 22. listopadu
1671 byl oltář konsekrován. Rohy oltáře tehdy zdobili
z kamene tesaní lvové se svícny; na oltáři byla umí
stěna stříbrná světcova socha s dvěma stříbrnými an
děly a šesti stříbrnými svícny. Tabernákl z českých
polodrahokamů věnoval na oltář král Leopold I.
Minulo století sedmnácté, osmnácté. Napoleonské vál
ky počátkem 19. století ochudily oltář o jeho stříbr
nou výzdobu. Nahradila ji dřevěná. Štědrý dar metro
politního probošta Antonína Hory z r. 1905 umožnil
zřízení nového, důstojnějšího oltáře. Spoluprací bis
kupa svaté paměti Antonína Podlahy a stavitele dó
mu Kamila Hilberta došlo r. 1911 k otevření hrobu
světcova. V letech následujících došlo pak k vybu
dování dnešního náhrobku a oltáře tak, aby svým
tvarem připomínaly oltář a náhrobek z doby Karlovy.

Zapominají, že Bůh na člověku žádá výslovně jen
jedno jediné: lásku. A právě tento dar se zdráháme
nejčastěji obětovati, milujeme svou sobeckost více,
než Jeho, nabízíme bezcenné tretky, jen abychom ne
musili odhaliti svou duši v celé, hříchem poskvrněné
náklonnosti. Svědomí by se jistě ozvalo a řeklo by
nám: Jsi ješitný, sobecký, domýšlivý. Jak neradi o so
bě slyšíme tato slova!
Uklidňujeme se všelijak. Ale pokorně pokleknouti
v chrámě na drsnou dlažbu, i když třeba vůbec nikdo
není přítomen, jen On, vyznati se ze své povrchnosti,
uzavříti s Ním osobní a důvěrné přátelství, takové,
jaké cítily svaté ďuše, a odcházet pak s radostným
úsměvem ke své denní práci, toto zřídlo míjíme. Vnést
do svého všedního prostřeďí hoďně upřímnosti, od
pustit, smířit se s bližním, nepomlouvat a neodsuzo
vat — jedním slovem, žíti vskutku křesťansky, ve
shoďě s Pravdou a Zákonem, toho nechápeme.
A přece zde jsme u tajemství a pramene štěstí. Do
kážeme-li zvítěziti trvale sami naď sebou, máme ve
své duši pokoj, který svět dáti nemůže. Jazýček vah
našeho svědomí bude udržovati misku vnitřního míru
na pevném bodu, nebudeme více škarohlíďy, nýbrž
svět se stane okamžitě — i při všech vadách, které
ovšem nezmizí — krásnějším, bude k nám promlou
vati o velké lásce Boží a ve shonu dneuslyšíme nejen
příboj života, ale zároveň laskavý hlas Pána, mají
cího moc nad veškerým živlem. V. Z.
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P. DR. JAN URBAN O. F.M:

Vzrůst osobnosti.
Někdo si zakládá zahradu. Jest otázka, k čemuji
chce. Buď ji chce pro osvěžení, pro okrasu a vzhled
okolí svého domu, nebo míní z ní míti pro sebe a pro
jiné věcný užitek. V prvém případě obstará a zasází
okrasné keře různých barev, vůní a vzhledu, v dru
hém zasází ovocné stromky nebo zeleninu a pod. —
Hodnota prvého druhu úpravy jest ve zjevné kráse,
avšak bez vnitřní další ceny, hodnota druhého způ
sobu jest ve vnitřní ceně plodu, při skromné vnější
kráse a úpravě a zajímavosti.
Ti tedy, kteří se chtějí oddati duchovnímu životu ji
nak, než jej pojímá Církev svatá, soudí účel a povahu
duchovního života podle jeho libosti, podle účinku,
jaký vzbuzuje v jejich náboženském citu a zkušenosti.
Mají tedy jeho míru a jeho posudek v sobě. Zcela
jinak, ano podstatně a diametrálně jinak jest tomu
u nás katolíků: Naše míra všeho není v nás, v naší
zkušenosti, nýbrž v Bohu. Nevěnujeme se práci na
vzrůstu své duše jen a ani hlavně pro svou útěchu
a zkušenost, pro vnitřní zanícení, nýbrž prvním
smyslem a účelem naší duchovní práce jest, aby byl
Bůh v našem životě více veleben a ctěn, aby se tedy
jeho vůle v nás dokonaleji uskutečnila. O tu nám jde.
Jde tedy ne o vnější krásu a požitek, ani o sladkost
a vůní, nýbrž o plody, které se musí pracně a často
bez zanícení, dobývati. Jde o ovoce pro Život a věč
nost.
Není vám tedy jasno, přátelé, že úkoly duchovního
člověka nejsou zvratné, nejsou jen pro něho, nýbrž
že se dokonce musí zříci jejich plodů a oddaně my
sliti na plnění Božských ideálů a na užitek pro bližní?
A tu tedy opět přicházím k tomu, o čem jsem se po
sledně jen letmo zmínil, že výsledkem naší modlitby
čili našeho obcování s Bohem není jen vnitřní rozní
cení k lásce a odhodlanosti, nýbrž že musí vyústiti
v životní rozhodnutí. To by konečněkaždý chá
pal a také by se nad tím nikdo nepozastavoval, kdy
bychom snad myslili tímto rozhodnutím určitý dobrý
skutek, dobrou pomoc druhému nebo cokoli pěkného
a milého. Ale my tím myslíme něco těžšího. Nevím,
zda si někdo z vás vzpomene, že jsem v 10. čísle min.
roku věnoval celé jedno pojednání důležitému před
mětu o praktickém smyslu duchovního života, který
spočívá ne v nějakém jednotlivém úkonu, nýbrž ve
změně povahy a vlastností. Nuže, zde jsem u jednoho
výsledku: Účinek modlitby musí směřovati k takové
změně. Třebas jest ovšem také dobré, když se roz
hodneme k nějakému jednotlivému činu, který odpo
vídá obsahu naší úvahy, přece jen vlastní úkol pravi
delného jednání s Pánem Bohem jest stálá práce na
vzrůstu naší osobnosti. Tak bude nutno, abyste
se rozhodli, kteří se věnujete častému styku s Bohem,
že se toho dne opět o hodně zmenší vaše prchlivost,
vaše sobectví, vaše pohodlnost, vaše lhostejnost k dru
hým a jejich potřebám duchovním i hmotným, vaše
sebeláska, vaše odsuzování bližních a pod.
Jenže nerozumějte tomuto pokynu tak, jako byste
měli denně mířiti na jiný cíl: jde-li nám o to, abychom
rostli v duchovní osobnost, nebudeme hotovi ani za
den, ani za týden, ani za rok. Nebyli bychom hotovi,
ani kdybychom denně měnili své úmysly, byť byly
sebe lepší. Či stačilo nám, řekněte sami, říci si: »Již
se nenechám unést vzrušením, již mne nenapadneta
neb ona myšlenka?« Jistě dobře víte, Že jsme spíše
častěji zklamáni svou nespolehlivostí, v níž tak snad
no sklouzneme opět do týchž slabostí, jimž jsme již



tolikrát slibovali konec. Proto je nutno věnovati delší
dobu pozornost jedné a téže nedobré náklonnosti. A
k té právě másměřovati naše rozhodnutí z vnitřního
obcování s Bohem, čili z vnitřní modlitby. Tu mí však
někdo řekne: »Zde jest, zdá se mi, nedůslednost.
Vždyť jistě každý uvažuje ve své modlitbě pokaždé
o jiném předmětu. Jakpak tedy mohou směřovati růz
né úvahy k témuž rozhodnutí?« Zcela správně. Proto
také jsme řekli, že 1 jednotlivá a vždy nová rozhod
nutí nejsou bez užitku. Než na druhé straně sam! uvi
díte, že lze téměř vždy vyústiti úvahou v tom směru,
jaký právě potřebujeme. A nemyslete, že by tím byla
logika úvahy nějak znásilněna. Ovšem, že nemůžeme
načerpati z každého předmětu rozhodnutí k nějakému
zcela odlehlému, jinému a jednotlivému předmětu. A
však vždy jest možno vyjíti z úvahy o Bohu k jedné
a téže široké a hluboké základně, o kterou se u nás
jedná. Řekněme si to na příkladu: Tak má někdo znás
co dělat s náladovostí. Pro nic a za nic jest jednou
přívětivý a mírný, pro nic a za nic je nevrlý, podrá
žděný a protivný. Jistě nikdo nepochybuje, že taková
náladovost jest slabostí velmi ubohou, která nepatří
k osobnosti věřícího člověka. Koho však má v moci,
nezbaví se jí hned tak. Ale doufejme, že má rozhod
nou vůli říditi se duchem Krista Pána a ne náladou.
A když potom se denně nebo často ponoří do vnitřní
modlitby a uvažuje o různých božských věcech, má se
snažit, aby tak dlouho obracel výsledek svého styku
s Pánem Bohem na odstranění své náladovosti, do
kud jí značně podléhá. A tak přemýšlí jednou třebas
o slovech Spasitelových: »Blahoslavení čistého srdce,
neboť Boha viděti budou.« Nalezneme v těchto slo
vech nějaký náznak své náladovosti? Zdá se, že ne,
a přece při dobré úvaze pozná, že náladovost pochází
z jeho sebelásky, ve které vždy vyhoví svým citům.
Avšak sebeláska odporuje čistotě srdce a proto může
člověk výborně vyjíti z této úvahy rozhodnutím, že
očistí své srdce čili svoje city od sebelásky a bude se
vždy říditi rozumnými důvody a ne vzrušenými city.
Nebo jindy bychom uvažovali o slovech: »Kdo chce
za mnou přijíti, zapři sebe sám!« Opět v nich nalez
neme důvod k překonání náladovosti, protože právě
ona vyžaduje v našem případě hlavní sebezapření.
Nebo opět: »Milovati budeš bližního svého jako sebe
sama.« Necítíte, jak tato slova vlní naši náladovost,
která se tak často dotýká lásky našeho okolí? Nebo
zcela jiná slova: »Dokonalí buďte, jako Otec váš ne
beský dokonalý jest.« Jest však ten dokonalým, kdo
se místo duchem a rozumem, řídí takřka tím, jak se
vyspal a jaký byl ráno vítr? Tedy vidíte, jak jest mož
no z různých předmětů, o nichž uvažujeme, vyjíti
k témuž rozhodnutí.
A teď si představte, jak musí působiti na denní život
poctivého křesťana, když denně pohlíží delší dobu na
náš božský vzor Ježíše Krista a když vidí denně s růz
ných stran svou určitou, Kristu Pánu odporující vlast
nost, v pravém světle. Není to jakési stálé otesávání,
broušení, modelování vnitřního života různými má
stroji a různými důvody? Zde vidíte, jak jest s jedné
strany rozhodnutí užitečné a silné, ale s druhé strany
jak vyžaduje vytrvalosti a neúnavnosti, která ovšem
málo chutná lidem, kteří hledají ve styku s Bohem
jen sladké city pro své uspokojení, ale vyhýbají se
vážným požadavkům božské vůle. Zde jasně vidíte,
jak těžiště katolického duchovního života jest mimo
člověka, v Bohu, a jak naopak těžiště jiných duchov
ních směrů nechává nebo klade těžiště do člověka,
kolem něhož se Bůh otáčí jako kolem hlavního cíle.
Kdo přemýšlí o nejvzdálenějších a nejprvnějších zá
kladech různých náboženských názorů, shledá tento
princip ve všech rozdílech.

Vidíte, že mluvíme při rozhodnutí, plynoucím z mod
litby, zatím jen o určitých úchylkách našich od du
chovních ideálů. Šlo nám tedy doposud jen o odstra
nění křivých vlastností. Jen dodávám, že se 'tedy
obrací rozhodnutí z modlitby tak dlouho k odstra
nění jedné chyby, dokud trvá, a když skoro úplně
zmizí, přejdeme k další a tak měníme: postupně, ale
vytrvale, svůj život k vyšším cílům.
Ale předmětem rozhodnutí nemusí býti jen vášeň
nebo křivá vlastnost. Kdo již tak pokročil, Že nenajde
na sobě znatelnějších nekřesťanských sklonů, — ale
velmi, velmi vás varují, abyste tomu hned tak nevě
řili, — obrátí svou snahu k tomu, aby si navykl po
stupně dobré vlastnosti, jak jimi dýchá evangelium
Kristovo: zbožnost a život v přítomnosti Boží, odda
nost do jeho vůle, klid a trpělivost, povahu pevnou
v křesťanských zásadách, ochotu ke službě z lásky
a pod. Tušíte již, že bych zde opět řekl, jak můžeme
z každé úvahy načerpati posilu pro každou z těchto
křesťanských ctností.
A pro úplnost ještě, třetí doplněk: Máme-li delší dobu
nějaké utrpení nebo bolest, můžeme rovněž z denního
styku s Pánem Bohem čerpati pro ně sílu a útěchu,
denně můžeme posilovati své duchovní stanovisko
k nim.
Vidíte tedy, že plod rozjímání není jen jako květ,
který si náhodou pro chvilkovou útěchu zastrčíme na
kabát, nýbrž že musí býti výživnou plodinou, třebas
mnohdy nevzhlednou, ano i nechutnou.
A nyní, když se podíváme zpět, neřekneme si: Jací
by to byli křesťané, jaké by to byly osobnosti, které
by nepatřily ke křesťanství jen jménem a křestním
listem, nýbrž byli prostoupeni v celém smýšlení 1v ce
lém zjevu do hloubky duše duchem Páně!? Neříkáme:
Řekni mi, s kým obcuješ a řeknu ti, jaký jsi? A není
tedy pravdou: Kdoobcuje tak často s Kristem, jest
jako On?

MARIE ŠTECHOVÁ:

Dlahoslavená
Anežka Přemyslovna.
Blahoslavená Anežka Přemyslovna pocházela také
z rodu Přemyslovců, našich panujících knížat a králů
— jako svatá Ludmila, svatý Václav a blahoslavená
Mlada. Anežka byla dcerou krále Přemysla OtakaraI.
a jeho druhé manželky Konstancie. Narodila se ko
lem roku 1211.
Tato česká princezna stala se ve své době velmislav
nou tím, že dala přednost klášteru před císařskou ko
runou, jak vesměs vyprávějí legendy, rozšířené a do
chované dodnes hlavně v Německu.
Český král měl tehdy postavení velmi významné a
proto krok české princezny, která odchází z králov
ského domova, aby žila v klášteře nejchudobnějším,
klášteře Klarisek, který založila na Františku — vzbu
dil v tehdejšímsvětě značný rozruch.
Blahoslavená Anežka je milovnicí chudoby, a tohoto
jejího rysu, jenž jest u ní nejvýznačnějším, je třeba
blíže si povšimnouti.
Řád Klarisek byl duchovním dílem svatého Františka
z Assisi a svaté Kláry. Dvanácté století, do něhož
spadá život svatého Františka z Assisi, bylo pro kře
sťanství dobou velkého vypětí. Učenci, umělci, archi
tekti, university a umělecké dílny Evropy slouží kul
tuře křesťanské. Kláštery mají vedoucí postavení jako
sídla učenosti a hospodářského rozkvětu, množí se
stavby chrámů a svatyň. Toto velké rozpětí mělo své
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stinné stránky, jak slyšíme z kázání slavných kaza
telů a oprávců mravů té doby. Lidé přikládali větší
cenu velikosti a mnohosti děl pro Církev — než jejich
vnitřní čistotě a opravdovosti. Bylo nebezpečí, že vel
ká moc Církve bude zneužita některými křesťany
k zevní okázalosti a zvnějšnění křesťanství — bylo
nebezpečí, že lidé zapomenou, v čem je síla a moc
křesťanství.
»Království mé není z tohoto světa,« řekl Kristus těm,
kteří toužili po říši pozemské, po moci světské. Na
uka Kristova nemá také ničeho, v čem by mohli na
jíti zálibu lidé světa, kteří se starají jen o svoje po
hodlí a o svůj osobní blahobyt. Evangeliumje posel
ství pro ty, kteří hledají pravý Život duše.
Svatý František z Assisi přichází v této době, aby
znovu obrátil pozornost duší na to, v čem je střed
a základ nauky Kristovy. Říká lidem znovu se svřcho
vanou prostotou, že království Kristovo není s tohoto
světa, i když jsou na tomto světě tak krásné věci,
Bohem stvořené, jako je bratr vítr, sestra voda, krásné
lesy a louky, zalévané žárem Božího slunce. Městy
a vesnicemi italskými prochází tento assiský chudá
ček, jak mu říkají, milovník chudoby.
Hlasatel chudoby říká znovu lidské duši, aby nepe
čovala tolik o to, co bude jísti a píti a čím se bude
odívati. Jsou věcí mnohem důležitější, které zvěděti
by měla ke svému pokoji a ke své spáse.
Čím méně starostí si naložíme na svá bedra, tím lépe
se nám půjde za Kristem, tím více radostí se dočká
me zde 1 v životě věčném.
Hlas Františkův a zprávy o jeho divech a zázracích
rozléhají se Evropou. Jeho učení chápou se jeho žáci
— Menší bratři — Minorité — procházející také na
šimi zeměmi. Mezi těmi, kdož naslouchá s obdivem
všemu, co slyší o zakladateli nového řádu, je i česká
princezna, královská dcera — Anežka Přemyslovna.
Píše do Damiána (do Italie) svaté Kláře, která Fran
tiška přežila a dle jehož vzoru zřídila Život svůj a
svých sester. Svatá Klára znala světce osobně a pro
nikla jeho duši tak, že pochopila každé jeho slovo,
každý jeho záměr. Od jeho smrti bude tu stát jako
věrná strážkyně jeho odkazu. A byť by přišel kdokoli
a radil jí a říkal, že svatý František to chtěl a ono
nechtěl, zůstane pevně stát při jeho ideálu Neustoupí
v ničem ani na krok. i když se jí radí muži učenými
a mocnými hodnostáři, aby zmírnila předpisy snad
příliš přísné, podle nichž chce následovati světce v řá
dovém životě.
A v tomto úsilí o zachování pravé, původní řehole
Františkovy — o zachování pravého ducha chudoby
v řádu Františkánů — nalézá nejvydatnější spojen
kyni v české princezně Anežce. Čtyři listy svaté Klá
ry, zachované v knihovně Ambrosiánské v Miláně,
jsou nám toho důkazem. Tak se stala česká princezna
přímou duchovní dcerou svatého Františka z Assisi —
a jeho statečnou vyznavačkou.
Žádá znovu a znovu papeže o zachování původního
řádu, zavedeného svatým Františkem, vzdává se pro
svůj klášter na Františku jakýchkoli majetků a chce
žíti se svými řeholními sestrami tak chudě, co nej
chuději, jako žil svatý hlasatel chudoby.
Toto duchovní oproštění dcery královské jest hrdin
ným činem, který působil na současníky jako velký,
svatý příklad. Vidíme, jak křesťanství v naší světici
ukazuje našemu národu, oč výše je všechno duchovní,
nad věcmi celého světa. V ďobě nadvlády jednotli
vých stavů, v době tak zvaného zřízení feudálního,
kdy stavovská práva každého člověka přesně byla od
měřena, kdy i rouchem a obydlím musel se odlišovat
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měšťan od zemana a sedlák od pána, svobodný od
nesvobodného — česká princezna přijímá ve svém
klášteře chudé a přijímá almužnu jako chudá, sku
tečně chudá řeholnice — nechtíc se odlišovati od
nikoho. Apoštolka chudoby duchovní byla u nás z ro
du královského!
Ale byla nejen apoštolkou chudoby — byla i její sta
tečnou ochránkyní. Z listů svaté Kláry vidíme, jak
neústupně obě světice hájily odkaz Františkův. Ta
ková důslednost svědčí o pronikavém duchu. Duch
statečný musí dbáti toho, aby se znemožnilo jakékoli
smlouvání a obchodování s ideály. Když se začne
ustupovat v jedné malé věci, pak ustupujeme v dal
ších a dalších, až na konec se pód námi propadnou
všechny velké věci. Velké věci mizí, když si dovolu
jeme je opouštět v malém.
Známe, jak hřích začíná. Malý ústupek hříchu —
pak ještě jeden, dva, tři, čtyři — a na konec se hříchuvzdávámedocela.Aprávětakjetospravdoua sži
votem křesťanským. Když připustíme pro sebe různá
ulehčení a zpříjemnění a když si dovolujeme zaři
zovati svůj život tak, jak nám se to líbí, pak je po
křesťanství brzy veta. Lidé, kteří si dělají církev nebo
nauku dle toho, jak se jim tolíbí, rozejdou se brzy
s pravdou.
A nezapomeňme nikdy, že naše česká princezna se
svatou Klárou stály neochvějně při odkazu svatého
Františka, že byly věrnými spojenci jeho, když už
světec sám nemohl brániti své dílo. A tím se staly
také věrnými vyznavačkami nauky Kristovy, kterou
pochopily v ryzosti a čistotě.
Blahoslavená Anežka se zobrazuje se symbolem be
ránka, protože sv. Anežka Římská, jejíž svátek při
padá na 21. ledna, její jmenovkyně a předchůdkyně,
se oslavuje jako snoubenka Beránka Božího. Tento
symbol je krásný, připomíná věrnost, čistotu, oběta
vost duše. Zakladatelka Klarisek v Čechách vyznačo
vala se však nejen láskou a věrnostík nauce Kristově,
ale i statečností a vytrvalostí v jejím hájení.
Když Anežka umírá v klášteře na Františku — dne
2. března 1282 — jsou ulice a náměstí Prahy pokryty
mrtvolami morem a hladem zemřelých Pražanů. Je
to v těžké době, po smrti Přemysla Otakara II., bratra
Anežčina, který padl na poli Moravském. Po celých
čtrnácte dní hrnuli se lidé do kláštera na Františku,
a loučili se tklivě s mrtvou řeholnicí, jejíž nepohřbené
tělo vydávalo nebeskou vůni. Dnes nevíme ani, kde
tělo bylo pohřbeno, nebo kam přeneseno.
Války husitské, které způsobily tolik pronikavých pře
měn v naší zemi, oddálily svatořečení. Doufejme, že
naše doba, kdy národ se vrací,.k duchovním kořenům
země, dočká se svatořečení ženy, která měla tak hlu
boké porozumění pro všechno, z čeho duše žije, co
duši zdvihá.

Když sv. Alfons. z Liguori šel jednou kolemnějakého
vozky, který vytrvale znesvěcoval svaté jméno Páně,
otázal se ho, odkud je. Vozka odpověděl, že přece je
z Neapole. Nato sv. Alfons vtipně odpověděl: To asi
není pravda. Tys z pekla. Vozka se urazil, načež mu
sv. Alfons odpověděl: Ano, z pekla, protože v pekle
se rouhají svatému jménu Božímu. To je řeč pekla.
Když tedy nedovedeš jinak snaď aní mluviti, než abys
zneuctíval přesvatá jména Boží, jsi odtamtud!



FILM.
K filmu »Sedm havranů«.
Mezi filmem a divadlem vždy byla nepřeklenutelná propast.
Fium a divadio jsou dva různé a sobě protivné prvky. Každý
jest opakem druhého a právě proto, čím opsývá jeden, postrádá
druhý. Kdyby tedy bylo možno výhody obou spojiti v jedno,
byl by tu nedozírný rozsah nových úspěšných možností pro oba.
Jenže, spojiti výhody dvou konkurenčních extrémů je těžkým
probiémem, téměř neřešitelným. Ale to je jeden z mnoha pro
biémů.
Zdá se však, že nový pohádkový film »Sedm havranů« přináší
drobný, ale dobrý a hodnotný příspěvek k tomuto problému.
Slučuje totiž kiady filmu i divadia a dává vyrůsti novému dílu,
které dvojnásobně uchvacuje svou působivostí: Jako film i jako
divadlo. Aie to, že tvůrci filmu zvouli za vyjadřovací formu
loutky, přineslo a ukázalo další možnost a cestu technice filmu.
Loutkový film s pohádkou »Sedm havranů« je tedy průkop
nickým filmem nového směru. 6
V něm umělec-filmař se shodl s umělcem loutkařem a ten s vý
tvarníkem. A tak jako u filmu kresleného a malovaného praco
val maiíř, pracoval zde loutkař stejně obtížně a stejně přesně.
Loutkový film je nový typ filmu, který má nad kresleným tu
výhodu, že lépe zakresiuje plastiku, prostor a skutečnost. A
přesto, že loutkový film stojí jeho technického tvůrce nepřed
stavitelně úmornou práci, je mnohem snáze vytvořitelný, než
film kreslený. Při tom je to film dokonalý a ukázal rozsáhlé
cesty do budoucna.
Moc kletby je záklaďem děje pohádky, v níž netrpělivý otec
proklel v rozčilení svých sedm synů. Ti se proměnili v havrany
a odiétli kamsi na skleněnou horu, kam není přístupu. Když
pak jejich sestřička, z lásky k níž se to neštěstí stalo, dospěla
a tom se dověděla, odhodlává se je nalézti a vysvoboditi. Hledá
a pátrá marně v hlubokých lesích a všude, a pak sejí zjeví víla.
Své bratry může vysvoboditi tak, že bude po sedm let mlčet
a že pro ně ušijo sedm košil. Děvče se rozhodne okamžitě a
zůstane hned na tom místě v lese v mlčení, v, práci a něžném
styku se zvířátky. Tam ji po šesti letech objeví princ, vezme
ji s sebou a pojme za manželku. Stala se kněžnou, ale věnuje
se chudým a získá si srdce všech poddaných, přesto, že je
němá. Než, po roce se jí narodí dva synkové a ti se při kou
pání promění též v havrany. Královna jest obviněna z čaro
dějství a protože nemluví nic na svou obhajobu, jest odsouzena
k smrti upálením. Mezitím však uplyne lhůta sedmi let k vy
svobození bratří a právě, když už kněžna stojí mlčky na hranici,
kterou zapalují, přispěchají bratři, aby ji vysvobodili. Víla se
zjeví ještě naposled a vrací kněžně její synáčky.
Film »Sedm havranů« jest opravdová pohádka, jež odpovídá
všem požadavkům. Má všechny hodnoty, které pohádka má
míli, a dává též všechno, co pohádka má dáti. Odsuzuje klení,
ukvapenost a netrpělivost. Učí, jak snášeti kříže a obtížc života.
Vede k odevzdanosti do vůle Boží, u rodičů i u děvčete. Vy
zdvihuje sesterskou lásku a vytrvalou neochvějnost v dobrém,
která sc rozhoduje okamžitě a jedná hned. — Královnina dobro
činnost řeší sociální otázku, neboť v její zemi není hladu a ne
spokojenosti. Ale především, a to je nejcennější, nabádá po
hádka k hrdinné obětavosti, která zde uchvacuje svou opravdo
vostí. Po celých sedm let děvče mlčí a svým mlčením vysvobodí
své bratry. Ani slůvka nepromluví, 1 tehdy, když je šťastná,
bohatá a mohla by na své bratry zapomenouti, i tehdy, když
pro toto své mlčení trpí nejvíce. Raději jde na smrt, než aby
opomenula vysvoboditi bratry. Tak jedná křesťanství! A křesťan
ské skutky lásky jsou vždy bohatě odměněny. Neboť po utrpení
nastává velká radost a po každém sebezáporu a mlčení násle
duje rozkoš a štěstí. Kéž by každé umění naši mládež vedlo
takto ke křesťanství. Filmové zpracování však účinnost pohádky
ještě zvýšilo a zesílilo krásou fotografie, technikou loutek, se
střihem a hudbou. Její úspěch je veliký.
Ovšem bez nedostatků film není. Funkci víly tu na příklad za
stává jakási žena v bílém, podivně nahá. Rovněž mezihra o vy
robě loutek působí rušivě. Když už kouzlo pohádky, tedy kouzlo
a ne bezvýznamnou skutečnost. Tato vložka měla snad zaúčel
ukázati obličeje autorů, ale vhodně tam vložena nebyla. Zdá se,
že měla jen z krátkého filmu vytvořiti film celovečerní. Ale
jinak je film skvělý a prvotřídní. Takových potřebují naše děti
co nejvíce a snad jim v tom filmová výroba v budoucnu vyhoví
a je uspokojí.

Z DOMOVA.
Desáté výročí smrti nezapomenutelného biskupa Dra. Antonína
Podlahy shromáždilo v neděli 15. února 1942 četně Jehoctitelů,
kteří byli přítomní Mši svaté, sloužené o 8. hoď. J. M. prelátem
Dr. Švecem ve Svatováclavské kapli na pražském Hradě. Vět
šina přítomných přistoupila při Mši svaté ke stolu Páně. Po

Mši svaté shromáždili se účastníci u hrobu zesnulého v kate
drále a prosili ve vroucí modlitbě, aby Všemohoucí ráčil vysly
šeti pokorné prosby jejich i všech ostatních ctitelů biskupa
svaté paměti a přiřadil jej do počtu našich svatých patronů,
abychom v Něm získali nového přímluvce a orodovníka před

2 Wetváří neskonalé velebnosti Boží.

Z kruhu ctitelů biskupa Dr. A. Podlahy dochází nás podnět,
aby »Katolík« otiskoval episody, vzpomínky, případně 1 výroky
v Pánu zesnulého, které, nejsouce zaznamenány, upadly by
jinak v zapomenutí a tím pro budoucího spisovatele důklad
ného životopisu Podlahova byly ztraceny. Redakce »Katolíka«
mileráda přijímá tento podnět a prosí všechny, kdož by k usku
tečnění tohoto jistě záslužného podnětu mohli přispěti, aby re
dakci svoje vzpomínky k otištění poslali.

Paní Marie Jandová, roz. Pejšková, vdova postatkáři v Postři
žíně, matka Dr. V. Jandy, předsedy Svatováclavské Ligy, ze
snula v Pánu 21. února v požehnaném věku 76 roků. Pohřbena
byla 24. února do rodinného hrobu v Odolené Vodě. R. i. p.!

Kostelní spolek v Praze-Krči koná dne 3. března 1942 o 19.30
hod. (půl osmé večer) svou VI. řádnou valnou hromadu v re
stauraci »Na krásné vyhlídce«. Vedle zpráv funkcionářů bude
též referováno o stavbě provisorního koslela. -——Při krčském
kostelíku byl ustaven zpěvácký kroužek, který za řízení vdp.
P. Schneidera O. Crucig. cvičí zpěvy pro obřady svatéhotýdne.
V neděli 15. února byla v kostelíku vdp. P. Dr. Urbanem O F.

We
posvěcena nová křížová cesta.

Pořad IV. pracovního dne pro kněžská povolání v Praze
ve dnech 6., 7. a 8. března 1942.
Pátek 6. března: Celodenní adorace za kněžstvo a dorost
kněžský v chrámu Páně sv. Ignáce v Praze II. Pří odpolední
pobožnosti v 18 hod. promluva. Týž den odpoledne ve 14.45 hod.
pobožnost dítek za kněžstvo u Pražského Jezulátka v Praze III.
a v 16. hod. divadelní představení pro mládež v Umělecké Be
sedě v Praze III. Dramatické studie, symbolické obrazy a sbo
rové výstupy předvedou chovanci Salesiánského chlapeckého. do
mova v Praze-Kobylisích.
Sobota 7. března: Celodenní adorace za kněžstvo a dorost
kněžský v chrámu Páně sv. Josefa v Praze III. Při odpolední
pobožnosti v půl 17. hod. promluva. Týž den rekolekce pro
matky a sestry kněží a bohoslovců v klášteře Školských sester
u sv. Anny v PrazeII.
Neděle 8. března: Ve všech farnostech arcidiecése pražské
Mše svaté se sv. přijímáním a modlitbami věřících za kněze
a dorost kněžský. V arcibiskupském semináři v Praze-Dejvicích:
Dopoledne: v 8.30 hod.: Mše svatá v chrámě sv. Vojtěcha se
společným sv. přijímáním (v půl 8. hod. začátek svěcení na jáhny
tamtéž); v 10.30 hod.: Porada pracovnic Pomocné akce pro do
rost kněžský při Svazu katolických žen a dívek. — Odpoledne:
v 15 hod. v refektáři arcibiskupského semináře: Zahájení Msgre.
Dr. J. Beranem, ředitelem arcib. semináře. Dr. Č. Tomíško
O. A. Tichý: »Ministrantská« a »Matičko má, pozor dávej« —
zpívá Schola cantorum z Prahy-Břevnova. Přednáška vidp. Fran
tiška Ludvíka z Příbramě: »S Kristem za dušemi«. V. Zíma
K. Kudr: »Hymnus Ukřižovanému Spasiteli«, zpívá sbor Doho
slovců. V. Zima: »... Já pak nalezl oltáře Tvé, Pane zástupů,
Králi můj a Bože můj...«, recitace. Dr. Č. Tomíško-O. A. Tichý:
»Královně apoštolů« — zpívá sbor bohoslovců; v 17 hodin ve
chrámu Páně sv. Vojtěcha v semináři kázání a závěrečná po
božnost s Te Deum a světelným průvodem čekatelů kněžství,
hymnus sv. Tomáše Akvinského.

LITERATURA.
Dr. S. Braito, O. P.: Nevezmeš jména Božího nadarmo! Upo
zornili jsme již na záslužnou činnost arcidiecésní Katolické akce
olomoucké, zahájivší boj proti ohavnému zlozvyku braní jména
Božího nadarmo. Dobrým pomocníkem při něm jest brožurka
P. Dr. Braito, která lidovým způsobem, při tom však účinně
a přesvědčivě, pojednává o ošklivosti a hříšnosti tohoto ná
rodního zlozvyku, ukazujíc zároveň cestu k nápravě a učíc úctě
k svatým slovům. Bylo by si přáti, aby brožurka vzhledemk vý
znamnému svému poslání doznala rozšíření co největšího. Li
dová cena 2 K jistě tomu napomůže. Vydalo. nakladatelství
dobré knihy »Velehrad«, Olomouc. Kk.
Proste Pána žně...! Modlitby za kněze. Vydalo Družstevní
nakladatelství v Hradci Králové péčí Pomocné akce pro dorost
kněžský při Svazu katolických žen a dívek v Praze. — Sbírka
obsahuje 80 stran a je vyzdobena tříbarevnou obálkou. J. E.
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Místo pro adresu a frankotyp.

1ejdp. arcibiskup Dr. Prečan, metropolita moravský, v dopise
re dne 27. ledna 1942 oceňuje významknížky, vypravené s lás
cou ku svatému kněžství, v níž je pamatováno na všechnoa
ež je psána pro všechny, žehná z plna srdce knížce na cestu
všem, kdož se přičinili, aby byla vydána. Cena 2.50 K za kus,

>ři objednávce nejméně 50 kusů snížená cena 2 K za kus a
>orto. Objednávky vyřizuje Pomocná akce pro dorost kněžský
»ři Svazu katolických žen a dívek, Praha IV., Hradč. nám. 8.

< Narození Panny Marie. Napsal Jakub Dem|, kněz církve
'imskokatolické. K novému roku 1942 vyšlo v Dominikánské
2dici »Krystal«. Stran 15, cena 5 K. — Krásným obrázkem Panny
Marie Tasovské ozdobená knížečka ladné úpravy a ještě lahod
1ějšího obsahu jest přetiskem rozhlasové přednášky, kterou ioň
ského roku o svátku Narození Panny Marie autor proslovil
7 pořadu Katolické akce. Je to krásný květ, položený k nohám
Dé, u níž jest všechno vědění a umění, všechna radost a síla,
2 oslavou Té, která je nevyčerpatelná, nepoděkovatelná, neosiavi
elná a nevyslovitelná. Kk.

R. M. Dacík, O. P.: Bůh a Jeho život. II. vydání, str. 140,
sena brož. 16 K. Vydala Dominikánská edice »Krystal«, Olo
nouc. — Že prvý svazek »Věrouky« vychází v druhém vydání
celkem je Dacíkova »Věrouka« rozvržena do.šesti svazků), jest
"adostným zjevem a zřetelným výrazem touhy po poznání zá
cladních pravd katolické víry a prohloubení věroučných zna
ostí. Co si na knize ceníme snad nejvíce, je to, že i nejtěžší
věci podává způsobem lehce srozumitelným, takže ti, kdož hle
Jají poučení ve věcech víry, naleznou v knížce Dezpečného a
Pravdou podepřeného průvodce. Neboť jen ono vědění je dobré
— tak možno v obměně říci slovy předmluvy — je-li pode
přeno Pravdou. Ale i theologicky vzdělaný čtenář získá z knihy
přehled, jenž jej dovede k pramenům, které jsou s to poskyt
nouti mu širší orientaci. Kk.

BAROKNÍ KNIHOVNA.

Poď tímto názvem byla v pražském Vilímkově nakladatelství
založena sbírka vybraných ukázek z písemnictví XVII. a XVIII.
století v našich zemích, a to v nových kritických přetiscích,
pokud jde o texty české, a v pečlivých překladech, pokud jde
DOspisy, psané jazykem latinským. Zájem dnešní doby o barokní
spochu vznikl jak z poznání neudržitelnosti dosavadní liberali
sticko-positivistickénechuti ke kulturnímprojevům této periody,
zejména pokud plynou z ovzduší katolické reformace, tak i ze
zájmu o nové pohledy na dějinné úseky, mnohdy v celku i po
drobnostech neznámé anebo opomíjené a snaď v neposlední
řadě i z určitého vnitřního příbuzenství neklidných a vzrušenýchčasů,vyjadřujícíchsvoucitovouzkušenost| častokráte
velmi podobnými způsoby. Víme ovšem dobře, že vydávání ba
rokních textů nepřinesou již odborníkům žádných pronikavých
překvapení anebo zcela netušených objevů. Není však pochyby
o tom, že očistí leckterou nezaslouženě prachem zakrytou pa
mátku k novému životu, že rozhojní celkovou představu o du

chovní atmosféře barokních Čech, že přispějí k lepšímu poznání
spirituality tehdejšího člověka a křesťanské tradice našeho ná
roda, a že v široké veřejnosti pomohou přemoci dřívější mí
nění o suchopáru v tchdejší naší slovocsnosti,zkrátka, že v tomto
směru prosvětlí dobu »Temna«. Redaktory nové knižní sbírky
jsou universitní odborníci, filoiog prof. Dr. Josef Vašica
a historik doc. Dr. Zdeněk Kalista, oba již velmi dobře
známí dlouholetými úspěšnými studiemi a četnými publikacemi
o době obou barokních století. Vydaný program knižnice uvádí
řadu velmi zajímavých edicí, jež se zde připravují; chystají se
tu vydání skladeb básnických, legendárních, homiletických i ces
topisných. Soudíc podle obou dosud vydaných svazků, bude
míti Barokní knihovna velmi pěknou vnější úpravu a textybu
dou doprovázeny vhodně volenými dobovými ilustracemi.

Jako první svazek byl vydán Tannerův spis »Život a sláva sv.
Václava, mučedlníka, knížete, krále a patrona českého.« Je to
překlaď latinského díla Jana Tannera, plzeňského rodáka a vý
značného člena české provincie Tovaryšstva Ježíšova v XVII.
stol., pořízený jiným známým českým jesuitou, Felixem Kadlin
ským, a vydaný po prvé v pražské tiskárně klementinské roku
1669. "Tannerova práce, založená hlavně na pozdní svatováclav
ské legendě středověké »Ut annuncietur« z XIII. a XIV. stol.
a čerpající hodně z humanistických spisovatelů Hájka a Du
bravia, je velmi charakteristická pro způsob barokní hagio
grafie a také pro dějiny svatováclavského kultu, zejména ovšem
pro utváření literárního zpodobení našeho svatého knížete. Vy
davatel památky, docent Zd. Kalista, promlouvá obširně v Do
hatém úvodu o svatováclavské úctě v baroku a rozbírá podrobně
Tannerovo sepsání i vztahy k jeho pramenům. Pozornosti si
zaslouží hlavně způsob, jak Kalista sleduje a vyzdvihuje to, co
je v Tannerovi původní a co svého vlastního přináší barokní
doba ke starým prvkům. Vlastní text, svědomitě přetiskovaný
dnešním pravopisem, je sledován a kriticky vážen v poznámkách,
vysvětlujících vypravování a doplňujících je učeným výkladem
a zajímavými podrobnostmi. Několik obrazových příloh repro
dukuje dobové rytiny, provedené podle Škrétových obrazů. Kniha
má 196 stran a stojí brožovaná 50 K.

Druhým číslem Barokní knihovny je výbor poesie »Smrtí tanec«
(stran' 168, brož. K 45——).— Vydavatel tohoto svazku, prof.
Jos. Vašica, shromáždil tu několik písňových cyklů, vztahují
cích se motivicky k posledním věcem člověka. Máme tu pohro
madě několik skladeb, jejichž vážné, zádumčivé, ale nikoli bez
nadějné nebo zoufalé tóny jsou tak příznačné pro barokní poe
si. Skutečnost umírání a smrti, vratkost a pomíjivost lidského
štěstí a pozemských výhod obrací mysl křesťanskou k hodnotám
trvalým. Pathos a důraznost těchto starých veršů zapůsobí mno
hými místy i dnes, i když snad leckterý příměr je nám již vzdá
lený. Také zde vydavatel doprovází texty zasvěcujícími výklady
a zevrubnými poznámkami věcnými i filologičkými. Je také při
pojeno několik nápěvů otištěných písní, které přepsal prof. Dr.
D. Orel. Obrazové přílohy jsou povětšině reprodukce rytin Vác
lava Hollara. —ně—

Dobrovolné příspěvky na vydávání časopisu jsou vítány a budou, pokud si to dárce výslovně nezakáže, kvitovány.

VYCHÁZÍ S CÍRKEVNÍM SCHVÁLENÍM.

Vlastním nákladem Svatováclavské Ligy v Praze IV., Hradčanské náměstí číslo 8. - Redakce a administrace tamtéž. - Vychází
1. a 15. každého měsíce kromě července a srpna. - Redakční uzávěrka 5. a 20. každého měsíce. - Cena jednotlivého čísla 50 hal.
Předplatné na celý rok i s poštovní zásilkou 10K. - Číslo pošt. spořitelny Praha 208.401, čís, telefonu 617-70. - Řídí redakční kruh.
- Odpovědný redaktor Josef Kozák, Praha.  Používání novinových známek povoleno ředitelstvím pošt a telegrafů pod
šís, 15.206/VII. ze dne 18. ledna 1936. - Dohlédací pošt. úřad Praha 11. - Vytiskla kniht. J. Bartl nást., Praha VII., Goethova 14.

Telefon 714-19.
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Vychází čtrnáctidenně, —Ročník VII.(XXIV.)—VPraze dne 15.března 1942,

Ach nejsladší můj Ježíši !
Je doba bezprostřední přípravy na památku Tvé pře
hořké smrti. Brzy budeme slaviti památku Sedmi
bolestné Tvojí Matičky. Proto chceme dnes
krásnou písní, jejíž začátek jsme položili v čelo této
úvahy, klesnouti před Tvým křížem na kolena a po
kusiti se o vyznání své nedokonalé lásky. Budou to
ubohé trosky proti Tvé věčně živé a milosti plné lásce,
jež nás stvořila k obrazu a podobenství Svému, na
hradila ztracený ráj novým rájem požívání věčné ra
dosti na Tvém Božském Srdci.
Jak Jsi nás miloval, věčná Lásko, když's pro nás zma
řil Své člověčenství nejpotupnějším způsobem, když'5
Své lidské srdce podrobil nejkrutějším mukám a do
pustil, aby bylo kopím probodeno a vykrvácelo pře
drahou krví na odpuštění našich hříchů. Ty Jsi dárce
novéhonašeho žití, zdroj veškeré pravé radosti a bla
ha, živitel lačných duší, zachovatel jejich čistoty a
svatosti, hluboký pramen všech milostí, nositel pra
vého míru a pokoje, původce všech ctností, spravedlivý
odplatitel jejich i jediný oprávněný mstitel našich hří
chů a neřestí. Budeme proto od nynějška rádi na Tebe
vzpomínat, o Tvé přispění prosit, své práce, svůj žal
a své kříže v Tvé božské ruce skládat, neboť víme, že
Své věrné neopustíš, jim rád pomůžeš, je požehnáš
a ochráníš, jsa nedostižný i v milosrdenství.
Když Tě svět mučil, nutil nésti těžké dřevo kříže,
když se Ti zmučenému, vysílenému a klesajícímu pod
tínou kříže vysmíval, když i v hodině přehořké smrti

s naší
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Tvé do tváře se Ti rouhal, zapomněl, že tenkříž byly
jeho vlastní viny a hříchy, jež tížily milujícího Boha
více, než bezduché dřevo, zapomněl na svou důstoj
nost, na svůj původ z Božích rukou. Miliony lidských
duší, ztrativších svou čistotu a svatost, přestoupivších
Tvá přikázání od začátku světa až po dnešní věk, ty
visely jako hrozná tíž na Tvých přerozkošných rame
nech, je drásaly a trýznily. Jaká to velikost Tvé lásky,
jež tyto nepravosti smývá proudem krve, jež podstu
puje smrt, aby jí přinesla život všem, kdo své viny
poznají, hanbou naď nimi se propadají a za nekoneč
nou lásku Tvou dají ubohou lásku svou.
Nejsladší Bože můj, sílo má! V Tebe věřím, v Tebe
doufám, Tebe nejvýš miluji! Věřím, že jen Ty vše
dobře řídíš a pořádáš, doufám ve Tvou spravedlnost
a právo, miluji laskavou Ruku Tvou, i když mne kří
žem navštěvuje, nebo vím, že vše, co od Tebe po
chází, slouží jen k mému spasení a k větší mé radosti
před rozkošnou Tváří Tvou. Proto slovy písně volám
a vyznávám:
Ó Jezu, Spasiteli můj, mne chovej ve Své stráži, ať
v boji světa láska Tvá, mé srdce sílí, blaží. Jak ovce
bývá chráněna vždy od pastýře svého, tak láskyplně
ochraňuje mne od zla hříchu všeho! Až přijde smrti
hodina, kdy v zem se tělo vrátí, tu zvláště, Smírce
laskavý, rač o duši mou dbáti; kříž světa, strasti ži
vota, změň v radost Svého nebe, bych v sboru svatých
andělů, tam věčně siavil Tebe! KŘIŠŤAN.IT

Bůh slyší své jméno; není nedoslýchavý. Někdy nepřijde otevříti hned, nýbrž čeká, až na několikeré
zaklepání, ale jednou vyjde, podívá se, kdo to tluče, a odpoví. Durych: Bůh slyší ďobře.
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JAN VLADYKA:

„Tesař z Nazareta“
vzorem dělníků.
Lidé popírající existenci Boží popírají z téhož důvodu
1 existenci Syna Božího, totiž božství Ježíše Krista.
Jelikož však nemohou popříti Krista historického,t. j.
že Kristus skutečně žil, učil, trpěl, zemřel, ani nemo
hou popříti na něm splnění všech mesiánských pro
roctví, snaží se aspoň jinak zeslabiti váhu Jeho osob
nosti a za záminku k tomu jim slouží Jeho lidský
původ. Slovník minulého století měl pro Krista jen
pojmenování: »Syn tesaře z Nazaretu« jako zevní vý
raz pohrdání Kristem právě pro Jeho nízký původ.
Toto pojmenování, přeloženo do obyčejné řeči, zna
mená: »Kristus sice žil, jeho existence je nesporná.
Nebyl však Synem Božím, nýbrž jen synem obyčej
ného tesaře z Nazareta; pocházel z onoho nevalnou
pověstí slynoucího města, o němž pozdějí Jeho' učed
ník Nathanael-Bartoloměj řekl, že z Nazareta sotva
může býti co dobrého. Jaký pak tedy Bůh? To že by
měl býti geniální zakladatel náboženství? On, chudý
a nevzdělaný, že by měl pravdu? Vyloučeno.« Odka
zem na nízký původ měl býti Kristus vyřízen.
Pohrdání Kristem pro jeho půvoďnení ničím novým,
jeho obdobu zaznamenávají celkem shodně všichni
čtyři Jeho životopisci ve svých evangeliích. U Natha
naele je vidíme jako projev lokálního patriotismu;
stránka sociální, vlastně nesociální, se jeví při Kristově
příchodu mezi krajany do Nazareta, v němž ztrávil
svoje mládí. Sem Kristus zavítal a v sobotu se v mod
litebně ujal slova a vykládal Písmo. Posluchače za
ujala Jeho výmluvnost a překvapila znalost starozá
konního písemnictví tak, že svůj údiv dali na jevo
slovy: »Není to syn tesaře Josefa? Jeho otce 1 matku
známe. Odkud on tedy zná všecky tyto věci?« (Mat.
13, 54—56; Mar. 6, 2—3; Luk. 4, 22; Jan 6, 42).

Zdálo se jim nepochopitelným, aby syn chudéhote
saře z bezvýznamného a opovrhovaného Nazareta byl
vzdělaným a význačným mužem. I zde měl být Kristus
vyřízen pro svůj původ. Nutno ovšem tento případ
posuzovati s hlediska tehdejší doby. Kristovi součas
níci žili pod vlivem pronikající antické kultury a pře
jímali 1 některé antické názory na otázky sociální,
že práce je nectná a pro ni je zvláštní třída lidí —
otroci — a chce-li svobodný člověk žíti ctnostně, ne
může žíti po řemeslnicku nebo dokonce po dělnicku.
Za Platona nebylo svobodným občanům dovoleno za
bývati se řemesly a průmyslem; Cicero ve svém díle:
»De officiis« otevřeně projevuje pohrdání nad výdě
lečnou prací: »Každá dílna jest něčím opovržlivým
pro svobodného občana.«
Počínání Nazaretských dlužno tedy chápati ve světle
starověkých »sociálních« názorů. Co však říci o lidech
z minulého století, stoupencích hnutí, osobujícího si
sociální povahu, o lidech, kteří prohlašovali odkřesťa
nění lidské společnosti za podmínku sociálního po
kroku, když odsuzují někoho jen proto, že se narodil
v chudém dělnickém prostředí. Jejich opovrhování
Kristem je nelogické a zrovna tak velkým omylem,
jako dělnická apostasie vůbec. Není to ovšem klam
výlučně atheistický; řada lidí a zvláště dělníků, pod
léhá jakémusi sociálnímu komplexu méněcennosti.
Tito lidé se mylně domnívají, že jejich sociální původ
je určil k věčnému proletářství duchovnímu i hmot
nému, z něhož není vysvobození. Často slýcháme
z dělnických úst ono známé: »Já jsem sice jenom děl
ník«, po němž obvykle následuje projev typicky děl
nického názoru nebo výraz dělnického mravního cí
tění, mnohdy sice blízkého názorům a cítění ostat
ních vrstev společenských, avšak slova: »Jsem jenom
dělník« působí zde jako kapka pelyňku, zdůrazňující,
že dělník se přece jen cítí postaven na nižším stupni
společenského žebříčku.
Nesmyslnost takového podceňování a ideové sebepro
letarisace dělnictva nám vynikne na případu sv. Jo

Za Kristem.
Největší svátky církevního roku již se blíží. Přes po
lovinu přípravné doby svatopostní je za námi. O 4.
neděli postní, která dle prvních slov introitu Mše sv.
se nazývá Laetare — Vesel se, přerušuje Církev mlče
ní a kajícnost a dává zaznívati čisté radosti. Z litur
gie probleskuje radostný oďďech v postní a kající pří
pravě mnavelikonoce. Kněz obléká roucho růžové
barvy, oltáře jsou ozdobeny, varhany mohou radostně
zníti. Vnitřní radost prochvívá srdcem věřících, šťast
ných, že se zbavili ve sv. zpovědí svých vin a že mo
hou nyní radostně jíti za Kristem. Ploďem kajícnosti
musí býti duchovní radost, která jest základním to
nem života každého křesťana. Věřící čerpá tuto ra
dost ze spojení s Bohem, z věďomí, že jsme dětmi
dobrotivého Otce, který se o nás otcovsky stará.
K Otci směřuje naše životní pouť. K Němu vede a
volá Kristus Pán.
Proto i my vstupujeme do zástupů jdoucích za Kri
stem. Vžďyť za Ním jdoutisíce stejně, jako šli za Nim
přeď dvěmatisíci lety, jako jďou dnes a půjdou zítra.
Kristus Pán vstoupil do našeho života jako bratr náš,
aby se nám připodobnil ve všem, kromě hříchu. Proto
nemůžeme jíti kolem Něho bez povšimnutí. ,
Jiti za Kristem Pánem! S Nim, v Něm a skrze Něho
prožívati svůj denní život! Toť smysl celého našeho
života, naší práce. Proměňovati celý život v pokor
nou službu Boží. Uznati, že On jest naším nejvyšším
Pánem a my jehopodďaní. Komu také bychom chtěli

sloužiti, koho násleďovati, když On jediný mohl 0 so
bě říci: »Já jsem Cesta, Pravda a Život!l« On jediný
zve k sobě: »Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete
a obtíženi jste, a já vás občerstvím!« Protolidé všech
dob a věků spěchali k Němu, aby u Něho nalezli
štěstí a náplň života.
V srdci lidském je touha po něčem trvanlivém, co by
člověka uspokojilo ne na chvilku, ale trvale. Člověk
poznal, že svět se svými vymoženostmi nemůže této
touhy ukojiti. Smutek a tesknota po něčem vyšším
zůstává v pachtění a shonu života, a to i tehdy, když
jsme dosáhli všech pozemských cílů. Zakoušíme to,
co poznal po dlouhých bludných cestách sv. Augustin:
Hořké zklamání, neboť ani vědění, ani sláva, ani přá
telství, ani úspěchy nemohou plně a trvale uspoko
jiti. Člověk poznává, že »nepokojné je srdce lidské,
dokuď nespočine v Bohu.«
Co táhne ke Kristu miliony a miliony chudých i bo
hatých, mocných i slabých, starých i mlaďých? Co
je uďržuje u jeho nohou? Poznali, že kdo jest s Kri
stem, nemusí se ničeho bát. Kristus nikoho nezklame,
nikoho nezarmoutí, pomůže každému, kdo k Němu
přichází s vírou a důvěrou. Slyšíme-li v evangeliu:
»A veliký zástup šel za Ním«, víme, proč. Kristus
učil, uzdravoval, sytil duši i tělo. Učil, jak máme žít,
jak se dívat na těch několik let, určených nám žíti
na této zemi. Proto táhl všechno k sobě. Liďé opou
štěli své domovy a spěchali za ním, jakmile se do
věděli, že se zdržuje někďe nablízku. Všichni se na
něho těšili, neboť věděli, že nikdo neodejde od něho



sefa, onoho »tesaře z Nazareta«, pro něhož bylo Kri
stem opovrhováno. Evangelické zprávy o něm, jako
o osobě podružné vzhledem k předmětu evangelií,
jsou sice velmi sporé, ale tak hutné a myšlenkově hlu
boké, že dokonalé vystižení Josefovy osobnosti se
vymyká možnostem lidského rozumu. Před zákonem
sice legitimní otec Kristův, ale ve skutečnosti otec
Kristem adoptovaný, musel býti pro úlohu pěstouna
Syna Božího vnitřně disponován. Byl zchudlým pří
slušníkem královského rodu Davidova; známkou dě
dictví tohoto královského původu byla jeho noblesa,
s níž se chtěl zachovati vůči své snoubence Marii,
když zpozoroval neklamné známky jejího příštího ma
teřství. Při té příležitosti projevil 1 dokonalou znalost
starozákonních právních 1 náboženských předpisů
o manželství. Věděl, že by za daných okolností, při
inateřství před sňatkem, čekalo Marii veřejné uka
menování. Případ jej mrzí, ale chce jej vyřešiti bez
hluku, chce Marii tajně propustiti, ale jakmile za
sáhne vůle Boží, uposlechne a přijímá úlohu pěstouna
Syna Božího ochotně, s poslušností podobnou oné,
s níž Maria řekla své: »Staniž se mí podle slova Tvé
ho!«, přejímá úlohu sice vznešenou, ale nejvýš odpo
vědnou, přinášející s sebou dlouhý, souvislý řetěz sta
rostí a utrpení. Jak hluboce se muselo dotknouti této
jemné duše vyobcování rodícího se Spasitele světa na
betlémskou periferii, jak těžce nesl, že Marie, k níž
měl kdysi tolik láskyplného ohledu, musela Ho zro
diti na slámě v nuzném chlévě, pak přichází z roz
kazu Božího útěk do Egypta, pak ztráta l2letého Je
žíše v chrámě. Že tím řada utrpenía bolestí není ještě
vyčerpána, můžeme souditi z náznaků evangelistů
o neúplnosti evangelií. Mluvímé-li o Sedmibolestné
Matce Boží, můžeme tímtéž právem mluviti o Sedmi
bolestném Pěstounu Páně. A odměnou za všecky prá
ce, starosti a utrpení byla jedinečná milost chovati na
loktech a k srdci vinouti Syna Božího, podíleti se v ot
covské péči o Něho přímo s Bohem Otcem. Josefovi

s prázdnou. Jeden si odnášel do denního života sílu
a radost, jiný útěchu, jiný zdraví, jiný nadšení a na
ději. Kdo oď Něho: odcházel bez užitku, byli farizeo
vé a zákoníci. Neboť pýcha neveďe ke Kristu, ale od
vádí od Něho a její konec je záhuba.
Kristus uchyloval se nejraději na kopce, do ticha, a
tam shromažďoval zástupy, protože v tichu mohl
lépe na ně působiti. I v našem životě potkáváme se
s horou, kďe je ticho a mír. Jsou to naše kostely a
chrámy. Tyčí se daleko ďo kraje, se všech stran je
viďíš. Zvou a volají. V nich jest oltář, na kterémse
denně Kristus Pán za nás obětuje, aby se nám dal zu
pokrm. Na oltářích našich jsou svatostánky a v nich
živý Kristus Pán. Čeká na nás. Má pro nás přichy
stáno mnoho darů. K oltáři do chrámů spěchají zá
stupy z děďin, měst i zapadlých samot v den nedělní,
aby se rozesadily kolem Krista a naslouchaly Jeho
slovům a z Jeho rukou přijaly pokrm na cestu života.
Jistě ani nás nepropustí s prázdnou. Jistě i nás obda
ruje a posilní. Proto věřící se těší na neděli, kdy mů
že jíti ke Kristu a srdce jeho se zalévá štěstím ati
chou radostí, když je účasten oběti nejsvětější a eu
charistické hostiny.
Jen u Krista může najíti člověk smysl svého života
a odpověď na všechny otázky, jež zmítají nepokoj
ným srdcem lidským. Vžďyť Om nezklamal zástupy
svých posluchačů, ba uštěďřil jim více, než se jim
zďálo. Nezklame ani nás. Proto blíže ke Kristu! On
nechť je Králem našich srdcí a celého života!

JAN RYŠAVÝY.

Kánon.
Slovo kánon je řecké
a znamená původně
měřítko. V církevní
mluvě se užívá v růz
ných významech. Ve
Mši svaté užívá se slova kánon ve významu »pra
vidlo«. Modlitby, které po Sanctus začínají a končí
slovy: Per omnia saecula, saeculorum, před mod
litbou Páně před sv. přijímáním, jsou pevné, ustá
lené, neproměnné. Nic se v nich nemění, ať se
slaví kterákoli slavnost církevního roku.
Je to také pochopitelné. Vždyť modlitby 1 obřady
mešního kánonu předcházejí, provázejí a následují
nejvznešenější a nejposvátnější okamžik celé oběti
nejsvětější, totiž proměňování. Proto Církev svatá
tak přesně určila každé slovo i pohyb kněze při
této části Mše svaté. Svým obsahem kánon z velké
části pochází z nejstarších dob a vyžaduje i z to
hoto důvodu naprosté zachování neporušených
modliteb. Sněm tridentský o této části Mše svaté
praví, že je složenaze samýchslov Páně a podání
apoštolů i ze slov svatých papežů.
Modlitby kánonu jsou modlitbami celých staletí.
Týmiž slovy provázejí biskupové a kněží z dob
mučednických, v době rozkvětu církve i v dobách
našich novozákonní oběť Kristovu. Stejná oběť
i slova spojují se tu v nepřetržitý řetěz, svoláva
jící neustále na zem milosrdenství Boží. Jest zde
modlitba Církve sv., spojená s Nejsvětějším Tělem
a Krví Kristovou a obojí volá k nebesům.
Všechny modlitby kánonu modlí se kněz sám, po
tichu, jako prostředník mezi Bohem a lidmi, vidi
telný zástupce neviditelného Velekněze Ježíše Kri
sta. Tiše pronášená slova kněze naznačují, že se
blíží přesvatá tajemství, s nimiž je výlučně spojen
jenom prostředník, mající moc svěcením udělenou,
totiž biskup a kněz.
Při ostatních částech Mše svaté zúčastnění jsou
věřící spolu s knězem, při této nejposvátnější, hlas
lidu zmlká a kněz se sám obrací k Bohu. Zůstává
pod Křížem na Golgotě sám jako přisluhovatel
věčného Velekněze, aby uskutečnil Jeho nejsvě
tější oběť.
Mešní kánon dělí se na tři části: V první Části jsou
modlitby před proměňováním, v druhé doprová
zejí samotné proměňování a v třetí, závěrečné, po
pozdvihování. Každá z těchto částí končí slovy:
»Skrze téhož Krista Pána našeho. Amen.«

Mše svatá 

oběť nejsvětější.

se dostalo té milosti, že Syn Boží se podrobil jeho
autoritě, Bůh se podrobil člověku.
Sv. Bernard se s úžasem pozastavuje nad slovy evan
gelia sv. Lukáše: »Byl jim (sv. Josefu a Panně Marii)
poddán.« (Luk. 2, 51); ptá se: Kdo a komubyl pod
dán? Bůh lidem. Bůh, jemuž jsou poddání andělé, je
hož knížata a vládcové poslouchají, poddán jest Marii,
ale nejen Marii, nýbrž také Josefovi skrze Marii.
Na druhé straně Josef vzorně plní povinnosti občan
ské, podniká dalekou a vzhledem k Mariinu stavu ně
bezpečnou cestu do dalekého Betlema, aby vyhověl
rozkazu o sčítání lidu; pouť do Jerusalema svědčí
o vzorném plnění povinností náboženských a národ
ních, Josef vzorně plní i své povinnosti stavovské.
Není proto divu, že Církev, hodnotíc Josefovy dobré
vlastnosti, mluví o něm v superlativech: »Josefe nej
spravedlivější, nejčistotnější, nejmoudřejší, nejstateč
nější, nejposlušnější, nejvěrnější.« "Takhodnotí muže,
který byl také »jen dělníkem«, tak hodnotí onoh9
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1v druhé generaci opovrhovaného »tesaře z Nazareta«
a mezi své svatojosefské invokace řadí i jednu děl
nickou: »Exémplar opíficum, ora pro nobic! — Vzore
dělníků, oroduj za nás!« Sv. Josef, muž tak vzácných
ctností a příkladného života, a proto také tak vyzna
menaný, může skutečně sloužiti dělníkům za vzor.
Bylo-li kdysi v době hladu fysického řečeno o Josefovi
starozákonním: »Jděte k Josefovil«, v moderní době
hladu duchovního musí býti tato výzva zaměřena k Jo
sefovi novozákonnímu a pro dělníky musí znít: »Jděte
k Josefovi, svému spoludělníkovi! Jděte k Josefovi
jako k svému vzoru se učit dělnickým ctnostem! Jdě
te k Josefovi vzítí si z něho Životní příklad! Nehod
noťte jej, ani sami sebe jen dle zevních známek své
sociální příslušnosti, ale hledejte u něho i u sebe ony
prvky, jež činí dělníky »nejkonstruktivnější složkou
lidské společnostil«

O. A. TICHÝ:

| K úmrtí univ.prof. dr. D.Orla.
Když jsme loňského roku oslavovali sedmdesátiny
tohoto velikého badatele z oboru hudebních věd, ne
tušili jsme, že nás tak brzo opustí, a přece je to sku
tečnost: Objevitel naší staré hudby z doby gotické
a pořadatel »Českého kancionálu« již není mezi námi.
Smrt člověkova bývá příležitostí zamysliti se nad jeho
životem, zvážiti a oceniti jeho životní dílo. U profe
sora Dobroslava Orla lze mluviti o díle vskutku gi
gantickém a tím úžasnějším, že fysický jeho zjev ni
jak nedával předvídati tak bohatou životní dráhu a
tak vzácné ovoce jeho životního úsilí.
Badatelská práce prof. Orla se týkala v prvé řadě
naší hudební minulosti, jako na př. rozbor a přepis
Franusova kancionálu z r. 1505, ale měla vztah i
k praktickému pěstování duchovní hudby, neboť dr.
Orelvydaltéžprvní»Rukověťřímskéhocho
rálu« a — což mu získalo nejvíce zásluh — uspořá
dal »Český kancionál. «
Kolem každého význačného díla, ať literárního či hu
debního, strhne se obyčejně bouře souhlasu 1 nesou
hlasu.Osud»Českého kancionálu« byl velmi
ohrožen. Třebaže se málo komu chtělo do díla, když
se jeho pořadatelé obraceli na hudební i literární ve
lhčiny o spolupráci, sotvaže Kancionál vyšel, sesy
paly se na něj kritiky povolané i nepovolané. Dnes
víme, že je Český kancionál jediná sbírka písní, sesta
vená na hudebně vědeckém základě a jediná, jež je
s to, aby sjednotila národ na poli lidové duchovní
písně.
Potíže, jež se naskytaly při pořádání Českého kancio
nálu, byly nemalé. Vyhovovala-li píseň svým nápě
vem, byla nepřípustná pro text, jenž byl buď příliš
úchylný od nynější české řeči nebo nevyhovoval me
tricky. Vždyť nešlo o jakési kritické vydání starých
památek, nýbrž o prakticky účelnou pomůcku chrá
mového zpěvu, o písně, kterým by každý rozuměl a
které by přes to měly uměleckou hodnotu. Co tu bylo
třeba pročísti písní, než jedna uspokojila, a jaká to
byla klopotná práce, když bylo třeba píseň přepra
covati, aby ani nápěvem ani textem nerušila!
Nejdůležitější prací prof. Orla jest kniha »Hudetb
níprvkysvatováclavské«, v nížrozbíránej
starší hudební památky o svatém Václavu a uvádí
původní znění svatováclavského chorálu, jak je ob
jevil v Královéhradeckém speciálníku, který též celý
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přepsal, přes to, že to byla práce na pohled nepro
veditelná. Co nocí kolikrát probděl, aby nalezl uspo
kojivé řešení pro několik taktů chybně zaznamena
ných nebo těžko rozluštitelných! O tom věděli jenom
lidé bydlící v sousedství prof. Orla, neboť v jeho bytě
světlo téměř nikdy nezhasínalo a o tom svědčilo takéchatrnézdravíučencovo,podlomené| vysilujícím
bděním.
Kromě vědecké práce získal si dr. Orel neskonalých
zásluh svou prací pedagogickou. Začal ji, když jako
novosvěcenec byl ustanoven vicerektorem v Borro
meu s úkolem vyučovati posvátnému zpěvu v kněž
ském semináři královéhradeckém. Potom působil fa
du let na reálce v Holešovicích a posléze i na praž
ské hudební konservatoři, kdež byl prvním profeso
rem gregoriánského chorálu. Nejvíce ovšem rozvinul
svou Činnost na universitě v Bratislavě, na níž byl
povolán za profesora hudebních věd. Z té doby také
jsou jeho práce o hudebních pramenech na Sloven
sku, o vztazích Fr. Liszta k Bratislavě, o slovenských
skladatelích Bellovi a Fajnorovi, o theorii v lidové
písní slovenské a jiné.
Profesor dr. Orel byl také dobrým dirigentem, neboť
již na holešovické reálce prováděl skladby velmi ob
tížné a rozsáhlé. V Bratislavě řídil mnoho veleděl
a pražskému obecenstvu zůstává v živé paměti, jak
roku 1929 se svým bratislavským souborem dával ve
vinohradském divadle scénické provedení Dvořákovy
Svaté Ludmily.
Dr. Dobroslav Orel pracoval k slávě Boží oddaně,
věrně a nezištně. Zemřel bohat dobrými skutky, ne
však pozemským zbožím, což nejlépe charakterisuje
jeho kněžskou, badatelskou a uměleckou osobnost.
Jak jeho jméno praví, létal ve výši a obětoval celý
svůj Život za povznesení národa.

P. DR. JAN URBAN O. FE.M:

Duch Svatý.
Po všech svých úvahách o styku s Pánem Bohem
v modlitbě obraťme se nyní opět od sebe k Bohu.
Vždyť v modlitbě se díváme otevřenýma očima své
duše právě na něho. A budeme-li v ní věrní a vytrvalí,
brzo ucítíme paprsky jeho tepla, jak se na nás vylijí.
Ano, On, který nás zve, abychom se s ním stýkali,
vrátí nám brzo v převážné hojnosti, oč v modlitbě
usilujeme a po čem toužíme. A teprve tímto proudem
Božího světla a tepla se dokonává naše modlitba,
neboť teprve tak se stává oboustranným stykem. Je
tomu jako u nějakého stromku: třebas má vše, čeho
je třeba k jeho vzrůstu a plodnosti, má půdu, vláhu,
výživu, přece teprve Životodárné slunce rozproudí
v jeho těle svým zářením všecky tyto připravené
hmoty a uvede je v život. Člověk, má-li připraveny
se své strany všecky podmínky ke svému duchovní
mu vzrůstu, — a jsou to ty, o nichž jsme dosud mlu
vili: soustředěná mysl na Boha a ústní i vnitřní mod
litba s jejími úvahami a rozhodnutími, — tedy, má-li
připraveny všechny tyto podmínky, přece teprve do
tek Boží je oživí a dá jim teprve pravou podobu a
pravé bytí. A tu, když se toužebně díváme na Boha,
na Slunce svého života, spatříme, že zdrojem světla
i tepla jest Duch svatý. Ano, Duch svatý. Jenže jest
třeba, abychom si toto tvrzení vysvětlili a načerpali
z něho nutného poznání, jaký vliv má na náš du
chovní život. Myslím, že nikdo z nás nepochybuje,
že celá spása našeho ducha i každé rozmnožení jeho
ctnosti a krásy jest tak velice dílem a působením Bo
žím, že ani dobře nevíme, kolik z něho zbude na naši



vlastní snahu a činnost. Běda těm křesťanům, kteří
odloučili život svojí duše od Boha a nazývají duchov
ním životem jakési duševní cviky, které v sobě budí,
které do sebe vrací a které v nich končí, aniž by se
obrátily k Bohu. Vidíte, jak opět jsem nucen zdůraz
niti, že zdrojem a těžištěm, začátkem i cílem kře
sťanského života je sám Bůh, že my jsme pro něho
a nikoliv on pro nás. Že i duchovní život jest k jeho
oslavě a jeho dílem, a nikoliv pouze pro nás. Pra
vím-li, že Duch svatý je teprve oživením a dokoná
ním našeho života duše, pak tím připomínám, že mod
litba a vůbec snaha po prohloubení křesťanského ži
vota nabývá od něho teprve onoho pravého, nevý
slovného, nedostižného štěstí a sladkosti, pokoje a
jistoty, po jakých naše duše od Boha touží. Kdo hle
dá totiž ve svém obrácení k Bohu především svoje
uspokojení a blaženost, ten klade Boha na druhé mí
sto a činí jej vlastně služebným nástrojem pro svoje
touhy. Proto také dojde jen chabých a nezdůvodně
ných citů, které chvíli trvají a po změně nálady mizí,
protože jsou právě jen v náladě zakotveny. Kdo však
podle věčného řádu má za cíl i svého vnitřního ži
vota Boha samého, ten sice koná věrně potřebné po
vinnosti pro život duše, i když jsou po nějakou dobu
těžké a bez chuti, ale zato, když vytrvá, dojde právě
se strany Boží za svou věrnost takové odvety, že se
lidskému duchu bez Boha o ní ani nezdá. Tu pocítí,
jak je vše pravda, co o Bohu víme, že jest věrný, slad
ký, dobrotivý a veliký. Že jest Otec a Moudrost,
který dobře miluje a dobře řídí, a to právě tam, kde
se to tělesnému zraku nejméně zdá. Kdo může za to,
že jen lidé duchovní vše správně vidí? Že tak veliká
většina lidí posuzuje svět a co je v něm mylně, když
od všeho odloučí to, co jest začátkem 1 smyslem vše
ho, Boha? A tímto dárcem světla, tepla a blaha jest,
jak jsem podotkl, Duch svatý. Dárcem světla pro
rozum, abychom dobře viděli. Dárcem tepla pro vůli,
aby byla rozhodná a ochotná. Dárcem -blaha pro
srdce, které z něho nevyjme žádná změna nálady ani
okolí, protože jest zakotveno ve věčném Bohu a ni
koli v mizivé náladě. Ale jak málo lidí vytrvá v před
chozích podmínkách a jak většina chce míti hned to,
co jest teprve plodem, kterého si musíme zasloužit!

Proč tu najednou mluvíme o Duchu svatém, když
jsme dříve mluvili o Bohu? Jaký je rozdíl v těchto
slovech? Bude dobře, abychom si vložili do svého
života jak nové poznání, tak i přímější, důvěrnější
vztah k Duchu svatému, jenž jest jeho přímým tvůr
cem a činitelem: zjevení o Bohu nám sděluje pohled,
třebas nepatrný a neúměrný, i do jeho vlastního ži
vota. Jediná bytost Boží jest od věčnosti nekonečný
život, který jest věčným myšlením a vůlí. Od věčnosti
rodí se z božské mysli veškeré božské vědění a z obo
jího vychází pak Boží vůle. A božská Mysli její Slovo
a jejich Vůle se nazývají třemi božskými osobami.
To jest vnitřní život Boha podle našeho nepatrného
chápání Božího zjevení.-A celé tvorstvo jest jakýmsi
odstínem a analogií života Božího, takže jako jest
V Bohu Duch svatý věčnou vůlí, tak i v tvorstvu mu
připisujeme vše, co se děje Boží vůlí. A když jest vše
Boží vůlí stvořeno, nazýváme Ducha svatého Duchem
Stvořitelem. Nyní však: co jest hmotné tvorstvo proti
životu nesmrtelné duše? Jako bych se zeptal: Co jest
u stromu nebo rostliny její hmota proti tomu, co jí
dává život? Tím spíše tedy má Duch svatý jakožto
Tvůrce božský vztah k životu naší duše: Jako jest
spojení mezi Otcem a Synem, tak jest i spojení mezi
tvorem a Bohem ve tvorstvu. Neboť ve tvorstvu jest
Bůh Otcem a tvor jest obrazem jeho božského Syna.
A tak Duch svatý i v duchovním životě tvoří spojení

Chodiíval (dr. A. Dvořák)
též rád na kázání a se zá
jmem| sledoval© výklady
náboženské. Hloubal o věcech náboženských, ale
ne tak, aby vyvozoval libovolné závěry. Úsudek
Církve mu byl směrodatný. Nedávno se zmínil
Mistr Vítězslav Novák, jeho nejlepší žák, jenž ho
navštěvoval v radďinném kruhu, že když za roz
mluvy došlo na sporné otázky, Mistr zavolal na
svou choť: »Přines Didona!« Byla to obsažná
kniha učeného dominikána Paula Didona »Ježíš
Kristus«, v níž Dvořák se zálibou čítal. Tímto au
toritativním doklaďem Dvořák rázně ukončil de
batu. V posleďních letech svého života studoval
ještě latinu, aby mohl čísti theologickou Summu
svatého Tomáše Akvinského.

»Vinice Páně«: Dr. A. Stříž v kázání o stémvýročí
narozenin Dvořákových v Nelahozevsi.

Žrna a zrnka

Poznání Boha je jistě nejďůležitější otázka nejen
bohověďy, nýbrž lidského života vůbec. Na rozře
šení této otázky závisí vlastně celý život liďský.
Bůh je ono tajemné slovo, které prochází ďějinami
všeho liďstva, které je na jedné straně přijímáno
s největší úctou, kdežto na druhé straně viďíme,
jak si z něhotropí žerty; jedni zakoušejí už při
jeho zmínce největší radost v srdci, jiní se otřesou
při něm oďporem a nenávisti. Slovo Bůh jde ději
nami liďstva jako tajemné světlo, které osvítí kaž
dého, kdo se k němu přiblíží, a popálí každého,
kdo přeď ním marně prchá. Ať člověk chce
nebo nechce, musí se vypořádat s tímto slovem.
Jeho srdce mu nedá pokoje, dokuď se nepostaví
kladně nebo záporně k tomuto slovu. Rozum člo
věka, jďoucí za pravdou, a vůle lidská, hledající
dobro, mohou najíti v tomto slově buď pramen
nekonečné raďosti, náplň nekonečného ukojení,
nebo příčinu mučivé bolesti. Kolikrát už bylo vy
sloveno toto slovo s pokornou láskou, a kolikrát
už bylo hozeno blátem po tomto jméně svatém!

Dr. Dacík: Bůh a jeho život.

Kdo o Boha nedbá. nemusí se aspoň o Něho otí
rati. Ale viďíme, jak se o Boha denně otirají tisíce
a tisice liďí, mužů i žen v bezvadném ustrojení a
s namalovanými pusinkami, inteligentů a kome
ďiantů, pobudů a hastrošů. A podle toho, jak vy
slovují jméno Boží a jména svatých, lze souditi, že
už to není jen neúmyslné setrvačnost zvyku, nýbrž
věďomé zlehčování a špinění jména Božího a že
značná část nároďa chce aspoň ústy svýmivláčeti
Boha ve šptně a kalu. Durych: Bůh slyší dobře.

mezi námi a Pánem Bohem. A co jest toto spojení
jiného, než duchovní život? A tak jest velmi plodné,
abychom čerpali z Ducha svatého přímý vzrůst, svět
lo, teplo, pokoj i sílu pro svůj život, aby byl 1 pevný
1 aby se i rozhojňoval. Nabudeme tím tedy na tomto
místě duchovního života přímějšího a vřelejšího vzta
hu k Duchu svatému jakožto božskému Posvětiteli
a Dárci milosti.
Především jest nutno, abychom nabyli hlubokého
přesvědčení o potřebě,ano nutnosti, jeho pů
sobení pro vnitřní život. Vraťme se ještě krátkým po
hledem na svoje přirovnání svého života k životu rost
liny: řekl jsem, že působení Boží na Život jest jako
proud světla a tepla, dopadající na rostoucí strom.
Než víme, že strom neroste přímo světlem a teplem,
nýbrž že světlo ve spojení s jeho životními součást
kami tvoří v těle stromu Životní proces, takže strom
roste ze svého nitra. Hle, milost Boží nespočíváoby



čejně v tom, že Bůh pomáhá člověku jakoby zvenčí,
jako by ho držel za ruku nebo podporoval. I to sice
Bůh činí, avšak děje se to u lidí, kteří nežijí v milosti
Boha, čili, kteří jsou duchovně mrtví. Zde však mluv
me o křesťanech, žijících již v milosti Boží. A tato
milost Boží není jakýmsi působením Božím zvenku,
nýbrž Duch svatý přetvořil náš obyčejný lidský život
v život řádu nadpřirozeného. Tím byl náš Život vnitř
ně podstatně proměněn. A jako u onoho stromu na
stává vzrůst z vnitřní síly, tak i u nás vzrůstá Život
duchovní, vnitřní síla, očištění, vzrůst ctnosti a krásy
duše z tohoto vnitřního zdroje, ze stavu milosti. Stav
sice jest sám ze sebe nečinný, ale to jest právě ono
světlo a teplo Ducha svatého, které uvádí naše vnitřní
síly a schopnosti v činnost. A čím více modlitbou
a věrností tohoto světla čerpáme, tím hojnější a mo
hutnější jest náš vnitřní vzrůst, vnitřní pokoj, vnitřní
jistota a štěstí. A nepřispívá k věrnější a důvěřivější
modlitbě hodně také jasné přesvědčení o tomto ta
jemství? Vložme si je dobře do paměti, abychom je
nemuseli opakovati, ale také, abychom je nezapo
mněli.
Vedle přesvědčení bude třeba ještě dvojího momentu
pro náš živější vztah k Duchu svatému.
Předevšímpokory. Nemůžeme za to, že tak mnoho
lidí má k Bohu jakýsi poměr práva a povinnosti, jako
by měli nároky od Boha za své určité výkony do
sáhnouti určitých účinků, tedy na př. za vykonanou
povinnost určitou milost. Třebas Bůh dává za Život
normálně a přirozeně správný také přirozenou od
měnu, přece tak činí ze své dobroty. Neboť Bůh jest
bytost naprosto svobodná, vše koná a dává bez Ja
kýchkoliv lidských práv a ze své naprosté dobroti
vosti. Jen lidé, jichž víra nedosahuje k vědomí bož
ské osobnosti a kteří se domnívají, že Bůh jest jakýsi
mrtvý zákon, myslí, že mohou mluviti před tváří Boží
o nějakém svém právu. A tím méně máme nějaké
právo v řádu spásy, kterou nám Bůh dal naprosto bez
jakýchkoliv oprávněných nároků. Proto nelze si na
Bohu nic vynutiti scebevědomým nebo sebejistým po
stojem, nýbrž základem každého správného vztahu
k Bohu musí býti vědomí jeho nekonečné svobody
a naší úplné závislosti. A to jest také podstatou po
kory. Pokora není tedy násilné komolení lidské by
tosti, nýbrž uznání nejčistší pravdy o Bohu a člověku.
A v tomto uznání jest i kořen duchovního Života.
Čím hlouběji uznáme svou potřebu Božího působení,
tím jako bychom dokonaleji vyprazdňovali své nitro
a tím mohutněji je naplní Duch svatý. Opusťme tedy,
u koho by podobný případ nastal, jakési smiuvní po
city vůči Boží milosti a oddejme se důvěřivě vedení
Ducha svatého. Vždyť ostatně, domyslíme-li, nahléd
neme, že člověk, naplněný Bohem a jeho působením,
neztrácí, nýbrž nabývá nesmírně více na vlastní hod
notě. Jest daleko více povýšen než ponížen.
A další podmínkou plnosti styku s Duchem svatým
jest prosba. Prosba čili touha. V prosbu, krátkou,
vroucí, ale v rostoucí vroucnosti a důvěře mnohokrát
opakovanou by měla vyústiti vždy naše modlitba. Ne
říkejte, že není dobré modlitby opakovati. Nejde zde
o skutečné opakování, nýbrž spíše má býti každá
další prosba, třebas týmiž slovy pronesená, silnější,
procítěnější a tím také jiná, než předcházející. A je-li
takto jiná, není vlastně opakovaná.
Nebylo by dobré, kdybychom si vyprosili zvláště pro
celý "další život stále tekoucí proud milosti Ducha
svatého, kdybychom se oddali důvěrně jeho trvalému
vlivu a vedení? Kéž zaznívá v naší duši vřelá prosba:
»Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících a
zapal v nich oheň lásky své.«
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MSGRE EM. ŽÁK:

Dohočlověk.
Na posvátných listech evangelií spočívá cosi tajem
ného, záhadného. Jednou líčí nám Ježíše jako pou
hého člověka, který »nemá, kam by hlavy položil.«
Ježíš prožívá vše, co bědného člověk může snésti.
A po druhé líčí jej jako věčného, vševědoucího a vše
mohoucího, »jehož větrové i moře poslouchají.« Jako
Boha, Syna Božího.
Jak srovnati tyto zřejmé nesrovnalosti? Je to týž
Ježíš,jedna osoba, která nám z evangelií živě hledí
vstříc? — Věřícímu křesťanu není těžko záhadu po
chopiti. Pravověrný otevírá posvátnou knihu evange
lií s tou pevnou věrou v duši, že Kristus jest Bůh a
člověk v jedné osobě. Cítí s ním, kdekoli evangelia
mluví o něm jako o člověku; a klaní se mu všude,
kde prozařuje jeho osobou přirozenost božská.
Tajemství Ježíšovy osoby není ovšem tím rozřešeno
a vysvětleno. Ale doznejme upřímně: Jest snad ta
jemství člověka, ono spojení dvou podstatně různých
součástí: hmotného těla a nehmotné duše, v jedné
osobě, dokonale odhaleno? Není člověk sám sobě ve
likou záhadou a svému okolí často neproniknutelnou
hádankou? Ve vyznání sv. Athanasia se praví: »Jako
tělo a rozumná duše jeden je člověk, tak Bůh a člověk
jeden jest Kristus.« Tajemstvím v člověku pokoušíme
se osvětliti tajemství v Kristu.
UŽ staří řečtí mudrci volali: Poznej sebe sama. Slovo
úcty hodné! Slovo, jak římský básník Juvenal praví,
vyšlé s nebe. Ale umění, aby člověk sebe poznal a
ještě větší umění, aby se naučil sebe sama ovládati,
pohanský svět neznal. Teprve Kristus, když zdůraz
nil Desatero Božích přikázání a je svým horským ká
záním rozšířil a prohloubil, naučil lidstvo, jak se má
do sebe zahleděti; jak v sobě rozezná, co je v něm
dobré, co zlé, co je ctnostné, jeho důstojné, a co
špatné a neřestné. Staří národové toho rozlišování
neznali. Kristus nás naučil, jak se máme upřímně a
jasně, bez falešné sebelásky, bez sebe sama omlou
vání a nadlehčování, podívati do svého nitra. Kristus
nám dal též prostředky (modlitbu, Mši svatou, svá
tosti), abychom v sobě sílili sebeovládání, t. j. potlačo
vali své záludné a nebezpečné sklony. Teprve Kristus
postavil zrcadlo před naší duši a volá: Poznej sebe
sama! Hleď přemáhati své špatné chyby. Své vášně
a náruživosti, chceš-li býti pravým člověkem!
A přece, kolik lidí sebe dokonale zná? Valná většina
jich nedá si ani práce, aby zpytovali sami sebe. A jiní
přímo „prchají sami před sebou, aby se nemusili za
hleděti do labyrintu svého nitra, kde dobré i zlé ná
klonnosti skoro v nerozlučitelné spleti se skrývají.
Tajemství jsou v člověku. Funkce některých jeho tě
lesných orgánů doposud nejsou jasně rozřešeny. A
tím více je záhad v jeho nehmatatelné duši. Tajemství
plna je příroda. Každý růst byliny ze semene, růst
živočicha je nám tajemstvím a řek! bych zázrakem.
Ale většina nás jde lhostejně, nevšímavě kol těchto
tajemství, protože jsou nám všední. Vidíme je každý
den. Ale tajemstvím přece zůstala!
Kristus v evangeliích hledí na nás dvojí tváří. Dvojí
nejvznešenější tváří. A rozumí mu jenom ten, kdo
v něm vidí Boha a člověka zároveň, Snahy těch, kdo
chtějí chápati Ježíše pouze jako nejideálnějšího člo
věka, usilují o jedno: Vše, co je v evangeliích výslovně
božské, vysvětliti jako lidské. Že jasný, prostý text
evangelií při tom kalí a násilně zkrucují, nic jim ne
vadí. Neboť vytkli si již předem: »Krista zlidštiti,«
a zůstávají svému úmyslu věrní.



Kdo však přijímá čtyři evangelia, tomu je třebapři
jmouti vše, úplně, do poslední slabiky, anebo je všech
na odmítnouti. Chtíti v těchto textech rozlišovati sku
tečné, bezpečné od vybájeného, »mythologického«,
rozlišovati historické od »legendárního«, je násilnické
a proto bezúspěšné a beznadějné. Krása evangelií
právě spočívá v jejich prostotě. Tou ona poutala hlu
boké duše, které z nich vyčetly dvojí stránku Ježí
šovy přirozenosti i tehdy, když neznaly učení katoli
cké církve. Jeden ze současných konvertitů napsal:
»Za časů Kristových byli to fariseové a zákoníci, kteří
nevěřili ve vyšší původ Kristův. Dnes stali se všichni
zákoníky, kdo měří složitou a při tom nejvýš soulad
nou a dokonalou osobnost Kristovu svým omezeným
rozumem.« Dobrý znalec lidí Napoleon řekl: »Mám
za to, že rozumím lidem. Ale Kristus nebyl pouhý
člověk.«
Jenom tento Kristus ve své dvojí přirozenosti, Kristus
Bůh a člověk, vrátí a poutá k sobě po všechny věky
lidi tak, jako slunce volá k sobě všechno, co žije. Na
Kristu stále se naplňují slova prorokova: »Nalome
nou třtinu nezlomil a knotu kouřícího neuhasil.« Vra
cel novou odvahu a lásku k životu těm, kdo sami nad
sebou malomyslněli; hříšníky vedl na pravou cestu
života; znavené duše nalezly u něho odpočinek. Ale
jim nebyl Kristus »ideální člověk«, nýbrž Kristus
Bohočlověk. Nikoli suchá a strohá logika rozumáře,
ale klidná, nezkalená a nepředpojatá psychologie vidí
v Kristu, jenž tak mile a dojemně hledí z evangelií
pozornému čtenáři vstříc, vtěleného Syna Božího,
Velcí duchové, hlouběji přemýšlející o Kristu, nalezli
v něm přístav a odpočinek po dlouhém životním blou
dění a tápání. Připomínám aspoň ze současných ital
ského spisovatele Giovanni Papiniho. Napsal pozoru
hodnou knihu »Život Kristův«. V předmluvě praví:
»Spisovatel této knihy napsal před léty jinou, aby vy
pravoval melancholický život člověka, který se chtěl
jednu chvíli státi Bohem. Nyní, kdy dospěl jsem vě
kem a vědomím, pokusil jsem se napsati život Boha,
který se stal člověkem... Stalo se Ježíšovi často, že
ho tím vytrvaleji milovali právě ti, kteří ho dříve
nenáviděli.«
V evangeliu čteme, že mudrcové od východu, upo
zornění hvězdou, že se narodil nový král světa, při
jeli do Jerusalema. Vešli v palác Herodův, neboť se
domnívali, že nový vladař světa je z rodu panovnické
ho. Zde byli poučeni od zákoníků, že očekávaný se
má maroditi v Betlemě. Proto vydali se na cestu do
Betlema. A znovu ukázala se jim hvězda. »I vešli
v dům a nalezli Dítko s Marií, matkou jeho. A padli
a klaněli se jemu«. Kořili se mu jako vtělenému
Bohu. —
Tuto cestu dávných mudrců nastoupil již nejeden
moderní myslitel. Hledal Krista jako největšího člo
věka a nalezl Krista Bohočlověka. To betlémská hvěz
da osvícení jej vedla z města nádhery a ruchu do
tichého, chudičkého příbytku v Betlémě.

FILM.
GABRIELA. (National-Film). Režie: M. Krňanský. Námět: V.
Neff. Hudba: J. Křička a M. Smatek. V hlavních úlohách: M.
Glázrová (Gabriela), K. Hóger (Petr Tuzar), V. Leraus (Stěpán
Tuzar), M. Rosůlková (pí. Šeborová). — Po hodnotném »Pre
ludiu« objevil se na promítacích plochách biografů nový film
manželské nevěry »Gabriela«. Základní rozdíl mezi »Preludiem«
a »Gabrielou« je v tom, že v prvním trpí muž nevěrou Ženy,
v druhém žena, klamaná mužem. Mimoto v »Preludiu« se ne
věra jen naznačuje, kdežto v »Gabriele« se neďůstojný milostný
poměr rozvádí. Oba filmy se shodují v odsudivém stanovisku
k. manželskému trojúhelníku a v konejšivém smíru rozpo!ce
ného manželství. Námět je všední, ale rušně propracovaný. Leh
komyslný Petr Tuzar pokladník tiskárny, rozbíjí tvrdě šťastné

soužití s ideální ženou Gabrielou milostnou hrou s ovdovělou
kráskou, pí. Šeborovou, svou zaměstnavatelkou. Nezdařené but
sovní obchody Petrovy dovršují rodinnou truchlohru. Petr se
osměluje odciziti z pokladny své milostnice Šeborové 30.000 K,
aby vyrovnal podvodný pokies svých papírů na burse, vlastně
věna Gabrielina. Upozorněna zaměstnanci, nařizuje pí. Šeborová
náhiou revisi pokladny. Postavení Petrovo je zoufalé. Zachra
ňuje ho bratr Štěpán, slavný dirigent, který přijel do Prahy
řídit slavnostní koncert. Ukládá mu však, aby za poskytnutou
pomoc vyřešil svůj poměr s pí. Šeborovou. Petr splňuje pod
mínku v tom smyslu, že se rozchází s Gabrielou. Boiemzio
mená a uštvaná Gabriela se odhodlává k sebevraždě. Ale v oka
mžiku, kdy zdvihá číšku s jedem k ústům, zaslechne zděšený
výkřik Petrův: »Gabrielo!l« "Tok děje se obrací a rychlým spá
dem vyúsťuje do radostného smíru. — Tak i tento film man
želské nevěry dopadi celkem dobře, ač nedosahuje ethické výše
»Preludia«. Hlavní zásluha připadá jistě M. Glázrové, klerá
plným pochopením své úlohy vnesla do ponurého děje mnoho
tepla a světla. Více toho tepla a světla by však vyzářil dobrý
film o věrném manželství. Námětem by mohlo býti na
příkl. klasické dílo Pavly Kytlicové »Rodiče a děti.« Bylo by
třeba jen poněkud zidealisovati postavu otce Jana Balíka, která
je trochu tvrdá a hranatá. Osou filmu by však byl hřejivý zjev
malčin, tak blízký babičce Boženy Němcové.

Z DOMOVA.
Letošní pracovní den pro kněžská povolání, který se konal dne
8. března, byl zcela zvláště dnem modlitby věřících celé arci
diecése za vyprošení dobrých kněží, za doplnění prořídlých řad
českého kléru.
Promluvy a kázání k dětem a k dospělým připomínaly výmluvně
nesmírnou lásku Kristovu, jenž miloval nás a vydal sebe sama
za nás, abychombyli spaseni, a zároveň zdůrazňovaly povin
nosti věřících všech vrstev a každého stáří vzhledem k šíření
království Kristova prostřednictvím kněží 1 laiků.
Z hojné a vroucí účasti na jednotlivých počinech IV. pracovního
dne pro kněžská povolání — na pobožnosti dítck za kněze
u Pražského Jezulátka, na Salesiánském divadle v Umělecké
besedě, na rekolekci pro matky a sestry kněží a bohoslovců
a celém nedělním pořadu v arcibiskupském semináři — dá se
souditi, že otázka sv. kněžství v našem národě začíná skutečně
býti zájmem širokých vrstev dospělých i mládeže. Jest si jen
přáti, aby silné dojmy a mocné povzbuzení tohoto pracovního
dne měly za výsledek jak hluboké chápání a ocenění kněžského
stavu a jeho významu pro Církev a národ, tak i prakticky zvět
šení počtu těch, kdož s radostným srdcem a čistým zápalem
pro spásu duší chtějí se věnovati službě oltáře Božího.

Duchovní obnovy pro katolickou mládež konají se ve dnech 26.,
27. a 28. března t. r. v dominikánském kostele sv. Jiljí, Praha I.,
Husova 8. Promluvy má vldp. Dr. Regrnald Dacík O P., převor
řádu. Začátek o6. hod. večer.
V družinské kapli kostela sv. Ignáce (vchod sákristii), Praha II.,
Karlovo nám., má promluvy vldp. František X. Juránek. Za
čátek o půl 6. hodině večer.
Na květnou neděli 29. března je v obou chrámech společné svaté
přijímání. Mše sv. u sv. Jiljí o 8. hod. ranní a u sv. Ignáce
o půl 9. hodrně. Přijďte v hojném počtu, abyste načerpali světia
a síly k zápasu o čisté a svaté mládí.

Jednota katolických tovaryšů v Praze vzpomíná letos 90tiletého
trvání. Před devadesáti lety navštívil Prahu kněz Adolf Kolping
z Kolína nad Rýnem (Kóln), aby promluvil ke shromážděným
tovaryšům a mistrům. Sám byl synem chudých rodičů s četnými
dětmi, kteří žili v poměrech velmi nuzných. Pro chudobu musel
se Adolf Kolping vzdáti tužby státi se knězem a vyučil se obuv
níkem. Po vyučení jako tovaryš začal přece studovati a byl vy
svěcen na kněze. Jako kněz rozvinul neúnavnou činnost apoštola
mládeže a mladých pracujících dělníků a tovaryšů. Čerpal velmi
mnoho z vlastních zkušeností, které získal jako učeň a obuv
nický tovaryš. Podnikal namáhavé cesty a všude se staral o mladí
muže — tovaryše, kteří později budou zaktládati rodiny a jako
otcové a zároveň mistři budou vychovávati a učiti. Také v Praze
r. 1852 dal podnět k založení Jednoty katolických tovaryšů,
která trvá dodnes. Jejím členem může se státi každý mladík
vyučený řemeslu nebo obchodu. Sociálně slabým se poskytuje
za výhodných podmínek ubytování i stravování a pro ty, kteří
opustili rodný krb a nemají zkušeností, také podpora nábožen
sko-mravní proti vlivům velkoměsta. Mnohé farní úřady znají
dobře tuto instituci a posílají-li z jejich farnosti rodiče svého
synka do Prahy, rádi se obracejí na Jednotu katolických tova
ryšů v Praze I., Anenské náměstí 5.

Kdo by mohl Svatováclavské Lize (Praha IV., Hradčanské n. 8.)
vypomoci při opisování přednášek se světelnými obrazy (doma
na psacím stroji)?
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LITERATURA.
Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily
podle sepsání Kristiánova. Třetí vydání. Praha, Vyšehrad, 1941.
Stran 94. Brož. K 50.—, s kolorovanými obrázky K 90.— nebo
K 120.—. — Tak zvaná »Křišťanova legenda« svatováclavská
v překladu Dr. Antonína Stříže, vydaná před lety v Kuncířově
Národní knihovně, vyšla nyní znovu nákladem Vyšehradu ve
zdokonalené, opravdu důstojné výpravě. Od doby Dobnerovy
a Dobrovskéhose toto středověké sepsání nepovažovalo za dílo
let, do nichž se hlásí; teprve prof. Pekař dosáhl důkazy, jež
snesl, obecnějšího uznání jeho pravosti. Dodnes ovšem neumlikly
vážné hlasy opačného mínění, ačkoli většina historiků se nyní
přidržuje názoru Pekařova. Také prof. Chaloupecký, který napo
sledy provedl nové utřídění svatováclavských legend, zastává
v celku toto mínění. V každém případě není Kristiánův Život
»nejstarší kronikou českou«, jak jej nazval kdysi Pekař; prven
ství přísluší skladbám církevně slovanským. Buď jak buď, ať
máme v Kristiánovi opravdu neporušenou literární památku
desátého století, doby svatého Vojtěcha, anebo pozdější kom
pilaci, obsahující ovšem staré jádro a zachovávající nám ztra
cené prameny, v každémpřípadě je lo skladba půvabná, lite
rárně velmi hodnotná, středověce prostá a velebná; každý čte
nář, který se dovede vznítiti krásou, může tu najíti sváteční
oddech a chvíli povznesení v úpravných větách legendistových,
může se dáti uchvátit úctou a důvěrou pradávných věků k dě
dici české země. K prvotnímu vydání Střížova vzorného pře
kladu napsal úvod a poznámky prof. Pekař; jeho doprovoďje
v tomto novém přetisku vydán opět; položen je tentokráte za
vlastní text Života. Doplňky pod čarou, zachycující novější lite
raturu, zejména práce Weingartovy a Chaloupeckého, pořídil
zemský archivář Dr. Zdeněk Kristen. I ten, kdo již má starší
edici Kuncířovu, bude míti přání získati také tuto novou, pro
niž nakreslil k záhlavím jednotlivých kapitol hlavní postavy,
o nichž se vypravuje, Břetislav Štorm. Jeho kresby jsou monu
mentálně jednoduché a vznešené; k textu středověkého hagio
grafa se připojují znamenitě. Připomínají iluminace z Liber
depictus nebo ještě spíše z Velislavovy bible. V části nákladu
byly Štormovy kresby v konturách nebo v celých ploškách ručně
kolorovány žáky pražské Umělecko-průmyslové školy. Naklada
telství si za tuto knihu zaslouží upřímného uznání. —ně—

William Butler Yeats: Růže světa. PřeložilBohdan
Chudoba. Praha, J. R. Vilímek, 1941. Stran 56. Brož. K 22.—.
Z díla významného irského básníka, uváděného k nám po prvé
Josefem Florianem v sbornících a knihách staroříšských, do
stává se nám nyní nové ukázky tímto svazečkem lyriky v pře
kladu brněnského historika Bohdana Chudoby. — Je to zase
jednou kus jiného, zvláštního světa. Únik z těsnosti konvenč
ního života a ze šablon všedních dnů se tu vyslovuje velmi oso
bitě a upoutávajícím způsobem. Je ovšem nutno se důkladně
vžít a zaposlouchat do mnohdy cizokrajného a nám odlehlého
slovníku obrazů a představ tohoto básníka, aby se mu vskutku
přišlo na chuť, aby se porozumělo pletivu jeho křehkého snění,
komorním tónům těchto veršů. Potkáváme se v nich s úžasem
a oslněním nad vezdejšími podobami krásy a drobnými odlesky
věčné dokonalosti, s viděním proměn i trvání vzájemných lid
ských vztahů, s rozjímáním naď požehnáním přírody. Nachá
zíme zde také několik náboženských motivů, zachycených velmi
cudně a pokorně. M.

Msgre K. Žák: Smiř se s Bohem! Tiskem a nákladem Občan
ské tiskárny v Brně. Cena K 1.50. — Pomůcka pro velikonoční
dobu, vybízející ke splnění 4. přikázání církevního. Stručně sice,
ale výstižně líčí cestu, kterou nutno nastoupiti k smíru s Bohem.

Připojené zpovědní zrcadlo a praktické pokyny pro přijetí svá
tosti pokání a k svatému přijímání činí z knížečky pomocníka
duchovní správy. Hodí se zejména k hromadnému rozšíření
mezi matrikové věřící. — Kk.

MISIJNÍ KOUTEK.
Od polárního kruhu. Ve velkých starostech byl apoštolský vikář
z Mackensie J. Exc. Msgre Bréynat o svého koadjutora Exc.
Trocellieriho, který se koncemsrpna loňského roku vydal s ně
kolika misionáři-kněžími i bratry laiky, jedním Eskymákem a
několika eskymáckými dětmi na palubě lodi »Naše milá Paní
Lurdská« do Copoermine a Viktorialandu. Tamní misijní stanice
bylo třeba zásobiti pro zimu, děti pak, které několik roků na
vštěvovaly misijní školu v Atiaviku, předati rodičům. Přes půl
druha měsíce nebylo o cestujících misionářské lodi zvěsti. Ko
nečně 21. října byla zachycena rozhlasemzpráva, že loď uvízla
v ledu a cestující že čekají na nový sníh, aby po saních se do
stali k cíli své cesty. Když ledy loď uvolnily, vyhledala tato
ochrannou zátoku a cestující vydali se v saních tažených psy
na cestu. Misijní loď »Naše milá Paní Lurdská« postihl již
v roce 1936stejný osud. Tenkráte byli její pasažeři zachráněni
létadlem. (»Fides«.)

První domorodí kněží byli vysvěcení v apoštolském vikariátě
Albertsee. Působí v něm Bílí Otcové z Belgie a Holandska.
Vikariát sám je pestrou směsicí pěti různých kmenů: Bantuové,
Sudanesové, Niloté, Hamité a Pigmenové. Každý kmen mluví
vlastní řečí, má vlastní zvyky a při tom jsou jejich příslušníci
navzájem promíseni po celém území vikariátu, čítajícího nyní
na 9 tisíc katolíků a přibližně tolikéž katechumenů. (»Fides«.)
Prvním katolickým starostou Bombaye se stal Dr. Collaco.
Mluvil též nedávno na shromáždění katolíků tohoto města, ko
naném za předsednictví tamního arcibiskupa Robertse, o povin
ností katolíků účastniti se činně veřejného života. »Jen málo
křesťanů je činně účastno občanského dění,« pravil Dr. Collaco.
»Nechybí nám inteligentních, vzdělaných a charakterních mužů,
požívajících důvěry, kteří by tomuto úkolu mohli se věnovati.
Ale oni se spokojují tím, jestliže jejich světlo svítí pod kbel
cem Dlužno toho litovati tím více, ježto jejich služeb bylo
by nyní, kdy svět je v přestavbě, a dostane jinou tvářnost, možno
využíti zcela jinak. Přestavba světa vyžaduje jasných hlav, vel
kých vědomostí a pevných základů .« (»Fides«.)

50 let misijní práce v Oceanii oslavila sestra Alfonsa z Kon
gregace Panny Marie na ostrově Samoa. Tamní dům sester
čítá 25 domorodých členek, 7 Američanek, 5 sester německých,
2 sestry pocházejí z Kanady, 2 z Nového Zélandu, 1 z Lucem
burska, 1 z Australie a 1 z Irska.

Zlatého kněžského jubilea dožil se v říjnu m. r. v holandské
východní Indii P. Timmers T. J. a kapucín P. de Wolf. P. Tim
mers je stár přes 84 let a začal svoji misijní dráhu roku 1893
ve Flores. Již rok nato byl ustanoven superiorem misie na Cele
besu a oď r. 1898 působí na Jávě. Po mnoho roků byl vyda
vatelem časopisu »Javanská pošta«. P. de Wolf je o 8 roků
mladší. Do misií přišel v roce 1907 na Borneo, kde působil mezi
tamními Číňany. Od roku 1912 je činným na Sumatře v tamní
farnosti sv. Teresie. (»Fides«.)
Mejstarší misionář Kanady, 70letý P. H. Poissin, zemřel v září
minulého roku v Kaňádě. Byl členem kongregace misionářů
oblátů. Rodem Francouz, rozvinul svoji činnost mezi příslušníky
indiánského kmene Cree v Manitobě v západní Kanadě, jejichž
řeč ovládal dokonaleji, než Indiáni sami. (»Fides«.)

Dobrovolné příspěvky na vydávání časopisu jsou vítány a budou, pokud ši to dárce výslovně nezakáže, kvitovány.

VYCHÁZÍ S CÍRKEVNÍM SCHVÁLENÍM.

Vlastním nákladem Svatováclavské Ligy v Praze IV., Hradčanské náměstí číslo 8. - Redakce a administrace tamtéž. - Vychází
1. a 15. každého měsíce kromě července a srpna. - Redakční uzávěrka 5. a 20. každého měsíce. - Cena jednotlivého čísla 50 hal.
Předplatné na celý rok i s poštovní zásilkou 10K. - Číslo pošt. spořitelny Praha 208.401, čís. telefonu 617-70. - Řídí redakční kruh.
- Odpovědný redaktor Josef Kozák, Praha. 
čis. 15.206/VII. ze dne 18. ledna 1936.

Používání novinových známek povoleno ředitelstvím pošt a telegrafů pod
Dohlédací pošt. úřad Praha 11. - Vytiskla kniht. J. Bartl nást., Praha VII., Goethova 14.
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Utrpením kříže ke slávě vzkříšení.
Je Svatý Týden, v němž prožíváme nejsmutnější, ale
také nejradostnější část lidského života našeho Pána
a Spasitele. Chceme proto v dnešní úvaze jíti s vámi
po stopách křížové cesty Bohočlověka, vystoupiti
k patě kříže, sestoupiti do dočasného Jeho hrobu a
pak se radovati ze slavného Vzkříšení. Až budete
číst! tyto řádky, prosím vás snažně, nečtěte je jako
noviny, jako stať z časopisu, uchylte se tam, kde ne
budete rušeni, svrhněte se sebe všechny všední sta
rosti a zaměřte svého ducha v posvátná a památná
místa Svaté Země, kde Spasitel žil, trpěl a zvítězil.
Kolem radního domu Pilátova kupí se vzrušené a roz
čilené davy, nad nimi na soudném křesle sedí skep
tický pohan-soudce a dívá se do svaté a zmučené
tváře Ježíšovy. Vyslýchal Jej, dal zbičovati a přece
byl přesvědčen o Jeho nevině. Mocný Říman nechce
vynésti odsuzující rozsudek, ale podléhá ulici a vy
dává Spasitele na smrt. Rozvášněné a podněcované
množství nevidí krvavých šlehů, kterými je poseto
svaté tělo Páně, nevidí trním rozdrásané skráně a
čelo, nemá slitování s mukami, které jeho Dobrodinec
musil v uplynulé noci snésti. Je jako šelma, ohlušená
lačností po teplé krvi bezbranného tichého Beránka.
Nikdo z nás nepochopí a neprocítí dostatečně muka,
která musil podstoupiti v smutné hodině Svého odsou
zení náš Spasitel, když jak duševně, tak tělesně pro
žíval odměnu toho lidu, pro jehož spásu žil a trpěl.
Nejsladší Ježíši! Pro tuto hodinu Svého utrpení, dej
nám milost, abychom lépe pochopili všechny bolesti
a muka, která Jsi tehdy snesl i za nás!
Nevinný a čistý Beránek je vydán na smrt kříže, na
smrt, určenou jen těm největším zločincům. Nočním
bděním a ranami bičů utýrán, trnovou korunou drá

sán, musí ještě vzíti na Svá bedra těžké dřevo kříže.
Je horký den, který muka zvyšuje, Spasitel je zalit
potem, jenž se mísí s kapkami krve, stékajícími s hla
vy trním korunované a z ran, jimiž je poseto celé tělo.
Není proto divu, Že pod tíhou kříže třikrát do prachu
klesá. Nové rány se naň sypou, lůza se směje, až po
hanské otrlé srdce strážních vojínů se slitovává a při
nutí Šimona Cyrenského, aby ulehčil zmučenému tělu
Páně a nesl zaň břevno kříže. Je přesmutné, že se ne
našel nikdo z vlastního národa, který by dobrovolně
pomohl nésti Spasiteli Jeho těžký kříž. Nevinný Be
ránek je zcela opuštěn, Jeho dobré skutky zapome
nuty, vděčnost těch, kteří z Jeho svatých rukou přijí
mali zdraví a Život, přehlušena strachem o vlastní
život. Jakoby po této cestě kříže kráčel největší vy
vrhel světa, který mrzačil a vraždil. Jak hanebný a
hnusný je ten průvod první cesty křížové! Kdo jen
trochu se vžije do těch strašlivých okamžiků, kdo si
uvědomí, že i pro něho byly podstoupeny, a že proto
10n patřil k zástupu, který muka Páně zvyšoval, musí
se v duchu svíjeti hanbou, studem a bolestí nad svými
nepravostmi. — Nejsladší Ježíši! pro tyto strašlivé
chvíle Svého utrpení, dej nám milost, abychom svůj
hrozný nevděk vůči Tvojí lásce a dobrotě dobře po
znali, a tímto poznáním dostali se na cestu, vedoucí
do Tvého sladkého objetí!
S vypětím posledních sil byl Ježíš doveden na místo
popravní, zde vysvlečen, poražen surově na zem a
rozpjat na kříž. Lidská zášť a zloba dostoupila tu
vrchole, Ježíš nebyl na kříž přivázán, ale přibit. Při
bit jako bezcitná hmota, aby Jeho muka se zvýšila,
aby se doslovně v mukách zalkl. Jak musely páliti
ty rány, jaké strašlivé utrpení působily, když zmu

Kdo věří v Boha, vzývá ho zkroušeně a s třesením. Co však bude s těmi, kteří s Jeho jménem zacházejí
jako se smetím? Zatím se smějí a chechtají, ženy hopkují a děti šaškují. Nevidí Hospodáře, nevidí Že
nicha, který přichází náhle, na kterého se čeká dlouho, ale nikoliv marně.

Durych: Bůh slyší dobře.



čené tělo s křížem bylo vztyčeno a celou jeho tíži nesly
zraněné ruce a nohy. Tři hodiny trval smrtelný zápas.
V té době odevzdal Pán Svou přesvatou Matičku
Svému milému učedníku Janovi, pocítil nová muka
neuhasitelné žízně, odpustil a povolal do ráje kajícího
a spoluukřižovaného zlosyna a když byl odpustil všem,
dokonal...
Nejsladší Ježíši! Pro těžce zraněné ruce a nohy, pro
otevřenou ránu v Srdci Svém, dej nám milost, aby
chom každou krůpěj Tvé Krve, kterou v Nejsvětější
Svátosti požíváme, čistě a svatě okoušeli, láskou z ní
vyvěrající se občerstvovali a jejím plamenem spálili
poslední nečistotu, jež brání plnému a životadárnému
proudění Tvých milostí v srdci našem!
Srdce se zachvívá hrůzou a bolestí naď tímto strašli
vým ukončením Oběti lásky Boží a jen těžce chápe
nezměrnou bolest Boží Matičky, když vzala do své
náruče mrtvé tělo Syna, poseté a zmučené tolika ra
nami. V této hořké chvíli padejme na kolena a hlu
boce se klaňme velké Svaté Oběti, jež z nás učinila
nové děti a dědice Božího království na věčnosti.
Než vstaňme a jděme ve smutném průvodu k dočas
nému odpočinku Páně, ke hrobu ve skále a zde v ti
chém rozjímání uvažujme o velikosti Božího milo
srdenství až do chvíle, kdy Pán vlastní mocí vyjde
ve slávě a velebnosti jako slavný Král králů, který
potřel smrt a hlavu hadaz ráje. Ten, jenž Své učení
potvrzoval divy a zázraky, učinil zázrak největší:
Vyšel z hrobu jako vítěz nad vší zlobou pekla, jako
dárce Smíru mezi nebeským Otcem a Jeho provinilými
dětmi. Pospěšme rychle se svatými ženami, učedníky
a apoštoly Páně, padněme k Jeho nohám, zlíbejme
je 1 ruce, obejměme svatá Boží kolena a prosme Pána,
aby nám udělil Své požehnání a milost býti s Ním
a býti Jeho nyní i na věky věkův. Buďme učedníky,
jdoucími cestou do Emauz, v nichž budou hořet srdce
vždy, když uslyší slova svatého čtení a evangelia, když
slovům těm budou věřiti a je skutkem naplňovati.
Snažme se státi hodnými zaslíbeného blahoslavenství

Svatý týden.
Již doznělo radostné Hosanna, jimž lid jerusalemský
vítal Pomazaného Páně u bran města, prostíraje Mu
ďo cesty svá roucha a palmové ratolesti —. Oslice
s oslátkem je opět navrácena svému pánu a hluboká
noc, sklenuvší se jako hustý závoj naď celým Juď
skem, stlumila i jásavé nadšení ďavu... Večernice
vyšla brzo z večera a jasně svítila dlouho do noci,
ale jak přibývalo rána, ustupovala i její bleďnoucí
záře rudé záplavě naďsiluetami zlověstné Golgoty.
Již jen několikrát zazáří na východě třpytivý kotouč
dne, a pak — slunce zakryje raději svoji tvář, aby
nebylo svěďkem nevinně prolité krve Bohočlověka,
a tvrdá země se zachví v základech poď tíhou provi
nění člověka...
Celé to tragicky strhující Kalvarské drama byloa
jest stále, předmětem rozjímání věřících duší, naplně
ných láskouk trpícímu Beránkovi, jenž se stal tichým
a poslušným až k smrti kříže pro spásu všeholidstva!
Církev svatá napomáhá zbožnému úsilí přiblížiti tato
důležitá období ze života Spasitele snadnějšímu chá
pání a názornější přeďstavě. Liturgické obřaďy sva
tého týdne, plné symbolického kouzla a soucitné poe
sie, třebas zjednoďušené, jsou výsledkem tisícileté
tradice.
Na památku ustanovení Nejsvětější svátosti i všech
bolestně ďojímajících skutečností ze života. Kristova,
slouží se v našich chrámech na Zelený čtvrtek jen
jedna slavná Mše svatá. Jásavý andělský zpěv »Glo
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těch, kteří neviděli, ale uvěřili, že vskutku a vpravdě
vstal Pán z mrtvých k větší Své cti a slávě a k naše
mu vzkříšení a spáse.
Velebí duše naše Tebe, nejsladší Ježíši, jásá a radostí
pláče, žes jí Svým utrpením kříže a slávou Svého
vzkříšení umožnil obnovu porušeného obrazu a podo
benství k Tobě. Pane, Ty víš, že Tě milujeme, žízníme
však po takové lásce k Tobě, jež by byla láskou sva
tých andělů, Tobě se líbila a nám přinesla korunu
svatého Života zde i na věčnosti. KŘIŠŤAN.

MSGRE EM. ŽÁK:

Colcota.
Asi tisíc kroků za jihozápadní branou mohutných zdí
starého Jerusalema vinulo se mírnénávrší: kamenitý,
pustý pahrbek. Kdo šel kolem, bezděky pocítil v duši
tíseň. Bylo to popraviště nejtěžších zločinců: Kalva
Tie, po židovsku Golgota.
A přece tento pahrbek je historicky místem nade
všechny jiné památným. Místem posvátným. Neboť
zde mezi dvěma zločinci byl ukřižován Ježíš Kristus.
Suchý právník řekne: Co je na tom zvláštního, že Ježíš
byl ukřižován? Byl vysokou radou Židovskou odsou
zen k smrti, protože se dělal Synem Božím. Tím se
dopustil rouhání, na něž zákon stanovil trest smrti.
A zemský vladař Pilát po dlouhém váhání podlehl
nátlaku Židů a dal Ježíše ukřižovati. S právnického
hlediska mohlo by se nejvýše připustiti, že to byla
justiční vražda.
Fakový výklad nelze připustiti. V evangeliích máme
jasné a četné zprávy, že Ježíš dal sc dobrovolně
ukřižovati,a stejně jasné zprávy, proč Ježíš vy
dal se na smrt. Je volno básníkům a dramatikům
hledati motivy Jidášovy zrady, neboť evangelia o tom
mlčí. Ale příčina, proč Ježíš, nejčistší a nejspravedli
vější, vydal se dobrovolně na smrt, je ze zpráv
evangelií zcela jasná a bezpečná.

ria in excelsis« je dnes doprovázen hlaholem zvonů,
jež s dozněním posledních slov chvalozpěvu umlkají
na pamět kalvarského utrpení až do soboty. Ještě
v 7. století bývaly slouženy na Zelený čtvrtek-tři Mše
svaté. Při prvé přicházeli do chrámu veřejní kajíc
nici, jimž se ďostávalo rozhřešení a usmíření. Při dru
hé oběti světily se posvátné oleje, a při třetí Mši svaté
se rozjímalo o poslední večeři Páně a Jidášově zradě.
O Velký pátek křesťané prvních ďob se scházívali
ve svých jerusalemských modlitebnách, rozjímali
o umučení Kristově podle evangelií — podnes se čtou
pašije — a uctívali ostatek svatého kříže. Kladli jej
s úctou na oltář, tento přikryli rouškou a setrvávali
ve zbožných modlitbách. Pak roušku sňali a nejdříve
duchovní, pak i ostatní účastníci přistupovali blíže a
svatý kříž líbali. V Římě, kde byla rovněž uchová
vána část posvátné relikvie svatéhokříže, vyvinul se
obřad zcela obďobný a uchoval se až po naše časy
s malou celkem obměnou. Nejprve kněz na stupních
oltáře snimá po částech roušku s krucifixu, zpívaje
při tom třikráte stupňovanou melodií »Ecce lignum
crucis... (Ejhle dřevo kříže, na němž pněla Spása
světa!) Pak se kříž pokládá na připravenou podložku
v chrámě k veřejnému uctívání.
Mše svatá na Velký pátek se neslouží a věřící nepři
stupují Ke svatému přijímání. Ve střeďověku bývalo
toho dne zvykem přijímati Tělo Páně, proměněné při
Mši sv. předcházejícího dne. Mluvilo se pak o přijí
mání způsob »předposvěcených«, kterýžto zvyk se roz
šířil na západ z Řecka. Ještě r. 1605 bylo v Praze naří



WVPAY oRacionalista vysvětluje, že Ježíš je největší ze všech
hrdinů, kteří neváhali za své učení klidně jíti na smrt.
Bylo jich mnoho. Ježíš svojí dobrovolnou smrtí jistě
též potvrdil pravdu svého učení; a tudíž i pravdu, pro
kterou byl odsouzen z rouhání, že je totiž Syn Boží.
Ale vlastní příčina, pro kterou se vydal na smrt, jest
daleko hlubší. Je nesmírně závažnější a pro lidstvo
nejdůležitější. Příčinu tu důrazně a častokráte pro
hlásil Ježíš sám. A jeho výpovědi jsou jedině rozho
„dující.Kdoje přehlíží, ignoruje, ztrácí nárok na věro
hodnost, poctivost a nestrannost svých výkladů.
Již starozákonní proroci, kteří tíhu lidských provi
nění a potřebu vykoupení nejlépecítili, viděli příštího
Mesiáše, umírajícího za hříchy lidstva. V prvé řadě je
to prorok Isaiáš, případně zvaný evangelistou Sta
rého zákona. Líčí Mesiáše jako oběť za hříchy. Na
psal: »Obětován jest, protože sámchtěl, a neotevřel
úst svých.« »On pak raněn jest pro nepravosti naše,
potřín jest pro hříchy naše: zsinalostí, t. j. smrtí jeho
uzdravení jsme. Všichni my jako ovce jsme zbloudili.
Hospodin složil na něj nepravosti všech nás.« (Is. 53,
5—6.)
V Novém zákoně anděl zjevil sv. Josefu, že Maria,
jemu zasnoubená, je vyvolena za matku Ježíše, který
»spasí lid svůj od hříchů jejich.« (Mat. 1, 18.) A velký
prorok sv. Jan Křtitel, ukazuje svým učedníkům na
Ježíše, volá: »Ejhle, beránek Boží, jenž snímá hříchy
světa.« (Jan 1, 29.) Vidí Ježíše jako obětního beránka,
který na sebe vezme hříchy světa a dá za ně svojí
smrtí náležité dostiučinění. Slova tohoto předchůdce
Kristova, posledního proroka, denně se opakují při
Mši sv. i před každým sv. přijímáním laiků.
A Ježíš sám často prohlásil, že přišel na svět, aby
svojí smrtí lidstvo vykoupil. Již v památné noční roz
mluvě s Nikodémem pravil: »Jako Mojžíš povýšil
hada na poušti, tak musí povýšen býti Syn člověka,
aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, nýbrž měl
život věčný.« (Jan 3. 14.) Kající pohled na měděného
hada na kříži uzdravoval ty, kteří byli uštknuti jedo

zeno, aby všichni kanovníci a kněží kapituly svato
vítské přistupovali společně na Velký pátek ke stolu
Páně.
Po přečtení pašijí, po přímluvných modlitbách a po
odhalení sv. Kříže, přenese se Nejsvětější svátost na
oltář k Božímu hrobu. Ami tento symbolický úkon
nevznikl najednou. Je ďilem prastaré tradice a ďůka
zem nábožné touhy střeďověkého člověka o pokud
možno věrné znázornění pietního aktu — uložení
Syna Božího do hrobu. Původně naznačoval hrob pri
mitivně upravený oltář, a jednoduchý kříž — Kri
stovo tělo. Později se oltář vyhloubil a do něho se
místo kříže vložila socha umučeného Spasitele. Leč
ani to nestačilo tehdejší zbožnosti, ta si přála míti
mezi sebou Krista živého — a tu kněží Tovaryšstva
připadli roku 1557 na myšlenku vystaviti naď hmot
ným symbolem živé Tělo pod způsobou chleba v mon
stranci. Tato novota se rychle vžila a rozšířila záhy
po celé Evropě.
Bílá sobota byla pro křesťany prvních století jeďním
z nejďůležitějších dní v roce. Příprava na Boží Hod
a oslava zmrtvýchvstání Páně nezačínala — na r0z
dil oď dnešní liturgie — ráno, nýbrž až v sobotu ve
čer. To se shromáždili věřící i katechumeni ve svých
chrámech. Následovalo celonoční bdění a konečná
příprava nových vyznavačů na křest a duchovní pře
roď. Když k ránu na Boží hoď se skončilo noční bdění,
odebrali se katechumeni průvodem, s duchovním v če
le, do podzemní kaple s mramorovou nádrží, kde po

Modlitby před promě
ňováním.
Otevřeme-li římský mi
sál tam, kde začíná
mešní kánon, vidíme,
že celá stránka jest na
levé straně vyzdobena obrazem ukřižování Páně.
Kánon začíná totiž slovem Te; velké písmeno T
má podobu kříže a z toho vznikla výzdoba začátku
kánonu. Tato výzdoba je velmi stará. Nejprve to
byla bohatě zdobená inicálka a z té se vyvinul ce
lostránkový obraz ukřižování Páně.

Mše svatá 

obět nejsvětější.

WVewZnamením svatého kříže při slovech: »Požehnaný,
jenž přichází ve jménu Páně«, napřímí se kněz,
neboť byl poněkud skloněn nad oltářem, a slovy:
»Hosanna na výsostech« skončil prefaci a začíná
kánon mešní, o němž jsme začali výklad již mi
nule.
Pozdvihuje ruce i oči vzhůru, ihned je sklopí a se
pnuté ruce klade na oltář a hluboce nad ním sklo
něn se modlí: »Tebe teďy, nejďobrotivější Otče...
Pozdvižení rukou i očí znamená prosbu k Bohu
Otci, od něhož očekáváme pomoc. Sám Ježíš Kri
stus nás vybídl nazývati Boha Otcem, když nás
naučil modlitbě Otčenáš. Ruce na oltáři sepjaté a
položené naznačují pak spojení s Kristem, neboť
oltář představuje Krista. Rovněž políbení oltáře
při slovech: »... Abys milostivě přijal« ukazuje na
lásku a oddanost ke Kristu Pánu, aby od Něho ob
držel požehnání darů.
Pak žehná kalich zároveň s hostií, obětní to dary,
jež ze štědré ruky Boží lidem byly uděleny, Bohu
jsou zde přinášeny a stanou se při proměňování
skutečnou obětí.

Modlitby tyto pronáší kněz v množném čísle, po
něvadž jest zde jako prostředník mezi Bohema
lidmi. Proto také následující slova jsou prosbou za
mír a jednotu celé Církve a za ty, kteří jsou pově
ření řízením jejím jakožto viditelné hlavy: papež
a diecésní biskup.
Ve zvláštní modlitbě vzpomíná kněz těch, kteří se
mu doporučovali, aby jich bylo vzpomenuto přiobětí
nejsvětější. Překrásně znějí slova této modlitby:
»Rozpomeň se, Pane, na ... a na všechny přítom
né, jejichž víra i zbožnost Ti je známa, za které
přinášíme, aneb kteří Tobě přinášejí tuto oběť
chvály za sebe i za všechny svoje; za vykoupení
duší svých ...« Jak jest nesmírně důležito, aby pří
tomnost a zbožnost při Mši svaté byla co nejvíce
soustředěna na oběť nejsvětější. Vždyť za ně, za
spásu nesmrtelných duší se oběť stala na Kalvarii
a denně se obnovuje na oltáři.
Poslední modlitba této první části před proměňo
váním má vzpomínku svatých. Je to modlitba, jež
nám poukazuje na obcování svatých, které právě
ve Mši svaté dochází svého největšího uskuteč
nění. Ano, Mše svatá je to, v níž dochází ke stále
se opakujícímu duchovnímu spojení mezi nebem,
zemí a očistcem. Ke cti svatých slouží se často
Mše svatá a v každé době jest před pozdvihová
ním vzpomenuto živých údů Církve svaté a po
pozdvihování zemřelých. — Mimo Matku Páně ve
vzpomínce svatých jsou vyjmenováni všichni apo
štolové, mimo sv. Matěje, který nebyl při ustano
vení Nejsvětější svátosti při Poslední večeři. Též
několika mučedníků, na prvním místě nástupců sv.
Petra, a posléze všech svatých.
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vatými hady. Kající víra v Ukřižovaného zjedná za
chránění od věčné smrti, odpuštění a Život věčný.
Přislibuje Nejsvětější svátost, Ježíš prohlásil, že jeho
tělo bude vydáno, jeho krev bude vylita na odpuštění
hříchů mnohých.« Jeho krev smyje všechna provi
nění. A ustanovuje při poslední večeři oběť mše svaté
znovu zdůraznil, že umře za hříchy světa. Tuto stě
žejní pravdu důtklivě připomíná svatý Petr, volaje:
»Víte, že nikoli porušitelnými věcmi, zlatem nebo stří
brem, byli jste vykoupení, nýbrž drahou krví Krista,
jakožto Beránka neúhonného a neposkvrněného.« (I.
Petr. 1. 19.) Také v starobylém symbolu církevním
denně vyznáváme: »Ukřižován byl také za nás.«
Idea smírné oběti za hříchy byla též předkřesťanským
národům známa. Všudy, kde ozývalo se vědomí viny
proti bohům, ozývala se též potřeba, ano nutnost od
činění. Národové přinášeli oběti zvířat i lidí na usmí
ření rozhněvaných božstev. Zasloužená smrt vyrovná
vá se smrtí. Obětní zvíře dáváno na oltář s prosbou,
aby jeho smrt přijali bohové na místo smrti člověka.
A především ve Starém zákoně tíha viny a potřeba
vykoupení v obětech velmi důrazně se ozývá. Obětu
jící, přinášející oběť za svoje hříchy, kladl ruce na
obětní zvíře a vyznával své viny. Přenášel je na ně.
Potomteprve bylo zvíře zabito a na oltáři obětováno.
Všemi těmi obětmi vyznívala touha po vykoupení a
spolu víra V náměstné dostiučinění. Kdo vezme na
sebe všechnu nesmírnou tíhu všech hříchů a přinese
v oběť vlastní život, aby vyrovnal nesčetné viny ne
smírným dostiučiněním?
V tom naše křesťanská víra nás hluboce utěšuje. Ježíš
jest obětí smírnou za všechno lidstvo a na všechny
věky. On, Bůh a člověk v jedné osobě, vezme lidské
viny na sebe. Jako člověk za; ně zemře. Ale jeho bož
ská důstojnost dává jeho utrpení a smrti nesmírnou,
nekonečnoucenu. Zjednává nevyčerpatelná moře mi
losti Boží. A člověk, který se kaje, otevírá si tím pra
meny posvěcující milosti. Je hoden odpuštění. Přijetí
svatých svátostí je mu zárukou, ano mravní jistotou,
ospravedlnění. Jako skrze jednoho člověka (Adama)

nořením do křestní vody byl uchazeč přijat do Cír
kve. Zatím, co se konal tento obřad dole, zpívali na
hoře v chrámu věřící litanie ke všem svátým. Poté
oblékli na sebe novokřtěnci bílá roucha na znamení
nového života, pro který se právě zroďili, a vraceli se
mezi ostatní věřící do chrámu. Pak teprve započala
slavná Mše svatá a oslava Vzkříšení.
Toto celonoční bďění bylo jistě namáhavé a vyžaďo
valo značnéhofysického vypjetí. Proto oď I5. století
přeložila Církev slavnost Vzkříšení na sobotu večer,
a oď té doby se koná v tuto dobu. V našich krajích
prochází městem průvoď s Nejsvětější Svátosti, kře
sťané rozsvěcují v oknech svých příbytků svíce, aby
světlem vzdali poctu Tomu, který byl od Simeonana
zván Světlem světa.
A jako na Zelený čtvrtek ohlásily zvony svým od
mlčením začátek příprav na závěrečný akť vykou
pení, nyní na Bílou sobotu jásavým vyzváněním ohla
šují dokončení mesiášského dila, přemožení smrti,
vítězství světla nad temnotami! »Vstalť jest náš milý
Spasitel...« rozléhá se v průvodu, jdoucím ulicemi
města, svátostný Spasitel patří zblízka na svůj liď,
rozumí sepjatým rukám i pokleknutým kolenům, a
žehná všem všemohoucí, láskyplnou dlaní. Ohlas ve
řikonočního Alleluja splývá s večerním soumrakem,
nezmizi však úplně, nýbrž rozezvučí povzbudďivým
echem nábožně rozjímající duši vžďy, kdykoliv ode
vzdaně pozvedne svůj duchovní zrak oď Kalvarie ke
Kristu vzkříšenému! V. Z.
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smrt, tak skrze druhého, Bohočlověka, odpuštění. To
jest onen veliký zákon solidarity lidstva, plynoucí
z jeho jednoty. Všichni trpí za jednoho a jeden za
všechny. Ve Starém Zákoně Mojžíš jest ochoten dáti
život svůj za oběť, aby zachránil celý národ před tre
stem Hospodinovým. V Novém zákoně je to sv. apo
štol Pavel, jenž neváhal napsati: »Přál bych si, abych
já sám byl zavržen od Krista pro své bratry.« (Řím.
9. 3.)
Nejeden dnešní člověk nechápe Golgotu. Vše, co jest
přirozené, je mu bezhříšné. Zná nejvýš hříchy proti
lidem, nikoli proti Bohu. Proto nevchází nikdy na
soud svého svědomí. On je zakříkuje, až je umíčí. Ale
1 jemu nastane chvíle, kdy svědomí tím důrazněji se
ozve. Je to ve chvíli, kdy tuší blížící se smrt. V těch
chvílích v pamět vrací se celý minulý život. Vidí vše
chny své skutky, své viny před sebou. Zmocňuje se
ho úzkost. Bázeň před soudemBožím. A tu touha po
odpuštění, prosba po vykoupení začne se ozývati. Nyní
chápe, co znamená víra: I za tebe Kristus umřel. A
jestli mu kněz jménem Kristovým dá rozhřešení a
praví: »Bratře, odpouštějí se tobě hříchové tvoji,
usínej v pokoji!l«, nejednou i slza radosti a díků za
chvěje se v jeho hasnoucím oku. Zoufající trosečník
je zachráněn. To jest onen nesmírný, utěšující smysl
Golgoty.
Velký pátek — svatý pátek. Den usmíření. Má dvojí
tvářnost, jež odpovídá dvojí přirozenosti Ježíše Kri
sta. Jako člověk protrpěl Ježíš všechna muka na duší
1 na těle. A tiše umírá se slovy: »Dokonáno jest!«
Veliké, nesmírné dílo Ježíšovo pro spásu lidstva v jeho
zástupné smrti vyvrcholilo. A katolická církev připo
míná nám v ten den trpící stránku vykupitelského díla
Ježíšova. Ve svých tklivých, symbolických a drama
tických obřadech volá: »Ejhle, dřevo kříže, na němž
Spása světa pněla! Pojďme a klanějme se Jemu!« Do
brý pastýř dal život za ovce své. V hlubokémsoucitu
šeptáme: »Ó, hlavo, trním zbodená, a zasypaná ha
nou, to je Ti světa odměna, za lásku neslýchanou!«
Velký pátek je nám dnem nejhlubšího smutku.
Evangelíci hledí v ten den na Ježíše Bohočlověka jako
na dárce milosti. Na božského smírčího, jenž nám
otevřel zavřené nebe. Jim je Velký pátek dnem po
svátné radosti. Richard Wagner ve svém »Kouzlu Vel
kého pátku« z opery Parsifal slovem 1 hudbou líčí,
jak země se otevírá, rozkvétají květiny, vše dýše ště
stím, že 'svět jest vykoupen. Starobylé tradice vyprá
vějí, že skryté nesmírné poklady v klínu zeměse na
chvíli otvírají. Poklady duchovní milosti dávají se na
lézti. A šťasten, kdo je hledá! A Velký pátek k nám
mluví obojí řečí: nevýslovného žalů i nevýslovného
štěstí. Kříž Ježíšův na Golgotě svědčí o lidské běd
nosti a spolu o nesmírné lásce a milosrdenství Boho

WS.člověka, Ježíše Krista.

P. DR. JAN URBAN O. F. M:

Stav duše.
Koho by nezajímala otázka, v jakém stavu před Bo
hem jest jeho duše? Třebas i nevynikla samozřejmá
jasnost těchto slov, přece při bližším promyšlení nikdo
nezapochybuje, že není otázky pro každého člověka
důležitější. Jsem proto přesvědčen, že i vás zajímá a
že proto jistě potřebujete míti o ní jasno. Ale tu vás
hneď prosím, abyste jedno měli o ní za jisto: mýlí se
v samém základu, kdo chce dostati v této otázce jistou
a konečnou odpověď, neboť Bůh postavil tento život
celý na důvěru ve své milosrdenství a lidskou pokoru
a nikoliv na lidskou sebejistotu. Je to i dogmatem naší
katolické víry, že člověk v tomto životě, — vyjímaje



určité a mimořádné Boží zjevení, kterému však lidé
vpravdě omilostnění vždy jen s donucením věří, —
že tedy člověk vtomto životě nikdy s naprostoujisto
tou neví, zda jest v milosti spásy. Praví to sv, Pavel,
že nevíme, jsme-li hodní lásky či hněvu.
A z toho také již vyplývá jádro naší-úvahy, že si totiž
můžeme učiniti představu o stavu svého duchovního
života jen podle určité pravděpodobnosti a že musíme
dosíci jen určité mravní jistoty, která však nevylu
čuje možnost opaku. Nevidíte již z-tohoto poznání, že
pohled do své duše ponoří jen ten člověk poctivě,
který jest opravdově v pravé moudrosti přesvědčen,
že se v ničem ták snadno neklameme, jako v úsudku
o sobě? A který v téže míře, v jaké nedůvěřuje svému
úsudku, důvěřuje v Boží milosrdenství a lásku. Prak
ticky řečeno, nechtějme míti odpověď příliš podrob
nou, příliš. jistou, příliš uklidňující. Na druhé straně
však jest dosti důležité, abychom přece jen dosáhli
jakésí pravděpodobnosti, jak vypadáme před tváří
Boží. A k tomu prosím, abyste si pozorně všimli to
hoto rozdílu: naše duchovní sebe-poznání není za
loženo přímo v našem duchovním stavu, nýbrž
v naší vůli. Nemůžeme poznati přímo, jací před Bo
hem jsme, nýbrž- jen tolik můžeme zjistiti, jak prav
divě chceme a jak obvykle jednáme. Nesmíte
se domnívati, že neznám mnohé ty rozličné duchovní
a mystické domněnky, které určují duchovní život po
dle zajímavých alíbivých nauk některých jednotlivců.
A proto pro zdůraznění svých slov připomínám, že
nejsou moje, nýbrž že jsou to slová staletí, v pokoře
přozkoumaná, v krvi vyzkoušená, v krvi mučednictví
a sebezáporu světců, ve zkušenosti hrdinů i hříšníků,
nejučenějších 1 nejprostších. Kdo učí cokoliv svého,
učí myšlenky ne starší než jest sám, myšlenky třiceti,
čtyřicetileté, sedmdesátileté. Avšak Katolický kněz
není starý ani mladý, či lépe, jest stár dva. tisíce let,
protože nemluví o svém, nýbrž o zděděném, oprave
ném, vyzrálém. Jak rád bych touto připomínkou dodal
váhy celému souhrnu našich statí a dodal tím i pev
nosti vašim duchovním snahám, abyste se nedrželi po
kůsnictví, nýbrž svaté linie Evangelia, Církve a svět
ců. Toužíme-li po pokoji ducha a chceme-li se zbaviti
znepokojujících pochyb, můžemé se opříti o několik
spolehlivých pokynů:
Především se mnoho poctivě snažících lidí trápí nad
marností svého duchovního pokroku, dopustí-li se z u
náhlenosti nějaké chyby nebo i hříchu. Trápí se, při
cházejí-li jim do mysli duchu odporné představy a ná
pady, hnesli se jim v srdci nekřesťanské a hříšné hnutí,
podlehnou-li znenadání přepadu pokušení. Kéž se po
těší, řeknu-li jim určitě: V těchto případech nejde
vůbec o stav jejich duše ani o stav jejich vůle. Ne
jsme nikdy pány nezaviněných nápadů a hnutí, před
stav a vzpomínek, tedy ani ne zodpovědnými.
Jinak se přiblížíme poznání o svém vnitřním stavu:
možná, že někomu ušlo, co jsem již uvedl, že jej po
známejednak z vědomé vůle, jednak z obvyk
losti svého jednání. Vyložím to blíže. Především
možno říci, že takoví jsme asi před Bohem, jakými
vpravdě býti chceme. Nevím ovšem, jak důrazně a
hlasitě bych řekl, že slovo »chceme« jest velmi, velmi
klamavé, však právě tak důležité. Jak těžko říci, kdy
opravdu chceme a kdy tak jen říkáme!
Jestliže tedy se dopouštíme vědomě a volně těžkých
Vin proti Božím a církevním přikázáním, jestliže se
dopouštíme vědomě a volně všedních hříchů, jestliže
vědomě a pevně jednáme ctnostně, taková jest naše
vůle a ne jiná. A takový jest i náš duchovní stav:
stav hluboké vlažnosti, jde-li o smrtelný hřích, kte
rého se kdo vědomě dopouští, stav nebezpečné vlaž

Zmrtvýchvstání© Kristovo
tvoří základní větu učení
křesťanského, jež obno
vuje tvářnost země. Z něho se prýští plamenné
nadšení apoštolů, z něho vytryskla odvaha mučedď
níků, pohrdající smrti, obětavá láska světců, vše
chna velikost duší a povznášející síla, všechna hoj
ná útěcha, svaté nadšení jíti vpřed, ideální život,
který po 1900 let vykvétá z odnože křesťanství.
Prázdný Kristův hrob povzbudil fantasii básníků,
pohnul Štětcem malířů, vedl dláto sochařů. Covy
tvořily velkého a vznešenéhoza 1900 let malířství,
plastika, hudba a umění stavitelské, ukazuje již
v záklaďním tónu, v základní barvě nebo v črtech
vítěznou náladu pro prázdný Kristův hrob, pro oži
vující poselství zmrtvýchvstalého.

Toth: Vítězství Kristovo.

Žrna a zrnka.

Vyslovují mé Jméno, které Anděl přinesl s nebe
a které se koupalo v krvi betlemských Neviňátek
a v mé vlastní Krvi, ale vyslovují je tak, jak se po
dobrém obědě užívá zubního parátka, a berou mne
do úst, jako se bere ďo rukou novinový papír:
máslo a maso by do něho nezadalili, pro nehygie
ničnost černě tiskařské, ale Jméno mé ďávají abalí
do každé hlouposti, do nejapných žertů, do ome
zeného smíchu, nemajíce ďocela nic společnéhose
mnou a s mými pašijemi. Zďaliž tak činili otcové
jejich a matky jejich? Deml: Jméno Ježíš.

Byl velikým ctitelem Matky Boží a svatých čes
kých patronů. Růženec byl jeho denní modlitbou.
Když mluvil o Matce Boží, byla v tom vžďy až ja
kási posvátná něha. Často, zvláště v mladších le
tech, konal pouti na mariánská poutní místa, po
zději, dokuď mohl, aspoň na Karmel v Kostelním
Vydří,nejbližší to poutní místo u Staré Říše. Kďy
koliv zajel do Prahy, vžďy navštívil hroby svatých
našich patronů a vykonal pout do Staré.Boleslavě.
Obzvláště však ctil Pannu Marii La Saletskou, ke
které vykonal v mlaďšich letech dalekou pout, na
níž se setkal s LeonemBloy.

Fr. Pastor: Křesťan (Jos. Florian).

nosti, dopouští-li se všedního hříchu, stav zbožnosti,
koná-li kdo bez dobrovolných hříchů pravidelné mod
litby a dobré činy, stav ctnosti, když se někdo vůbec
nedopouští vědomých hříchů a pravidelně plodí číny
vnitřní i vnější skutky pravého dobra.
Ale uvedl jsem, že jest k posouzení potřeba i přibrati
otázkuobvyklosti jednání: vylučujizde vů
bec toho, kdo se vědomě dopouští těžkého hříchu.
Avšak na tom stupni, kde se přihází ještě hřích všed
ní, si řekněme: abychom poznali stav své vůle, nemů
žeme souditi jen ze všedního hříchu vůbec, nýbrž
1 z toho, zdase stává velmi zřídka, nebo velmi často.
Velmi řídký všední hřích nevykazuje již stavu vlaž
nosti jako častý hřích všední. Vždyť nelze život sku
tečný tak schematicky rozčlenit, že by jedna část ú
plně vylučovala druhou. Spíše můžeme naznačiti jen
určité etapy, jichž začátky a konce se kryjí. Přechá
zíme ve svésnaze o Boha od stavuvlažnosti, v němž
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pravidelně a takřka bez odporu se dopouštíme všed
ních vin, ke stavu zbožnosti, kdy všední hřích jesí
velmi řídký a přechází znenáhla při dobré vůli ke
stavu horlivosti, kde všedního hříchu již téměř není,
ale kde převládá již pravidelnost ctnostného jednání
1 myšlení.
Abychom se nyní vyznali v tomto výkladu, který nám
měl poskytnouti porozumění, utvořme si jakýsi pře
hled:
Kdo nedbá těžkých přestupků přikázání Božích, byť
jinak mluvil a cítil sebe nábožněji, musí považovati
svůj stav za bezbožný. Vlažným jest ten, kdo se sice
varuje pravidlem smrtelných hříchů, avšak je spolčen
s vědomým hříchem všedním. Kdo pak sice uctívá
Boha upřímně modlitbou a v celku se 1 všedních hří
chů střeží, avšak nedbá různých hříšných zvyků a ná
klonností, modlitby koná jen podle chuti a nálady,
může se považovati za zbožného. Teprve ten, kdo den
ně věrně, — i proti občasné nechuti, — uctívá Pána
Boha modlitbami, kdo jest pevně rozhodnut nedopou
štěti se žádného vědomého přestupku vůle Boží ani
v nejmenšíma také se ho vskutku nedopouští a při tom
soustavně odstraňuje nezřízené vlastnosti své povahy,
žije vlastním duchovním životem a jeho stav je před
Bohem jistě dobrý. Když pak kdo nepociťuje již ani
nesprávných chutí a hnutí k něčemu Bohu nemilému,
ale naopak jest veden dobrými touhami svého srdce,
které jsou v souladu s vůlí a duchem a ctnostmi Srdce
Kristova, takže vykazuje svým jednáním dobré vlast
nosti, jest na stupni ctnosti. Pamatujme však, že není
známkou tohoto stupně okolnost, že nepociťuje ne
správných hnutí, nýbrž, že jeho vůle jest tak upev
něna v dobrém, že dokonale podobná hnutí vykoře
nila. Vzroste-li pak láska k Bohu v tak rozhodnou
vůli, že člověk i proti velmi těžkým obtížím skoro bez
výjimky se rozhoduje pro těžší stránku, aby tak uká
zal Bohu svou věrnost, a kdy jeho modlitby při takové
čistotě života dosahují tajemného stupně blízkosti
Boží, mluvíme o stavu dokonalého křesťanství. Toto
jest podrobný přehled duchovní cesty nebo duchov
ních stavů křesťanské dokonalosti, o nichž jsme se
zhruba již kdysi zmínili.
Kdybychom tedy chtěli přibližně dosíci pravděpodob
nosti o stavu svého poměru k Bohu, měřmejej asi tě
mito čtyřmi zkušebními kameny: ideálem, modlitbou,
hříchem či obětí a pokojem. Co to znamená? Jest to
přesně kritický souhrn bodů, které charakterisují náš
vnitřní život: ideál jest výše našeho rozhodnutí,
kam až chceme dojíti ve svém vnitřním vzrůstu. Není
to plané snění ani romantika, je to věcné a střízlivé
rozhodnutí o mravní kvalitě našeho nitra. Jak jsme
tomuto ideálu blízcí či vzdálení, nám ukáží další tři
zkušební kameny: Modlitba, a to nikoliv, jak ci
tově a vřele se modlíme, nýbrž, jak vytrvale a věrně,
1 při občasné nechuti, vzdáváme svému Pánu pravi
delně chválu svého srdce a své vůle, čili, zda dle svého
rozhodnutí pravidelně rozjímáme a konáme denní mod
litby 1 duchovní četbu. Dalším jest vztah ke hříchu
nebo oběti, čili, jak vskutku jsme rozhodnutí odpo
rovati hříchu anebokolik umíme přinésti obětí za do
sažení svého ideálu. A konečným jest pohled na po
k oj duše, kterým zjistíme, zda nejsme klidni podle
světa čili zda nežijeme ve lhostejnosti ke zlému a
k dobrému a máme-li pravý pokoj, který spočívá ve
věrnosti k Bohu a k boji o něho.
Těmito kameny bychom mohli občas zkoumati pra
vost svého duševního Života a nevím, zda by kdo
mohl zůstati bez značného vzrůstu Boží lásky a ve
liké křesťanské i lidské krásy, kdyby po těchtostup
ních se povznášel jeho život vždy výš a výše.
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VÁCLAV RYNEŠ:

Mariánská poutní místa
barokní Čechie.
V článku »Mariánská poutní místa v Čechách v 17
století« (»Katolík« č. 4. z 15, II. 1942) vylíčil jsem,
jak od doby pobělohorské nepřetržitě vzrůstal počet
poutních míst českých, Bohorodičce zasvěcených, až
do vybudování staroboleslavské »Svaté cesty« v osm
desátých letech 17. století. Avšak 1 poté objevují se
stále nová a nová, více či méně známá mariánská
poutní místa. O řadě nových, či nově proslulých hradů
kultu Matky Boží dozvídáme se z německého vydání
proslulé knihy jesuity Viléma Gumpenberga »Atlas
Marianus« z roku 1717. Knihu tuto přeložil, zkrátil
i doplnil a pod názvem »Atlas Mariánský, aneb popis
mariánských milostných obrazů na celém křesťanském
světě« vydal v Praze osecký cisterciák a administrá
tor poutního místa Radčice (Maria-Ratschitz) P. Au
gustin Sartorius.
Jedna desetina Sartoriovy rozsáhlé, 600 stran čítající
knihy je věnována kultu Matky Boží v Ceské zemi.Nepřekvapuje,jestliže© Sartoriusvesvémvydání
»Atlantu« věnuje větší pozornost Krušnohoří, kde sám
působil a kde mariánský kult měl svůj zvlášní vý
znami vzhledem k jinověreckému sousedstvu. Místům,
jež autor pokládá za zvláště významná, resp. o nichž
jest více informován, věnuje zvláštní, vlastním oslav
ným veršem zakončenou kapitolu, kdežto ostatní, jež
zná jen z literatury, resp. o nichž toho mnoho nedo
vede pověděti, popisuje v úhrnném pojednání.
Oproti stavu poutních míst, jejž jsem vylíčil v shora
citovaném článku, jeví se u Sartoria řada přírůstků.
V Praze zná cisterciák navíc zázračné mariánské so
chy v zaniklých nyní již kostelech kanovníků jerusa
lemského Božího hrobu na Zderaze v Praze II. a při
klášteře dominikánek u sv. Anny v Praze I. Dále
uvádí Madonny u sv. Štěpána v Praze II., na Karlově
a v majetku hraběcí rodiny Caretto-Millesimo.
I v zemi české přibyla řada hradů mariánské úcty.
Navíc než předchůdci uvádí radčický cisterciák jako
mariánská místa poutní: Bozkov na Semilsku, sochou
Panny Marie Montserratské, proslavený hrad Bezděz
(Bósig), Kopeček Matky Boží u Králík (Muttergottes
berg bei Grulich), své působiště Radčice (Maria-Rad
schitz), jemuž věnuje zvláštní pozornost, Zabražany
(Saras) a Kopisty (Kopitz) u Mostu (Brůx), Chomutov
(Kommotau), Přísečnici (Priesen), Jirkov (Górkau),
Žatec (Saaz), Bečov (Hoch-Petschau), Vintířov u Ka
daně (Winteritz bei Kaaden), Police (Politz), Liběšice
(Liebeschitz) a k plaskému cisterciáckému klášteru
náležející Týnici. Pozornosti Sartoriově neunikla však
ani v tehdejší době proslavená nová poutní místa čes
kého jihozápadu: Klatovy (1685) a Přeštice (1710).
Uplynulo více než jedno století od německého Sarto
riova vydání »Mariánského Atlantu« (české vydání
této knihy je zvláště proslaveno vlasteneckou před
mluvou Frozínovou), když v červnu 1822 sepisovalbibliotekářstrahovskéhopremonstrátského| Sionu,
Adolf Fischer v německém jazyku pojednání o někte
rých znamenitých a pověstných mariánských místech
v Čechách a jiných zemích. V této rukopisné práci
(strah. rukopis DK-T-11) jest uvedeno i několik pout
ních míst, vzniklých po vydání Sartoriova kompendia
v průběhu 18. století.
Navíc než dříve námi uvedení mariologové uvádí stra
hovský bibliotekář jako česká poutní místa: jihočeské
Klokoty (1702) a Sepekov (1733), Bílou Horu u Prahy
(1708), Maria-Sorg u Jáchymova (Joachimsthal) (1757)



a tepelskými premonstráty spravované poutní místo
Maria-Stock v loketském kraji (1718).
I když výpočet poutních míst, jak byl námi podán,
nijak nevyčerpává všechna místa barokní Čechie, na
nichž se náš lid se zvláštní důvěrou obracel se svými
prosbami k Matce Boží, přece jen jasně naznačuje, jak
jedinečný byl rozvoj mariánského kultu v naší zemi
v době po třicetileté válce. Jestliže za: této války bylo
navazováno na rekatolisační Činnost Tovaryšstva Je
žíšova v údobí předbělohorském (rozvoj Staré Bole
slavi souvisí s činností koleje pražské, Kájova (Gojau)
krumlovské, Bohosudova (Maria-Schein) chomutov
ské), staly se později útočištěm prosebníků v řadě
míst sochy a obrazy, které vznikly ve 14. století v době
karolinské, Tak barokní Čechie i v mariánském kultu
— vědomě a mnohdy snad i nevědomky — navazo
vala a navázala na zbožnost doby předhusitské, aby
tím větším právem se snažila zaujmouti místo nepo
slední 1 v soudobém světě katolickém.

Všem odběratelům našeho listu, kteří
z vlastního popudupřispěli jakýmkoliv dárkemna vy
dávání »Katolíka« a projevili nám svoje uznání s ú
rovní listu, děkujeme srdečným Zaplať Pán Bůh! Těší
nás.jejich zájem o »Katolíka«. Dnes, kdy vydávání
našeho časopisu vyžaduje nákladů, jež nelze cele uhra
diti z obvyklého předplatného, je námjejich příspě
věk dvojnásobně milý. Chceme i nadále umožniti od
běr listu sociálně slabším předplatitelům, aniž by bylo
třeba zvyšovati předplatné a obracíme se proto k 0
statním odběratelům, kterýmje to možno, s prosbou,
aby i oni přispěli nějakým darem na vydávání »Ka
tolíka« a umožnili nám další vydávání tohoto. Jejich
příspěvky bychomv listě kvitovali. Náš účet u Pošt.
spořitelny, na nějž možno dárek poslati, má název:
Svatováclavská Liga, Praha IV. a číslo 208.401.
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Zdeněk Kalista: Josef Pekař. Sbírka monografií, svazek
čtvrtý. Praha, Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, 1941.
Stran 255. Brož. K 30.—. — Z obsáhlých a podrobných studií
o velikém učiteli valné Části dnešních našich historiků otiskuje
tu univ. docent dr. Kalista významné partie, zabývající se ži
votem a dílem Josefa Pekaře alespoň v hlavních a dnes aktuál
ních rysech, zatím co úplné vydání spisu, který by k doplněné
části biografické přiďal zejména ještě přehled metody a filo
sofickýchzákladů Pekařových prací, je zřejmě připravováno pro
dobu pozdější. Kalista přistoupil ke svému tématu s oddaností
a zanícením žáka, který je za mnoho zavázán svému mistru.
Znamená to tedy jak ustavičnou snahu po dokonalém porozu
mění vykládanému životu a dílu, tak ovšem i určité zaujetí, pře
kážející snad kritickému pohledu a neúprosnému, nestrannému
hodnocení. Do jaké míry podléhá Kalista těmto přirozeným po
citům na úkor přísné objektivnosti, posoudí odborná kritika.
Nám zde stačí říci, že je možno si utvořiti z Kalistovy knihy
dosti úplný obraz Pekařova života a práce, třebaže tu ovšem
ještě nenajdeme všecko to, co bychom si přáli se dověděti. —
Kniha se člení do dvou oddílů. V prvním, nazvaném »Drahou
Života«, vypisují se spíše vnější osudy Pekařovy. Začíná se v rod
ném kraji, od kolébky, a selských kořenů historikovy osobnosti,
líčí se doba studií a vlivů, které na něho působily, a sleduje se
růst slavného učence od universitních začátků až k postavení
jednoho z nejvýznamnějších mužů národního života. Při tom
nahlížíme do důvěrných stránek Pekařova soukromí a seznamu
jeme se s politickou koncepcí Pekařovou i s jeho účastí v životě
veřejném. Druhý díl, pojmenovaný »V pracovně badatelově«,
zabývá se hlavními částmi historikova slovesného odkazu, jeho
nejdůležitějšími pracemi dějepisnými od »Dějin valdštejnského
spiknutí« habilitujícího se studenta, až po »Žižku« z let, kdy
Pekař stál na vrcholu své činnosti a svého společenského vze

stupu. K vypracování obou částí svého přehledu připojil Kalista
řadu podrobností, poznámek, citací a odkazů, položených vzadu
za vlastním textem. — Kniha je zajímavým a cenným doplňkem
dosavadní pekařovské literatury, zejména sborníku »O Josefu
Pekařovi«, a poslouží leckterým objasněnímtaké při četbě dosud
vydaných částí Pekařovy korespondence. —ně—

Prof. Dr. Heinrich Nelson: Uměníspát. PřeložilaGusta
Fučíková. Knihy pro život, sv. 2. Praha, Čin, 1941. Stran 146.
Brož. K 23.—. — Zkušený lékař tu mluví přístupným a pouta
vým způsobem -o tom, co tvoří tak význačnou část našeho ži
vota a co patří k nejdůležitějším funkcím lidského těla. Neza
jímá-lí snad podstata a úkol spánku člověka zdravého, spícího
bezvadně a normálně, dostaví se zájem nepochybně, vyskyt
nou-li se zdravotní poruchy a mění-li se klid spánku v nespa
vost a V unavující stavy. Nelson poučuje o nutnosti, příčinách,
fázích spánku, o nespavosti, o tom, jak se má vlastně spát,
o životosprávě, jež jest podmínkou zdravého spánku, ale snaží
se dojíti i k obecným závěrům a praktickým radám, zkoumaje
tajemství dobrého spánku, správného dýchání a úplného uvol
nění a odpočívání tělesného organismu. Zdůraznění přirozeného,
spořádaného, uměřeného způsobu života jakožto předpokladu
zdravého spánku, je tu poznatkem a výsledkem stejně samo
zřejmým jako v radách a spisech jiných lékařských odborníků
o jiných stránkách tělesných funkcí. Snad tedy touto knihou
najde leckdo, vyšinutý z pořádku a harmonie, cestu k ukáznění
a nabytí rovnováhy — možná ovšem teprve tehdy, až bude
doháněn nutností a poruchami, aby se ohlížel po prostředcích
k nápravě. Ale konec konců tu nejde jen o spánek, ale o únik
z mechanismu moderního strojového žití, o dosažení opětné vy
rovnanosti ve všech stupních života, o návrat ke staré prostotě,
přirozenosti a pravidewnosti. Moderní člověk, k ní často dospěje
jediné složitou a umělou cestou vědy — jinak by mu mnoho
samozřejmostí asi ani nenapadlo. Ale hlavně, dospěje-li tam
vůbec. M.

Výroční zpráva Jednoty katolických tovaryšů v Praze, vydaná
k jubilejnímu roku jejího 9Otiletého trvání, podává přehled o čin
nosti jednoty za poslední desítiletí, tiché sice, ale stejně zá
služné, jako v předcházejících obdobích. Četné obrázky doplňují
upomínkový tisk, informující o snahách a tužbách této sociální
instituce. — Kk.

Jméno Ježíš. Napsal Jakub Deml. — Nevezměš jména Bo
žího nadarmo. Klement Bochořák. S úvodní poznámkou
Jaroslava Durycha. — NáklademDominikánskéedice
Krystal v Olomouci. Cena K 3.80 a K 3.20. — Je-li Braitova
brožurka »Nevezmeš jména Božího nadarmo« určena pro nej
širší vrstvy, není tím řečeno, že by inteligence nepotřebovala
vhodného upozornění na ošklivost a hříšnost tohoto zlozvyku.
Jí jsou určeny obě zmíněné knížečky výrazné úpravy, pěkného
tisku a hutnéhoobsahu. Jest jen třeba začísti se do obou, aby
vysvitlo, že opravdu není maličkostí bráti jméno Boží nadarmo,
neboť Bůh slyší své jméno, jak praví výstižně Durych v úvodu
k Bochořákově pojednání, jednou vyjde, podívá se, kdo to tluče
a pak odpoví. Bráti jméno Ježíše Krista nadarmo, to že by
byla maličkost? ptá se Demi a pokračuje: O nikom by sis ne
dovolil mluviti tak, jak mluvíš o Bohu! Proto pamatujme: Ne
vezmeš jména Božího nadarmo! Kk.
Nálepky s pěti různými motivý, upozorňující na povinnost úcty
k Bohu, 1 aršík (20 nálepek) 1 K, vývěsní štítky k zavěšení
do kanceláří, dílen, obchodů, továren (tyto za dobrovolný re
žijní příspěvek) zasílá Dominikánská edice Krystal, Olomouc,
Bernardinská 14.

MISIJNÍ KOUTEK.
Nejstarší biskup - misionář zemřel. Psali jsme na tomto místě
častěji o bývalém tibetském apoštolském vikáři J. Ex. Msgru
Petru Filipu Giraudeau-ovi. Lednové číslo misijního věstníku
»Agence Fides« otiskuje zprávu, že 92letý stařeček, nositel hod
nosti titulárního arcibiskupa thynianského, zemřel 13. listopadu
1941 v hlavním městě tibetské provincie Sikangsu.
Byl rodákem z Nantes, kde se narodil 17. března 1850. Po stu
diích vstoupil do kongregace zahraničních misionářů a odejel
v roce 1878 doČíny, kde vytrval až do smrti, ztráviv v misijní
práci 63 léta. Knězem byl 65 roků, biskupem 44 roky. Evropu
a svoji vlast nespatřil po celá 63 leta.
V tvrdém úhoru tibetského pohraničí, kde Msgre Giradeau po
63 léta působil, byla těžká práce. Lidsky posuzováno bylo by
možno tento úsek považovati za bezvýznamný kout. Také vnější
výsledky zdály by tomu nasvědčovati, neboť počet křesťanů
stoupl za všechna léta přibližně z jednoho tisíce na 5200 duší.
Teprve hlubší pohled da poměrů a obtíží apoštolské práce dává
vyniknouti velikosti a nadšení, jež biskupa ovládalo a neopu
stilo ani do posledního okamžiku požehnaného života. »Echo
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z Tibetu«, vydávané tamními misionáři a jeho dopisy ukazují
velikost obětí a hrdinství prácea líčí nebezpečí a těžkosti, s ni
miž musí misionáři tohoto úseku zápasiti. Přírodai lidé, každý
svým způsobem, představují překážky mnohdy nepřekonatelné.
Cesty 400 km od jedné misijní stanice kec druhé nejsou nijakou
vzácností. Trvá často 14 dní i více, než misionář dostihne útu.ku
u svých oveček, stoupaje často do výšek 3—4000.metrů, v pro
sinci sice ještě bezsněžných, zato však plných náledí a nebez
pečných propastí i lidských potměšilostí. Misionáři jsou doslovně
od sebe odříznuti a trvá často měsíce, než se jim dostane něja
kých zpráv. Divoká zvěř. a tlupy loupežníků jsou jejich nej
větším nepřítelem; v těchto nehostinných končinách se dosud
ani v nejmenším nezlepšily bezpečnostní poměry. V pováleč
ných letech přistoupil k tomu ještě bratrovražedný boj mezi
Tibeťany a Číňany. Již v roce 1937 radily konsulární úřady
Msgru Giradeauovi, aby s ohledem na komunistické nepokoje
odešel z pohraničí do bezpečnějšího vnitrozemí. Biskup podě
koval, ale prohlásil současně, že on i jeho 12 pomocníků, roz
troušených po všech krajích, vytrvají na svých místech, nechť
se děje cokoliv. K tomu všemu přidružily se kromě nepokojů
potíže rázu hospodářského a finančního. Hlad, skvrnitý tyf 'a
jiné nemoci vyžádaly si i mezi misionáři obětí. Stačí čísti jen
zprávy pařížských »Zahraničních misií«, abychom zjistili, kolik
misionářů tohoto území zemřelo na útrapy podnebí nebo jako
oběti revoluce, loupeží a komunistických vražd, kolik domů mi
stonářů bylo vypleněno, zničeno nebo do základů spáieno. Jen
veliká láska Msgra Giradeaua to byla, která pomohla vše pře
konat.
Přišed do Tibetu po Msgru Bietsovi založil r. 1901 nové misijní
stanice, povolal do své misie sestry-františkánky Panny Marie,
které dnes řídí tamní školy, nemocnice, starobince, útulky,
jednu nemocnici malomocných, lékárny a dispensáře. Jsou mezi
nimi 1 německé sestry. Když práce rostla, byl od jeho apoštol
ské prefektury oddělen vikariát Sikkim a přeměněn v samo
statnou prefekturu. Msgre Giradeau totaké byl, který do Tibetu
povolal řeholní kanovníky sv. Augustina s hory sv. Bernarda
ve Švýcarsku, kteří na východě. Himaiají zřídili nový hospic
podle švýcarského vzoru. Založil i seminář pro výchovu bu
doucích domorodých kněží a postavil tiskárnu. Jestliže P. Goré,
jeden z jeho misionářů, mohl vydati dvě tibetské mluvnice,
trbetsko-francouzský slovník a publikovati četné práce z oboru
jazykového, zeměpisného a národopisného, děkuje za to vše
stranné podpoře svého biskupa.
V roce 1936 požádal Msgre Giradeau o nástupce. To byl jeho
zdravotní stav již velmi vážný. O dva roky později nechal se
zaopatřiti, ale teprve za tři roky povolal Pán Svého věrného
služebníka, aby jej odměnil za vše, co v Jeho službě vykonal
pro spásu nesmrtelných duší v nehostinných končinách Asie.

(»Fides«.)

v tomto kraji
roku. — Jeden
do hor. Zprávy

Z Tibetu. S jakými obtížemi musí misionáři
bojovati, ukazují dvě příhody z minulého
z misionářů, P. Burdin, vydal se na misi

od něho docházely teprve po 42 dnech. Jeho karavanu
potkala při tom nehoda: Mezek, který nesl misionářovy věci,
spadl do propasti, hluboké přes 100 metrů. Na záchranu věcí
nebylo ani pomyšlení. Misionář litoval nejvíce ztráty psacího
stroje. — Z jiné karavany byl usmrcen jeden domorodý křesťan,
otec 4 dětí, a ještě další dva průvodci. Zabili je horští lupiči
kamením a šavlěmi. Druhý domorodý křesťan, který při přepadu
karavany spal opodál, zachránil se útěkem a sehnal potom i koně
a mezky, které lupiči z obavy před pronásledováním vzali zprvu
ssebou, potom však pustili. —
V Tatsienlu, sídle apošt. vikáře, je také stanice malomocných,
řízená misionáři. Navštívil ji nedávnovládní provinční lékař Dr.
Cuan. Stanice ošetřuje 190 malomocných, z nichž je S50dětí. Dvě
třetiny nemocných jsou křesťané. Dr. Cuan byl s vedením ne
mocnice velmi spokojen a při odchodu daroval ošetřujícím mí
stonářům mnoho drahých léků. Vládní kruhy podporují snahy
mi tonářů po rozšíření ústavu. (»Fides«.)

Mezi tibetským kmenem »Lyssu« působí se zdarem švýcarský
mistonář P. Coguoz z řeholních kanovníků sv. Augustina. Pro
svoje svěřence sestavil modlitební knížku a katechismus v je
jich řeči. Vydatným pomocníkem býl mu při této práci slovník
řeči kmene Lyssu, vydaný Chappeletem.(»Fides«.)

Konference misijních představených na ostrově Madagaskaru.
Ačkoliv dopravní potíže stále trvají, sešli se koncem minulého
roku apoštolští vikáři a prefekti misií na Madagaskaru, aby
přehlédli dosavadní výsledky práce a vyměnili si názory a po
znatky, získané při apoštolskémdíle. Guvernér ostrova, generál
Annet, chtěje všechny osobně seznati, pozval účastníky porad
k sobě do residence,

V IManandianě byla loni 29. června poprvé konána »slavnost
rýže«. Je to obdoba »slavnosti obilí«, kterou každoročně slaví
biskupské město Rouen. Po pontifikální Mši svaté děkuje od
oltáře biskup rolníkům své diecése za péči o výživu chovanců
chlapeckého a kněžského semináře, pro něž dovážejí zdarma
obilí na chléb a pšenici pro svaté hostie. V misii Ifanandina
každá farnost darovala seminářům rýži. Slavnost byla ukon
čena průvodem s Nejsvětější Svátostí.

Zavraždění misionáři v Číně. Teprve nyní dostal římský gene
ralát Františkánů zprávu, že 27. prosince m. r. byli v čínské
provincii Shansi komunisty zavraždění dva holandští misionáři
— Františkáni: Matěj Scholberg a Villegis van Dijk. Podrob
nosti dosud nedošly. Oba Otcové byli příslušníky holandské
františkánské provincie. P. Schoiberg, narozený roku 1899v Maas
trichtu, odejel do misií v roce 1926, kam jej roku 1921 násle
doval starší (r. 1894 rozený) P. Villegis. V apoštolském vika
riátě Luanfu, jejich posledním působišti, pracuje 33 holand
ských a 7 čínských kněží, 3 holandští a 1 čínský bratr. Jim po
máhá 20 holandských a 20 čínských sester. Při celkovém počtu
3 milionů obyvatel má vikariát 29.471 katolíků a 4.540 kate
chumenů. (»Fides.«)

Dobrovolné příspěvky na vydávání časopisu jsou vítány a budou, pokud si to dárce výslovně nezakáže, kvitovány.

VYCHÁZÍ S CÍRKEVNÍM SCHVÁLENÍM.
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Oblecme nové roucho čistoty a svatosti!
WP

Radostná doba velikonoční, v níž Vzkříšením Páně
potvrzeno bylo Jeho učení a nám dána záruka našeho
vzkříšení k věčné blaženosti nebo k věčnému zavržení,
je příležitostí, kdy bychom více a důkladněji měli
mysliti na svůj duchovní život. Měli bychomse za
hleděti na dosavadní živoření své nesmrtelné duše,
zvláště na: to, které jsme prožili od posledních veliko
nočních svátků a súčtovati se svými chybami, které
zhyzdily krásu Božího podobenství. Nesmrtelná duše
naše měla býti prvou naší starostí, měla vésti 1 tělesný
život k harmonickému souzvuku našeho celého bytí
v tomto slzavém údolí. Čímvšak se stala? Služebnicí
těla, ba více, jeho otrokyní, otrokyní nezřízených žá
dostí a choutek, které ji poskvrnily tak, že ztratila
nárok na dědictví v nebeském království a stala se
hodnou muk pekelnéhoohně. Tuto skutečnost je třeba
st dobře dnes znovu uvědomiti, nedávati se ukolébat
pyšným rozumem, ovlivněným úlisným našeptáváním
hada z ráje, že náš život byl čistý a svatý, že není
třeba zvláštního duchovního očištění. Musíme s nej
větší rozhodností odvrhnouti pýchu fariseů a s poko
rou publikána vyznati svoji hříšnost, poskvrnění duše
a prositi: Pane, buď milostiv mně hříšnému!
Pán ve své lásce a milosrdenství nám znovuzrození
naší duše k čistotě a svatosti tolik usnadňuje. A přece
my tuto snadnou a lehkou příležitost k znovuzrození
v Kristu často zmeškáme, nevyužijeme jí dostatečně
k svému duchovnímu prospěchu. Jsme zaslepení a
ohlušeni světem a jeho svody, jsme oddáni tělesnému
životu a jeho požitkům tak, že padáme do hlubších
a hlubších propastí tmy, v níž snadno podléháme arci
otci 1ži a zla.

Nastal opět čas, kdy Pán, více než kdy jindy, zve nás
k Svému Stolu. On, slavný Vítěz nad smrtí vskutku
a pravdě, On, cesta, pravda a život, zve nás všechny:
Pojďte ke mně všichni, kdož jste obtíženi a já vás
občerstvím! Je to pozvání samého Boha, pozvání nad
jiné vzácné a požehnané. Vždyť je činí Ten, který
všemu lidskému pokolení, a tedy i nám, získal odpu
štění hříchů a tak Svou přehořkou smrtí a utrpením
uskutečnil zákon, podle něhož jsme nabyli znovu ná
roku státi se milými dětmi věčného a nejsvětějšího
Boha a hodnými svatého s Ním obcování. Nikdo na
světě, od jeho trvání, dnes i do jeho skonání, neučinil
a neučiní pozvání upřímnějšího a významnějšího, ni
kdo nepřipravil slavnost a hostinu vzácnější. Sám se
dal, dává a bude dávati za pokrm a nápoj, neboť chce
býti zcela náš a s námi, chce z nás učiniti jednu pod
statu, hodnou Svého zaslíbení. S tímto pozváním ne
vzejdou nám žádné starosti hmotných výdajů, jen
jednoho je nezbytně potřebí, jedna jest podmínka
státi se vítaným a milým hostem na Kristově hostině,
aby naše duše byla oblečena v bílé roucho svatební.
Kristova hostina není obyčejnou hostinou, je hostinou
svatební, kde se naše. nesmrtelná duše snoubí se
svým Pánem a Bohem, proto je třeba mimořádného
oblečení, je třeba roucha čistého jako padlý sníh, prů
hledného jako křišťál, aby Ženich, až přijde ve Své
slávě a velebnosti, viděl nevěstu důstojnou Své sva
tosti. Toto roucho svatební získáme však jen pokorou
celníka, Máří Magdaleny, lotra na kříži, jejich lítostí
nad tím, co jsme spáchali, upřímným vyznáním a 0
pravdovým úmyslem jíti již cestou bez urážek Božího
Majestátu. Jak jsme se již zmínili, prostředky k na

Jsou to jména Bůh, Bože, Ježíš, Maria a Josef.

Slyšíte ustavičně kolem sebe, na ulicích, ve vlacích, elektrikách, v kancelářích, dílnách i školách, stále
slyšíte kolem sebe strašné znevažování jmen svatých, znevažování, které hraničí až s rouháním.

A přece jsou to jména nejvzácnější, jména nejsvětější! Neučiníme, neučiníš Ty nic proti tomu?

W



bytí takového svatebního roucha jsou tak prosté, nám
tak lehce přístupné. Než stud a hříchem oslabená vůle
brání velmi často, abychom se jich uchopili. Také pro
středí, v němž žijeme, to bývá, které brání našemu
znovuzrození v Kristu Ježíši, Pánu našem. Co uči
níme? Jděme jako náš Pán na »poušť«, kterou nám
dnes nahradí řádná duchovní cvičení, kde v samotě
a pod vedením dobrého duchovního nabudeme od
vahy a statečnosti vyznati se ze svých provinění, kde
si vyprosíme pokoru a kajícího ducha, získáme roz
hřešením odpuštění svých hříchů a tím svatební rou
cho čistoty a svatosti, opravňující k účasti na hostině,
kterou připravil Bůh těm, kdož Ho milují.KŘIŠŤAN.

P. DR. JAN URBAN O. FM:

|Jenní řád.
Nevím, zda působí na každého tak silně četba ze ži
vota lidí, kteří svým vzácným charakterem a velikostí
svých výkonů obrácejí na sebe pozornost současníků
a 1 budoucnosti. Vždy mne hluboce dojímá ne tak
ona velikost jejich postavení nebo činů, jako spíše
zdroj, z něhož žili, to jest jejich vlastní osobnost s je
jimi vlastnostmi, její obětavostí, opravdovostí, věr
ností. A tu se právě projevuje, jak všichni, kteří jsou
vpravdě velikými, byli služebníky vyššího řádu, jak
se zříkali sebe a takřka se proměňovali v ideál, který
milovali a o němž byli do poslední žilky svého srdce
přesvědčeni. A kdo se snaží prožíti svůj život hodně
svého Tvůrce a hodně člověka, nemůže netoužiti státi
se také nositelem vyšší krásy a vyššího dobra, než
může dáti pouhá lidská povaha a náhoda. Jak jinak
asl vypadal život takového světce, jako jest svatý To
máš Akvinský, Bonaventura, Beda ctihodný, Albert
Veliký, jako zasc na druhé straně život prostého fa
ráře z Arsu, svatého Vianneye, který k své zpověd
nici táhl ročně desetitisíce lidí z celého světa? Jak
jinak, než život mnohého věřícího křesťana, jenž žije
bez věčných ideálů a myslí, že v jeho obyčejném ži
votě není místa pro vyšší zájmy? A nemyslím tím již
na celkovou podobu těchto vznešených životů, jako
spíše na jejich denní obyčejný běh. Čteme o nich jed
noduchá a přece tak plná slova, jako: »Buď četl, nebo
psal nebo se modlil,« nebo o mužích jiného povolání,

—— ————

že-fmodlitba a práce si u nich podávaly bezprostředně
ruce a že neznali okamžiku zahálky. Jak tu znějí plně
slova svatého Dona Bosca, kterého lékař napomínal,
aby šetřil svého zdraví a poněkud si odpočinul: »Kněz
odpočívá až v nebi. Ďábel také neodpočívá, jak může
býti kněz nečinný?« — A tak tedy náleží k plnému
křesťanskému životu také dobrý denní řád.
Ano, bez denního řádu jest náš život jen souhrn ná
lad, náhod, časových ztrát, jichž výsledkem jest řetěz
všedních hříchů, omylů a mrzutostí. Většině lidí jest
ovšem dán denní pořádek jejich zaměstnáním, ale tu
právě nemíníme tento vnější mechanický postup času
a práce, jako spíše a hlavně duchovní, svobodnou a
zachovávanou zákonitost denního života, která patří
nutně k dobrému duchovnímu životu.
Myslíme tím na dvojí věc: Především na obsah den
ního života a pak na postup jeho.
Z celého našeho kursu úvah jistě již víte, že styk
s Pánem Bohem, péče o život podle ducha Krista
Pána není otázkou občasné libovolné vzpomínky, ob
časného dobrého činu, nýbrž právě organickým živo
tem, životem, který není dvojí, — pozemský a du
chovní vedle sebe, — nýbrž, který jest jeden, v němž
se harmonicky prolínají obě stránky, duchovní i po
zemská, v němž má každá své vlastní místo, vliv a
vedení. A máme-li tedy uzráti k takové dokonalé har
monii těla a ducha, milosti a přirozenosti, víry a pra
xe, času a věčnosti, — pak se musí také péče o obojí
život trvale a stále proplétati. Jen si vzpomeňte, jak
se musí denně cvičiti ten, kdo chce dokonale ovládati
nějaký hudební nástroj, jak vyjde ze cviku písař na
stroji, který nějakou dobu nepíše, jak si navykne každý
různým slovům a odvykne jiným, když nějakou dobu
jest v jiném prostředí! Není tomu jinak v životě du
chovním, který je přece také s jedné strany životem
čistě lidským. A tak musí míti v denním životě du
chovní stránka své trvalé místo. A tato trvalost vy
žaduje jisté zákonitosti, která dá celému našemuden
nímu Životu zvláštní pevný ráz, charakter.
Mluvme tedy nejprve o jeho obsahu: Kdo myslí své
duchovní snahy o výchovu duše vážně, vloží do svého
denního života úrčité doby nebo druhy činnosti, které
věrně a pevně zachová. A protože již z našich úvah
ví, Že Život duše jest činností rozumu a vůle a nikoliv
míjivého citu a nálady, zachová své ustanovené úkony

Dobrý pastýř.
Kristus byl mistrem slova. Prostým obrazem ze ži
vota nebo vhoďným přirovnáním ďoveďl nejenom sou
časným posluchačům, ale i nám, svým budoucím vě
řícím, vyložiti a objasniti své vykupitelské poslání.
Jedno z jeho nejkrásnějších přirovnání uslyšíme za
nedlouho v evangeliu. »Já jsem pastýř dobrý. Dobrý
pastýř ďává život za ovce své.«
Na světě je mnohopastýřů, ale všichni nejsou dobří.
Již ve Starém zákoně si stěžuje prorok Ezechiel na
nehoďné pastýře, »kteří pásli sami sebe, ale stád
svých nepásli.« Prorok těší liď a slibuje, že jeďnou
přijde Mesiáš — dobrý pastýř. Jako ozvěna těchto
prorokových slov zní výrok Kristův: »Já jsem dobrý
pastýř. Syn člověka nepřišel třtinu nalomenou dďolo
miti, knotu doutnajícího uhasiti, ale hledati, co bylo
zahynulo.. «
Toto poslání Kristovo nutno míti stále na paměti.
V tom právě je klaď křesťanství, že nevidí v Bohu
jen přísného soudce, hrozícího trestem a mukami, ale
i dobrého Oice a pastýře, který své ovečky hleďá a
za ně i umírá. Je velkou chybou moďerní doby, že
tento obraz, plsý naděje a dobroty, upadá jaksi v za
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pomenuti. Mezi 455 nejstaršími obrazy Kristovými
z prvních dob křesťanských, 105 jich přeďstavuje Je
žiše jako ďobrého pastýře. Toť ďůkaz plně a správně
pochopeného křesťanství!
Život sám o sobě je těžký. Může se tedy státi, že člo
věk klesne, snaď i na Boha zapomene. Jak se k tako
vým lidem zachováJežíš? Řekne si — jak by to učinil
kažďý průměrný pastýř: Nač hleďati ztracenou ovci,
vždyť je jich dost poslušných?! — Ne! — Dobrý pas
týř hledá takovou duši. A hlavně takovou. Nohy ro
zeďrány, ruce samé rány, oďpočinku nezná, až ji na
ide. Mnohďy ji zastihne naď propastí duševní prázď
noty a zoufalství. To tehdy, když zklamaný člověk
stojí zoufale naď zříceninami své životní práce, ro
dinného štěstí, nebo naď troskami různých neposta
čujících lidských náhražek pravé víry v Boha, tedy
v okamžiku, kdy svět mívá jen jízlivý posměch a
chladné pohrdání. Avšak právě tehdy potřebuje člo
věk někoho, komu by se mohl svěřiti, kdo by dodal
jeho sklíčené duši oďvahy. A to činívá dobrý pastýř.
Ano, Bůh se o tebe stará, na tebe myslí, je ti blíž,
než snaď tušíš. Bůh se o tebe stará, i když jeho po
mocí pohrďáš, i když v něho nevěříš! Právě tehdy jsi
předmětem větší péče jeho milosrdné lásky, než ti,



duchovního Života tak věrně, že i když nemá k nim
někdy nálady a chuti, když jest 1 unaven, přece jich
neopomene.
Které tedy patří nutně do denního života? — Máme-li
na zřeteli občanské povinnosti, rodinné poměry a růz
nost názorů v téže domácnosti, nemohu zde raditi
takové způsoby, které by se dotýkaly druhých nebo
byly jimi podmíněny, nýbrž musím vám jen ty raditi,
které jsou jednak opravdu podstatně nutné, aby byl
duchovní život vůbec možný, a které jsou právě tak
možné, aby vyžadovaly jen vaší dobré vůle, ale ne
byly závislé na okolnostech vámi neovlivněných. Co
patří tedy k dennímu životu duchovního člověka?
Musíme si určiti především čas pro denní modlitby,
k nimž náleží modlitby ranní, večerní a rozjímání.
Nemohu nemluviti o rozjímání, o němž jsme delší dobu
mluvili, protože není jím, jak již víte, nic jiného, než
úvaha o Božích věcech, o spáse a milosti, o duší a věč
nosti, o hříchu a ctnosti a pod. Tedy nemohu přece
říci, Že jest jen pro kněze a řeholníky, když přece
každý křesťan musí mysliti na Boha a duši a když
bez takového přemýšlení se stal buď mechanickým
odříkávačem modliteb anebo by brzo veškeré snahy
nechal. Ano, čím chceme býti hlubšími a uvědomě
lejšími křesťany, tím více musíme přemýšleti o svém
Bohu a duši. Ale o tom jsme již mluvili a zde jen
pravím, že musí míti rozjímání čili úvahy o Bohu své
pevné, pravidelné místo každého dne. Doba ovšem
jest různá, ale má-li míti rozjímání aspoň nejmenší
smysl, nemůže býti kratší než čtvrt hodiny, a to u lai
ků, u kněží ne méně, než půl hodiny.
Druhým denním úkonem, právě tak nutným, je četba
duchovních knih. Ale ne náhodná a podle náladového
výběru, nýbrž pravidelná a soustavná, protože »četba
náhodná nestaví, nýbrž činí ducha kolísavým a rozvrá
ceným,« jak píše svatý Bonaventura.
Dále patří k dennímu životu také zkoumání svědomí
večer, kdy si klademe před Pánem Bohem účty z uply
nulého dne a kdy se připravujeme na zítřejší, aby byl
lepší a aby znamenal vzrůst k Bohu.
Všechny však denní práce a okamžiky má provázeti
co možná trvale a stále dokonaleji jedna okolnost:

kďož jsou mu věrni, neboť máš v sázce věčné štěstí
či neštěstí své nesmrtelné ďuše. Blaze duši, která po
slechne hlasu dobrého pastýře!
Jaký bývá náš poměr k dobrému pastýři? Při tom
nemáme na mysli ony šťastné duše, které si dovedly
vyřešit svůj poměr k Bohu kladně, ve světle víry, ani
ty, kteří našli Boha teprve v nemoci, néštěstí, po pří
padě stáří. Ti — a je jich, díky Bohu, většina — plní
věrně své náboženské povinnosti.
Chci se zde dotknouti jiné bolestné skutečnosti. Stále
totiž dosti liďí, hlavně mlaďých a těch, jimž se —
lidsky chápáno — dobře daří, rychle zapomíná na
Boha. Zákony Boží jsou jim přežitkem. Pro pomíje
jící dnešek úmyslně zavírají oči před věčným zítřkem.
Chtějí prý užít osobní svobody. Neuvěďdomují si však,
že svobodně myslet a svobodně jeďnat neznamená
ještě správně myslet a správně jednat. Bez Boha se
jim snaď pohodlněji žije. Ale kde najďou oporu v ne
štěstí, nemoci, opuštěnosti a hodině smrti? Snaď také
jim jednou nabídne dobrý pastýř svou záchrannou
ruku. Dobře. K čemu však bylo to zbytečné bloudění
a plýtvání silami, kterých se mohlo s prospěchem vy
užíti ve službě Bohu? Bůh, který nám dává mláďí a
štěstí, má právo požaďovati, abychom mu byli věrni
také v mládí a štěstí, nedávali mu jen zbytky života
a opovážlivě nespoléhali na milosrdenství Boží.

HYMNUS K NEŠPORÁM
V DĎOBĚVELIKONOČNÍ

Při hodech Krista královských
v bělostném rouše jako sníh,
když Rudým mořem přešli jsme,
knížeti Kristu zpívejme.

Ta láska jeho zvedá k rtům
nám číši krve nejdražší,
a údy těla za pokrm
kněz-láska tobě přináší.

Nám beránkem je Kristus sám,
1 velikonoční slavností,

on čistým srdcím uchystán

co přesný chléb jest věrnosti.

Ó nebes pravá oběti,
jíž poddán jest král podsvětí,
smrti jsou pouta zlomena,
všem přichystána odměna.

Hle, Kristus, dobyv pekla bran,
vítěznou vztýčil korouhev,
a otevřev ráj dokořán,
tmy krále táhne v okovech.

Bys velkonoční radostí
kdys v nebesíchbyl, Jezu, nám,
nás vzkříšené svou milostí

před hroznou smrtí hříchu chraň!

Zněj Bohu Otci píseň chval,
1 Synu, který z mrtvých vstal,

WW1 Duchu, který těší nás,
aťozývá se v každý čas. Amen.

P. Jos. Skrášek.

Neděle je tím, čím je Mše svatá. Neděle nabude teprve ten
krát opět svého významu v životě lidu, budeme-li věděti, co
je Mše svatá: když Mši svatou takřka znova objevíme jakožto
veliké tajemství víry, jako to nejhlubší a nejvyšší a nejroz
sáhlejší, co je mezi nebem a zemí.

Máder Zpět ke Mši svaté.

O velikonocích liturgie nám předvádí Ježíše, jenž přešel
s tohoto světa k Otci a přeje si, abychom se každého roku
snažili víc a více přecházeti ze smrti hříchu ke zmrtvých
vstání, k novému životu. »Doba velikonoční je dobou od
puštění a prominutí « praví sv. Augustin. »Včera jsem trpěl
s Kristem na kříži, dnes se raduji s ním. Včera jsem umíral
s ním, dnes jsem oživen s ním. Včera jsem byl s ním po
chován a dnes s ním vstávám z mrtvých,« dí sv. Řehoř Na

zianský. Lefebvre: Základy liturgie.
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ství duše.
Co jest obsah denního duchovního života? Jistě při
znáte, že nevyžaduje mnoho času, takže není výmluvy,
že byste ho nemohli umístiti ve svém denním pro
gramu. Jen na pevné a svaté vůli záleží! Divíte-li se
někteří, že zde nemluvím o účasti na nejsvětější Oběti
a o svatém přijímání, pak vám připomínám, že jsem
řekl, že jde jednak o denní úkony nutné, jednak o ta
kové, které jsou každému možné. Není nutná denní
mše svatá, — ač jistě si nemyslíte, že tím říkám, jako
by nebyla nesmírně užitečná, výborná a nanejvýš do
poručeníhodná, — ale jest nutná denní rozjímavá mod
litba. Jen si vzpomeňte, že byly tisíce poustevníků,
tisíce křesťanů po léta, ano desetiletí v žalářích, sta
tisíce věřících v denní těžké práci, kteří nemohli na
mši svatou vůbec, a přece dosáhli veliké svatosti. Ale
nedosáhli jí bez věrné modlitby, která jest nejdůvěr
nějším stykem s Pánem Bohem v hlubině duše. Nedo
sáhli jí bez bdělosti nad svým svědomím a bez pozor
nosti na božskou všudypřítomnost!
Když jsme tedy pojednali o obsahu denního života,
pohleďme ještě na jeho postup. I ten jest velmi důle
žitý! Kdo opět přenechá pouhé náhodě, kdy se do
stane k modlitbě nebo k četbě, ten brzo je bude ko
nati na poslední chvíli večer, v únavě, formálně, a
brzo je bude vynechávati. Jest nejlépe, nestanoviti si
přesný denní pořádek podle hodin, protože dnešní
doba nutí většinu lidí, aby se okamžitě přizpůsobili
rozkazu, nutnosti, potřebě. A kdyby taková nutnost
nastala v době, kdy jsme si stanovili své duchovní
úkoly, jednak bychom je nemohli vykonati, jednak
bychom byli rozmrzelí z vyrušení, což obojí nestojí
za mnoho, zvláště, když při přesném hodinovémnebo
minutovém denním pořádku už bychom se k nim mož
ná nedostali. Lépe je stanoviti si jakýsi slahový denní
řád. Říci si: Především musím a budu denně půl ho
diny jednati s Pánem Bohem, čtvrt hodiny číst a čtvrt
večer se modlit. To bude pevné. K tomu si určíme:
Dobu pro Boha a duši vyplníme co možná nejdříve
na počátku dne. Jednak proto, že ještě nejsme roz
ptýleni, jednak, abychom pak vkročili do denního běhu
života připravení, ponoření v Boha. Připraveni na pře
pady světa a vášní a nálad. A také proto, abychom
jich pro další nával prací nemuseli toho dne opome

V tomto směru zůstáváme dobrému pastýři velkými
dlužníky všichni. Jak si tedy upravíme své vztahy ke
Kristu Pánu?
Činnost dobrého pastýře není zúžena časovou mezí
od jesliček ke kříži. Kristus má k nám i dnesvřelý
vztah. Volá nás k sobě hlasem zvonů v neděli k oběti
Mše svaté do chrámu. Ve zpovědnici se smiřuje s 0
večkami poblouďilými, ve svatém přijímání je posi
luje pro další životní boj a věčný život. Volá nás, ale
nenutí násilím. »Chceš-li býti spasen, zachovávej při
kázánií!«
Pro koho jiného bychom se mohli rozhodnouti, ne-li
pro dobrého Pastýře? Vždyť jde jen o naše věčné
štěstí!
A na konec máme k Němu jenom prosbu: Spasiteli,
Ty jsi řekl: »Mám ještě i jiné ovce, které nejsou z to
hoto ovčince.« Prosíme Tě také za ty naše bratry a
sestry, které zlý svět, Špatné prostřeďí a nesprávná
výchova odvedly daleko oď Tebe. Zavolej je také
k sobě, by bíďou a hladem nezhynuli. Vždyť i zajejich
nesmrtelné duše jsi zemřel!
Abychom nejen my. ale i oni spaseni byli, aby byl je
den ovčinec a jeďen pastýř — o to Tě vroucně pro
síme! FR. HRNČIŘÍK.
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nouti. Jsme-li nuceni, — ale nikdy jen pro nechuť
nebo pro nedostatek nálady, — jinou povinností nebo
nutností, tedy je poněkud odsuneme, ale vždy tak, že
se snažíme dojíti k nim, jak jen jest nejdříve možno.
Tedy řekněme si: odložiti je až na poslední chvíli jest
známkou lhostejnosti a nepořádku. Myslím, že každý
pochopíme, že věcem Božím a jednání s Bohem pří
sluší přednost a péče před každým jiným. Leda by
tedy někdo našel večer více klidu a soustředění, mohl
by je snad odložiti či spíše stanoviti si je na tuto dobu,
ale nikdy se tak nemá státi podle rad duchovních
učitelů pro pouhou náladu nebo bez vážnějších dů
vodů.
To by bylo tedy asi pojednání o prakticky velmi dů
ležité okolnosti a potřebě duchovního Života.
Ještě bych přece rád podotkl pro ty, kteří stojí na
šemu myšlení daleko, aby si nepředstavovali duchov
ního člověka, jak zkráceně říkáme, jako nějakou ku
rlosní zvláštnost a výjimku! Naopak, celou povahou
katolického ducha jest jednak přísná střízlivost a věc
nost a přiměřenost, jednak úplnost. Takže mluvíme-li
o duchovnímčlověku, chceme tím docíliti lidské ú
plnosti, ne úchylnosti. Víme, že teprve ten jest celým
člověkem, kdo žije plně jak pozemsky, tak i duchov
ně, že je-li kde úchylnost a částečnost, je to právě
při nedostatku duchovního života, byť i velká část
lidí v této částečnosti a neúplnosti klidně žila. Množ
ství nedělá pravidla, ale pravda a skutečnost! A kdo
by chtěl říci, že člověk není teprve tehdy dokonale
člověkem, až žije dokonale duchem 1tělem v přirozené
i Bohem nadpřirozeně chtěné harmonii?
A tak i denní život duchovního člověka je teprve do
konalým dnem lidským, který znamená denní vzrůst
k nejvyšším metám lidství, jak jsou uloženy v Osobě
Božského Spasitele, jenž jest Cestou, Pravdou a Ži
votem.

P. JAN LEBEDA:

Pane, zůstaň s námi...
Umučení a smrt Pána Ježíše, to byla nesmírná zkouš
ka pro ty, kdo v něm viděli zaslíbeného Mesiáše.
Nadějné dílo, které Pán započal, bylo násilně pře
rušeno jeho popravou na dřevě kříže. Mrtvé tělo Je
žíšovo uložily ruce několika věrných do skalního
hrobu, vchod uzavřen — a od té chvíle Ježíš má pa
třiti minulosti, krásným, ale bolestným vzpomínkám.
Taková byla asi nálada dvou učedníků, kráčejících
z Jerusalema do městečka Emauz, jak o nich vypra
vuje evangelium. Byli smutní, skleslí, zmatení, neboť
to, čeho byli svědky, bylo silnější nežli jejich víra,
dosud příliš hmotná a pozemská. Ale právě ve chví
lích jejich duchovního zmatku přichází k nim sám
Božský učitel, kterého milovali, aby je z temnot vy
vedl k světlu. Oni Ho sice nepoznávají dosud zastře
ným zrakem, ale jejich srdce hoří, když jim vykládá
Písma a zasvěcujeje do smyslu Mesiášova Života: že
totiž Kristus musil trpěti a tak vejíti do slávy své.
Podvečer přicházejí do Emauz; božský Poutník ja
koby chtěljíti dále — ale z úst učedníků line se vroucí
prosba: »Zůstaň s námi, neb se připozdívá a den se
niž nachýlil...« V duchovním smyslu možno říci:
Pán Ježíš s nebeskými dary stanul u dveří jejich
srdce, učedníci ochotně otevírají — a božský Poutník
stává se jejich přítelem, ano, on buduje svůj trvalý
příbytek v jejich duši. Poznali ho při lámání chleba
— ale v tom okamžiku Pán mizí. Lze se domnívati,
že skutečně ve svátostné způsobě sestoupil do jejich
nitra, aby tam v skrytu a tichosti dokonal vše, co svou



milostí ještě dokonati má. Učedníci ihned se vracejí
do Jerusalema a tam ve sboru apoštolském potvrzují,
že i oni viděli Pána. Jejich Mistr, který byl zabit,
z hrobu vstal a opět žije — On věčně bude žíti. Vzkří
šení Kristovo je základem jejich víry, důkazem Me
stášova božství a nejmocnější útěchou v pronásledo
váních, jimiž procházejí při šíření jeho evangelia.
Od okamžiku svého spojení s Pánem Ježíšem emauz
ští učedníci, stejně jako ostatní věřící, mají účast na
věčném životě Kristově. Proto první křesťané s tako
vým pochopením a tak radostně kráčeli ve stopách
Božského Mistra, jenž utrpením vešel do slávy své.
Kristus Živý a vítězící je doprovázel do arén, na po
praviště, jejich cesta na smrt byla prozářena jasem
Kristova vzkříšení. Děsivé znamení kříže ztratilo svou
hrůzu: vždyť s něho se do duše sklání ovoce vykou
pení — a kdo je bude jísti, Živ bude na věky. Odtud
plyne ta nadlidská síla a vůle k obětem a k sebekřižo
vání všech, kdo s apoštolem národů mohou zvolati:
»Ve mně Žije Kristus! (Gal. II. 20). Ale běda, jestliže
se Pán Ježíš stane pouhou vzpomínkou, symbolem a
ideálem, jenž zazářil a zhasl; běda, je-li slovo božské
ho Učitele toliko mrtvým písmem a nikoliv Živým hlasem,nikdyneumlkajícím!| Ztrácí-ličlověkspojení
s Pánem Ježíšem, ocitá se jakoby na periferii Života
— neboť Kristus je Život; začíná bloudit v bezcestí —
neboť jen Kristus je Cesta. Ale právě k němu v jeho
pochybách a zmatcích jako k učedníkům evangelia
přichází božský Poutník, hledaje, co by zahynulo. Sta
ne-li Pán Ježíš v duchovním soumraku u dveří jeho
srdce — nutno otevříti: a jako sluneční paprsek tam
pronikne jeho živý a oživující hlas. V tom okamžiku
milostí Boží stane se zázrak radostného poznání a
důvěrného spojení — jak o tom vypravuje evange
lhum; stane se něco podobného, co později okusil
Šavel, když spěchal vyhladiti ze srdcí vzpomínku na
Toho, jenž na kříži byl zabit — a jenž k němu náhle
promluvil živý a nesmrtelný.
Emauzští učedníci poznali Pána Ježíše při lámání
chleba; v té chvíli se s ním nejněžněji spojili. Jejich
prosba, aby Pán s nimi zůstal a je neopouštěl, toť nej
krásnější modlitba velikonočních sváťků. I nám — a
zvláště v čas velikonoční — jest uchystána hostina,
v níž se Pán Ježíš tajemným způsobem spojuje a sjed
nocuje s námi. »Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve
mně přebývá a já v něm.« (Jan 6, 57). »Kdo jí mé tělo
a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v den
nejposlednější. (Jan 6, 55). Velikonoce jsou svátky
naší nesmrtelnosti, předtucha hostiny věčné, jež je nám
připravena, předzvěst našeho účastenství na Životě
Božím. Ale máme-li z této časnosti kráčeti k věčným
příbytkům Božím, nesmí nám býti na té cestě cizin
cem vtělený Syn Boží, jenž z lásky k nám sestoupil
s nebe, aby nás svým utrpením uvedl do věčné slávy
své. Právě v okamžiku prvního velikonočního sv. při
jímání kladl Pán Ježíš na srdce svým apoštolům nut
nost tohoto živého spojení krásným obrazem: »Jako
ratolest nemůže nésti ovoce sama od sebe, nezůstane-li
ve kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem
vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně
a já v něm, ten přináší ovoce mnoho, neboť beze mne
nemůže činiti nic.« (Jan 15, 4—5). A ve své velekněž
ské modlitbě, kterou Pán Ježíš pronesl téměřna prahu
zahrady getsemanské, přijímaje kalich bolesti, vzne
šeným způsobem vyjádřil smysl svého Života na zemi,
význam svého utrpení, jež vede k velikonoční slávě.
Pravil: »Otče, přišla hodina; oslav Syna svého, aby
Syn tvůj oslavil Tebe, ježto jsi mu dal moc nade vším
lidstvem, aby dal život věčný všem, které jsi dal je
mu. To pak jest život věčný, aby poznali Tebe, jedi

Co se jen natropilo poše
tilostí až rouhání se slovy:Blahoslavení| chudídu
chem! Nechybělo ani diďí opravďu chudých na du
chu, kteří se domnívali, že tu Kristus blahoslaví
hlupáčky a omezence. Kolik nevtipných vtipů a do
mnělých duchaplností bylo napácháno na Kristova
slova, oslavující duchovní chuďobu. Mělo to býti
někďy jakoby hořkou pravdou, že příliš jasné po

2.,O VU,Av Zrna a zrnka.

nější jsou prosťtáčci boží, kteří nemají ani zďání
o vážnosti života, o spletitosti různých problémů.

Na hlubíinu: Kristova blahoslavenství,

Slyším hlas Církve, mluví ke mně kněz na kaza
telně a ve zpovědnici, zjevuje mi vůli Boží, povzbu
zuje a napomíná mne, varuje často a zapřísahá,
a kde jest má odpověď? Kde víra a skutky z ní
plynoucí? Kde odkládání chyb a navykání ctností?
Jak to vlastně přijímám slovo knězovo? Snaď také
již jen tak zvykově, bez živé víry, jako několik
pouze duchovních pouček, které trpělivě vyslechnu
a sebevědomým pokývnutím hlavou dávám na
srozuměnou, že to již dávno vím. V čem se pak
ale vlastně ještě liším oď nevěrce, který poďstatně
stejně smýšli a jen jinými slovy své smýšlení dává
na ievo, když prohoďí: »Kněz? Musí tam něco říci;
patří to k jeho řemeslu!« — A přece — skutečnost
jest zcela jiná. Neboť, řekl-li Spasitel: »Kdo vás
slyší, mne slyší « pak platí stejně i toto: zde vice
než anděl. S jakou vírou bych měl přijímati každé
slovo z úst knězových a volati k Bohu ve vděčné
modlitbě: Ve svém srdci ukrývám výroky tvé, Pa
ne, abych se neprohřešil proti tobě.

Serafínský prapor: Muž spravedlivý.

Farnost bez Charity je mrtvá a nemá duchovní ce
ny. Svatý Jan Evangelista přece říká jasně: že ten,
kdo o sobě praví, že miluje Boha a při tom nemá
lásky k svému bratru, je lhář. To platí i o farnosti.
Farnost, která by se chlubila duchovním životem
a při tom neměla charitativního díla a Charita by
zďe oďumírala, nebo živořila, nalhávala by si du
chovní vyspělost. Oživením citu lásky pozvedne se
duchovní úroveň kažďé farnosti a farnost rozkvete
květy pravé víry.

Věstník Svazů katol. charity: Pobožnosti lásky.

ného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše
Krista.« Obsah této hluboké modlitby, naznačující věč
néspojení člověka s Bohem, Pán Ježíš zjevil emauz
ským učedníkům svým živým hlasem, který měl živou
ozvěnu v jejich milujícím a po pravdě toužícím srdci.
Tentýž hlas, věčně živý a nikdy neumikající, zaznívá
dodnes u dveří lidských srdcí — ale božský Poutník
mnohde nenalézá odpovědi. Hned na počátku svého
evangelia (1, 10) sv. Jan vyjádřil největší kletbu země
a tragiku lidstva v slovech: »A svět ho nepoznal.«
Proto Pán Ježíš v své velekněžské modlitbě neprosil
za svět, nýbrž za ty, kdo s užitkem přijmou živý hlas
jeho evangelia. Modlil se za apoštoly, kteří jej nej
dříve poznali a v něho uvěřili a dodal: »Neprosím pak
toliko za ně, nýbrž 1 za ty, kteří skrze slovo jejich
uvěří ve mne, aby všichni byli jedno, jako Ty, Otče,
ve mně a já v Tobě, aby i oni v nás jedno byli...
Otče, chci, aby kde jsem já, byli se mnou i ti, které
jsi mi dal, by viděli slávu mou, kterou jsi mi dal,
neboť jsi mě miloval před stvořením světa (Jan 17, 20).
Těmito slovy Pán Ježíš se dotýká už našeho věčného
účastenství na životě Božím, které nám zasloužil svým
utrpením, dotýká se tajemství, jež unikají našemupo
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zemskému chápání. Ale tehdy, až otévi.u se naše oči
a my tváří v tvář poznáme toho, jenž žil a přebýval
v nás — budeme uschopněni okoušeti všeho nadzem
ského, co lidské oko nevidělo, ucho neslyšelo a na
mysl lidskou vstoupiti nemohlo..
»Zůstaň s námi, neb se připozdívá a den se již nachý
lil.« Není vroucnější modlitby v životním stmívání nad
tuto prosbu emauzských učedníků. Cesta bez božského
Průvodce jest beznadějně teskná. Ale naproti tomu,
jak sladce zaznívá žalm, který zpívá: »I když mí pro
jít jest údolím stínu smrti, nebojím se zlého, neboť
ty jsi se mnou, Ó Panel!« (22.)
Pán Ježíš tak často připomínal, že přijde den velikého,
všelidského a všesvětového stmívání. A právě tento
jeho nepomíjející hlas tak často vyznívá na prázdno
a s ním i vážné napomenutí: Bděte! I v tomto stmí
vání všeho světa, ve zmatcích a nejistotách, jimiž by
se uvedli v blud, kdyby možno bylo, i vyvolení — Pán
dá se poznati celému světu, i těm, kdo ho dosud ne
poznali.« A tu ukáže se znamení Syna člověka na
nebi: i budou kvíleti tehdy všecka pokolení země a
uzří Syna člověka přicházeti v oblacích s mocí velikou
a velebností.« (Mat. 24.) Tehdy se ovšem bude jed
nati buď o věčné spojení s Bohem — nebo o věčné
zavržení.
Ale dosud božský Poutník v podobě služebníka při
chází k srdci jednoho každého z nás a pronáší své veli
konoční poselství, jež jest útěchou a silou do našeho
osobního, ale i toho všelidského stmívání. »Zůstaňte
ve mně a já ve vás!« (Jan 15, 4), tato slova řekl v pod
večer své smrti Kristus věčněživý a nesmrtelný svým
apoštolům a tato slova, stejně Živá a nesmrtelná,
byla řečena 1 pro nás.
»Jestliže tedy uslyšíte hlasu jeho, nezatvrzujte srdcí
svých!« (Ž. 94.)

Dr. A. UHER:

Svatý Vojtěch.
Druhého dne měsíce února léta Páně 982 zesnul první
biskup pražský Dětmar. Mezi těmi, kdo viděli bolestné
umírání kněžského kmeta, byl mladý duchovní kostela
pražského Vojtěch z rodu Slavníkovců, který před ro
kem přišel ze znamenité školy v říšském Magdeburku,
kdesi podávala ruku učenost tehdejší doby se smělý
mi plány státnickými prvních obnovitelů císařské moci
ve svaté říši římské německého národa.
Zlé bylo umírání pražského biskupa. Hasnoucím zra
kem viděl všechen duchovní úhor svého biskupství.
Odcházel na onen svět pod tíhou svízelné práce, ze
které neviděl přijíti žádný duchovní užitek. I nedivno,
že v předtuše blízkého soudu božího cítil umírající
své slabosti a nedokonalosti jako velkou tíhu na duši.
Všechny neúspěchy sváděl jenom na svou hlavu a div
nezoufal nad rozsudkem Pána Nejvyššího.
Obraz umírajícího biskupa pevně utkvěl ve vnímavé
mysli Vojtěchově. Poznal marnost vší slávy duchov
ních hodností, zatoužil po přísné odloučenosti Života
v rozjímání a službě bližnímu. Tyto ideály pronikaly
tehdy do Čech z vynikajícího střediska mnišské kul
tury asketické, z kláštera v Cluny. Jak se asi zalekl
mladý horlivec boží, když sněm, který se sešel na Le
vém Hradci, prohlásil Vojtěcha za nejvhodnějšího
muže pro hodnost biskupa po zemřelém Dětmarovi.
Vojtěcha donutili, aby přijal starost o spásu českého
lidu. K císaři Ottovíi II. musil pak pro potvrzení a
k mohučskému arcibískuůpu Willigisovi pro posvěcení.
Oba byli tehdy v Italii. V den svatého Petra a Pavla
roku 983 přijal Vojtěch ve Veroně posvěcení, potvr
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zení a odznaky své moci. Z pokročilé země živého
a kvetoucího křesťanství vrací se biskup do rozsáhlé
diecése, která obsahovala knížectví české, Moravu,
krajiny na jih 1 na sever od Karpat, až k řece Sanu,
kde se dotýkala hranic ruských. Ale náboženský stav
tohoto obrovského území byl neutěšený. Jenom malá
jeho část přijala křesťanství aspoň podle jména —
zdaleka ne však podle života — rozlehlé krajiny jižní
a východní byly pak pohrouženy úplně v temnotách
pohanství. Proto se Vojtěch brzy po svém návratu
do Prahy vydal na velikou apoštolskou cestu. V uher
ské Ostřihomi navštívil vévodu: Gejzu a pokřtil jeho
syna na jméno Štěpán. Po kněžici Štěpánovíi byl pak
získán křesťanské víře a kultuře celý národ. Z Uher
podnikl Vojtěch cestu ještě severními krajinami své
diecése a vrátil se pak do Prahy, provázen slávou
svých úspěchů, které českého apoštola učinily zná
mým a ctěným v cizině.
Ale ve vlastní zemi dostalo se biskupovi přijetí ne
utěšeného. Světec ustrnul nad pohanskými mravy me
zi obyvatelstvem a nad zpupností knížete, který mařil
dílo pravoplatného a potvrzeného biskupa. Mocné
rody nutily k odporu proti biskupovi i kněžstvo na
sobě závislé. Kníže se přidal otevřeně k nepřátelům
Vojtěchovým. Bojovalo se podle, osočováním, pomlu
vami a Istí. Vojtěch zajisté byl muž křesťansky sta
tečný, ale když běsnění nabylo takové síly, že se zdálo
ohrožovati spásu duší, Vojtěch složil správu diecése
do rukou metropolity Willigise a odebral se do Říma.
Bylo to přesmutné svědectví před světem o poměrech
v Čechách, které vyhánějí biskupa, jehož i okolní ze
mě budou po věky velebiti jako svého apoštola.
Svatý Vojtěch v Říměse svolením papežským hledal
naplnění svého jasného ideálu křesťanského života
chudoby a skromnosti v benediktinském klášteře sva
tého Alexia, kde složil řeholní slib dne 17. dubna roku
990. Zatím však v Čechách poznali, jakou škodu a
pokoření na sebe přivolali vypuzenímbiskupa z rodu
Slavníkovců. Jistě teprve po dlouhých rozpacích na
stoupili cestu žádostí a proseb o návrat Vojtěchův,
slibujíce polepšení a poslušnost za celý národ. Bylo
dosaženo, že papež Jan XVI. vyzval Vojtěcha, aby
opustil společenství bohabojných mnichů a vrátil se
do opuštěné diecése. V doprovodu knížecího posel
stva, vítán jásotem lidu a vlídností knížete pražského,
vrátil se svatý Vojtěch do svého sídla. Z počátku se
opravdu zdálo, že věci se podstatně obracejí k lepší
mu. V zemi byl klid. Roku 993 založil kníže na usmí
ření vin benediktinský klášter břevnovský. Ale když
Boleslav II. byl stižen těžkým neduhem, který mu ne
dovoloval vládnouti a když se moci ujali jeho bez
uzdní synové, vzkypělo to opět v zemi nezkrotnou ná
silností. Proti biskupovi začala se projevovati nejenom
neposlušnost a odpírání práv, nýbrž přímo úklad a
vzpoura. Opory nebylo u nikoho. Vojtěchovi nezbylo,
než znovu opustiti zemi.
Věci v Čechách valily se pak čímdál tím kalnějším
proudem. Arcibiskup Willigis nemohl nechati biskup
ství tak významné bez duchovního správce. V květnu
r. 996 přijel do Říma císař Otta III., přítel Vojtěchův,
a přistoupil k biskupovi s velkou úctou, žádaje ho,
aby se vrátil ke svému stádci. Světec váhal. Ale roz
hodnutí papežovo určilo ho znovu pro poslušný ná
vrat do Čech, kde zažil tolik příkoří. Ale kdyby znovu
vlastní národ nepřijal svého biskupa, jest mu volno
odejíti k pohanům.
Ale hrůzná zvěst ho stihne na cestě do Čech: rozběs
nění nepřátelé vyvraždili jeho Slavníkovský rod.
Všichni jeho příbuzní, jeho bratří, zemřeli úkladnou
vraždou. Svatý Vojtěch váhá, ale přece jenom vysílá



poselství do země, přijme-li ho. A tu jeho krajané
ohavně odmítají a vzkazují světci, že v jeho vzkazu
vidí nikoli nabídku spásy, nýbrž Istivé usilování o po
mstu.
Vojtěchova cesta se otvírá novým směrem a netu
šenou vyhlídkou slávy mučednické. Nevlídná otčina
mu dává svým surovým výhostem naději na nejvyšší
hodnost světcovu, na korunu mučedníka Kristova.
Vojtěch za ní horlivě spěje. Odchází do končin na
východě, a zde přijímá v pátek 23. dubna 997 mu
čednickou smrt.
Cizí křesťanský vladař nešetřil zlata, aby vykoupil
mrtvé tělo umučeného světce, jehož vlastní národ
za Živa třikrát nestoudně vyhnal. Nebude trvati
dlouho, a Čechové povezou jako největší poklad
ostatky svatého Vojtěcha z cizí katedrály, kde se
jich zmocňují, bohužel, lupem. Od té doby jest pa
mátka Vojtěchova drahá i všem Čechům, tak jako
národům okolním. Postava svatého Vojtěcha je pro
nás příkladem smutně nabadavým. Učí nás pravé ka
jicnosti. Utíkáme-li se s důvěrou k tomuto svému pa
tronovi, jehož památku za nedlouho budeme slaviti,
uvědoměme si, kolik příkoří a zloby zakusil od ná
roda, jemuž má býti nebeským prostředníkem.

Z DOMOVA.
KATOLICKÁ CHARITA.

V novém roce 1942 rozvíjí se Činnost Svazu kato'!, charity dále
velmi slibně ve všech odborech. Sociální odbor, který před svát
ky vánočními zdolal veliký počet žádostí o vánoční podporu,
byl hned v prvních měsících nového roku zaměstnán vyřízo
váním a vyšetřováním žádostí, postoupených Svazu nejdůstoj
nější kapitulní konsistoří v Praze. Plní se tak zásada, která byla
kdysi vyjádřena, že Arcidiecésní svaz Charity je almužnickým
a sociálním úřadem Církve v arcidiecési. Kapitulní konsistoř
nepodporuje chudé sama, ale udílí podporu Svazu Charity, a
za to používá jeho služeb při sociální a charitativní péči. Svaz
může tento úkol vykonati se zdarem a odborně. Proč by se tato
praxe neměla ujmouti také ve farnostech? I tam po. příkladu
nejdůstojnější kapitulní konsistoře měly by se duchovní správy
vzdáti samostatné charitativní činnosti a přenésti ji na doko
nale organisovanou Skupinu Charity, která ve spolupráci s OPV
a jinými organisačními složkami dobrovolné sociální práce mohla
by úkol sociální pomoci chudým obstarat: úspěšně.
Za prvé tři měsíce £t. r. rozšířil svoji působnost i odbor zdra
votní. Dnes disponuje 4 ošetřovatelskými silami a 1 lékařem,
nepočítajíc v to ostatní ošetřovatelské stanice, které Svazu Cha
rity přímo nepatří. Lékařka Charity vyšetří ve své ordinaci
chudé nemocné, nemají-li nároku na léčení z titulu pojištění
a přišel-li by zákrok okresního lékaře pozdě. Předepíše i léky
chudým nemocným, které koupí Svaz Charity. Sestry ošetřovatel
ky opět vyhledávají nemocné a provádějí odborně jejich oše
tření přímo v rodinách. Některé rodiny navštěvují každý den,
jinam docházejí alespoň jednou za týden. V evidenci ošetřo
vatelek Svazu Charity je 35 osob. Služba u nich koná se v pří
padě potřeby i v noci, a to zpravidla za lékařského dozoru.
Často je třeba nemocného nejen ošetřiti, nýbrž postarati se
i o jeho rodinu, převzítli vaření a úklid. O každém nemocném,
kterého sestry ošetřují, vede se zvláštní kartička, zařazená do
jednotné kartotéky ošetřovaných. Sestry samy vedou denní zá
znamy, do kterých se zapisuje hlavně způsob pomoci, jaký sestra
volila. Sestry vedou a doplňují také záznam pro lékaře. Ošetřo
vatelská služba chudým poskytuje se úplně zdarma, bohatší
přispívají Svazu Charity dobrovolným darem. Sestra nesmí za
ošetření pro. sebe přijmouti žádný plat. Důležitost ošetřovatelské
služby oceňují zvláště nemocní, trpící chronickými chorobami,
které nemůže přijmouti nemocnice do léčení. Také chorobince
jsou zpravidla přeplněny a je jich stále nedostatek, takže se
chorobinecká péče musí vhodně doplňovati ošetřovatelskou služ
bou, v níž má Charita již dlouholeté zkušenosti. K tomu při
stupuje též péče zdravotní. Zdravotní odbor Svazu a jeho sestry
ošetřovatelky zprostředkovávají umístění nemocných na kliniky
a nemocnice i do chorobinců, přispívají na koupi léků a ortho
pedických pomůcek. Do. činnosti Zdravotního odboru třeba za
pojiti působnost ozdravovny pro děti v Borotíně u Tábora. V tom
to ústavě od jeho založení vystřídaly se dva turny, vždy o 17 dě
tech. Výsledky ozdravné péče se projevují markantně tím, žedětisevracejízozdravovny| pokrátkémpobytuosvěženya
téměř každé s příbytkem na váze o 3—5 kg.

Ústavní odbor připravil bilanci své práce za minulý rok. Vý
sledky jsou uspokojivé. Prostřednictvím ústavního odboru Svazu
bylo v minulém roce 1941 umístěno a vydržováno v ústavech
Charity celkem 523 dětí, a to převážnou většinou ve vlastních
ústavech Svazu. 188 dětí bylo umístěno v ostatních členských
ústavech. Uváží-li se, že v 25 charitativních ústavech pro opu
štěné děti bylo v roce 1941 přibližně 1.500 chovanců, dospějeme
k závěru, že více než třetina těchto dětí dostala se do charita
tivní péče prostřednictvím Svazu a že Svaz vydržuje téměř tře
tinu těchto dětí svými prostředky anebo svou podporou. Pokud
se týče péče o dospělé, umístil Svaz v minulém roce do ústavní
péče členských ústavů celkem 75 osob. I na vydržování dospěiých
osob v starobincích nebo chorobincích Charita zpravidla příspí
vala anebo alespoň opatřovaia úhradu. |
Rovněž organisačně a propagačně působil Svaz intensivně. Za
spolupráce se Zemským svazem, jehož organisační agenduů vede
Arcidiecésní svaz, vyřídil u nejvyššího úřadu cenového povolení
zvýšení ošetřovného, a to téměř pro všechny charitativní ústavy.
Ošetřovací taxy jsou v členských ústavech postaveny na jednot
nou základnu a upraveny tak, aby bylo pevně stanoveno nej
vyšší ošetřovné, pod kterým možno upravovati ošetřovací pří
spěvky jednotlivých chovanců podle jejich majetkových nebo
výdělkových poměrů, případně podle| poměrů jejich živitelů.
Organisační odbor Svazu vede členskou akci Skupin, vysílá de
legáty na valné hromady místních spolků a působí ke školení
jednotlivých pracovníků.

Vestředu 29. dubna 1942o půl 16.hodiněkoná
se v Ústřední knihovně v Praze I., Mariánské náměstí,
dětské odpoledne»Zpívající mládí«. Účinkují
hoši, dívky a Schola cantorum. Na pořadu písně pró
mládež z nové sbírky Dr. Č. Tomíško . O. A. Tichý
»Zpívající mládí« a různé vícehlasé sbory. Předprodej
vstupenek v sekretariátu Sdružení katolické mládeže,
Praha II., Vyšehradská 28, telefon 324-69.

LITERATURA.
Z NOVĚJŠÍCH PUBLIKACÍ SVATOVOJTĚŠSKÝCH.

K dubnovým dnům, v nichž si připomínáme památku svatého
biskupa Vojtěcha, upozorňujeme na některé publikace o tomto
českém světci, vydané v posledních letech a uctívající důstojným
způsobem jeho jméno. Je to především neporovnatelný, usta
vičně svěží životopis sv. Vojtěcha, který napsal jeho současník
a následovník sv. Bruno z Ouerfurtu, a který, vzorně
přeložený z latiny univ. prof. dr. J. Vilikovským a doprovózený
výklady a odbornými poznámkami, vydalo benediktinské opatství
v Břevnově pod názvem Život al utrpení sv. Vojtěcha. Zdá.se,
jakoby tu přímý dojemz Vojtěchovy svatosti působil ještě nyní,
tak životný je to obraz. Úvodem k překladu starého životopisu
načrtl tu univ. doc. dr. R. Holinka podobiznu sv. Vojtěcha, jak
ji vidí současné dějepisectví. Touto knihou byla vhodně zahá
jena břevnovská knižní řada »Opus Dei«. (Brož. K 15.—na
lepším papíře K 50.—).
Břevnovský klášter, snažící se udržeti a povznésti úctu k sv.
Vojtěchovi, vydal také ještě jiný životopis sv. Vojtěcha, tento
kráte od současného spisovatele. Je to Cesta sv. Vojtěcha, kt2
rou napsal Jaroslav Durych. (Brož. K 18.—.)Autor ú
chvatného básnického obrazu světcova, dramatického triptychu
»Svatý Vojtěch«, vypsal tu střízlivým, alo zato tím účinnějším
slohem životní osudy svatéhobiskupa podle zachovaných pra
menů a hlavní literatury. Kniha Durychova — stejně ovšemiŽivotopis,napsanýsv.Brunonem-—uspokojí| velmináročné
čtenáře.
Přeď několika lety vyšel u olomouckých dominikánů v edici
Krystal také svazeček, obsahující Spisy sv. Vojtěcha v českém
překladu a s příslušným úvodem (brož. K 3.—). Jde o několik
drobností (homilie o sv. Alexiovi a legenda o sv. Gorgoniu a
Dorothevi), připisovaných s větší nebo menší pravděpodobností
sv. Vojtěchu. Olomoucké nakladatelství »Velehrad« vydalo již
ve 2. vydání románové zpracování života sv. Vojtěcha od M.
Czeské-Maczyňské s názvem Kristův rytíř. (PřeložilK.
Otýpka. Brož. K 20.—.) Je to hodnotná lidová četba, jež snad
hlavně prostším čtenářům hodně poví, třebas je na mnohých
místech dosti naivní.
Pokud je nám známo, lze ještě dostati knihu Kráslovu a
Ježkovu »Svatý Vojtěch«, vydanou Dědictvím svatoprokop
ským v Praze 1897 a obsahující jak dosud nejobšírnější český
životopis sv. Vojtěcha a dějiny jeho kultu, tak rozsáhlý přehled
dějin opatství břevnovského. (Brož. K 30.—). Nejnovějším vě
deckým příspěvkem k svatovojtěšské otázce je článek univ. doc.
dr. R. Holinky v lednovém (5.) čísle letošního ročníku brněn
ské revue »Akord«: K činnosti sv. Vojtěcha v Uhrách. Je to
vlastně výtah ze starších studií autorových, zabývajících se do
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podrobna mnisijními výboji našeho světce na východě. K roz
šíření úcty k sv. Vojtěchu přispívají také zvláštní pohlednice
svatovojtěšské, vydané břevnovskými benediktiny; je to. serie
osmi hlůbotiskových dopisnic s motivy význačných dokladů
svatovojtěšské úcty. (Cena serie K 5—) Také I. ročník sbo:
níku břevnovského kláštera »Praporec«, vydaný 1939/40, obsa
huje množství svatovojtěšských článků a obrazovéno materiálu
(celý ročník K 20.—); vyšla tam po prvé 1 znamenitá óda Jana
Zahradníčka o sv. Vojtěchovi, pojatá pak do básníkovy
sbírky »Korouhve« (Praha, Vilímek, brož. K 20.—) Uvedených
knih, statí a obrazového materiálu je možno dobře použíti jak
pro vlastní poučení o zapomínané a málo dosud poznávané 0
sobnosti našeho milého světce, tak i pro přípravu přednášek,
kázání nebo slavnostních akademií svatovojtěšských. Durychovu
knihu má v komisi nakladatelství »Velehrad« v Olomouci, Go0e€
ringovo 16, ostatní publikace břevnovského kláštera expeduje
Edice bened. opatství, Praha-Břevnov úp. 1.

Mons. Dr. Josef Beran O kněžském celibátě. Praha,
Kropáč a Kucharský, 1941. Stran 75. Brož. K 15.—-.— Rektor
pražského kněžského semináře a profesor pastorálky na boho
slovecké fakuitě české Karlovy university, probírá tu v poďrob
ném a zaníceném rozboru jednotlivé otázky povinného celibátu

žádá od svého duchovenstva. Je tu uplatněno stanovisko aske
tické a morální, právní, historické, psychologické i apologetické
— v jednotlivých kapitolách se přihlíží k smyslu celibátní po
vinnosti, k právním předpisům, k historickému vývoji, k sexuo
logickým stránkám i k námitkám proti této instituci, jimž se
čelí odůvodněnou obranou. Autor velebí nadšenými slovy celibát,
povznášející tak hodnotně důstojnost kněžství a posilující nezá
vislost církve. Knížka je věnována bohoslovcům, ale řekne mnoho
cenného i vzdělaným laikům; v poznámkách cituje řadu pra
menů a četnou literaturu. takže může být východiskem k ze
vrubnějšímu prostudování problému. M.

MISIJNÍ KOUTEK.
KATOLICKÁ CÍRKEV V JAPONSKU.

Misijní činnost v Japonsku počíná svátkem Nanebevzetí Panny
Marie, 15. srpna 1549, kdy tam přistál první misionář, sv. Fran
tišek Xaverský. Počet vyznavačů rychle rostl, takže v první
periodě bylo v říši mikadově skoro na milion věřících. V 17.
století nastalo pronásledování. Avšak na ostrově Kiusiu, zejména
v okolí Nagasaki, přes 200leté pronásledování zůstalo na deseti
tisícé japonských katolíků věrno svému náboženství. Žili bez
biskupů, bez kněží a jenom víra a křest, jež přecházely s otců
na syny, je pojily se všeobecnou Církví. — Neslýchaná věrnost,
jedinečná v dějinách církevních, a důkaz náboženské hloubky
již tehdejších japonských křesťanů!
Náboženská svoboda byla vyhlášena v Japonsku roku 1899. Tím
to rokem počíná nová perioda katolického života. Do »Ríše
vycházejícího slunce« přicházejí opět misionáři. S počátku byli
hlavními misijními pracovníky Francouzové. Dnes Němci tam
májí na 220 misionářů a na 60 misijních sester.
Roku 1891 bylo založeno biskupství v Tokiu. Tím se zakládá
japonská katolická hierarchie. Dnes jsou biskupství ještě v Naga
saki, Osaka a v Hakkodate-Sendaj. V celém Japonsku je dnes
na 304.000 katolíků.
Charakteristické pro katolicismus v Japonsku je že vzrůstá tam
zájém inteligence o naše náboženství, a že právě ze vzdělaných

vrstev je nejvíce konversí. Velice tomu přispělo, že svatá Stolice
dovolila výnosem z r. 1936 japonským katolíkům účast na ná
rodních ceremoniích na počest šintoistického císaře a kultu ná
rodních hrdinů. Nejvíce však překvapuje rostoucí účast Japonců
na šíření víry. V 10 letech vzrostl počet domorodých kněží z 54
na 151, řeholních bratří ze 106 na 152, sester ze 137 na 772 a
v seminářích studuje 378 chovanců. Počet domorodého inisij
ního personálu jest již mnohem větší, než počet cizozemských
misionářů. Také pastýřské hole se mladá japonská Církev pone
náhlu ujímá. R. 1927 byl jmenován první Japonec biskupem
v Nagasaki, r. 1937 za nesmírné radosti japonských katolíků
bylo předáno arcibiskupství v Tokiu domorodému arcibiskupovi
a v poslední době se připravuje zřízení nových církevních okresů.

»Ignis Seraphicus.«
Misijní slavnost v Paříži. V neděli posvátku Zjevení Páně (11.
ledna) byla v pařížské katedrále Notre Dame konána misijní
slavnost za účasti pařížského kardinála-arcibiskupa Em. Suharda
a biskupů Dreyera, Chaptala a Beaussarta. Všechny misijní
ústavy byly zastoupeny představenými a delegacemi. Seminář
zahraničních misií dostavil se v plném počtu. Msgre Chappouiie
mluvil o misijní práci Francie. Slavnost byla ukončena průvo
dem, v němž byly neseny ostatky mučedníků-misionářů 17. a 19.
století — (»Fides«.)

Papežskému ústavu pro zahraniční misie v Miláně bylo telegra
ficky oznámeno, že v Tingtsuen v Číně byli zavražděni čín
skými vojáky 4 mladí italští misionáři. (Ignis Seraphicus«.)

Celá bible v čínské řeči. P. Gabriel Allegra OFM. byl povolán
apoštolským delegátem doČíny, aby tamřídil biblickou komisi,
která překládala do čínské řeči Písmo sv. Práce si vyžádala ně
kolik let a nyní ji dokončili. P. Allegra je profesorem biblické
theologie na katolické universitě v Pekingu a první přeložil
čínské básně dynastie Ku (4. stol. před Kr.) do italštiny.

(»Ignis Seraphicusc«.)
Od sloního zálivu. Toto misijní území má dva obvody. Nově
(v r. 1940) utvořený apoštolský vikariát v Sassandře řídí Msgre
Kirman, který o počátcích své činnosti sděluje: »Nemáme v Sas
sandře dostatek dříví, takže jsem nemohl provésti rozšíření své
biskupské »residence«, Najali jsem proto poblíže kostela menší
ještě nedostavěný domek a tak konečně jsem se mohl v Sassan
dře usaditi. Je to rozkošné místo. Podnebí je tu velmi Čisté a
zdravé. K přístavu vede“alej palem. Naše práce počíná se roz
růstati. Ve většině vesnic byly postaveny kaple a školy, kde ml
stonáři učí děti katechismu a základům čtení, počtů, zpěvu a
lásce k vlasti. Celá řada náčelníků a předáků některých kmenů,
vzdalujících se dosud styku s misionáři, přislíbila již svoji účast
na vánoční slavnosti.
Původním apoštolským vikariátem tohoto území byl Abidjan,
ležící ve vnitrozemí. Působí tam sestry kongregace Naší Milé
Paní Královny apoštolů. Nedávno otevřely novou stanici ve
starém opuštěném domě. Ošetřují nemocné, navštěvují vesni
čany v okolí a zřídily 1 školu pro dívky. Chodí do ní dcery Evro
panů i domorodců. Nedávno pořádaly i kurs šití pro odrostlé
dívky. — (»Fides«.)
Z misií francouzského Sudanu. Malý seminář, 1. j. studentský,
v Bamako, vedený Bílými Otci, má v novém školním roce 36
žáků. 22 je z místa, 11 studentíků je ze sousední apoštolské
prefektury Nzerekore a 3 z vikariátu Dioulasso. Mají též vlastní
internát, prostou, dřevěnou to stavbu. Dvě domorodé kuchařky
starají se o stravování malých žáků, kdežto úklid »ústavu« ob.. ..

bohosloví. — (»Fides«.)

Dobrovolné příspěvky na vydávání časopisu jsou vítány a budou, pokud si to dárce výslovně nezakáže, kvitovány.
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AAAAaAaAagaaůaůŮů,áZ
K oslavě Královny nebes i země.

Již je tu zase měsíc květů, měsíc naší milé Paní, ve
kterém i příroda se zúčastní oslavy Matky nade vše
chny požehnané, Matky Boha věčného, dárce všech
milostí a veškerého života. K Tobě proto, Královno
nebes i země, obracímesvůj zrak a chceme Tobě spolu
s kůry andělů na čest a slávu uvíti věnec z vonného
kvítí zbožných vzdechů a modliteb!
Prostřednice spásy lidského pokolení, bez poskvrny
prvotního hříchu počatá! Shlédní na nás milostivě,
popřej dobrotivě Svéhosluchu zbloudilým dětem Boha
nejvýš milosrdného! Z NěhoJsi i Ty plnost milosrden.
ství nabyla, obrať je na nás hříšníky! Od věků za pro
střednici naši určená, pokračuj i dnes v tomtospasném
pro nás poslání!
Holubičko pokoje, který nám přinesl Tvůj milo%aný
Syn! Rozestři Svá bělostná křídla nad námi i celým
světem! Přines ratolest Božího smíření jako kdysi Tvůj
předobraz z archy Noemovy! K Tobě v dětinné dů
věře ruce vztahujeme a s úpěním voláme: Oroduj za
nás a vymoz na Svém Otci - Choti a Dítětř Jeho mír!
Panno, Matko a Královnovítězná! Z lůna Tvého vze
šel slavný Přemožitel ďábelských úkladů a z Jeho
moci potřela Jsi i Ty hlavu našeho nepřítele! Doko
nala Jsi rajské zaslíbení, pozvedla zhřešivší ženu a
její potomstvo k bývalému důstojenství před tváří
Stvořitele! Budiž na věky požehnána, tisíckrát pozdra
vena -a uctěna za jistotu i našeho vítězství nad ponu

rou temnotou zla! Pomoz nám, podporuj naše slabé
síly, abychom na Tvém vítězství vzali dobrý podíl a
jednou i Tebou byli uvedení do slávy nebeské!
Zářivý paprsku Božího ponížení i slávy! Nejsvětější
Ženo, statečná a věrná! Voď nás stále pod kříž Svého
Syna! Ukazuj na Své mateřské srdce bolem zkrušené,
ale ve víře, naději a lásce pevné a statečné! Abychom
z Tvého vzoru přijali sílu a vůli k překonání svých
bolestí a strastí a stali se hodnými zásluh Vzkříšení!
Matko Krále Králů! Královno velmohoucí! Z vlast
ních rukou Svého Syna Jsi obdržela diadém, kterým
nebylo a nebude nikdy ověnčeno čelo nejmocnějších
tohoto světa! Královno, korunovaná na nebesích za
jásotu a plesání andělů a svatých! Královno věčně
vznešená a velebená! Po Bohu nejprvnější a úcty nej
hodnější! Na kolena padáme, ruce k Tobě vztahu
jeme, vroucně voláme: Buď zdráva, zdráva, zdráva,
raduj se a vesel ze Svého důstojenství před trůnem
Beránkovým! Noř se v hloubky rajských radostí, kra
luj andělům a svatým, zpívej a jásej Bohu v Jeho
sladké přítomnosti! Nezapomínej, že's i Matkou a
Královnou pozemšťanů! Obejmi nás, ubožáky, neko
nečným milosrdenstvím a láskou Svou, vyslyš prosbu
dětinnou! Stírej slzy s našich očí, zahlaď smutek s naší
tváře, veď nás cestou svatosti, vypros nové požeh
nání, bychom došli radosti zde i též na věčnosti!

KŘIŠŤAN.k
Golgota by nebyla tak hluboce dojímavá, kdyby Kristus nezasadil zároveň vedle kříže růži, kterou
první zkrápí svou krví, onurůži, která se vine ke Kříži a pnouc se vzhůru pod trny muk, tak nádherně
kvete. Nejsvětější Panna vymáhá první zázrak v Káni, jde po prvé křížovou cestou, uzavírá do svého
srdce víru v trpícího Krista a v jehovykupitelské dílo.
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Tóth: Panna Maria.
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Smysl pro povinnost.
Nevím, jakého je to původu, že se spojují tak snadno
s náboženstvím a křesťanskou vírou domněnky a ná
zory, které jsou jí právě nejvzdálenější. Že tak mnozí
vidí snadno vlastní náboženství v tom, co jest jím nej
méně nebo co jím právě není. Tato skutečnost nebude
ast pocházeti odjinud, než z naší lidskosti, která na
jedné straně nechce odkládati dobrého mínění o sobě,
ale na druhé straně jest příliš pohodlná, aby přijala
obtížné podmínky dobrého mínění. A tak nalézáme až
smutně velkou většinu lidí, kteří chtějí míti nábožen
ství, avšak bez toho, co jest v něm náboženského.
Chtějí je míti co nejméně Boží a co nejvíce lidské.
Chtějí míti náboženství bez Boha anebo takové, v němž
by sami Boha určovali. Dělají si víru, která lahodí je
jich zbožným citovým tužbám, ale neukládá povin
ností. Avšak náboženství bez povinnosti jest nábo
ženství bez Boha, protože jest nutno sloužiti Bohu a
Bůh nemůže sloužiti za sladidlo lidským citům.
Je tedy jednou ze základních podmínek duchovního
životasmysl pro povinnost. Nemusímesnad
dlouho dokazovati, že jsou v tomto ohiedu dva druhy
lidí: lidé povinnosti, kteří jsou takřka hnáni pudem,
vystihnouti okamžitě a v každém případě skrytou zá
konitost, právo a závazek, kteří takřka onemocní, ma
jí-li se říditi náhodou či mají-li jednati bezdůvodně.
A jsou lidé, kteří těchto prvních vůbec nepochopí;
vedení věčně jen svými pudy, zvyky, povahou, náho
dami a náladamr, necítící povinnost, že také musí jed
nati podle určité nutnosti a s ohledem na vyšší nebo
nutné zájmy. Téměř v každém případě zapomínají
šetřiti časem, šetřiti věcmi, dbáti na jakost práce, ztrá

mo ————

Královně máje.
Z kalichů pestrých květin poď balďachýnem oltářů je
utkán libezný závoj k poctě Královny máje. Najejích
panenských loktech spočívá květ nejčistší a nejlíbez
nější — Boží Syn. Jak povznášející a uklidňující po“
hleď na tuto Matku a její Dítě! Výraz nejněžnějších
citů, tajemné spojení lásky liďské i nadpozemské zá
roveň se tají v pokojném pohledu andělské bytosti
Mariiny, kterak shlíží na svůj diď s vysokého trůnu,
ozářena jasem voskovic a obklopena věncem barev
ných květů.
Nábožná ďuše nalézá tu přeď její sochou či obrazem
vzácnou příležitost, aby se vyprostila v zátiší chrá
mového šera z osidel přetvářky a klamu, hříchu, a
vyprosila si zde pokoj, jehož svět ďáti nemůže. Z lás
kyplného obličeje Bohorodičky vyzařuje útěcha, od
jejiho Syna pak moc — které liďské srdce by mohlo
zůstati zatvrzele chladným? Ruce se mimoděk spí
nají, zatím covet šeptá s důvěrou modlitbu: »Pommni,
nejďobrotivější Panno, že oď věků nebylo slýcháno,
abys kdy koho byla opustila, kdo poď ochranu Tvou
se utíkal!...« Tiše, jen jako mírný vánek, nebo jako
vonný dým kaditelnic, stoupá modlitba vzhůru ke
klenbě, aby otvírala dlaně Božího milosrdenství na
přímluvu Marie, bez poskvrny počaté.
Nejvzácnější dary přísluší Královně a nejkrásnější
z měsíců je zasvěcen k její oslavě. Není teďy divu,
že mnoho nadšených i oddaných ctitelů přichází
denně o májových pobožnostech k jejímu oltáři, aby
ji slavilo zpěvem i modlitbou. Večerní soumrak při
láká svou snivou melancholií mlaďé i staré, neboť
zjev Dobré Paní na oltáři nalezne povžďy hojivý bal
sám na kažďou ránu liďského srdce. Zdá se, jako by

cejí přehled a pamatují si z nutné souhry „několika
povinností nanejvýš jednu. Ptáme-li se jich, proč na
své povinnosti nemyslí, odpovídají často, že zapomněli.
Ač jest tato odpověď pro každého poškozeného pro
žluklou věcí, přece jen by se jim mohlo odpustiti,
kdyby právě tak zapomínali v případech, kdy se jedná
o jejich výhody. Jestliže však mají dostatečně dobrou
paměť pro své zájmy a libůstky, nemůžemejinak, než
s politováním zjistiti, že trpí těžkou mravní poruchou:
nemají smyslu pro povinnost. Nemůžeme, Bohu žel,
popříti, že takových lidí by mezi věřícími nebylo. Ano,
smutný výsledek našeho posouzení vynikne tím více,
že proti vědomí Boha a proti vědomí nejvyššího smy
slu Života stojí v nich tak těžký nedostatek. Nepo
chází z ničeho jiného, než právě v nedokrevného, se
beláskou pokřiveného náboženství. Třebas pří Božím
milosrdenství nemůžeme každého, kdo zapomene na
svou povinnost, viniti z jednotlivého hříchu, přece ne
můžeme omluviti od mravní viny na každém zapome
nutí povinnosti toho, kdo se vůbec nesnaží, aby vě
domí povinnosti v sobě vypěstoval a upevnil. Nesmí
me býti jen tak brzo hotoví s uklidněním, že zapo
mětlivost nepůsobí hříchu, neboť kdo se určité vlast
nosti dostatečně nebrání, nemůže býti zbaven zodpo
vědnosti 1 za každý případ, který z ní nastane.
Leč nyní si uvědomme, že člověk, toužící po hlubším
křesťanském životě, přijímá také jemnější a jemnější
povinnosti: mádbáti nejen nejvážnějších příkazů kře
sťanského zákona, nýbrž chce poslouchati čili míti za
povinnost 1 plnění rad Evangelia a poslušnost vůči
vnuknutím Boží milosti. Jaký však může býti duchovní
život, nemá-li člověk vypěstěného smyslu pro plnění
povinností? Jestliže nezakopne o velké příkazy kře
sťanské spravedlnosti, lásky, služby, poctivosti, — jak
pak postřehne v denním Životě jemné záchvěvy Božího

——

její dobrotivý zrak a ruce k nebi sepjaté prosily právě
za tvé vyslyšení! Jak ubohá jsou vyznání, která ne
znají úctu mariánskou! Chybí jim teplo životodárné
lásky, již může dokonale představovati toliko ženská
něha a svaté mateřství. Satan, svíjející se v poďobě
hada pod nohama Panny, vnuk! jistě lidem myšlenku
o popření jejich zásluh na vykoupení lidstva, neboť
jasně viděl, jak mocnou ochránkyní liďských duší je
prátě Matka Božího Syna. Kéž by alespoň všichni
křesťané doveďii v tomto krásném měsíci odčiniti
všechny urážky a probudili ve svém srdci odďanou
náklonnost ke Královně máje. Moře květů se rozpuklo
poď hřejivými paprsky slunce k novému životu, do
veďou i naše srdce ucítit záření Boží milosti a zaho
řeti zbožnou láskou k Té, kterou archanděl nazval
Milostiplnou?
U mřížek před obrazem mariánským je dosti místa
pro všechny lidi dobré vůle. Zkusme jen odložiti tvr
dost a pýchu svéhosrdce na kamenný stupeň, neboť
tomuto lépe sluší chlad a tvrdost, a zahleďdme se
zbožně najeji oltář s pevnou vírou ve vyslyšení. Po
zemská matka dovede málokdy oslyšeti své, hříchu
litujicí ditě, nebeská Matka je neoslyší nikdy!
Zbožnélegenda o Maďoniných růžích vypráví o mla
dém mnichu Heřmanovi, horlivém ctiteli Panny Ma
rie. Stalo se jeďnou, že těžce onemocněl a nemohl se
zúčastniti pravidelné večerní adorace. Všichni jeho
řeholní bratři odešli do chrámu k pobožnosti, jen on
zůstal sám a sám Vopuštěné cele. Přepadla jej hořká
lítost a pokusil se teďy alespoň povstati a přiblížiti
se k oknu, odkud mohl slyšeti moďlitby a zpěv. Tu
pojednow zazářila temná cela a v nebeském jasu se
mu zjevila Královna nebes. Heřman zmaten nezvyk
lým světlem a uďiven zázrakem, pokleká přeď Paní



volání k vyšší ctnosti? Myslím, že sem patří oni ne
šťastní zbožní lidé, kteří jsou takřka slepeníi z náhod,
nepořádku a nespolehlivostí a při tom ještě je pova
žují nebo vydávají za plody své zbožnosti. A jací už
jsme, hned rádi soudíme víru a náboženství podle
těchto representantů. kteří dělají, co víra zakazuje,
nežli podle dokonalých lidských osobností, které vy
rostly z plnosti víry!
Když jsme tedy v dosavadních statích prošli základní
nauky o duchovním životě, budeme se učiti již jed
notlivým ctnostem. A první z nich musí býti ta, o níž
dnes mluvíme: smysl pro povinnost.
Povinnost jest v každém spořádaném celku svaté slo
vo. Jen v dobách myšlenkového a mravního úpadku
se zmáhá lidského myšlení opačná zásada, volnost
od povinnosti, místo služby — zvůle. Kde se popírá
povinnost, nastane chaos. A chaos je právě tak slovo
ďábelské, jako povinnost svaté. Neboť již letmý po
hled na celý vesmír ukazuje, že co je od Boha, zacho
vává řád. Tvorové nerozumní nutně, tvorové rozumní
svobodně, z přesvědčení a s vědomím, že sloužiti řádu
je vznešeností svobodného tvora.
Ale přirozený řád jest odleskem vnitřního řádu Bo
žího. Proto nám zjevení Boží sdělilo, že Bůh se vtělil,
aby jednak porušený řád povinnosti napravil a uzdra
vil, jednak, aby vše stvořené nejvýš zdokonalil. A u
činil to tak, že »se stal poslušným až k smrti.« Že
řekl: »Mým pokrmem jest plniti vůli Toho, Jenž mne
poslal...« A jak často se vine jeho božskými výroky
ozvěna slov: »Já jsem k tomu přišel, abych«... Nebo
»9yn člověka přišel, aby a pod. A bylo to chlou
bou a slávou a velikostí křesťanských vrcholků v ry
tířské době, kdy mejsilnější a nejslavnější hrdinové
psali na svém štítě slovo »Sloužím.«

svého čistého srďce, šeptaje ji své upřímné vyznání:
»Královno, Matko milosrdenství, Živote slaďkosti,
naše Naďěje, buď zdráva.. !«
Svatá Panna se přívětivě na Heřmana usmívá, pak
snímá se svých ňaďer jednu z náďherných růží a po
dává ji prostému mnichu do rukou.
Ještě dlouho potom, co zmizel rajský zjev, klečí mnich
u svého lůžka a vdechuje omamující vůni darovaného
květu. Ani nepozoruje, jak zesláblémutělu ubíhá ďuše
do druhého života... Kďyž ráno vstoupili bratři do
Heřmanovy cely, našli pergamen, popsaný modtlitbou
»Zdrávas, Královno,« — a v jeho rukou dosuď čerstvě
vonící bilý květ růže!
Tolik vypráví tato zbožná legenda, pojící se k po
zdravu Salve Regina. Oč však je při vší své dojemné
prostotě vzdálena pravé skutečnosti! Jakou nevý:
slovnou něhou miluje a chrání Panna Maria své ctite
le! Bohuslav Balbin vyjádřil vřelý vztah našeholidu
k mariánské úctě slovy: »Milá byla Panna Maria Če
chům, a milí byli Čechové Panně Marii!«
Je na nás, abychom dokázali, že uveďená slova ne
pozbyla platnosti ani dnes. Zbudujme proto ve svých
srdcích Královně Máje stálý stánek, jemuž nebude
moci ublížiti ani čas, ani liďská zloba, a pak poklek
něme právě tak, jak klekávali od staletí naši zbožní
předkové, přeď milostným obrazem Pomocnice kře
sťanů. Naše modlitby spojí se s modlitbou věků jako
jeden jediný mocný proud, vinoucí se tisíciletými, dě
jinami k trůnu Nejvyššího. Malověrné ďuše okřejí
v milostipiném pohledu Bohorodičky i jejího Syna,
a ústa zbožného lidu ještě s větší důvěrou budou opakovativoláníkrásnélitanieLoretánské:| Královno
andělů, Královno mučeďníků, Královno pokoje —
oroduj za nás! V. Z.

Přiblížila sc chvíle nej
posvátnější, proměňová
ní. Beránek Boží má Již
sestoupiti na oltář a
proto poslední dvě mod
litby připravují na Jeho
příchod a třetí provází již proměňování samotné.
Všechno je úzce spjato s obětí Nejsvětějšího Syna
Božího, který přichází skrze ruce posvěcené, aby
v Něm všichni měli Život a měli hojnost.Knězsemodlí:»Tutoteďyoběť| .«apřitommá
ruce vztaženy nad obětními dary, dlaněmi k nim,
pravý palec položený přes levý. Tento obřad sou
visí se starozákonním předobrazem obětním. Při
obětech Starého zákona vzkládal obětující kněz ru
ce na oběť, která býÝlapřinášena za hříchy, na zna
mení, že hříchy své i těch, za něž je obětována, na
ni přenáší. Zabitím pak bylo zvíře symbolicky obě
továno. Spasitel se stal obětí za naše hříchy. Mše
svatá, tato neustále se opakující oběť, jest přiná
šena rovněž na usmíření s Bohem a zbavení všech
hříchů. Zde nad dary, které stanou se Tělem a
Krví obětujícího se Beránka Božího, jest symbo
licky též vyjádřena pokorná touha, abychom byli
hříchů zbaveni.
V předcházející modlitbě prosili jsme o přímluvu
svatých a proto s tím větší důvěrou přednášíme
nyní prosby, aby Bůh usmířen přijal dary, uchy
stané k proměnění. Stanou se 'Tělem a Krví Ježíše
Krista, a touto novou obětí Bůh znovu usmířen
poskytne nám milosti k spasení potřebné: vytrhne
nás od věčného zavržení a přijme mezi své vy
volené.
Kněz, který jest na místě Ježíše Krista, jeho zá
stupcem, prosí nejprve za sebe a pak za celou Cír
kev, která z rozkazu Kristova: »[o čiňte na mou
památku«, dala knězi moc konati oběť. Nejenom
kněz, nýbrž i celá Církev jsou povinni vzdávati
Bohu nejhlubší poctu, která jest právě v oběti nej
lépe vyjádřena a zdůrazněna. 'To je ta naše služeb
nost, neboť jsme stále velikými dlužníky Božími.
Při slovech: »Skrze Krista, Pána našeho,« spojí
kněz ruce, aby je připravil k žehnání darů. Bezpro
střední pak přípravu na proměňování ukončuje
modlitba, která je přechodem k samotnému úkonu
proměňování. Je to prosba, aby obětní dary staly
se Tělem a Krví Kristovou. Bůh sám má oběť tu
požehnati, aby se stala důstojnou a hodnou, poně
vadž bude sídlem Jeho Nejsvětějšího Syna.
První tři kříže, které kněz činí nad obětními dary,
můžeme vztahovati k Nejsvětější Trojici. Všech
pět pak k pěti ranám Kristovým, které netoliko
při smrti, ale i při zmrtvýchvstání jsou odznakem
nesmírné oběti, přinesené za spásu lidstva.

Mše Svatá 

obět nejsvětější.

A tu se ovšem zeptáme, jak se zmocniti této ctnosti.
Jest třeba na dvojí mysleti: jednak na přímé povin
nosti náboženského a duchovního Života, jednak na
povinnosti, které nesměřují přímo k Bohu. Prohlašu
jeme velmi důrazně, že jest zcela nekřesťanské, ano
protikřesťanské, vylučovati z dokonalého Života jaké
koliv pozemské povinnosti. Proto začneme svou snahu
tak, že si v dobrém rozjímání prohlédneme celý roz
sah svých povinností: zeptáme se sami sebe před Bo
hem, jaké povinnosti máme k němu a zda je plníme,
při čemž ovšem nebudeme si je tvořiti, nýbrž takové
přijímati, které skutečně povinnostmi jsou. A nebu
deme hleděti jen na určité denní úkony, nýbrž polo
žíme ostří své otázky právě do srdce křesťanství, čili
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BiskupDr.Ant.Podlaha© Nadpisna
mé značujeVívPekařověkorespondenci.© ce,nežse

chce a mů
že říci. Jistě by bylo zajímavé, kdyby někdo dovedl
podrobně popsati styky těchto dvou mužů, kteří pa
třili v národě mezi nejušlechtilejší. Práci druhého
každý z nich velmi cenil a navzájem se měli v úctě.
Účast profesora Pekaře na pohřbu biskupa Podlahy
a jeho slova na smuteční schůzi jsou toho závě
rem neobyčejně krásným. Ale co všechno tomu
předcházelo — to dostatečně neosvětlí ani nej
úplnější vyčerpání veškeré korespondence obou.
Tím chatrnějším bude obrázek, omezíme-li se zde
jen na vzájemnou korespondenci mezi J. Pekařem
a Jar. Gollem, jak ji vydal Vyšehrad. (»Listy úcty
a přátelství«, Praha 1941).
Uvedená korespondence obsahuje leta 1894—1929.
Jméno Dra Podlahy se tam objevuje velmi brzy,
z čehož lze usouditi, že Pekař s Podlahou se po
znali již v mladých letech. Podle poznámek, jež ke
korespondenci pořídil Josef Klik, učili spolu na
gymnasiu v Truhlářské ulici v Praze již v r. 1895/6.
Téhdy bylo Podlahovi 30 a Pekařovi 25 let. Příští
školní rok 1896/7 se sblížili ještě více, neboť Pekař
se stal prefektem ve Strakově akademii, kde byl
též Podlaha. Každý prefekt měl na starosti skupinu
studentů, jíž se říkalo kameráta. Podlaha jich měl
15, Pekař 11. Zmiňuje se o tom Pekař v dopise
z 11. dubna 1897, v němž vypisuje Gollovi své
trampoty v akademii. Pekař s Podlahou si dobře
rozuměli, což lze vyčísti z Pekařovy věty: »V mém
svorném postupování s Podlahou v některých vnitř
ních otázkách a sporech.« Že o pět let starší Pod
laha byl tehdy Pekařovi dobrým přítelem, vytuší
se ze slov Gollových, který se chtěl o postavení
Pekařově v akademii informovati: »Kdybych mohl
mluviti také s Podlahou, i o to bych stál.« Je to
v Gollově odpovědi Pekařoví, v dopise z téhož data.
Jinak se v celé té silné knize jméno Podlahovo
už neobjeví. Snad též proto, že Goll Pekařovydo
pisy po roce 1914 zničil, takže posledních 15 let
už to není korespondence vzájemná, ale monolog
stárnoucího Golla. Je to škoda. Ta leta před rokem
1929, kdy Pekař psal svého Svatého Václava a kdy
Podlaha v největším vypětí sil připravoval oslavy
mileniové, ta by snad i v takové korespondenci
ukázala. něco, o čem se dnes jinak neví.

*

A není pochyby, že život tak silný zásluhou mravní i du
chovní, je i v ohledu obecně kulturním velkým darem pří
tomnosti; je svědectvím, že doba, jež může se honositi ta
kovými zjevy, není přece ještě úpadková, a zakládá naději,
že světlý příklad povzbudí následovníky a žáky. Byl by to
účinek, jejž by zesnulý zajisté vítal sám nejradostněji.

Dr. Josef Pekař v proslovu na smuteční schůzi
k uctění památky biskupa Dr. Podlahy.

otážeme se, zda plníme povinnost lásky, spravedlnosti,
pokory, dobrotivosti a pod. Potom prohlédneme své
povinnosti vůči své rodině, které jest každý povinen
péčí, výživou, prací, trpělivostí, láskou, pomocí, vy
chováním, vedením k Bohu. Dalším zdrojem našich
povinností jest naše povolání. Zda pracujeme svědo
mitě, zda nečiníme škody svému zaměstnavateli. Ji
ným zdrojem povinností jest i naše okolí: Zda pro
kazujeme každému bližnímu, co nám přikazuje obecná
křesťanská láska, zda nedáváme tu pohoršení a nao
pak, ukazujeme-li mu jako věřícíkatolíci dobrý a sta
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tečný příklad víry v Boha, důvěry, klidu a čestnosti.
Nezapomeneme, že jakověřící, posvěcení milostí Du
cha svatého, jsme povinni příkladem, slovem a činem
šířiti víru a lásku Kristovu, že jsme povinní konati
dobré a zamezovati zlé.
Nemyslíte, že by velmi prospělo, kdybyste si i sepsali
jakýsi seznam a přehled svých povinností, kdybyste
jej doplňovali a aspoň týdně pozorně a zkoumavě pře
četli? Ale prosím vás, abyste se při tom nemýlili: jest
dosti snadné, poznati určité povinnosti, které sami na
hlížíme. O ty by tedy tak nešlo, neboť je obyčejně
konáme. Avšak je nutno, abychom si dali říci a také
považovali za povinnost, nač nás druzí upozorní, nebo
co nám vytýkají, tam totiž jsou mezery našeho smy
slu pro povinnost. Snad se vám bude zdáti takové za
městnání skoro zbytečným. Avšak ujišťuji vás, že tím
byste právě projevili velkou neznalost mravního a du
chovního života. Uvidíte, že při upřímném zkoumání
narazíte na mnohé nedostatky a budete musit mnoho
doplňovati.
Ani bych nemusil příipomínati, kdybychom nebyli oby.
čejně tak jednostranní, že pro pravou snahu po smy
slu pro povinnost jest potřebí upřímné a snažné mod
litby. Doufám, že jste již přesvědčeni, že toto slovo
není pouhou teorií. Myslíte, že bude míti někdo chuť
nutiti se do obtížného smyslu pro povinnost bez po
pudu Boží milosti? Myslíte, že se někdo bude vytrvale
lopotiti, zkoumatt a nutiti, aby se stal tento smysl
jeho vlastností, bez provázející milosti Ducha svaté
ho? Proč by tak kdo činil, kdyby neměl důvodu v lásce
k Bohu? Avšak silná a působivá láska k Bohu jest jen
v té duši, která o ni prosí. Kdo se nebude modliti za
smysl pro povinnost, brzy toho nechá. A rád bych
ještě připomněl, abyste st představili, jakou ctí a, slá
vou Kristovou by byli věřící, o nichž by každý, kdo
je pozná, musil říci: »Jsou tolidé, kteří jsou vtělenou
povinností a věrností.«

Dr. FR. VILHUM:

K svátku Nalezení sv. Kříže.
Buď pozdraven, svatý Kříži! S těmito slovy v srdci
a na rtech pozdravuje opravdový křesťan svaté dře
vo Kristova kříže po celou dobu velikonoční. V jeho
temném stínu bolesti, lesku naděje a zářivé slávy má
však prožívati každý den, celý svůj život. Víra jej učí
věřiti v hodnoty a život nepomíjející, který byl kří
žem vykoupen.
Pozemský život je pro dokonalého křesťana jen do
časnou poutí nedokonalým světem a vratkým Časem.
Křesťan, snášeje vědomě a trpělivě břímě dne i hor
ka, upírá zraky na jediný cíl, t. j. snaží se ze všech sil,
aby došel místa pravého a trvalého štěstí, aby spo
činul v Bohu. Slova pozdravu, která vycházejí z hlou
bi poutníkovy duše a jsou výrazem jeho pevného a
radostného přesvědčení, zbavují jej únavy, sílí jej,
když cestou umdlévá a bolest naplňuje jeho duši zá
rmutkem a nejistotou a zmatek uchvacuje jeho mysl.
Učedník Kristův bere na sebe pokorně břímě nedoko
nalého pozemského života, nepodléhá zklamání a ne
důvěře a vzdoruje pokušení, které naň dotírá, aby jej
svedlo s namáhavé cesty. Posiluje jej naděje, že stí
nem kříže projde do blaženosti a slávy, kterou mu
přislíbil jeho Mistr a Pán. Nevrací se a neváhá, neboť
jako věrný učedník Kristův věří ve věčné duchovní
hodnoty, které Pán zjevil, věří bez pochybování v Je
žíšova zaslíbení a proto nemůže nejíti cestou, kterou
mu označil božský Spasitel slovy: Chceš-li za mnou
přijíti, vezmi kříž svůj a následuj mne!



Láska boží k člověku vedla božského Spasitele strá
dáním a nepochopením až k nejponíženější a přehořké
oběti na kříži. Hrůza Kristova utrpení a konečná kal
varská tragedie nebyla hrou slepého osudu, nýbrž
dobrovolnou a cílevědomou obětí boží spravedlnosti
a božího slitování s lidskou slabostí, zbraní proti dá
belské zlobě. V Kristově kříži vidí křesťan neustále
nástroj utrpení, nejtrpčí oběti, ale také nástroj nut
ného a rozhodného zápasu o mravní dokonalost a
věčné statky. Ví, že cestou kříže jej předešel jeho
Mistr a tím mu ukázal, že na světě není jiného způ
sobu, jímž by bylo možno odporovatí zíu, Že není
jiného prostředku, jak očistiti lidskou duši od veškeré
neužitečné, pomíjející pozemskosti a povznésti ji k vy
tčeným cílům společenství dítek božích, Kristova bra
trství a dokonalého lidství.
Kristův kříž — nástroj utrpení — byl zároveň nástro
jem vykoupení a proto zůstává nejzřejmějším důka
zem a symbolem nadpřirozeného, duchovního smyslu
našeho života a ukazovatelem cesty, jož jediná vede
přímo do věčného království Kristova. Jenom Krt
stova obětavá láska a božská nevinnost mohla člo
věku otevříti brány nebes, přinésti mu útěchu v zá
rmutku a lék proti hříchu. A jakou cestou přišel Spa
sitel k nám, takovou musíme my k Němu, cestou po
korné a obětavé lásky. Jeho kříž je proto symbolem
lásky, zárukou vítězství dobra nad hříchem, rozřeše
ním tajemství bolesti, jeho záhady se nemohly věky
dopátrati. Je zárukou věčně blaženého Života, který
dává Pán v odměnu těm, kdož v Něho věří a jej
v lásce, spravedlnosti a pokoře následují. Jest jasnou
odpovědí všem pochybovačům, majákem zbloudilých
a bojácných, jimž osvětluje cestu do výšin nebeských.
Kříž je posvátnouvlajkou duchovního království bo
žího, jehož poddaným křesťan jest. Proto mu neustále
musí připomínati jeho Pána, zápas s nedokonalostía
hříchem, ustavičný boj o svatost života, o pokoj a mír
srdce, o bratrskou lásku, a to všechno pro spásu duše,
její věčně blažený život, v němž se konečně její u
šlechtilé snahy ukončují a naplňují.
Chápati tyto nejhlubší a základní pravdy života může
křesťan jen tehdy, když neulpěl na nedokonalém a
časném, když se neustále obrací do svého nitra a po
zorně vnímá a plní jeho vznešené touhy. Zářivým
příkladem je mu matka Ježíšova —- Maria. Hledala
vždy nejprve království Boží a proto milovala ideál
svatosti a pokorné služby. I když nechápala všechna
tajemství svého přermiléhoSyna, uchovávala všechna
jeho slova v srdci svém a protoani nejbolestnější
jeho osudy nemohly zvikiati její odevzdanost. Me
čem bolesti probodená, stála s milovaným učedníkem
pod křížem nezlomená, věřící a doufající. A Jan ná
sledoval Mistra až na místo popravné, neboť víra,
láska a nevinnost mu umožňovaly, aby pronikl těles
ným zevnějškem Ježíšovým k jeho věčnému božství.
Jakkoliv žalem sklíčen, následoval Pána bez bázně,
protože věřil v jeho slova: A třetího dne opět vstanu
z mrtvých. Maria a Jan vytrvali, protože věřili a mi
lovali.
Jak naopak zmátlo utrpení Kristovo ostatní apoštoly
a jeho přátele! Nemohli se zcela vymaniti z pout čas
nosti, málo chápali, byli malověrní a nakonec skleslí.
Nepochopitelná bezmocnost Kristova zhasila jejich
naděje, uloupila jim víru. Ačkoliv jim Pán zvláště
připomínal všechny ty věci, slabost je přemohla. A
však slova, která k nim promluvil jako oslavený vítěz
nad smrtí a hříchem, upokojila jejich srdce, zažehla
v nich ohnivou lásku, vzbudila neoblomnou sílu, kte
rou pak rozmnožil Kristem zaslíbený Utěšitel, Jenž
je nadto obdařil poznáním celé pravdy Kristova kříže

Stále se vyskytujílidé, kteří Zrn a a zrnka.
se pokládají za lepší než
ostatní všední křesťané, ba

mají se již za počáteční svaté proto, že jsou absti
nenty nebo nekuřáky, nebo snaď se dokonce bičují
a nosí kající pás. S důtkami v rukou stojí — před
zrcadlem. Avšak několik kapek takové pýchy zkazí
celý suď nejvzácnější askese. Lepší doušek oby
čejné čisté vody, než sklenice nejlepšíhovína, zka
ženého petrolejem; také ctnost, zkažená domýšli
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vostí, je něčím, »co Bůh vyvrhne z úst svých«.
Serafínský prapor: Cvič se!

Sebezápor jest hlavním rozďilem mezi člověkem a
zvířetem. Kdo chce vystoupiti na žebříku lidství,
může se povznésti nad sebe sama jen sebezáporem.
Dítě se musí umět zapřít, aby ďospělo, žena aby se
stala mužnou, muž, aby se stal křesťanem a hrdi
nou. »Natolik pokročíš v dobrém, na kolik pře
můžeš sebe sama.« Mužné křesťanství.

S láskou třeba spojiti příklad. Jak se mají děti, od
malička napoďobující to, co viďí, naučit poslou
chat, když pozorují, že matka nekoná to, cootec
přikáže, ba že žehrá na jeho rozkazy, kďyž v ro
dině stále slyší neuctivé kritiky, poďrývající veške
rou autoritu, když viďí, že rodiče jsou první, kteří
nezachovávají Boží a církevní přikázání? Usilujte
o to, aby vaše děti měly stále přeď očima otce a
matku, kteří v řeči a ve skutcích podávají příklad
úcty k zákonitým vrchnostem a věrně plní svoje
povinnosti. Při takovém příklaďu, plném povzbu
zení, naučí se děti pravé křesťanské poslušnosti a
jejímu praktickému provádění vůči rodičům, než
kdyby jim otec a matka podali nejučeněji odůvod
něné vysvětlení o poslušnosti.

Z řeči Sv. Otce Pia XII. k novomanželům.

a jeho tajemné síly. Kříž zklamaných nadějí a zoufalé
opuštěnosti zazářil před jejich zraky jako nástroj nej
slavnějšího vítězství. Již nikdy nepochybovali o jeho
slovech: Důvěřujte, já jsem přemohl svět! Již pocho
pili základy jeho království a smysl jeho služby. Co
dříve jeden zradil, druhý zapřel a ostatní opustili, to
stalo se nyní jejich láskou a chloubou. Posléze —
osvícení Duchem svatým — pochopili, Že musel Kri
stus trpěti a tak vejíti do slávy své.
Tak stojí nad propastí zla, smrti a bolesti vítězný
kříž. Spravedlností, milosrdenstvím a láskou spojuje
nebe a zemi. Stále stojí jako milník na cestě našeho
života. Nikdo jej nemůže minouti, neboť u něho se
rozcházejí dvě cesty. Křesťan jde tou úzkou, kame
nitou a strmou, cestou lásky, odpuštění, pokory, víry
a naděje. Čím více cesta stoupá, tím krásnější slibuje
výhled, pokoj a mír na výšinách. Klesajícím, zklama
ným a zraněným poutníkům vychází Kristus vstříc,
aby je podepřel, posílil a oblažil slovy: Pokoj vám!
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MSGRE EM. ŽÁK:

Ježíšova osobnost.
Dávná východní legenda případně vypravuje, že o
sobnosti Ježíše Krista nelze dokonale vystihnouti.
Zbožná Veronika žádala jednou mistra Lukáše, aby
jí namaloval tvář Ježíšovu. Lukáš slíbil. Ale hned
připomenul, že může Krista zachytiti jenom tak, jak
jej pochopí v den, kdy bude na obraze pracovati. Ra
dostně dal se do práce. Když obraz dokončil, Lukáš
ukáže obraz Veronice. »To není Kristus,« smutně na
mítá Veronika. Ale Lukáš ji těší a slibuje, že nama
luje jiný obraz. Zahledí se pronikavě v tvář Ježíšovu
a pracuje ještě s větším nadšením. A když druhý
obraz je dokonán, nyní oba, Veronika 1 Lukáš, hořce
doznávají, že to není Kristus. Lukáš zkouší po třetí
svoji dovednost. Ale zase marně.
Veronika svěří se potom Kristu se svým Dbolestným
zklamáním. A Kristus jí praví: »Ty i Lukáš, vy oba
jste podle srdce svého. Ale umění tvé je marné. Obli
čej můj dokonale zná jen ten, který mné poslal.« Le
genda tato zdá se mi býti opisem slov Ježíšoých: »Kdo
zná mne, zná i Otce mého.« Krista nelze plně pocho
piti, jako je Bůh nepochopitelný.
Jsou malíři a sochaři, kteří dovedou ve svém díle za
chytiti význačné individuelní rysy vynikajících osob.
Každý je pozná. Ale Ježíše plně obrazem zachytiti
je nemožno. A proč? Protože v Kristu, jak z evan
gelií na nás hiedí, je dokonalý, jedinečný soulad všech
lidských vlastností. A což hlavní: Ono božské, jež zá
řilo z jeho zraku, plného soucitu s trpícími, plného
milosrdenství s kajícími, plného posvátného hněvu
proti pokryteckým farizeům, nedá se obrazem za
chytiti.
Když po dobytí Jerusalema Pompejus se svými před
ními spolubojovníky vstoupil do chrámu jerusalem
ského, velice se podivil. Zmocnila se ho netušená
bázeň, neboť v chrámě nebylo žádné sochy boha. Ta
jemná úcta před neviditelným Bohem zachvěla jeho
nitrem. Stejný cit uchvacoval ty, kdo blížili se ke
Kristu. Tušili v něm skryté božství. Praví evangelista,
že »síla z něho vycházela a uzdravovala všechny.«
To. bylo ono záhadné kouzlo Ježíšovy osobnosti.
Před Kristem, ve Starém zákoně, Bůh trůnil na ne
besích jako pán světa, který trestá nepravosti a po
zemským biahobytem odměňuje plnitele zákona.
V Ježíši přišel Bůh na' svět, aby v něm lidé našli pra
vou cestu k Bohu. V Ježíši mluví k lidein skutečný
Syn Boží. Volá: »Já jsem světlosvěta, kdo chodí ve
mně (v mém učení), nebloudí ve tmách.«
Všichni přední učitelé zákona skládali modlitby, ve
které zhustili svoji nauku. Těmto modlitbám naučili
své žáky. Tak učinil i sv. Jan Křtitel. A když učed
níci Ježíšovi žádali jej, aby je také naučil modlitbě,
pravil, aby se modlili: »Otče náš, jenž jsi na nebesích;
posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé ...« a dále:
»Odpusť nám naše viny Ale to je pozoruhodno:
Sám Ježíš nikdy se tak nemodlil! Každý člověk přece
nejprve se stará a prosí za spásu svoji vlastní. Ježíšnikdytaknečinil.Vědomíneporušitelné| svatosti
plnilo jeho nitro. Bylť svatý, neposkvrněný, oddělený
od hříšníků, vyvýšenější nad nebesa.« (K Žid. 7, 26).
I když někteří vykladači evangelií usilují přirozeným
způsobem vysvětliti zázraky Kristovy, jsou přece ně
které výroky, kterým se vyhýbají a nevědí si s nimi
rady. Nelze jich vyložiti tomu, kdo v Ježíši nevidí
Syna Božího. Připomínám aspoň některé. Aby zdů
raznil věčnou platnost, nezměnitelnost svého učení,
prohlásil Ježíš: »Nebe a země pominou, ale slova má
nepominou.« Byla to snad slova snilka, který s tako

jo

vým sebevědomím mluví o svém učení? Nebo byla
to slova rouhače, který si osobuje mluviti jako Bůh?
To neodvážil se tvrditi nikdo z těch, kdo s racionali
stického hlediska psali o Ježíši. Nikdo neřekl slova
o věčnosti a nepomíjítelnosti před ním a nikdo ne
odvážil se jich opakovati po něm. Sotva tušíme je
jich dosahu!
A další: Když šel z večeřadla sionského s apoštoly do
zahrady gethsemanské, modlil se za všechny, kdo
skrze slova jeho uvěří. Modlil se za jejich jednotu:
»aby všichni jedno byli.« Táž víra, jedna láska. O so
bě pak dí: »Já jsem Tě oslavil na zemi. Dokonal jsem
dílo, abych je Činil. A nyní oslav mě Ty, Otče, u sebe
slávou, kterou jsem měl u tebe prve, nežli svět byl.«
(Jan, 17. 5.) Tuto věčnou slávu, kterou prožíval před
svým vtělením, svým příchodem na svět, vyprošuje
st také pro svoji lidskou přirozenost. Zasloužil sl jí
svým velikým dílem vykoupení; svým nesmírným u
trpením. Jedinečný příklad a pokyn, že 1my utrpením
můžeme si dobýti nebes!
A dalšího vzpomínám: Kristus, vstupuje na nebesa,
řekl apoštolům: »Dána jest mi veškerá moc na nebi
i na zemi!« Slova nepochopitelná tomu, kdo v Kristu
nevidí Syna Božího. Racionalistům uzavřel se Ježíšův
život jeho smrtí. Nám nikoli. Věřícím křesťanům prá
vě vzkříšením život Ježíšův se otevřel. Světlo vzkří
šeného osvěcuje všechen pozemský jeho život. A slo
va. o jeho veškeré moci na nebi i na zemi přehlížeti
a je ze všech evangelií vytrhovati, znamená znesvětiti
Písmo, knihu Ducha svatého. Jeho neporušená celist
vost je historickou kritikou pevně anavždy dokázána.
A ještě: jednoho výroku Ježíšova připomínám. Něko
lik dní před svým utrpením prohlásil: »Já, budu-li po
výšen od země, potáhnu všecko k sobě.« (Jan 12, 32.)
Toto veliké prorocké slovo stále se vyplňuje. Sláva
věky bledne a čas ochlazuje každou lásku. Ale láska
ke Kristu neuvadá. Vždy nalézají se miliony srdcí,
jež planou pro Krista a miliony rukou prosebně zdvi
hají se k němu. A tosenikoli jako k vítězi nad smrtí,
ale častěji jako k mrtvému, visícímu na potupném
dřevu kříže. Mrtvý Kristus jako by jim šeptal: »Kdo
pude se mnou odevzdaně trpěti, bude též jednou se
mnou kralovati!l« Kdo váhá viděti v Ježíši Syna Bo
žího, věru neví si dřív či později počíti, jak Ukřižo
vanému rozuměti. Tento obraz Ježíšův nevybledl.
Z evangelií hledí Ježíš na kříži přímo do našeho
života.
V Apokalypsi sv. Jana čteme: »Praví Hospodin: Hle,
stojím u dveří a tluku. Jestliže kdo uslyší hlas můj a
dveře mi otevře, vejdu k němu a budu večeřeti s ním
a on se mnoul« (Zjev. 3, 20). Malíř Fiihrich znázornil
tato slova něžným obrazem: Ježíš v poutnickém plášti
stojí přede dveřmi skromně pootevřenými a klepá.
Žádá za vpuštění. A uvnitř ve světnici nikoho není
viděti. Kdo je tam? Je to každý člověk, který třeba
jenom jednou o Kristu slyšel. Jeden ho nechce sly
šeti, jiný odbývá. Jiný přijímá jej pouze jako velikého
učitele národů. Ale nejklidnější, nejšťastnější a tím
i nejvyrovnanější je, kdo v pokorné lásce k Ježíši
přijímá jej do komůrky srdce svého jako Syna Bo
žího a Svého Vykupitele. Ježíš stane se jeho božským
přítelem, rádcem, ochráncem, ano průvodcem na jeho
životní pouti.

AŽ srdce zabolí, když slyšíte ustavičně kolem sebe v nejplaněj
ším, nejprázdnějším hovoru pohazovati jména, která by měla
býti každému křesťanu svatá a i nekřesťanu posvátná, když má
jako člověk slušný míti v úctě náboženské přesvědčení svých
bližních. Lidé, kteří se chlubí tolik svou úctou k cizímu přesvěd
čení, jsou tak bezohlední, až suroví, vzhledem ke svatým jmé
nům Božím. Deml: Nevezmeš jména Božího nadarmo!



ALEŠ HABRYCH:

Zapomenuté výročí.
(P. Matyáš Tanner.)

V profesním domě na Malé Straně zemřel dne 8. února
1692 muž, který si získal nejen znamenitých zásluh
o svůj řád, nýbrž mocně se podílel i svou literární čin
ností v kulturně rušné době druhé poloviny XVÍíl.
věku. Životopisec P. Matěje Tannera ukazuje nám, že
řád právem truchlil nad jeho ztrátou. Byl rodákem
plzeňským (nar. 28. února 1630) a v šestnácti letech
vstoupil do Tovaryšstva. Roku 1664 složil čtyři řádové
sliby. V řádě vyučoval v rozmanitých stupních, jak to
bývalo obvyklo. I v řádových hodnostech prošel všemi
stupni. Dvakrát byl rektorem Karlo-Ferdinandovy
university.
P. Matěj Tanner, T. J., náleží k té skupině synůsva
tého Ignáce, na nichž spočívalo ono veliké břímě re
formace. Bylo třeba nejen vyučovat, kázat, poskytovat
svátosti; od těchto žádáno však daleko více: pří vší
práci, modlitbách a rozjímáních bylo nutno ještě vy
šetříti čas K literární činnosti. Ya ovšem bez nadání
je nemožna.
Díiváme-li se pak s tohoto bodu na činnost P. Matěje
Tannera, neubráníme se. souhlasu s obdivem, jakým
nám líčí jeho Život a působení řádový životopisec. Byl
mužem pořádku. Nejen sám jej zachovávaje, nýbrž
také požaduje od jiných, aby mu uvykli a zachová
vali. Byl proniknut citem pro spravedlnost. Neopo
menul nikdy zasaditi se o to, aby spravedlnosti byl
dán průchod, neboť pevně důvěřoval v Boha, že spra
vedlivá věc nakonec musí zvítěziti. Z toho již plynula
jeho péče, aby nikde nikdo neporušil čest řádovou.
Jakmile zvěděl o něčem podobném, zakročil přísně a
byl důsledný v provádění řeholní kázně.
Pozornost svou obracel také k misiím, pečlivě se sta
raje především o podporu slezských kolejí a misií tam
vůbec. Velikých zásluh si získal především o těšínskou
residenci a pěkarskou rnisii. O zanedbaný lid na Va
lašsku projevil tak často nejen živý zájem, ale pro
kazoval 1 účinnou pomoc.
Sámvěnoval kazatelskému úřadu velikou péči. Nikdy
neopomenul příležitosti kázat. Jako provinciál psal do
Říma, aby, až vyprší doba jeho úřadu, mohl žíti v ně
které malé koleji, kde by kázal prostému lidu a vyu
čoval děti. Vnitřní jeho pokora jevila se i zevně: v ře
či, obleku a celém jeho vystupování, takže by ten,
kdo by ho neznal, právem pokládal P. M. Tannera za
nejposlednějšího z Tovaryšstva.
Požíval veliké úcty nejen u řádových spolubratří,
v duchovním prostředí. Také mezi laiky těšil se ne
obyčejné lásce a oddanosti. Sám se také snažil všem
poraditi, pomoci, jakkoliv prospěti.
Zmiňme se několika slovy i o Tannerově literární čin
nosti. Psal latinsky, česky a německy. Z latinských je
to veliké dílo »Societas Jesu in Europa militans«
(Praha 1675) a »Societas Jesu Apostolorum Imitatrix«
(Praha, 1694, tedy posmrtně). Část první (Evropa) jest
zajímavá tím, že vřadil sem (mezi 197 evropských je
suitů) 1 deset Cechů. Přidává také jejích mědirytinové
portréty (Vojtěcha Bouzka, Václava Šturma, Václava
Švihovského, Vojtěcha Chanovského, Melchiora Kou
kala, Jiřího Pelinga, Adama Kravařského, Ondřeje Ni
grina, Jana Malobického a Lukáše Kalicha). Jeho la
tinské dílo »Iudicium grave« (Praha, 1670), svědčící
o jeho horlivosti pro čest domu Božího, vyšlo také
česky a německy. České vydání vyšlo r. 1672 pod ná
zvem: »Bič Kristův«.
Neběží nám o vypočítávání děl Tannerových. Již tato
stačí, aby nám ukázala jejich autora ve světle horli

vého, pracovitého a vytrvalého služebníka onoho ve
likého díla, jemuž se oddal s láskou a oddaností nej
lepších synů řádu.

Proto když skonal, zúčastnilo se jeho pohřbu nejen
množství spolubratří řádových, nýbrž i řada vynika
jících laiků, mezi nimi pak i president appelací hrabě
Václav Šternberg.

Z DOMOVA.
Valná hromada Svatováclavské Ligy bude se konati v sobotu
dne 6. června 1942 o 7. hodině večer ve spolkové místnosti
v Praze IV., Hradčanské náměstí č. 8.
Exercicie členů Svatováclavské Ligy jsou letošního roku propo
novány na dny 4.—7. července 1942 ve františkánském klášteře
v Hájku u Prahy. Předběžné přihlášky přijímáme již nyní.
K svátku sv.Jana Nepomuckého vydáme
dlouho chystanou diapásku o životě, mučednictví, ka
nonisaci a úctě sv. Jana Nepomuckého. Diapáska bude
opět v mírné ceně a zájemci mohou se o ni již nyní
přihlásiti.

LITERATURA.
Zdeněk Kalista. Blahoslavená Zdislava. Olomouc, Domi
nikánská edice Krystal, 1941. Edice Krystal sv. 55. Stran 182.
Brož. K 20.—. — Byio velmi správné a šťastné, že Otcové české
provincie dominikánské vybídli odborníka k prostudování postavy
vynikající příznivkyně a členky laického odvětví svého řádu
ve XIII. století, jejíž dávnou úctu. potvrdiia církev teprve na
počátku tohoto století. Škoiený badatel, přistupující k svému
úkolu s náležitou přípravou a zkušeností, vyniká ve své práci
vždycky nad pokusy amatérských historických pracovníků, je
jichž nadšení nemůže nahraditi odborné vzdělání a vědeckou bez
pečnost. Z čistě odborné sludie může pak vždycky kazatel na
čerpati dosti pro to, co potřebuje k vykreslení požadovaného
odrazu ctností a křesťanského. příkladu. Ostatně, jak vidíme
právě na přítomné knize, nemusí chyběti nadšení a porozumění
pro náboženské hodnoty ani v díie, pojatém především vědecky
a historicky. Odborník, opřený o údaje svých spolehlivých vý
zkumů a závěrů, je sice zpravidla stříziivější v podávání zpráv,
ale zato má zajisté tím větší právo na vzlet a rozohnění, čím
jsou jeho zjištění blíže nepochyodné skutečnosti. Jeho slovo ovšem
získává také více důvěry, než se u vzdělaných čtenářů obyčejně
přikládá průměrným zbožným kompilacím hagiografickým.
K dosavadnímu zpodobení blah. Zdislavy přináší docent Kalista
nově zejména to, že zasazuje její osobnost do politických a
hlavně duchovních dějin XIII. věku, že líčí její zjev v souvislosti
s dobou a na pozadí široce zachyceného vylíčení všech postihnu
telných souvislostí. Vyčerpává dopodrobna všechny prameny a
dopiňuje i opravuje dosavadní literaturu. První dvě kapitoly
knížky dávají nahlédnoutí do proudů doby a do prostředí, z ně
hož světice vyrostla, další pak jsou věnovány životopisu blah.
Zdi lavy, jejím vztahům k dominikáskému řádu, počátkům do
minikánů u nás, zejména pak vzniku klášterů v Jablonném a
Furnově, a poslední kapitola konečně kultu Zdislavině. Obsažné
poznámky a citace — jako ve všech pracích Kalistových —
doplňují také zde vlastní vypravování; obsahují množství velmi
cenných a upoutávajících podrobností a svědčí o tom, že autor
své téma probral co nejdůkladněji. Kniha antikvuje všechny dosa
vadní práce o bí. Zdislavě a zůstane jistě na dlouhou dobu jedinýmspolehlivýmavědeckýmspisemotomtopředmětu.| -ně
Život svaté Alžběty Durynské v obrázkové knize XIV. století.
Výkladem a rozborem doprovodil Jindřich Šámal. Život sv.
Alžbětyod M. Pcdálové upravil Dr. Adolf Chaloupka.
Vydal Řád A!žbětinek v Praze II. Na Slupi, 1941. Stran 56.
Cena neudána. —Oorázkový kodex českého! původu, zvaný »Li
ber depictus«, a uložený dnes ve vídeňské (Wien) Národní
knihovně, je znám širší veřejnosti z nedávné publikace »Legendy
o českých patronech«, pořízené prof. Matějčkem a J. Šámalem,
a uveřejňující tu část kreseb jmenované knihy, jež vypravují
o životě našich světců Václava, Ludmily a Prokopa. Z dalšího
bohatství této vynikající památky středověkého illuminátorského
umění je nyní zásluhou pražských alžbětinek zpřístupněn také
obrázkový cyklus o veliké následovníci sv. Františka a vzácné
příbuzné naší blah. Anežky Reprodukcím předchází stručný vý
xlad umělecko-historický a rozbor pravděpodobné literární před
lohy středověkého ilustrátora. Vhodným doplňkem je pak prosté
a půvabné vypravování života sv. Alžběty od známé pražské
alžbětinky Marie Antonie, vlastním jménem Josefy Pedálové,
přetištěný z původního tisku, vydaného r. 1819. Je to zároveň
vzpomínka k 160. výročí narození této spisovatelky ušlechtiiých
povídek pro mládež ze staršího období romantismu minulého
století. —ně—
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Z KATOLICKÉHO SVĚTA,
Katolická universita Božského Srdce Páně v Miláně připojila se
též k oslavám 300. výročí smrti hvězdáře Galilea Galileiho. Ve
veliké aule university konala se slavnostní akademie, na které
bralo účast mnoho vynikajících osobností. Hlavním bodem oslavy
byla přednáška rektora university P. Dr. Gemelliho OFM., který
promluvil na thema: Věda a víra Galileiho.
Věda cestou k Bohu. Ve velké aule královské španělské akade
mie odbývalo se slavnostní shromáždění Vysoké rady pro vě
decké badání. Schůzka učenců měla velmi slavnostní ráz a zú
častnil se jí generál Franco, ministr národní výchovy Martin,
apoštolský nuncius Cicognani a mnoho jiných význačných osob
ností z řad občanských i kněžských. Shromáždění započalo vě
deckou rozpravou z geofysiky. Potom se ujal slova ministr vy
učování Ibaněz Martin, který pojednal nejprve o organisaci vě
decké práce ve Španělsku a jejím podkladě. Podkladem každé
vědecké práce — pravil — je víra; víra ve vědecký pokrok a
víra v život. Promlouvaje o rozvoji vědeckého badání ve Špa
nělsku, zdůraznil cíl, k němuž toto vše směřuje. Dosažení kul
turní úrovně národa značí dokonalejší uzpůsobení národa pro
splnění poslání, které Bůh určil národu a jednotlivci. Věda nás
tedy vede k Bohu, který je nejvyšším Pánem vědy a Života.

Zájem italských katolíků o katolickou universitu. Každého roku
pořádají italští katolíci Den katolické university. V ten den koná
se sbírka, jejíž výnos je určen na vydržování katolické univer
sity v Miláně. Tento den nabývá v Italii stále větší popularity
mezi katolíky, kteří rádi věnují svoje dary, aby katolická uni
versita milánská dobře prospívala. I výnos sbírky jest rok od
roku větší, i vzdor válečné době. Loni se sebralo v 19.175 far
nostech 1,111.768.60:lir. Kromě toho provádělosbírku 20.032 ka
tolických spolků, z toho 9820 dívčích, 4985 ženských, 3113 jinoš
ských, 2095 mužských, 10 sdružení akademiček a 6 sdružení
akademiků. Ženská mládež sebrala 1,640.925.45lir, ženy 523.450.65
lir, mužská mládež 113.653.65 lir a muži 80.747.35 lir. Sdružení
přátel katolické university milánské darovalo kromě toho 460 ti
síc lir. Celkem vynesla sbírka 4,200.000 lir. Den katolické uni
versity letošního roku se konal na Smrtelnou neděli 22. března
a je naděje, že výsledek letošní sbírky předčí částku loni vě
novanou.

MISIJNÍ KOUTEK.
Ze života nejmladší japonské diecése. Je to diecése Osaka, jíž
v čele stojí Msgre Pavel Yoshigoro Taguchi, apoštolský admini
strátor. Podle sčítání z 1. října 1940 čítá 9,236.411 obyvatel a
je od 9. února 1941 cele ve správě domorodého kléru. Na roz
sáhlém území působilo z počátku 15 domorodých kněží v čele
s domorodým apoštolským vikářem. V malém semináři je 31
studentů a bohosloví studuje 13 bohoslovců. Letos v březnu byli
vysvěcení dva noví domorodí kněží. Tento počet by ovšem ni
jak nestačil duchovním potřebám tak rozsáhlého obvodu a proto
je 1 dále vítanou pomoc zahraničních misionářů. V Osace vy
pomáhá v duchovní správě 20 členůpařížské kongregace zahra
ničních misií se superiorem, bývalým biskupem osackým, Msgrem
Castanierem, jenž převzal nyní správu nově utvořené farnosti.
Jako v jiných misích, jest i v Japonsku nadějí misionářů škola.
Proto jí věnují všemožnoupéči. Ze dvou chlapeckých škol die
cése první místo zaujímá obchodní škola v Osace, mající po
japonském způsobu jméno »Zářící hvězda«. Založili ji v r. 1898
misionáři Maristé. Dnes má 1117 žáků, které vyučuje 14 pro
fesorů, z nichž polovice jsou Japonci. Druhá škola — pětitřídní
— je v městě Kobe. U její kolébky stáli r. 1938 Jesuité. Navště
vuje ji 650 žáků a učitelský sbor tvoří převážně domorodí pro
fesoři. Z cizích působí tu dva Němci.
Ženské mládeží se věnují sestry Dětství Ježíšova, v jejichž kon
gregaci působí 29 domorodých a 14 zahraničních řeholnic. Vedou
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dívčí školu Panny Marie v Kobě, kterou navštěvuje 200 žákyň,
školu Svaté Rodiny, rovněž v Kobě, se 338 žákyněmi a dívčí
školu v Osace s 864 žákyněmi. Nejlepší pověsti se těší ústav
výchovný pro odrostlé dívky v Osace, řízený řeholnicemi Ne
verskými (5 Japonek, 6 zahraničních sester). Ústav, jehož budova
jest jednou z nejlépe řešených a zařízených škol tohoto druhu,
umístěný nadto v krásné poloze, navštěvuje 772 dívek, Nižším
výchovným učilištěm je střední dívčí škola, řízená od r. 1923
řeholnicemi kongregace Sacré Coeur (4 Japonky, 28 zahraničních
sester). Má 485 žákyň. Domorodou kongregací v diecési jsou
sestry Navštívení, jež od r. 1931 spravují dvě kvetoucí dívčí školy
se 424 žákyněm:i. »PFides«. (Příště dokončení.)
Náboženský život ve starém hlavním městě Číny. Malou před

„stavu o něm podává zpráva z pekingské farnosti sv. Josefa, pro
slulé svými misijními školami. Má krásný farní kostel sv. Josefa,
vybudovaný v movobarokním slohu. Avšak největší chloubou
farnosti jsou misijní školy, jejichž zakladatelem a ředitelem je
superior irských Vincenciánů P. Kavangh. K ruce má 60 učitelů
a učitelek, vyučujících na obecných školách.
Misionáři nevěnují se však jen mládeži školou povinné, ale je
jich péče upíná se zejména k nejmenším. V tom jim velmi platně
pomáhají řeholní sestry. Ve farnosti sv. Josefa působí františ
kánské misionářky Panny Marie, jejichž péči je svěřena dětská
opatrovna. Děti si ve škole sice také hrají, ale seznamují se též
hned od malička s čínskou abecedou, čítající na 40 tisíc značek.
Věříme, že tato práce sestřiček není tak lehkou, jakoučiti naší
abecedě. Obecné školy jsou ve farnosti dvě a navštěvuje je na
500 žáků. Učí se číst, psát a počítat, pěstují však také míčové
hry, zpěv, tanec a mají i svoje skautské družiny. Pro dívky jsou
k disposici tři obecné školy, kam dochází 560 žákyň. Střední
chlapeckou školu navštěvuje 200 žáků. Profesorský sbor jsou
převážně domorodé síly. Škola je vybavena pěknou fysikální la
boratoří, početnou knihovnou, ale má 1 hřiště a závodiště, kde
se denně cvičí a žáci prodělávají brannou výchovu. Dívčí střední
školu, vybavenou zcela v čínském slohu, navštěvuje 230 žákyň.
Jakou důležitou práci tyto školy konají, dokazuje skutečnost,
že každoročně vychází z nich na 150 katechumenů, kteří po
vykonané přípravě stávají se křtem svatým údy Církve. Neoby
čejně působí společná účast škol na církevních slavnostech, zvlá
ště o Božím Těle, kde žactvo tvoří největší a také nejukázně
nější část průvodu. »Fides«.
Z Ecuadoru. Ze zprávy apštolského provikáře v Napo v Ecua
doru vysvítá, že zdravotní stav misionářů, pracujících mezi tam
ními Indiány, je velmi nepříznivý. Řada misionářů onemocněla
a před nedávnem zemřel i apoštolský vikář Msgre Rossi. Zdraví
misionáři jsou prací přetížení. Příčinou tohoto zjevu jest jednak
počasí, kde déšť se střídá s tropickým vedrem. Indiáni jsou zde
ponejvíce zaměstnáni na rýžovištích zlata, a jsou svými zaměst
navateli, lidmi, postrádajícími obyčejně jakéhokoliv nábožen
ského nebo mravníhocitu, bezohledně vykořisťování. Ani v ne
děli není jim dopřáno odpočinku a účasti na Bohoslužbě. Je to
jeden ze zjevů nejvíce misionáře zarmucujících. Onemocní-li
některý z Indiánů, odnesou jej, nebo on sám odplíží se do lesa,
kde. tyto nemocné musí misionáři vyhledávati, aby bylo možno
poskytnouti jim alespoň nějakého lékařského ošetření. Že za
těchto poměrů je práce mistonářů neobyčejně obtížnou, leží na
bíledni. Také stálé pohraniční přestřelky a boje mezi Ecuado
rem a Peru nedopřávají potřebného klidu pro práci tak důleži
tou a misionáři strádají často stejně, jako jejich ošetřovanci.
V celku však možno říci, že Indiáni své »Otce« — misionáře
milují a jsou přístupní jejich slovům a radám. Také kolonisté,
vládou zde usazovaní, dobře poznávají dobro, které jim přináší
působení misionářů. Stejně i vláda uznává průkopnickou práci
misionářů a svěřila jim v různých krajích. řízení vládních škol,
a to jak pro děti kolonistů, tak Indiánů. Podle statistiky po
sledních tří let má vikariát Napo 12 tisíc katolíků, jejichž du
chovní potřeby obstarává 15 kněžší turinské misijní společnosti
sv. Josefa (11 Italů, 4 domorodí kněží), 9 bratří kongregace sv.
Josefa a 22 sester Dorotek. »Fides«.

Dobrovolné příspěvky na vydávání časopisu jsou vítány a budou, pokud si to dárce výslovně nezakáže, kvitovány.
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K biskupskému výročí
Svatojanské sochy, které se staly specifickým znakem
našich vesnic a měst, nebyly jen výrazem všeobecné
lásky k představovanému světci, nýbrž i výrazem vše
obecné úcty ke kněžství. Svatojanská socha je vlastně
výtvarnou apotheosou nejvyšší důstojnosti ve vykou
peném lidstvu, když její nositel věrně splnil dané po
slání. Průvody k svatojanským sochám a klidné za
hledění se do tváře knězi, jenž v náručí přináší »Krista
ukřižovaného« — to bylo ve shonu života radostnou
odpovědí na otázku: Ke komu půjdeme? K sochám
svatojanským přiváděla bolest, úzkost, nejistota. Svě
tec sestupoval jako anděl věčnosti, ozářený hvězdami
nebe — a člověk u něho se zachycoval pevné jistoty,
když se zdálo, že se vše řítí. Svatojanská socha, s kte
rou se potkáváte na náměstích, rozcestích, mostech,
pahrbcích a údolích, bývala veřejným vyznáním a pro
jevem obecného chápání kněžského úřadu, k němuž
náš lid míval oddanou a takřka vrozenou úctu. Ničení
svatojanských soch bylo výsledkem násilí v obecném
nazírání; byl to vlastně útok proti kněžství v jeho
božském zřízení.
V blízkosti svátku sv. Jana Nepomuckéholetos vzpo
mínáme nejvyššího představitele Kristova kněžství —
Svatého Otce Pia XII. —, který byl před 25 lety po
mazán olejem svěcení biskupského. Sv. Otec Pius XII.
je dle starobylého pořadí označen jako »pastýř anděl
ský«. Vysvětlení tohoto názvu snad by mohla podati
nedávnouveřejněná modlitba, kterou Otec křesťanstva
složil a ve které prosí nebe o seslání »andělů čistoty,
lásky, světla, obětí, rady a síly, milosti a pokoje.« Je
to modlitba o kněžské povolání. K tomu cíli Sv. Otec
též založil »Papežské dílo pro kněžská povolání.«
Z proslovů, které učinil ze Stolce apoštolského, lze
tušiti, že jedním úkolemjeho vlády jest: Jako maják
vyzdvihnouti ideu Kristova kněžství. Často slýcháme
nářky: Kdyby bývalovětší pochopení papežských na
pomenutí a encyklik! Předchůdce Pia XII. ve své en
cyklice o kněžství napsal tuto ve svědomí zavazující
větu: »A věru velmi dobře a vhodně se řadí tento
okružní list k ostatním encyklikám, které jsme dříve

Svatého Otce Pia XI|.
podle potřeby vydali a kterými jsme ve světle kato
lické nauky objasnili nejdůležitější otázky, jež mučí
lidi našeho věku a udržují je v napětí a úzkostech.
Ba, dokonce se Nám zdá, že tento list jest vyvrcho
lením oněch dříve vydaných slavnostních směrnic a
že je korunuje.«
Dr. F. X. Novák sdělil mi, tuším, při posledním se
tkání, jako tajemství své vidění budoucnosti. Mluvil
o tom, jak do nebe volá všeobecný nedostatek po
vinné lásky k bližnímu, ale důsledky tohojsou toliko
»počátkem bolesti«. Nejhroznější a přímo apokalypti
ckou vidinu tušil v tom, že opuštěním Církve, svatých
svátostí a jejich účinků vychladne1 ta nejpřirozenější
láska mezi mužem a ženou. »Čisté manželství« se stane
čímsi nesnesitelným a jeho nerozlučitelnost čímsi ne
přirozeným. V tomto děsivém odvratu od Boha přijde
nejtěžší kletba, že nebude proroků, Božích vyslanců:
nebudou se roditi kněží Ježíše Krista...
Bylo by nejkrásnější oslavou biskupského výročí Sva
tého Otce zamysliti se nad jeho modlitbou o kněžská
povolání. Pak bychom též nabyli správnější vztah ke
kněžství a ke kněžím. Nedávno jsme mohli čísti ve
sborníku, oslavujícím výraznou osobnost katolického
laika, ostré kritiky o našich kněžích; zvlášť byla vy
týkána neposlušnost k papežskýmdekretům. Povýšené
mluvení a sebevědomé nazírání o tak složitých věcech
vzbuzuje spíše soucit a jest výrazem jakéhosi blou
dění. Zajisté že všeobecným přijetím a praktickým
uskutečněním papežovy modlitby bychom nalezli k ná
pravě správnou cestu, jež asi není ani v nadšení hle
daněsilných slov, ani v kaceřování a příliš rychlém
souzení. Zdá se, že především laiky Svatý Otec volá
k novému apoštolátu: Aby pokorně spojení s modlit
bami římského Velekněze přivolali milost kněžských
povolání a byli hodní i ze svých vlastních rodinCírkvi
dáti svaté kněze a biskupy. Jedním z prostředků, blíz
kých naší duši, zdá se býti oživení úcty svatojanské,
nebo ona v minulosti u nás správně označovala, na
jaké místo patří i ve veřejnosti — milost Kristova
kněžství. JAN LEBEDA.



Vroucně vítán budiž Jene Svatý!
Toto pozdravení mělo by zase oživnouti na rtech
českého lidu, aby se k nám vrátilo požehnání, které
proudilo z kvetoucí úcty svatojanské a budilo ze sna
marnotratné syny a dcery národa. Měli bychom si
konečně uvědomiti pravý význam svatého Jana pro
naše národní žití, měli bychom rázně a jednou pro
vždy odmítnouti vše, co nás odvedlo od tohoto světce
a co přimělo většinu lidu, že za ochranu a záštitu,
za vzkříšení a probuzení splatil světci tak černým ne
vděkem. Cizinec nedovedl by nikdy pochopiti tento
nevděk, který svojí povahou blíží se nevděku českého
lidu vůči druhému slavnému světci, patronu a ochrán
ci české země, sv. Vojtěchu. Jako sv. Vojtěch 1isv. Jan
byl jeden z nás, který ne náhodou, ani protekcí, ale
svými vlohami vydobyl si hodností, kterých užíval
k větší cti a slávě Boží. Svědomitě konal svoje povin
nosti, byl vzorem současníkům a mohl by i dnes býti
vzorem zvláště těm, kdo nedovedou ovládati svoje
ústa a neprozřetelně, ať úmyslně či bezděky, užívají
daru řečí k ubíjení života i cti svých spolubližních.
Příštího roku bude tomu 550 let, co náš světec položil
život za zpovědní tajemství, za kněžskou mlčenlivost,
jednu z nejtěžších povinností tohoto světa. Ani vůle,
ani násilí královské nerozvázalo jeho jazyk, aby po
věděl, co mu ústa královské kajícnice na místě Božím
byla svěřila. Jaká to ušlechtilost a síla zazářila z o
sobnosti Janovy nejen českému národu, ale i celému
světu! Ani ve strašných mukách nezakolísal a zůstal
mlčenlivým, až vypustil svoji ušlechtilou duši. Bůh jej
za to oslavil jedinečným zázrakem, zachoval jeho ja
zyk neporušený a učinil tak i národu, když pod ochra
nu tohoto světce se utíkal. Bůh jej také učinil světcem
světového jména, světcem, kterého znají a vzývají
všichni národové celého světa.

Je třeba dnes, v předvečer 550. výročí jeho smrti hodně
se zamysliti nad touto obzvláštní milostí Boží, uvažo
vati vážně o návratu a obnovení úcty svatojanské. Kéž
toto řídké jubileum je nám příležitostí k sebepoznání!
Dá-li Pán Bůh, poskytneme národu možnost, aby se
vrátil ke zbožné úctě našich předků a tak se stal znovu
hodným přímluvy velikého mučedníka zpovědního ta
jemství. Kéž by naše stověžatá matička Praha oju
bileu příštího roku znovu zajásala zbožnou spísní:
»Vroucně vítán budiž Jene Svatý«, kéž by tato píseň
vzbudila v srdcích našich lásku k našemu českému
patronu, lásku již neuhasínající, lásku dětinnou, která
vzbudí pevnou víru, že bude odměněna věrnou ochra
nou toho, který u Otce nebeského je v takové milosti.
Přijďte ke světcovu hrobu i letos, zlíbejte v pokoře
vzácný ostatek neporušeného jazyka svatojanského,
abyste ze své pouti načerpali duchovní sílu a útěchu.

KŘIŠŤAN.
ALEŠ HABRYCH:

Na prahu jubilejního roku
svatojanského.
Příštího roku budeme vzpomínati 550. výročí mučed
nické smrti svatého Jana Nepomuckého. O tomto
světci a zemském patronu bylo u nás mnoho polemiso
váno, mnoho řečí proneseno a přece by stačilo tak
málo, abychom všichni porozuměli nejen smyslu a
ceně jeho mučednické smrti, ale i úsilí, které vyvinuli
jeho ctitelé v sedmnáctém a počátkem osmnáctého
století, aby Církev jej vepsala do svého seznamu sva
tých a tím oficielně potvrdila to, co již dávno pevně
věřili, že Jan Nepomucký, umučený r. 1393 na rozkaz
krále Václava IV., je svatým mučedníkem.
Svatý Jan Nepomucký byl označován družinou Vác
lava IV. i králem samým .za „představitele směru, .se

Svatý Jan Nepomucký v umění baroka.
Úcta k sv. Janu Nepomuckému došla rozšíření teprve
v době barokní. Podle doby svého svatořečení v roce
1729 jest generální vikář pražského arcibiskupa Jana
z Jenštýna dokonce nejmladším naším světcema pa
tronem, a přes to nedostalo se žáďnému z českých
svatých tolik zbožné oddanosti a oslavení jako jemu.
Sklon baroka ke kultu svatých, zbožné podání o kně
zi, umučeném násilným panovníkem, jemuž odmítl
vyzraditi zpovědní tajemství královy manželky, a řada
zázraků, k nimž došlo na přímluvu sv. Jana, to vše
postavilo jeho památku v nábožensky zaníceném pro
středí pobělohorských Čech do popředí náboženské
úcty. Intensivní umělecké cítění barokní doby našlo
pak ve svatojanském kultu mohutný zdroj nové in
spirace, a tak viďime, že již v I7. stol. nejen u nás,
ale i v zemích sousedních a později i v daleké cizině
vzniká bez počtu plastik a obrazů, jež znovu a znovu
s obměnami řeší téma znázornění světcovy podoby.
S nejstarším výtvarným stělesněním přeďstavy o po
době sv. Jana se setkáváme ve vyobrazení zpovědi
královny Žofie v knize kanovníka Pontána z Breiten
felďu z r. 1602. Zde byl vpoďstatě již definitivně vy
tvořen typ světcova zjevu, jak si jej představoval
ranní barok podle soudobé skutečnosti, vyššího du
chovního hodnostáře. Je to postava vousatého muže
středního věku, oděného v úboru, v němž kanovníci
vykonávají ve společném chóru své hodinky, t. j. kle
rice, rochetě a kožešinovém pláštiku. Vyhraněná hod
nost světcova za jeho života ani nedávala jiné před
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stavy o jeho zjevu a tak tento typ přetrval beze změn
tři století až do dneška. Výtvarné umění, jsouc vá
záno takto vžitým schematem ideální podoby svato
janské, soustřeďilo se na formální zdokonalování ty
pu, na prohlubování výrazu světcova, na obměňování
jeho postoje, gest a symbolických znaků v jeho rukou
a na vytváření štafáže okolo jeho osobnosti.
Nejstarší památky zobrazování sv. Jana spokojují se
s reálným, popisným vystižením jeho iďeální podoby.
Klidná postava prostovlasého kněze-kanovníka s pal
mou jako znakem mučednictví nebo knihou jakosym
bolem učenosti v ruce, stojí na prahu dlouhé řady
svatojanských obrazů a soch. Tak zobrazil sv., Jana
neznámý malíř r. 1630na dnes již zaniklé fresce:v ko
stele sv. Jiří, tak jej o rok později namaloval Ludvík
Hering v kapli staroměsťské radnice a Mathias Mayer
na nástěnném epitafu FerdinandaII., dnes v poďvěžní
kapli u sv. Víta.
Z těchto malířských koncepcí vzešla i nejstarší -do
chovaná plastická podoba sv. Jana, relief Georg Ben
dla z+r. 1639 na dveřích kanovnické oratoře v chrámu
svatovítském. Okolo r. 1650 se ikonografický typ sva
tojanský doplňuje a ustaluje do poďoby dosud běžné.
Na dvou obrazech z této doby spatřujeme po prvé
světce v biretu a s křížem v ruce jako znamením jeho
na smrt odhodlané věrnosti ke Kristu. Jest to obraz
v kostele Křižovníků v Praze a obraz t. zv. pravé po
doby sv. Jana v zámecké kapli v Lysé nad Labem.
Prvý představuje poloviční postavu světce, jak s lás
kou patří na krucifix, druhý, o němž se až do konce
minulého století věřilo, že byl malován ve 14. století

jh



kterým po dobrém nemohlo dojíti k dohodě proto, že
bylo vyloučeno, aby přátelé královi dovedli ustou
piti. Generální vikář Jan z Nepomuku byl osobou
energickou, nesmlouvavou, přímou a tím nepřijatel
nou dvorské politice Václavových přátel. A když ně
stačily tyto důvody, aby došlo k otevřené roztržce
mezi Janem a Václavem, našla se příčina, která —
jak bylo královskými milci právem očekáváno — tuto
roztržku vyvolala. I když by svatý Jan nebyl zpověd
níkem královny Žofie, tato mohla se k němuobrátiti
o radu a pomoc. Vždyť je někdy v duši člověkově
bolest, starost, s kterou se svěříme knězi, a ten poradí,
pomůže a tajemství našeho srdce přikryje pláštěm, jejž
nedovolí nikomu odhaliti, považuje je jakoby za věc
slyšenou ve zpovědnici. Král Václav mohl snadno
zvěděti o tom, že královna poprosila svatého Jana,
aby ji navštívil a svěřila se mu s tím, co tížilo její
srdce. Povaha krále Václava IV. byla ovládána chvil
kovými náladami, takže častostačil nepatrný podnět,
aby vybuchl hněvem, v němž potom neznal míry.
Chápeme proto, že slyšel-li snad od své družiny, že
Jan se setkal s královnou, uhodil naň a žádal zvědět,
co bylo mezi nimi hovořeno. Samozřejmě svatý Jan
odmítl a nepomáhaly prosby ani hrozby. Ba, smíme
věřiti, že právě neústupnost Janova v této věci vy
bičovala prchlivost královu.
Díváme-li se takto na vznik tradice o mučení sv.
Jana pro zachování zpovědního tajemství; shledáme,
že tradice tato má svoji oporu ve skutečnosti, potvt
zené doklady beatifikačního procesu.
Také druhá otázka, proč právě trojice Dlouhoveský
— Pešina — Balbín staví se v čelo úsilí získati schvá
lení úcty svatojanské, nepotřebuje dnes výkladu pro
ty, kdož poctivě sledovali vývoj poměrů v druhé po
lovině sedmnácíéhostoletí. Tomáš Pešina z Čechorodu
jest iniciátorem celé akce, a my dnes. známe důvody,

podle skutečnosti, znázorňuje ležící mrtvé tělo svět
covo s krucifixem v rukou. Oba obrazy jsou nepo
chybně dílem malíře Karla Škréty.
Toto pozměněné a doplněné pojetí svatojanské podo
by stalo se východiskem a předlohou nejen pro ne
přehlednou řadu světcových obrazů, nýbrž i jeho po
dob sochařských. Z nich nejslavnější jest socha svět
cova z r. 1683 na Karlově mostě. Její komposice jestdílemvíďeňskéhosochařeMathias— Rauchmiillera,
jehož hliněná skizza byla předlohou pražskému řez
báři Johann Brokoffovi k vytvořenídřevěného modelu,
ktěrý byl pak v Norimberku (Nůrnberg) u Wolfa
Herolda odlit do bronzi. Socha tato jest pravzorem
pro stď soch, jež v době vrcholného nadšení prokult
svatojanský na konci 17. a v prvé půli 18. století byly
hromaďně stavěny v kostelích i na volných prostran
stvích, či byly tvořeny jako součást oblíbených mo
rových statuí.
Vyrovnání se českého umění s vrcholně barokním ná
zorem uměleckým, s jeho malebným pojímáním, hyb
ností a pathosem, rozvolňovalo v průběhu prvé polo
vice 18. stol. komposici svatojanského tématu a hle
dalo* řešení složitější a výtvarně účinnější. Malířství
nespokojuje se již pouhým podáním světcovy postavy.
Dramatické cítění doby ponoukáje k malířskému vy
jáďření význačných událostí ze světcova života, jako
je proslulá zpověď sv. Jana oď italského malíře Cres
piho v obrazárně turinské nebo Raabův obraz světce
jako almužníka u sv. Mikuláše v Praze, či ji přenáší
do nadpozemské oblásti v znázorňování oslavení sv.
Jana andělskými kůry, jak to na př. vytvořil římský
malíř Masucci na obraze u sv. Víta. Rovněž námět
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Jsme u nejposvátnějšího
okamžiku — proměňo
vání. Zpěv ve chrámu
umlká a jenom při slav
ných Mších svatých,
které slouží biskup, jest
dovoleno doprovázeti tuto část tichou vážnou hud
bou varhan. Jinak i tento posvátný hudební nástroj
zmlká. Věřící lid padá na kolena a obrací zrak svůj
k oltáři, který se stává Golgotou. Znovu se tu
obětuje Syn Boží Bohu Otci, jako nesmírná, veliká
smírná oběť. Jen způsob oběti jest jiný než na Kal
varii, a přece je to táž oběť. Že tomu tak skutečně
jest, vyplývá ze dvojího proměnění, totiž chleba a
vína. Jako na Kálvarii byla prolévána Krev Berán
ka Božího, i při Mši svaté se tak děje. Prolitím
Krve na Kříži, oddělením od Těla byla oběť doko
nána. Při Mši svaté odděleným proměněním, zvlášť
chleba a zvlášť vína, jest mystickým (tajemným)
způsobem Krev Páně znovu prolévána, oddělena
od Těla a tím konána pravá oběť.
Proto každá Mše svatá otevírá nám v okamžiku
proměnění nový nevyčerpatelný zdroj zásluh Ježíše
Krista. Proto okamžik proměnění pro svoji totož
nost s obětí na Kříži musí býti každému věřícímu
okamžikem nejsvětějším a nejslavnějším. Obřady
proměňování jsou tak uspořádány, aby vzbuzovaly
co největší úctu ke Kristu Pánu, jak u kněze, tak
u věřících.
Kněz až dosud byl zástupcem a na místě věřících
a církve svaté přednášel modlitby. V této chvíli
nastupuje k nejvyšší hodnosti, aby totiž jménem
samého Krista Pána pronesl slova proměnění. Jest
tedy skutečným viditelným zástupcem Toho, který
neviditelně sestupuje na oltář. Kněz propůjčuje svá
ústa i ruce Kristu Pánu, který vykonává sám to,
co slova naznačují. O proměňování platí slova sv.
Jana Zlatoústého: »Neučinil jsem to já, nýbrž
Kristus.«
Nejprve vypravováním začíná posvátný děj při pro
měnění jak chleba, tak vína: »Jenž den předtim,
mežtrpěl, vzal chléb do svých svatých a velebných
rukou a pozďvihnuv oči k nebi, k tobě, Bohu Óíci
svému všemohoucímu, ďiky ti čině, požehnal, lámal
a dával učeďníkům svým, řka: Vezměte a jezte
z toho všichni, neboť toto jest Tělo mé.« V tom
okamžiku nedrží již ve svých rukou chléb, nýbrž
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oběť nejsvětější.

"pravé Tělo Pána našeho Ježíše Krista. Ihned po
«-kleká, aby vzdal úctu Bohu a pozdvihuje nad hlavu
proměněnou svatou Hostii, aby přítomní mohli se
klaněti. Když ji položil opět na korporál, znovu

wow.
pokleknutím uctívá nejsvětější svátost. Než vzal
hostii do svých rukou, kněz čistí si konce prstů,
do kterých ji béře, aby ani prášku na nich nebylo.
Pozdvihuje oči k nebi, hlavu sklání, žehná hostii
a pak hluboce skloněn pronáší slova proměnění:
Neboť toto jest Tělo mé.
Podobně při proměňování vína nejprve formou vý
pravování obnovuje další část památné poslední
večeře a oběti Kalvarské. Když sejmul palu z ka
licha praví: »Podobným způsobem, když bylo po
večeři,bera i tento přeslavný kalich do svých sva
tých a velebných rukou, opět tobě díky čině, po
žehnal a dal učedníkům svým, řka: Vezměte a pijte
z něho všichni: Toto jest Kalich Krve,mé, nového
a věčného zákona, tajemství víry, která za vás a
za mnohé vylita bude na oďpuštění hříchů.« Po
staví kalich, který měl poněkud skloněný před se
bou, když sám byl opět hluboce skloněn nad oltá
řem, a pokleká klaně se Krvi Páně. Při tom pro
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náší slova: »Kolikrátkoli to buďete činiti, na mou
památku tak čiňte.« Pozvedá kalich do výše, aby
věřící mohli uctíti Krev Páně a opět pokleká, když
kalich na oltář postavil a palou přikryl.
V těchto několika větách proměňování a úkonech
s ním spojených nalézáme ty nejhlubší pravdy celé
posvátné liturgie, Mše svaté. Každé slovo vyžado
valo by obšírného výkladu a bylo již mnohýmicít
kevními spisovateli vylíčeno. Nám stačí alespoň ta
myšlenka, že pozdvihování Živě nám má připome
nouti povýšení Kristovo na Kalvarii; živá to, neu
stále se opakující skutečnost smírné oběti, nejsvě
tější oběti za hříšné lidstvo.

proč je to právě Pešina. Jasně to vykládá celé jeho
dílo, především však jeho Paměti, dílo pro poznání
celé situace neoceněné. Balbín je povolán ke zpraco
vání dodané látky jako osvědčený hagiograf. Zpraco
vává dodané prameny, nepouští se však dovlastního
vyhledávání pramenů. Důvody, proč tak neučinil, bude
nutno teprve si ujasniti podrobnějším studiem poměrů
v kapitole, které (jak patrno z Pamětí Pešinových),
zasluhují pozornosti. A zdetřeba hledati důvody, proč
metropolitní archiv byl Balbínovi nepřístupný.
Balbínův životopis světcův není však bezcenným dí
lem, jak se někde tvrdí. Byl sice základem beatifikační
buliy, ale nikoliv jejím jediným pramenem. To třeba
zdůrazniti. Dílo Bollandistů bylo ve své podstatě dí
lem vědeckým a jistě by jeho redakce nepřijala prácí
podřadnou. Problém dvou Janů zdá se nám dnes jas
ně vyřešen, uvážíme-li, že jsme jej řešili na základě
předpokladu, že byl jen jeden Jan, umučený roku 1393
a shledávali doklady pro tento názor.
Povýšení sv. Jana na oltář je vyvrcholením českého
baroka. Je to současně triumf katolické reformace,
ale ne triumf proti národu. V oslavě a úctě svatého

mrtvého světce, známý již z podání Škrétova, dochází
v polovině 18. století znovu obliby, jak to dokládá
na př. obraz malíře Františka Balka v Národní galerii
v Praze.

Rovněž plastika dává tehdy kultu svatojanskému dila
výtvarně náročnější a snaží se tu vyrovnati v rámci
svých možností se soudobou malbou. Sochy svato
janské jsou dynamičtější v postoji i výrazu, gesta
světcova jsou výmluvnější, roucho bohatě rozevláto.
Výraznýmidoklaďy tohotostaďia vývoje jsou tu socha
oď Mathias Brauna ve štítě Klementina, Hiernleova
socha v nádvoří břevnovského kláštera nebo ušlech
tilá postava světcova oď Ignatz Platzera před koste
lem Uršulinek v Praze.
Avšak sochařství v obecném zaujetí pro téma svato
janské jďe ještě dále a snaží se oslaviti světce celými
plastickými skupinami, jež odpovídají námětům mal
by. Tak na př. sochařským přepisem světce almuž
níka je krásná skupina Ferd. Brokoffa před kostelem
sv. Ducha v Praze, glorifikaci světce v kameni pro
vedl neznámý sochař v sousoší, jež stávalo na Vác
lavském náměstí a jež jest dnes v Žebráce. Totéž té
ma představuje i proslulé oratorium sv. Jana ve Dvoře
Králové, nebo podobná skupina v Hradci Králové a
ve Smiřicích. A obrazu Balkova mrtvého světce od
povídá jedna z nejdokonalejších plastik svatojanských,
světcův kenotaf od Ign. Platzera z r. 1763 při chóru
sv. Vita. To již jest na samém pokraji úpaďku českého
baroka, s jehož závěrem končí se také nejzajímavější
a nejvýznamnější období svatojánské ikonografie.

Dr. E. Poche.
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Jana se sešli všichni obyvatelé království, takže dva
proudy se slévají v jeden mohutný tok a světec, o je
hož úctu pečují zpočátku především čeští obyvatelé
země, dochází vlídného přijetí i u svých německých
krajanů.
Nastávající výročí svatojanské jistě přinese nové stu
die a nové poznatky, jimiž bude odstraněno vše, co
je snad ještě nejasné nebo aspoň nejasněvyloženo.
Světec toho plným právem zasluhuje. Byl nám dán
v době příhodné a měli bychom děkovati Bohu, že
právě tehdy dovedl vzbuditi k sobě lásku v srdcích
tak ušlechtilých. A ježto není nic náhodného, i zde
nebylo náhody, nýbrž cosi, co plyne z věčného řádu,
v nějž je začleněn život jeďnotlivce i národů.
P. Dr. JAN URBAN, O. F. M:

[Rozumnos.
Z denního styku s lidmi máme stálou zkušenost, že
lidé většinou všemu možnému lépe rozumějí, než lid
skému a svému vlastnímuživotu. Všemu věnuje člověk
aspoň potřebnou pozornost a nic nepovažuje prak
ticky za tak nepotřebné, jako péči a starost, aby rostl
v bezvadný a úplný duchovní charakter, v bezvadnou
osobnost. A právě pro tuto nedbalost nevšímá si po
zorně ani nejvážnějších zásad, případně povinností.
Někdy smutně, někdy komicky na nás působí, když
vidíme, jak 1 jinak vážní lidé, třebas i dobří odbor
nící ve svém povolání, chytí tu a tam namátkou ně
jakou myšlenku, neptají se dál, zda platí sama o sobě
nebo zda předpokládá nějakou jinou, neptají se, jaký
má účel a stavějí si z takových namátkou zachyce
ných slovíček nebo úvah podklady svéhoživota. Chtěl
bych upozorniti, abyste si všimli, jak jinak chceme
postupovati ve svých úvahách o životě duše. Jistě víte
a slyšeli jste to nesčetněkrát, jak si některý váš známý
z nějaké knížky, jakých jsou tisíce, oblíbil. náhodnou
frázi a jak se jí ohání, jako by byla nově objeveným
světlem světa. Zdá se vám to skoro naivní. A přece
vězíme sami velmi často v podobném stavu, když jsme
se zamilovali do nějakého pěkného výroku nebo se
nám zalíbila určitá rada, vlastnost nebo názor, a když
se neptáme, zdali nevyžaduje jiných nutných předpo
kladů nebo jiných průvodních podmínek. Tak si někdo
z vás třebas umínil, že bude trpělivý. Dobře. Jistě
dobrá vlastnost. Teď však se může stát, že je některá
matka tak trpělivou s nezpůsoby a nevychovaností
svého děcka, že mu vše trpí, nechá v něm růsti špatné
zvyky, nechá je obtěžovati celé sousedstvo. Je taková
trpělivost ctností? Vidíte, že i trpělivost, třebas jest
velmi krásná a nutná, předpokládá právě tak nutně
ještě jiné vlastnosti: rozumnost, spravedlnost, míru,
vědomí povinnosti 1 lásku. A tak je tomu při všech
ctnostech. Jenže, jak jsem uvedl, vybere si mnohý tu
neb onu vlastnost, ale nechce se mu již ani přemýšlet
ani se snažit o to, aby se stala taková vlastnost pravou
a dobrou ctností. Opakuji tedy, že se snažíme ve svých
statích postupovati jinak: is tím nebezpečím, že ně
kdo z vás bude unaven a zmrzen dosti dlouhými pří
pravnými výklady, chceme klást nejdříve jisté a pevné
základy pro pravý a ne zdánlivý, pro celý a ne čČásteč
ný a chvilkový duchovní život. A k tomu je právě
potřebí, abychom si všimli mnohdy i nepatrných a
přece podstatných a nutných katolických mravních
zásad. A k těmto zásadámpatří, třebas by se zdála
jen jakousi poznámkou, i ta, že náboženství a víra ne
spočívá jen ve výhradně náboženských vlastnostech,
— jako je zbožnost, láska k Bohu, modlitba, — nýbrž
že pravá víra vyžaduje snahu po úplnosti života, že
ďo něho patří zcela nutně a dokonce jako základy
I takové vlastnosti, které obyčejně považujemeza svět



ské, nenáboženské a občanské. Pravím, že náležejí
k víře a k duchovnímu životu jako základy. Tím chci
říci, že jsou v duchovním Životě nejen nařízeny, jako
jakási slušnost nebonáležitost, nýbrž, že jsou tak nut
ny, že bez nich naprosto nemůže být ani žádná čistě
náboženská a duchovní ctnost. Proto vás velmi důraz:
ně prosím, kteří se snad snažíte svůj Život zařizovati
podle našich rad a vedení, abyste neměli svůj duchovní
zrak upřen jen, ani hlavně, na čistě zbožné cíle, nýbrž,
abyste poctivě a pokorně v sobě prohlédli a doplnili
1upevnili nejdříve dobré základy všelidských a přiro
zených ctností. A k těmto základním vlastnostem, kte
ré musíbýti při každé jiné ctnosti a bez kterých žádná
vlastnost ctností není, jsou i ty, o kterých se nyní
chceme zmíniti. A první z nich jest rozumnost.
Bude třeba, abychom nabyli jistého přesvědčení, že
mnozíz nás této vlastnosti nemají nebo že jí mají má
lo. Neračte se docela nic urazit, když o této rozum
nosti u některých z nás pochybuji. Myslím, že ke konci
statě, — máte-li trochu pokory a upřímnépoctivosti
podívati se do sebe, — také trochu uznáte, že vám
chybí. Již z toho poznáte, o jakou vlastnost jde, řek
nu-li, Že rozumnost není rozumářství, ano, Že jest opa
kem rozumářství. Takový rozumář rozbírá každou
větu tak, že v ní konečně najde, co v ní nikdo nehledá,
co jí žádný rozumný člověk nechtěl říci a COV ní není.
Avšak podstatnou vlastností rozumného člověka je, že
ve všem hledá a nalézá vlastní jádro pravdy nebo
věci, že nepřepíná ani není jednostranný. Můžeme
říci, že má při všemcit pro skutečnost, úplnost a
míru. Jak na nás nepříjemně působí, když někdo na
dšeně a mnoha slovy chválí jednání, o němž víme, že
ve skutečnosti takového nadšení nezaslouží. Jak na nás
hloupě působí, když před námi rozvíjí přezbožný člo
věk své duchovní domněnky a fantasie, které mají tu
velikou chybu, že jsou neskutečné a nepravdivé. A tak
přílišné nadšení, přepiatá slova, silné výroky, přehna
né projevy ctnosti, radosti, ochoty, bolesti, soucitu
a podobné jevy odporují rozumnosti a tím i pravému
katolickému citu. Z toho již vidíte, že rozumnost vy
žaduje míru, aby naše slova I tón i chování byly při
měřeny jak našemu skutečnému stavu, tak i tomu,
k čemu se vztahují. Jinak vzbuzujeme dojem, že jsme
podivíni, že jsme přecitlivělí a výstřední lidé, kteří
chápou všecky věci jinak, než jiní rozumní lidé. A ne
zdá se vám, že tu a tam některý zbožný člověk se
snaží skoro, aby vzbudil dojem, že víra a zbožnost vy
žaduje jakési podivínství a výstřednost? Proto je pravý
duchovní život co možná nenápadný, nevtíravý, zapadá
tiše a souladně do svého okolí, není-li ovšem toto
okolí také příliš vzdáleno od skutečně rozumného ži
vota. Pravil jsem prve, že rozumnost také vyžaduje
úplnost. Jsme již tak ve své lidské slabosti nedoko
nalí, že obyčejně nevidíme vše potřebné k úplně do
brému životu a jednání. Často nás vede povaha nebo
zvyk nebo vášeň, řídíme se jimi a nastává v našem
jednání jednostrannost a nedbalost. Nepromýšlíme do
cela své jednání, nedoděláváme své povinnosti, zapo
mínáme, jaké důslédky může přivoditi určité slovo
nebo skutek. K tomu také patří, Že si na př. umíníme,
jak se zachováme v některých okolnostech, ale zapo
meneme při tom na mnohé nutné spolupodmínky a
pák vypadne náš skutek buď násilně nebo slabošsky.
Zdá se mi, že zde tak mnozí chybujeme jakousi bez
ohledností: umíní-li si dělník nebo úředník nebo ob
chodník, že bude přes den mezi prací často myslit na
přítomnost Boží, je to jistě velmi dobré předsevzetí,
jest základem duchovního života. Ale co, když při tom
zápomene, že musí dbát i na své spolupracující? Vzbu
dí-li u svých rozumných kolegů dojem podivínství,

zaviní u nich nepříjemnýpocit k náboženství a tím se
dopouští něčeho zlého. Nejednal tedy rozumně, neboť
zapomněl na určitou povinnou složku, aby jeho jed:
nání bylo úplně dobré.
Je mi ovšem velmi líto, že mohu tato upozornění, tak
důležitá, jen jednou vložiti na srdce. Většina ná ně
zapomene. A přece víra jest život a neslova a my
šlenky. Jestliže jsem v minulé stati zdůrazňoval smysl
pro povinnost a dnes nutnou ctnost rozumnosti, bylo
by dobře, kdybyste si je zapsali, kdybyste si, jak jsem
posledně radil, sestavili přehled svých povinností a
po dnešní stati i přehleď případů, kde se odchylujete
od dokonalé rozumnosti duchovního Života. A pak
v denní modlitbě se k nim vraceli a denně se. snažili
odkládati jednu vadu proti nim za druhou. Jen tak
s pomocí Boží, za stálého doprovodu milosti, promě:
níme poznenáhlu svůj život v dokonalejší podobnost
s ideálem dobrého křesťana, žijícího z ducha a pravdy
Evangelia Kristova.

VÁCLAV RYNEŠ:

Z dějin úcty
k sv. Janu Nepomuckému,

(Počátky kanonisační akce.)

Když 26. července 1648 byl při obsazení Malé Straný
od Švédů postřelen nepomucký pán, dvorský maršá
lek František Matěj ze Šternberka, nebyl dosud vysta
věn kostel na místě rodného domku sv. Jana Nepom.
v Nepomuku, o jehož stavbě jako připravované, víme
z prvého světcova životopisu »Fama posthuma«z r.
1641 (viz čl. »Prvý životopis sv. Jana Nep.«-v »Kato
líku«, roč. VI., č. 20.). Tak si lze vysvětliti, že pět dnů
po té, 31. července 1648, přikázal hrabě Šternberk vé
svém testamentě, aby z 33 tisíc zlatých, určených na
dobročinné a náboženské účely, byla též v Nepomuku
vystavěna kaple sv. Janu Nep. (... soll zu Nepomukh
die Capellen demheilig Joanni Nepomuceno verfertigt
werden ...: zem. desky v archivu min. vn., 149 - S. 19).
Provedením testamentu pověřil Šternberk svou choť
Ludmilu Benignu, roz. Kafkovouz Říčan.
Stavba se protáhla do roku1660. Tehdy vysvětil kapli
se svolením arcibiskupa Harracha místní děkan, nikoli
však ke cti dosud církevně neuznaného sv. Jana Nep.,
jak zamýšlel zvěčnělý šlechtic, nýbrž ke cti sv. Jana
Křtitele. Obraz Předchůdce Páně zdobil hlavní oltář,
avšak nad ním byl přece umístěn obraz jiný, malo
vaný prý Karlem Škrétou, jenž představoval nepomu
ckého rodáka svaté pověsti jako kněze s vousem,
v kanovnickém kožíšku, jak rozděluje almužnu. Tento
obraz měl míti po třinácti letech v dějinách kultu vý
znamnéposlání...
Než však přišel rok 1673, pokročila znaměnitě úcta
svatojanská. R. 1663 byla v Ústí nad Orlicí vybudo
vána podširým nebem prvá sochasv. Jana Nepom.,
s křížem a palmou. O 9 let později byla v Praze dne
22. září provedena prvá hra o sv. Janu, a to na počest
Jaroslava ze Šternberka, prvého (a jediného!) klatov
ského biskupa. Po stručné »Fama posthuma« z r. 1641,
již sepsal buď nepomucký děkan Drauskovius nebo
jesuita Jiří Plachý st., zabýval se svatojanskou úctou
T. 1660 v spisu o Chanovském, Jan Tanner T. J., pro
hlašuje o sv. Janu, že »ačkoliv od svaté apoštolské
stolice... ještě není za svatého vyhlášen a přes dvě stě
let svatá katolická víra v Čechách jako zatemněná
byla, nicméně katoličtí občané vždycky ho za svatého
a za pravého mučedlníka měli,jej vůbec ctili a k hrobu
jeho rozličné dary obětovali.« Po papežském rozhod
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nutí o Janově svatosti volal v jednom ze svých spisů
r. 1669 i Jesuita Jiří Krugerius. V téže době — mezi
léty 1668 až 1670 — sepsal nově jmenovaný metro
politní kanovník Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi
novýobšírnější světcův životopis, v němž — podlehnuv
osudnému Hájkovu rozpolcení činnosti jedné osoby
mezi dvě — vyplnil nemalé mezery kusé legendy sva
tojanské jak svými kombinacemi, tak i podrobnostmi,
čerpanými z životopisů jiných světců. Na některých
místech promítl autor leccos ze své doby do sklonku
19.století,
Na podkladě rukopisné legendy Dlouhoveského se
psal historik Bohuslav Balbín svůj známý »Život sva
tého Jana Nep.« a připsal jej 20. února 1671 metro
politní kapitole pražské. Ve svém dílku, s jehož obsa
hem; až na některé podrobnosti, souhlasil i učený me
tropolitní kanovník, vlastenecký Tomáš Pešina z Če
chorodu, podal jesuita takovýto obraz soudobého kultu
Janova v Čechách: »Ačkoliv památka tohoto blaže
ného muže nesvětí se mší sv. v chrámě Páně, ani obec
ními hodinkami (což se bez dovolení církve svaté státi
nemůže), jiné všecky věci, které svatým Božím proka
zujeme, 1 jemu se prokazují. Pročež kdokoliv přichá
zejí k pozdravení svatých patronů českých: Víta, Vác
lava, Zikmunda, Vojtěcha a k uctění jich svatých těl,
jak vyšší, tak nižší stavové, kněžstvo, preláti, kanov
níci, řeholníci, muži, ženy, slovem, všichni malí i velcí,
hrobu bi. Jana nikdy nepomíjejí, před ním na kolena
kleknouce, své modlitby konají, jeho za pomoc žá
dají.«
Dříve však, než byl učiněn prvý pokus o to, aby bylo
dovoleno Janovu památku světiti též mší sv. a kano
nickými hodinkami, t. j. tím, co podle Balbínova svě
dectví k plnosti úcty chybělo, došlo k prudkému ná
razu na svatojanský kult. Nikoli však u světcova hrobu
ve-.svatovítském domě, kde mříže, obraz, nápisy, vo
tivní tabulky; lampy dosvědčovaly, že nejde o kult
nový, nýbrž v rodném světcově Nepomuku, v novém
kostele.sv. Jana Křtitele.
Když někdy na jaře r. 1673 prováděl v Nepomuku
pražský arcibiskup Ferdinand Zoubek z Bilenberka vi
sitaci, pozastavil se v novém kostele nad obrazemJana
Nepomuckého, umístěným nad hlavním oltářem a u
kázav naň hůlkou, přikázal, aby byl odstraněn, ježto
představoval osobu, jíž církevní úcta dosud nebyla při
znána... To se stalo a obraz byl uložen do sakristie.
Příkaz arcibiskupův byl odůvodněn v platných církev
ních předpisech, neboť obraz byl k veřejné úctě ve
chrámu umístěn po roce 1634,t. j. po vydání předpisů
papeže Urbana VIII. o úctě svatých, avšak přes to čin
arcibiskupův vzbudil značný rozruch. Syn budovatelů
kostela, nepomucký pán, hrabě Václav Vojtěch ze
Šternberka, požádal o dobrozdání ve sporné věci P.
Bohuslava Balbína, který toho času pobýval v klatov
ské jesuitské koleji:
V dopise žé dne 23. května 1673 poslal vlastenecký
jesuita z Klatov velmožovi memorandumna obranu
starobylosti kultu svatojanského. Soudilť Balbín, že
Urbanovy dekrety se vztahují toliko na osoby, jejichž
úcta. :se téprve. zavádí, nikoli však na sv. Jana Nep.,
jehož kult podleBalbínova mínění (správného, jak
ukázalo nové bádání!) trval »od nepaměti«, t. j. od
světcovy smrti na konci 14.století. »Povoluje-li papež,«
píše: Balbín, »pokračování v úctě osob od nepaměti
uctívaných, nemůže zakázati tuto úctu nižší hodno
stář.« Měmorandum je zakončeno upřímným projevem
opravdového. řozhořčení nad opovážlivým rušením o
slávý světcavy, „ustálené řadou zázraků a dlouhým
trváním.. V omezování úcty vidí Balbín jak urážku
lidu, světce opravdově uctívajícího, tak i odsouzení
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oněch hodnostářů, kteří tutéž
dáku projevovali. x
Balbínův dopis, doložený jednou z kapitol jesuitovy
svatojanské legendy, předložil hrabě Šternberk arcibi
skupovíi. Arcibiskup, byv přesvědčen vývody Balbíno
vými, vyžádal si ještě dobrozdání jesuitského theo
loga Emanuela de Boye. V dopisu ze dne 8. června
1673 radil de Boye arcibiskupu Zoubkovi, aby v Římě
zažádal o povolení mše sv. a hodinek k doplnění dosa
vadního Janova kultu, při čemž mělo býti ukázáno
na jedinečnost mučednictví pro zpovědní tajemství a
na to, že udělení pocty přispěje i k povznesení du
chovního stavu v oblastech odevšad od kacířů oble
žených a dosud od vnitřní nákazy neočistěných. Ač
nevíme, zda a jaké kroky v této věci podnikl nepříliš
zdravý arcibiskup, přece je jisto, že se nadále nepro
jevoval odpůrcemúcty svatojanské. V druhé polovici
T. 1673 umístilť ve své knize »Geistlicher Kirchen
schatz«, věnované nové královně, obraz sv. Jana s kni
hou a růžencema v přípojenémživotopisu nazýval
nepomuckého rodáka »mužem blahoslaveným«, »sva
tým zpovědníkem« a zmínil se i o tom, že v Janově
rodném domě, proměněném v kostel, »ďosud mnozí
vzýváním tohoto blahoslaveného mučedníka dosáhli
Boží pomoci.«
Avšak teprvepo smrti Zoubkově dne 29. dubna 1675,
byl v době sedisvakance učiněn prvý (nehledíme-li
k nedoloženému pokusu kardinála Harracha) bezpeč
ně známý krok k úřednímu uznání Janovy svatosti.
Metropolitní kapitola, jejímž proboštem byl Dlouho
veský a děkanem Pešina (který r. 1673 Jana nazval
»nejvznešenější hvězdou pražského metropolitního ko
stela«), zažádala podáním ze dne 14. září 1675v Římě,
aby k Janově poctě směly býti slouženy mše sv. a
modleny hodinky, při čemž bylo doklady osvědčováno,
že »blahoslavenýmuž Jan ,.. od nepaměti, ba.ode.dne
své smrti, byl od lidu zván svatým, zbožně uctíván
a blahoslaveným mučedníkem jmenován.« Žádost byla
v Římě odevzdána kanovníkem Kryštofem baronem
z Talmberka. Avšak přesto, že tato žádost byla z for
málních důvodů odmítnuta (osvědčeníkapitoly osva
tosti jejího člena nepostačuje; podobné osvědčení smí
vydávati jen biskup) a rodák nepomucký dosáhl tou
žených církevních poct až v letech 1721 a 1729, má
přece tento prvý oficielní krok ktomu, aby dosud jen
soukromá úcta Janova se stala v církvi veřejnou, zá
kladní význam v dějinách kultu svatojanského. Ne
utuchla již nikdy natrvalo od r. 1675 až do dosažení
cíle snaha po církevním uznání svatojanské úcty, i
když jiní převzali vedení kanonisační akce, již byl
v pohyb uvedl vlastenecký okruh, vyznačený jmény
Balbínovým, Pešinovým, Dlouhoveského, J. Tannero
vým a J. Krugerovým ..

úctu nepomuckému ro

MSGRE. EM. ŽÁK:

Dez Madonny.
Jrský básník Aubrey Thomas líčí v jedné své básní
smůtek dítek, jimž zemřela matka. Neznámí, cizí mu
žové, právě odnášejí rakev, v níž matka spočívá. V ti
chém hoři bezradné, jako zmatené, pobíhají děti ze
světnice do světnice; jejich srdce stále ji hledá. Mají
ještě. svůj otcovský dům: ale není tam oné. radosti,
jasu a tepla onoho šťastného veselí, které vždy utváří
jen matka. A ta právě chybí. Thomasve. své symbo
lické básni lituje těch, kteří nepocítili radosti, něhy,
důvěry a útěchy, které skytá kult mariánský.
Nesmírný půvab vane z postavy, kterou vidí s nebé
sestupovati sv. Jan ve své Apokalypsi. Hledí na »ženu



oděnou sluncem, měsíc pod nohama jejíma, a na hlavě
její koruna z dvanácti hvězd«. (Zjev. 12. 1.) V této
ženě pozdravuje Immaculatu; neposkvrněnou, matku
a pannu v téže osobě. Spojující v sobě ideál ženy:
Její posvátné mateřství
v podivuhodné jednotě.
Kdo dovede se vžíti v myšlenkové obzory ranného
středověku, pochopí, že Maria v jeho představách žila
jako všemohoucí matka, jež štědře rozdává všechny
milosti a dary. Lid vždyvíce se obracel na Marii, nežli
na Ježíše Krista. Kristus byl mu ve svém božství méně
blízký, nežli Maria ve svém lidském mateřství se vše
mi starostmi a se všemi ctnostmi, jež tryskají z obě
tavé lásky matčiny. Mariánskými písněmi a modlit
bami ozývaly se všechny křesťanské chrámy. Bylo to
tak přirozené, jako hlasy dobrýchdítek k matce vždy
víceoživují otcovský dům, nežli volání k otci.
Když Kristus ocitl se v prudkém sporu s farisei a
zákonníky, naslouchala tomutó výjevu kterási prostá
ženaz lidu. Snad ani nerozuměla výtkám, které Ježíš
svým nepřátelům činil. Ale srdče její chápálo Ježíšovu
povýšenost a posvátnost jeho osoby. A když Ježíš
skončil svoji obranu, v ticho, jež na okamžik nastalo,
srdnatě zvolala: »Blahoslavený život, který tebe nosil,
a prsy, kterých jsi požíval!« (Luk. 11. 27). Velebila
matku Ježíšovu, Pannu Marii. Tato neznámá, prostá
žena z lidu dala takořka povel ke chvalořečení Matky
Páně. A tento výjev nejednou v dějinách se opakoval.
Mezi tím, co doktrinářští fariseové a zákonníci mlčí
a protestují, ozývá se hlas nezmateného a nezakřik
nutého srdce a blahořečí Marii, Matce. Boží. Úcta
mariánská platí ideálu ženy. V Madonně s děťátkem
je zosobněno největší štěstí mateřské lásky; v Matce
sedmibolestné je vyvrcholena matčina láska v největ
ším bolu. Proto je Maria ženám tak blízká a drahá.
Kult mariánský tuto lásku povznáší a posvěcuje.
Byl to muž; jemuž křesťanská víra byla Cizí, jenž ne
váhal prohlásiti toto: Mariánská úcta nám připomíná,
že v lidstvu aspoň jednou žila žena, která — byť ne
byla Bohem jako Kristus — jako pouhý člověk nikdy
nebyla poskvrněna hříchem. Prošel jsem hodně svě
tem, naučil jsem se znáti potopu hříchů. Ale co potře
bujeme, je právě aspoň jedna duše, která ni nejmenší
krůpějí této potopy nikdy nebyla potřísněna. Potře
bůjeme Neposkvrněné, k níž mohli bychom hleděti
jako k ideálulidské duše v její nedotknutelné čistotě
a svatosti. (Krebs: Dogma und Leben, str. 478.)
Maria Panna neposkvrněná byla zvláště španělským
(idem vroucně uctívána. Často pozdravovali se věřící:
»Ave, Maria purissima!« A odpovídalo se slovy: »Siné
peccato concebida!« Bez poskvrny počatá! Tato hlu
boká víra ve svatou Pannu působila na slavného ma
líře Muriltla, že neváhal štětcem a barvou vystihnouti
nádhernou visi sv. Jana o »ženě sestupující s nebes,
oděnou sluncem«. Maria takořka pluje v nekonečném
prostoru, odpoutána od pozemského zákona tíhy; Zá
stupy andělů s růžemi a palmami pozdravují nejčistší
Pannu, jež se chystá potříti hlavu ďáblovu. Murillovi
se podařilo jako žádnému jinému mistru před ním a
po něm, zachytiti kouzlo apokalyptického obrazu. Byl
v pravém slova smyslu »malířem Neposkvrněné«. Ne
boť vykouzlil 25 obrazů, jež zachytily toto nejkrás
nější z lidských tajemství.
Postava Neposkvrněné vždycky vábila též básníky,
sochaře, málíře, aby Jí vyjádřili ideál věčného ženství.
V závěru Goetheova »Fausta« Maria Panna, věčná
slitovnice a neúnavná orodovnice, sestupuje s nebes
kých výšin. Blíží se k Markétce, jež těžce odpykala
své poblouzení. Doktor »Marianus«, vítězný obhájce
učení o neposkvrněném početí svaté Panny, Duns Sco
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tus, vyzývá všechny, aby vděčně pozdravili blížící se
Královnu nebes. Markétka je spasena.
Jeden protestant neváhal napsati: »Závidím svýmka-*
tolickým přátelům jejich mariánský kult. Byla po věky
uctívána jako maťka Kristova. Ale neméně též proto,
že je oslavou ženy, která podle své přirozenosti člo
věku jsouc bližší nežli muž, je též bohatší láskou, sou
citem, nesobeckou obětavostí a též bystrostí.« Kde
není pěstěn kult mariánský, tam ponenáhlu vadnou
všechny projevy něžnosti, mírnosti, trpělivosti, oběta
vosti, které v každé duši, ať muže či ženy, dřímají.
Které, hlavně snad u mužů, potřebují stálé výchovy.
Středověký rytíř, klečící před oltářem Madonny a sli

bující chrániti důstojnost ženy, byl ideálem pravé du
chovní mužovy aristokracie. Skutečného šlechtictví.
A touto výchovnou školou je kult mariánský. A tak
dobří psychologové mezi duchovními jiných vyznání
poznali, že kult mariánský je důležitou složkou při
pěstění křesťanských ctností,
Publicistovi Górresovi vytýkali, že katolický kult sva
tých a hlavně kult mariánský zatlačil do pozadí ducha
čistého evangelia. A Górres odpověděl.klasickým vý
rokem: »Kopejte hlouběji a všudy přijdete na káto-
lickou pravdu.« O úctě Panny Marie svědčí stěny ka
takombs jejím obrazem. Tato úcta vystavěla již.v ran
ném středověku velikou řadu mariánských chrámů.
Mariánské poutní svatyněstaly se magnety, které srdce
věřících stále přitahují.
Žijeme v nejkrásnějším jarním měsíci, v máji. Máj,
plný čisté poesie, je zasvěcen Neposkvrněné Matče
Boží. V podvečer každého dne vedle duchovních pro
mluv ozývají se v chrámech radostné, půvabné písně
k Její poctě. Tyto něžné květy, ať lidové či umělé poe
sie, jsou jako by s nich kanula rosa nebeská do vy
prahlých lidských srdcí. Bez oltáře, béz sochy či obrá
zu svaté Panny připadá mi chrám prázdný, zamlklý,
smutný; jako rodinný dům bez matky. A je krásnou
vlastností národů, že kult mariánský zapustil v nich
hluboké kořeny. Kéž vjejich chrámech stále se ozý
vají ony mariánské písně, kterých v ctihodnýchsta
rých kancionálech je bohatý poklad!
Z DOMOVA.
Vydání nové diapásky o Svatém Janu Nepomuckém- se zdrželo
pro nepředvídané technické potíže. Učiněné objednávky vedéme.
v patrnosti a vyřídíme je ihned, jakmile bude diapáska hotova.
Neračte proto urgovati.
Valná hromada Svatováclavské Ligy bude se konati v sobotu.
dne 6. června 1942 o 7. hodině večer ve spolkové Tnístnosti
v Praze IV., Hradčanské náměstí č. 8.
Exercicie pro dívky budou konány ve dnech23. až 25. května
t. r. ve Veltrusích u Kralup. Započnou v sobotu 23. odpoledne
a (končí 25. večer. Přihlášky přijímá a bližší informace. sdělí
M. Skořepová, Praha IT., Vyšehradská 28.
Pobožnostu hrobů sv. patronů českých, pořádaná
obvykle v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého, bůde se
letos konati v neděli 17. května. Započne v 16.30 hoď. v'basilice.
sv. Jiří na pražském hradě u hrobu svaté Ludmily, pokračuje
v chrámu Všech Svatých u hrobu sv. Prokopa ave velechrámu.
sv. Víta u hrobu sv. Vojtěcha, v kapli svatováclavské a: skončí
požehnáním -u oltáře sv. Jana Nepomického.

LITERATURA.
Angelus Silesius: Poutník cherubínský,Vybral apře
ložil O. F. Babler. Upravil Břet. Štorm. Vknihách Řádu vydal
Vyšehrad v Praze 1941. Stran 179. Brož. K 40.—. — Současná
doba hledí poznati duchovní proudy a slovesnost baroka z přímě
četby. Množí se i u nás vydání památek barokní poesie a nechybí
ani moderních překladů umělecké tvorby jiných národů, jež byla
přečasto předlohou literární práci domácí. Zejména mnědávno
vydaný výbor z německých básníků barokových, nazvaný »Růže.
ran«, zaslouží si pozornosti. Svérázným a potřebným příspěvkem
k poznání barokových autorů je tento nový překlad ukázek
z knihy »Cherubinischer Wandersmann« od vratislavského kon:
vertity Angela Silesia, vlastně Jana Schefflera, známého u nás
dobře již z dřívějška, a to hlavně vynikající prací Aloise. Lang,
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tvořící znamenitý úvod do německé mystiky. O. F. Babier vydal
už před málo lety ve své edici »Hlasy« ukázky svých překladů
ze Schefflera a z jeho učitele D. Czepka — a nyní podává pod
statnou část charakteristických dvojverší a čtyřverší nejslavnější
knihy »Slezského andě!a.« V krátké stati, kterou připojuje, vy
kládá pak překladatel stručně o Schefflerovi a jeho předchůd
cích a vzorech, o těch, kdo se učili na jeho příkladu, a o Sile
stových ohlasech v českém písemnictví. To zaujme jistě nejvíce.
Ostatně Angelus Silesius může vzbuditi naši pozornost a lásku
již proto, že. v jeho díle lze viděti i významnou památkudu
chovního života v našich vlastech: v jeho době patřilo ještě
Slezsko. s Vratislaví (Bresslau), rodným městem Silesiovým, ke
svazku České koruny a tím k habsburskému soustátí — a styky
zemí“ takto spojených, byly tehdy ještě mnohem užší než po
zději. I když byla situace náboženská a kulturní ve Slezskujiná
než v Čechách, je tu přece řada blízkých vztahů. Rozhodně by
ovšem nedostačovalo, kdybychom k Schefflerovým veršům při
stupovali jenom s literárně-historickým zájmem anebo s pouhým
obdivém. pro barokní poesii. Dílo, jež je suše zváno »vrcholem
duchovní epigramatiky křesťanské«, jež však patří pro svou ho
roucnost a opravdovost k nejkrásnějším projevům katolické spiri
tuality a mystiky, je nutno čísti a studovati také — nebo spíše
především — jako texty modliteb a rozjímání. -ně
Další svazky »Tvaru«. — Sbírka poesie »Tvar«, řízená Bedřichem
Fučíkem a VilémemZávaďou a vydávanánakladatelstvím
J. R. VHímek v Praze, o jejíchž prvních dvou svazcích (Zahrad
níčkovy »Korouhve« a Hrubínův »Včelí plást«) jsme už na tom
to místě referovali, pokročila ještě v roce 1941 o tři další Čísla.
Jako 3. svazekvyšla kniha lyriky Karla Doskočila »Větve
stromů«, (Frontispic od Viléma Plocka. Stran 58. Brož. K 18.—)
Je to první básnická sbírka mlaďého historika, úředníka archivu
země České. Uvádí nás do světa. značně osobitého, samostatně
zřeného. Všude jeznáti úsilí po novém, neotřeném a svátečním
vyjádření. Doskočil je pravděpodobně venkovský rodák, proto
má ťak důvěrně blízko k přírodě, k jejím tajemstvím a krásám.
Protože je křesťan,cítíme v jeho verších uvěďdomělouvyrovna
nost a pokojnou, souladnou pohodu. — 4. svazek jsou »Kroky
na vodě«oď Svato-pluka Kadlece. (FrontispicFrantiška
Tichého. Stran 52. Brož. K. 20—-). Také tento básník, velmi
známý svým znamenitým překladem Baudelairových »Květů zla«,
nám tu předvádí — aspoň v první části knížky — sobě vlastní
okruh představ, svůj zcela zvláštní svět, k němuž došel jistě po
značné. práci a zkušenosti oď let, kdy nebylo takřka možno ro
zeznati mez! mladými lyriky nějakou samostatnější tvář. Skladba
»Zapomínající neděle« ovšem příliš živě, ač nikoli nesympaticky,
připomíná staré časy poetismu. — Konečně tu vyšla jako 5.
svazek vZemě sudička«Františka Hrubína. (Frontispic
od Ant. Strnadela. Stran 48. Brož. K 24.—). V prvním oddílu
(+Vzkázání stará i nová«) jsou shrnuty různé verše „příležitostných
pozdravů.a nálad, v druhém, nazvaném stejně jako celá sbírka
a věnovaném památce Jana Nerudy, je několik nerudovských
motivů; zejména nás chytne cyklus »Básníkův návrat«, kde staré
myšlenky kosmických problémů a kontrastů bohatství a chudoby,
palčivě vyslovené tvůrcem Balad, Hřbitovních kvítí a Písní kos
mických, se vynořují u tohoto. pěvce chudoby a. země s novou
a odhodlanou úporností. M.
Jaroslav Janoušek. Slovy sukovitými.Básně. Vydal li
terární umělecký kruh Aktivisté v Praze II., Vyšehradská 2/7.
Brož. K 30.—.

M | S IJ N Í K O U T E K . (Dokončení.)
Ze života nejmladší japonské diecése.

Charita. Ve dvou dispensářích bylo v roce 1940/41 zdarma
ošetřeno 13.392 nemocných. Sestry Vincenciánky otevřely ne

dávno v Osace hospitál, sestry Dětství Ježíšova řídí v Kobe
sirotčinec se 26 sirotky.
Katolíků čítá diecése 9.349 duší, rozdělených do 20 farnosti
Největší jsou farnost sv. Anežky v Osace s 1.147 farníky, ve
dená domorodým mladým knězem Miyakodou a farnost sv.
Jindřicha v Kobe s 1.044 osadníky, řízená P. Unterwaldem.
Japonští katolíci zúčastňují se pilně Bohoslužeb a všech pobož.
ností a jsou velmi obětaví, podporujíce penězi štědře vše, co
směřuje k zvelebení Bohoslužeb a chrámu.
Pojítkem mezi školou a rodinoujsou farní opatrovny, jež navště
vuje na 1300 dětí. Přispívají nemálo k vytváření důvěryplného
a kladného ovzduší mezi domovem a katolickou misií.
Dómská farnost v Osace má také studijní kroužek, v jehož
přednáškách katolíci prohlubují svoje náboženské vědomosti, ne
katolíci pak v týdenních duchovních konferencích, jež mívá ja
ponský kněz, získávají poučení a správnou představu o křesťan
ských pravdách. Tento studijní kroužek vznikl před osmi lety
zásluhou jistého městského úředníka. Jeho ředitelem a hlavním
řečníkem je dómský farář P. Kobayashi. Jiný studijní kroužek
ve farnosti Nishinomiya řídí profesor vysoké obchodní školy
Iiokibe. Schází se každé úterý se svými posluchači ve farním
kostele, kde nejprve jsou přítomní Mši svaté, po níž následuje
konference. Duchovním rádcem kroužku je P. Maeda, jenž s po
sluchači probírá pokaždé některou z pravd, obsažených v kate
chismu. Po jeho promluvě je obvykle rozhovor o předneseném
thematu. Za dva roky, co kroužek trvá, bylo pokřtěnojiž 12
účastníků promluv. Že duchovní život ve farnosti Nishinomiya
pěkně se rozvíjí, dokazuje rozhodnutí farníků, že od Nového
roku 1941 budou ze svého hraditi všechny náklady duchovní
správy.
Město Osaká zřídilo v Toyonaka sanatorium pro nemocné fu
berkulosou. Je jich tam umístěno na 1500. Ředitelství sanatoria
vychází katolické duchovní správě neobyčejně vstříc a umož
ňuje knězi, jemuž vypomáhají dva katechisté, neomezenou ná
vštěvu nemocných. Ti pokřtili loni v nebezpečí smrti 612 nemoc
ných. Ve dvou hospitálech v Osace bylo pakloni takto pokřtěno
337 a v nemocnici v Kobe a pří domovních návštěvách nemoc
ných 474 osoby. Celkový počet křtů v diecési dostoupil čísla
2049, z čehož na křty dospělých nebo i nově obrácených připadá
213, dětí v katolických rodinách bylo pokřtěno 308 a. nouzo
vých křtů uděleno 1.573.
Co však nejmladší japonskou diecésíi činí nejvíce známou, jest
klášter trapistek, umístěný na jednom z četných vrchů kolem
Kobe. První obláčka v tomto klášteře byla 2. července r. 1940
a klášter čítá dnes 30 sester, 6 novicek a 13 postulantek (žada
telek). Z tohoto počtu klášterní družiny je toliko 9 cizozemek,
ostatní jsou všechny Japonky.
Z nejdůležitějších událostí diecése v uplynulém roce nutno se
zmíniti zejména o založení obecné školy v Kobe, nesoucí název
ústavu sv. Jana.Vedou jej tři bratři Společnosti Panny Marie
a má 40 žáků. V Osace byl otevřen hospitál pro chudé nezho
jitelně nemocné. Sestry Vincenciánky, které jej vedou, zřídily
také v nejchudší čtvrti Osaky lékárnu pro chudé, jimž se zde
dostane zdarma léků, a dětskou opatrovnu. — Dne 6. ledna
1941 byl v Nishinomiya vysvěcen nový krásný kostel sv. Tere
zičky. Radost křesťanů byla veliká, neboť kostel je také pomní
kem jejich veliké obětavosti. — Dne 9. února 1941 byl za pře
hojné účasti věřících uveden ve svůj úřad nový biskup diecése
Msgre Tagneli. Dosavadní vrchnopastýř Msgre Castanier spojil
se svým blahopřáním slib věrné spolupráce s japonským ducho
venstvem. Prohlásil, že v diecési, jíž zasvětil celý svůj život,
chce také dokonati svůj úděl misionáře. — Dne 3. května 1941
uznala japonská vláda oficielně katolickou církev v Japonsku.
Japonští katolíci budou ovšem i nadále plniti věrně povinnosti
ke státu, jako to činili dosud. »Fides«.
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Svým darem Německému červenému kříži zmírniš bolesti těch,
kdož chrání tvoji vlast. —Přispěj proto nejhojnější měrou na

tento ušlechtilý účel.

Měsíc lásky Doží.
Jako květen bývá nazýván měsícem lásky pozemské,
tak měsíc červen může právem slouti měsícem lásky
Boží. Vždyť v něm trůní Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
výheň planoucí lásky, lásky, která byla od věčnosti,
nikdy neumírá, neumdlévá a bude s námi na věky vě
kův. Láska z Nejsvětějšího Srdce proudící jest čistá
jako studánka, živá jako jarní květ, krásná jako modré
nebe plné třpytných hvězd. Ty hvězdy nebeské jsou
nám symbolem nesčíslných milostí, které Láska Boží
z Nejsvětějšího Svého Srdce poskytuje těm, kdož okem
duchovním se v tyto nesmírné hloubky a taje Boží
milosti zadívají, před nimi pokorně se sklání, otevrou
dokořán brány svého srdce a s touhou žíznivého při
jímají Její oheň.
Je málo duší věřících, které chápou velikost lásky
Nějsvětějšího Srdce Páně, které umí této lásky hodně
užíti k svému duchovnímu prospěchu. Většina jich se
podobá člověku, který vyšel do krásné a jasné letní
noci; vidí sice úchvatný třpyt nebeských světů, ale
nevnímá jejich krásu, myslí na věci pozemské, nebo
umdlévá pod tíhou hmotařského shonu prošlého dne.
Kéž by takový jeden krásný letní večer červnový způ
sobil obrat v dosavadním našem duchovním lenošení,
kéž by pohled na jasné nebe, poseté miliardami třpyt
ných drahokamů, přitáhl nás k nebi blíž, ke středu a
koruně jeho, k žádosti všeho stvoření, k Nejsvětějšímu
Srdci Ježíšovu. Kéž bychom jako bleskem ochromeni,
po vzoru sv. Pavla oslepli pro vnější svět, aby tím
mocněji a hlouběji pronikl náš duúchdo hlubin lásky
Boží, poznal její moc a působení. Kéž bychom otevřeli
náruč svoji vstříc Králi a Středu všech srdcí a s žádo
stivou touhou očekávali Jeho svatého objetí.

Nejsladší Srdce Ježíšovo! Shlédnií nekonečnou svojí
láskou a milosrdenstvím na naši bídu a ubohost, po
zvedni nás z prachu všednosti a přiviň mocně k Sobě!
Dej nám, Pane, tuto milost Svou, abychom poznali,
že jen na Tvém Nejsvětějším Srdci je klid, mír, jest
štěstí a blaho, po němž touží každý od svého zrození.
Nejsladší Srdce Ježíšovo! Chraň nás od bludů této
věčné lidské touhy, nepravého jejího uspokojení v mar
nostech a požitcích světa, které nabízí nepřítel lid
ského pokolení! Vzbuď hojně apoštolů, kteří by nejen
znali cenu Tvé lásky, ale dovedli sděliti toto svoje
poznání se všemi těmi, kdo Tě sice vyznávají, ale
chodí jako slepec kolem nepoznané krásy. Rozvaž DuchemSvatýmjejichústa,dejjimmoca sílu,dejjim
Svoje požehnání, dej zjevné znamení, aby věřící i ne
věřící poznali, že jen Ty jsi pramenem Života a sva
tosti, pramenem všelikého potěšení, rozkoš všech sva
tých a proto i všech, kdož z Tebe svatost obdrží.
Mrákavé temnoty malátní většinu lidských duší, proto
jim, Nejsladší Pane náš, zapal hojně světel v silných
jedincích, kteří by je probudili k věčnému životu na
Tvém Božském Srdci. Jejich srdce ať vzplanou ohněm
lásky, v níž najdeš zalíbení. Kéž tento oheň stane se
smírnou obětí za urážky a rouhání zbloudilých duší,
odvrátí jejich zkázu a přivede je k obrácení. Kéž
tento oheň zkříží plány satanovy a spálí jeho úklady.
Nejsladší Srdce Ježíšovo! Staň se opět Králem a stře
dem všech lidských srdcí! Přijď království Tvé, aby
svět poznal, že jeho království jest jen pozlacená bída
plná slz a trápení, Tvoje pak věčné blaho a štěstí!

KŘIŠŤAN.

Bože, jenž jsi námv Srdci Svého Syna, zraněném našimi hříchy, ráčil milostivě uštědřiti nekonečné
poklady lásky, uděl, prosíme, abychom, vzdávajíce mu oddaný hold své lásky, splnili také povinnost
hodného zadostiučinění, Skrze téhož Pána našeho Ježíše Krista, Syna Tvého.

Mešní modlitba o svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.



P. Dr. JAN URBAN, O0.FE M.:

O svátosti síly a světla.
Předvečer svátků sestoupení Ducha Svatého mi při
pomíná jedno nedělní odpoledne v chrámu Panny
Marie Sněžné v Praze, kde uděloval světící biskup
svátost biřmování asi šedesáti dospělým, většinou již
zralým mužům. Proč na ten den zvlášť vzpomínám?
Byly to okamžiky zcela jiné, než bývá při této příle
žitosti. Skoro všichni si vzpomínáte na den, kdy
jste přijímali svátost biřmování jako děti. Jistě se
většinou nemýlím, řeknu-li, že máte vzpomínku jaké
hosi šumu a hluku vkostele, kde stálo sta dětí a če
kalo na biskupa, kde stáli kmotrové, kteří již dávno
nebyli v kostele a nevěděli, že jsou před tváří Boží
a přijali jen Vaši prosbu o kmotrovství jako čestnou
příbuzenskou funkci. A vy sami jste byli jako dětí
dosti roztržití, než abyste pochopili svátost, navenek
tak jednoduchou a prostou. A tím právě se lišil den,
kterého vzpomínám: Stála tu dlouhá řada dospělých
lidí, kteří byli dobře a s hlubokým pochopením vy
učení a připravení na tento den. A na kazatelně jsem
mohl ještě zladiti jejich duše slovy nejbližší přípravy
a zvlažiti je ještě posledním skropením osvěžující rosy
o svatosti okamžiku. A bylo tamnerušené, soustře
děné ticho, kde se takřka cítil van Boží přítomnosti
a příchod nejsvětějšího Utěšitele, Ducha svatého. —
Tuším, co si velká část při čtení těchto řádek nyní
myslí: »Kéž bychom byli také tak přijali tuto svátost!«
Ale co nalézáte ve vzpomínkách? Skoro nic Božího,
duchovního. Skoro jen pozemské představy. Nebyly to
snad zaviněné vady, ano, nebylo ani jinak možno u
držeti mladičké lidi a jejich kmotry v tichu a sou
středění a důvěřovalo se právem, že Duch svatý se

Kazatel evangelické prostoty.
(K svátku sv. Antonína Pad.)

Málokterý světec je v celém světě tak znám a uctíván,
jako svatý Antonín Padovský, jehož svátek
se slaví 13. června. V každém téměř kostele naleznete
jeho oltář, sochu či obraz, a z jeho života, naplně
ného sterými divy a zázraky, zná i matrikový katolík
jistě alesnoň tolik, že dovedl kázati o Boží lásce a
dobrotě rybám, když lidé nechtěli věnovati sluchu
hlásané Pravdě. Tento případ ze života světcova jest
však do jisté míry výjimkou, mnohem více zpráv je
dochováno o tom, že na jeho kázání se hrnuly zá
stupy; všední práce se odďkládaly, soudcové, obchod
nici, měšťané opouštěli svá zaměstnání a spěchali do
chrámu. Obyvatelé z měst mísili se s venkovany,
mnozí vstávali již za noci, aby získali místo blíže vý
mluvného řečníka. Údiv lidí a jejich obrácení byly
ohromující jako blesk. Dlužníci byli propouštěni, vě
zení otvírána, nepřátelé se smiřovali. Všichni se tís
nili kolem kazatele, toužíce alespoň se dotknouti lemu
jeho roucha. Sám papež Řehoř IX., když slyšel kázati
sv. Antonina, byl naplněn úžasem ařekl o něm: »Ten
to jest archou úmluvy.. «
Vynoří se nám zajisté otázka, co působilo tak strhu
jícím a přesvěďčujícím způsobem u tohoto světce v ře
holním rouchu sv. Františka, který nechoval ve svém
srdci toužebnějšího přání naď to, aby mohl pro svého
Pána zemřiítimučednickou smrti. Nebudeme jistě da
leko pravdy, řekneme-li, že to byla především jeho
opravdu evangelická prostota, jíž působil neoďola
telně na své okolí. Právě tak jako vědění učí člověka
skromnosti, tak zase velkodušnost a svatost se pro
jevuje prostotou v myšlení i jednání. Dar zázraků
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stupuje do duší a že v nich bude trvale působiti, až se
duše uklidní, až přijde potřeba...
Než Svatý Otec Pius XI. blahé paměti, svým celo
životním úsilím o vzbuzení věřících.k Činnému zájmu
a účasti na šíření víry a života Kristova v duších, ro
dinách a celém světě, postavil svátost biřmování do
takového světla, že se za něho vrátily skoro doby
prvotního jejího významu, když jej náměstek Kristův
položil za základ apoštolské činnosti a nazval biřmo
vání v duchu prvních dob svátostí činu.
A tu bych vám chtěl přinésti velkou útěchu. Aspoň
těm z vás, kteří litují, že přijali takovou/svátost bez
plného vědomí jejího obsahu, nepozorně; nebo snad
i nehodně. Lze totiž její účinky tak obnoviti, že se
takřka znovu do duše vlije milost, které jsme při jejím
udílení nenabyli. Ale musím vám předem ještě něco
bližšího vysvětliti, abyste po ní všichni přesvědčeně
zatoužili:
1. Jsme zvyklí pohlížeti na mnohé katolické pravdy
nebo povinnosti nebo úkony jako na jednotlivosti. Je
tomu tak 1 u svátostí. Kdo pak z nás si již uvědomil,
že svátosti nejsou jen určité, zcela osamocené úkony,
nýbrž že jsou organickou součástí jedné velké, nej
větší skutečnosti, totiž vtělení samého Boha v lidskou
přirozenost? Že jsou různým způsobem týmž vylitím
božského života do člověka? Neboť prvním lidským
hříchemse zničil přímý vztahlidského života k Bohu
a Bůh obnovil tento život novým člověkem, který jest
novým ideálem lidstva, Ježíšem Kristem. A jého nový
život vlévá lidstvu těmi způsoby, které právě zveme
svátostmi. Svátosti nejsou jen prázdnými nebo slav
nostními obřady, jsou Kristem stanovenými způsoby,
jimiž nám sdílí svůj Života-účast na »božské přiro
zenosti« (2 Petr. 1). — A protože jest Ježíš Kristus
jakožto vtělený Bůh i člověkem nejsvětějším, Bohu

provází tuto ctnost více, než kteroukoliv jinou. Svatý
Antonín Paduánský náležel k třídě světců, kteří sé'
nediví ničemu a mluví k zvířatům jako k lidem, roz
kazuje věcem, jako by byly osobami. Třebas náležel
a pocházel ze vznešeného rodu — jeho děď a otec
byli v počtu vojevůdců kolem krále Alfonsa I. a vy
znamenali se v boji o Lisabon proti Maúrům — né
zatoužil nikdy po hoďnosti a významenání světském,
nýbrž již v 15 letech vstoupil do kláštera řeholních
kanovníků augustiniánských u sv. Vincence poblíže
Lisabonu. Touha po mučednictví pudila jej hlásati
evangelium mohamedánům, avšak ténto cíl nebyl mu
Prozřetelností určen. Pruďká zimnice donutila jej
k návratu a mořská bouře zahnala ho k břehům Ita
lie. Zde se sešel se svatým Františkem a toto setkání
rozhodlo o jeho budoucím povolání. Na přání svatého
Františka odchází Antonín studovati bohosloví a stá
vá se neúůnavným kazatelem.
Kázání v první třetině 13. století nebyla pouze sou
částí Bohoslužeb, ale znamenala mnohemvíce, —
velikou a nevšední událost pro město i kráj. Poslu
chačů světcových bývalo prý až na 30.000, a to ze
všech stavů. Protože chrámy nestačily brzo návalu
liďí, mluvíval svatý Antonín na velkých prostran
stvích i v polích. Procestoval takto jakožto neohro
žený hlasatel slova BožíhoItalii a jižní Francii, a vy
konal mnoho zázraků; oď roku 1227 se zdržoval ve
městě Padově, kde také r. 1232 skondl.
Celé kroniky divů daly by se nalézt ve starých zů
pisech. Jedenkráte mezi kázáním přinesli k němu
mrtvolu jakéhosi mlaďíka. Roďiče a přátelé zemře
lého naplnili nářkem celý chrám. Svatý Antonín pře
stal kázati, zamyslil se na chvíli, zvedáoči a obracejé
se k zesnulému, praví: »Ve jménu Ježíše Krista,



nejmilejším, — jak sám Otec zjevil při křtu Kristovu
v Jordáně: Tenťo jest Syn můj milý, v němž jsem si
zalíbil, —(jest i vzorem veškeré a nejvyšší lidské sva
tosti a krásy. A K tomu právějsou určité svátosti,
kterétvoří v člověku vnitřní podobu jeho dušes Kri
stem. Jsou to, jak jistě víte, křest, biřmování a kněž
ství. V tom jest i vlastní podstata biřmování: Jako
křtem vstupujeme do společenství života Kristovaja
kožto Boží dítky; tak se nám dostává v biřmování
dalšího zpodobení s Kristem v jeho zralém, mužném
věku a životě, stáváme se Božími, Kristovými muži.
Jest tedy Biřmování svátostí zralosti, mužnosti, síly,
činnosti. Snad bych to mohl ještě více vysvětliti ně
jakým příkladem: Tak je třeba někdo promován na
doktora práv. Tím se mu dostává trvalého charakteru,
z něhož sice nemůže býti živ, ale který jest základem
a podmínkou jeho budoucího zaměstnání. Potom te
prve začnesvou Životní dráhu v různých podobách.
Kde: je tady podobnost s naším případem? V tom, že
nám Bůh také vtiskuje biřmováním určitý charakter,
— a to nejen zevně, jako při promoci, — ale podle
mínění některých bohoslovců upravuje jím přímo sa
mu duši a dává jí jinou podobu, odlesk boholidství
Kristova. Tato určitá podoba Kristova v duši je trvalá,
nezrušitelná a jest podmínkou a základem pro určité
další činnosti v člověku, které se pak mají dostaviti.
2..A s tímto charakterem, jímž se stal křesťan podo
ben »plnosti věku Kristova«, dostává se mu zároveň
i světla a posily, aby mohl podle ducha Kristova o
pravdu žíti a překonati i překážky, které mu svět a
tělesnost položí v cestu. Tyto milosti světla, síly a vy
trvalosti jsou zcela vlastní svátosti biřmování, takže
má naně křesťan po celý život právo a má jakýsi
zdroj, z něhož může vždy čerpati. Duch svatý způ

"sobil v nás biřmováním dvojí účinek: Vtiskl duši po
dobu s Kristem-mužem a vlil jí své působení.om
vstaňl« — A mrtvý ožil. — Jindy opět kázal pod ši
rým nebem; přihnala se hauře, zástup prchá. »Stůjte,«
volá světec, »žádný nezmokne!« Déšť zatopil zemi
všude v okoli, ale nikďo z přítomných nepocítil ani
„kapku deště.
Jest zaznamenáno, že svatý Antonín vynikal ještě jeď

„nou zvláštní-vlastností. —byl nadán tak zv. bilokací,
t+ j. byb-ve „stejné době přítomen na ďvou různých
místech. Při kázání v Montpellieru si jedenkrát vzpo

„mněl, že má zpívati ve svém klášteře při slavné Mši
svaté. Lítost. jej pojímá, pojednou se v kázání zastaví
a skloní hlavu. V téže doběvidí jej liď v jeho klášteře,
(jak zpívá v chóru mezi bratry.
Již byla učiněna zmínka o jeho poměru k němému
tvorstvu: Jeho vzor — sv. František — mluvil k' pta
vetvu,jeho duchovní syn sv. Antonín k rybám. Hlu
boký smysl pro přírodu je oběma světcům společný,
všichni“tvorové jsou jejich bratři, i voda je sestrou
a slunce bratrem. Jaká síla tkví ve ctnosti, jež se na

Zbvá prostotou! Svatý Antonín byl světcem božské
prostoty a proto se stal v dějinách Cirkve tak slav
ným. Jeho život může býti i nám vzorem apoštolské
chudoby a pokory. S úsilím posledního služebníka ob
starával si za svého života veškeré svoje práce, ne
nechávaje se nikým obsluhovati ani oslavovatia prá
vě tak prosté bylo i jeho rozloučení s pozemským ži
vetem. Ve chvíli jeho smrti spatřil opat z Vireulu
vcházeti sv. Antonina do své pracovny se slovy:
»Právě jsem nechal svého mezka u Padovy a odchá
zím ďosvé vlasti. V téže chvili opat, který trpěl
krční chorobou, byl uzďraven. Teprve později, když
se dověděl o smrti světcově, jasně pochopil, do jaké
vlasti svatý Antonín odcházel! V. Z.

Dokonána byla oběť.
Z otevřených ran Kri
stových proudí tajem
ným způsobem milosti a
požehnání, neboť Kri
stus se tu znovu oběto
val za nás svému nebeskému Otci. Bůh přijímá
tuto oběť svého milého Syna a s ní i nás, své dítky.
Z našich rukou, velikým zázrakem svolaného Be
ránka Božího na oltář — novou to Kalvari! —
přijímá Boží velebnost a milosrdenství. Proto v ná
sledujících modlitbách připomínámesi tento vrchol
vykupitelského díla a snažíme se užitků z oběti
plynoucích co nejvíce získati.
Trojdílná modlitba vyplňuje posvátné okamžiky a
chvíle po proměňování, aby připravila duše i srdce
naše k přijetí milostí a požehnání. Poněvadž Kri
stus Pán vyzýval slovy: To čiňte na mou památku,
navazuje modlitba na Jeho příkaz slovy: »Proto
také pamětliví jsouce ..« Ne jenom utrpení a
smrti, nýbrž1 slavného vítězství nad smrtí a na
nebevstoupení Páně pamětlivi, přinášíme z darů,
které nám štědrá ruka Boží nadělila, oběť čistou,
svatou, neposkvrněnou. Přinášejí ji především kně
ží, kteří jsou tu na místě Kristově, viditelnými Je
ho zástupci, a přináší ji také lid, jenž křtem sva
tým byl povýšen k důstojnosti dítek Božích, tedy
ke svatosti. Pět křížů, které kněz nad proměněný
mit dary dělá, nemá význam žehnání, jako před
proměněním, nýbrž ve významu mystickém značí
pět ran Spasitelových, z nichž nejsvětější Krev se
řinula na zemi.
Ve druhém díle této modlitby prosíme, aby Bůh
milostivě pohleděl na dary, či spíše na oběť. Neboť
jestliže byly mu milé ve Starém zákoně oběti spra
vedlivých, tím spíše oběť Jeho Syna. Oběť Abe
lova byla Bohu milá pro jeho zbožnost a oddanost.
Oběť Abrahamova pro jeho poslušnost, když ani
svého jediného syna Izáka neváhal obětovati. Oběť
pak Melchisedechova pro svoji předobraznost, ne
boť obětoval chléb a víno.
Konečně třetí díl modlitby po proměňování jest
prosbou, aby skrze ruce andělovy byla oběť přine
sena až před trůn Nejvyššího, kam se my hříšní
lidé, omezeni hmotným tělem, nemůžeme dostati.
Předstoupiti před Boha, Jenž jest ve své velebnosti
a slávě na nebesích, nemůžeme. Andělé jsou posly
božími a proto i zde mají nám býti prostředníky
v okamžicích nejposvátnějších. Čteme-li pozorně
Zjevení sv. Jana, chápeme, pokud lze lidským roz
umem chápati, co znamená nebeský oltář a Boží
velebnost, před níž všechno padá na tvář. Naše
oběť má býti spojena s nebeským oltářem, aby od
tamtud rozlily se milosti a požehnání do našich
duší. My budeme bráti podílu z této oběti, poží
vati Těla a Krve Syna Božího a k tomu potřebu
jeme posvěcení, abychom hodně přijímali. Modlit
ba končí: »Skrze téhož Krista, Pána našeho.
Amen.«

Mše svatá 

obět nejsvětější.

Dnes snad dosud nejslavnější fysik, prof. Jos. Planck,
řekl na přednášce v Bochum asi toto: »Docházíme
k tomu, že Bůh, kterého nalézáme ve svých labora
tořích, je týž Bůh, kterého ctí věřící v chrámech!« —
Ano, ten, který je tvůrcem všech krás nesmírných
prostorů, všech krás bujné zeleně hor a lesů, jest i
Tvůrcem netušeně mohutnější vitality, nesmírnější
krásy duchovní, vytvořené v lidské duši. Jeho přícho
dem ve Svátosti, která se zvlášť nazývá Jeho, — v biř
mování!



Když přeď I7 lety, o svátku
Vz O [ NejsvětějšíTrojice, na jedné

: z dublinských ulic klesl a vy
dďechl svou duši muž, v němž

byl později poznán dokařský dělník Mat (Matouš)
Talbot, svět netušil, že tu byla zakončena životní
pouť hrdiny v dělnické haleně.
Ostatně, sledujeme-li počáteční fáze Talbotova ži
vita, nevidíme nic mimořádného a vynikajícího;
byl to davový člověk, jako všichni, nebo alespoň
většina kolem něho.
Byl z dělnickéhoprostředí jako oni; kďyž oni pro
bíjeli svou mzdu v kořalně, pil také, již jako čtrná
ctiletý hoch přišel rodičům domů »na mol« zpitý;
jakou jim udělal radost, lze si domyslit.
Talbot se cítil nerozlučně spjat osudovým spole
čenstvím se svými kamarády a »držel basu.. «,
ale jen tak dlouho, než poznal, že jejich kamarád
ství jde jenom do hrdel a kapes.
Kdďysi celý týden »modďřil«, t. j. nic nedělal a jen
pil, a když přišla sobota, měl v hlavě prázdno
zrovna tak jako v kapse. Aspoň kdyby bylo na
doušek! Snaď kamarádi, kteří dnes »brali«, mudají
aspoň hltnout. Marně čekal, že některý pozve sta
rého přítele, který se náhodou ocitl »na suchu« a
oplatí mu, cojiž dříve spolu vypili. Ne, nikdose
nenašel, nikdo mu neřekl: »Mate, chudáku, máš
žízeň? Pojď, dej si s námi jeďnu!« Mat byl ďvoj
násob na suchu, bez peněz a bez přátel; poznal
stinnou stránku spojitosti mezi penězi a přáteli.
Teprve tato chvíle jeho vyřazení z kruhu sobě rov
ných způsobila obrat v jeho životě; byl sice vyob
cován, poznal však, že toto vyobcování musí do
končiti sám se své strany naprostým odloučením
se od svých kamarádů, vytržením se z dosavad
ního prostřeďí, že musí jíti jinou cestou. Vycouval
ze slepé koleje, přehodil výhybky a pak jel plnou
parou v před...
Z dřívějšího davového člověka rostl jiný člověk,
hrdina, jehož hrdinství zůstalo však světu utajeno,
až teprve naď jeho hrobem si lidé uvědomovali:
»Světec žil mezi námi a my jsme otom nevěděli.«
Snad někdo namítne: »... inu, hrdina z nouze«;
nutno však uvážiti, že onou chvílí, kdy Mat Talbot
hrdina přemohl Mata Talbota - pijana (uvažme, že
je sice snadno vyskočiti, hůře je uďržeti se ve vý
ši), začala řaďa malých i velkých hrdinství od
zřeknutí se kouření a ďarování oblíbené dýmky
potřebnému kuřákovi, přes podvolení se nadříze
nému, i když sám byl v právu, až k oné velké oběti
— podporování kandidátů kněžství a misií. On sám
dělník, pomáhal Pánu Bohu posílati dělníky na
Jeho vini'i.
P. Laurentius O. Cap. v časopise »Ewige Anbe
tung« vypočítává další jeho drobná hrdinství: ni
kdy nepřišel pozdě do práce; byl dělníkem pilným
a spokojeným; naprosto poctivým a spolehlivým;
měl velké porozumění pro hmotné zájmy a sociální
potřeby dělnictva; uměl se neobyčejně ovláďati;
hleděl a dovedl předcházeti všem nepříjemnostem
i nedorozuměním; pomáhal, kde mohl; byl vese
lým, všem milým kamarádem a proto jej měli
všichni rádi.
Nyní si přeďstavme, jak by bylo na světě, kdyby
život všech lidí byl vyplněn takovými drobnými
hrdinstvími, jež sama o sobě nejsou nápadná, ale
ve svém souhrnu činí kažďého člověka, jenž jimi
vyplnil svůj život, hrdinou.
Nemůže sice každý z nás jíti touže cestou jako
Talbot, vžďyť také takřka nikde nevidíme slepé
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napodobování životních příkladů; ani Talbot, ani
jiní velcí lidé vlastně neměli vzorů, jsou veskrze
svérázní. Svým vlastním způsobem můžeme jej ná
sleďovati i v jeho drobných hrdinstvích, jež svět
sice neoslavuje, jež však Talbotovi jednou vynesou
oslavu největší, až Církev před jeho jméno vloží
slovo blahosliavený, mající větší cenu než
všecka oslava světská.
Mat Talbot ukázal dělníkům svým životem, že
ž oni se mohou vymaniti z kletby dělnictva — alko
holismu — a z něho pocházejícímu podceňování
dělnictva vůbec, že se mohou s úspěchem snažiti
o docilení vyšší mravní a sociální úrovně, že mo
hou-i při své práci žíti životem, jejž svět se svého
hleďiska nazývá dokonalým, a Církev i lidé věřící
pak životem svatým, že i dělník může apoštolovati
svým životem, »aby odpůrce se zastyděl, nevěďa,
co zlého by o nás pověděl« (Tit. , 8), a Církev jej
mohla počítati mezi své věrné. Žíti podle Talbo
tova vzoru, svým příkladem vésti jiné, to budiž
cílem, k němuž nechť směřuje náš apoštolát!

J. VLADYKA.

3. Ale z toho plynou božské závazky: Jako se křtem
stáváme syny Božími, tak se stáváme biřmováním muži
Božími. Muž již nesmí býti jen živen. Muž musí pra
covati, musí býti činným. A k jaké jiné činnosti by
nás Duch svatý posiloval, než k práci o věčné zájmy
Boha a lidstva, pro spásuvlastní duše i duší bližních
lhdí? A biřmování je vskutku závazek k nejvyššímu
povolání, nad všechna jiná povolání časná: Biřmování
jest přímo posvěcením člověka na Kristova pracov
níka, na Kristova zaměstnance a apoštola! Neboť.to
je přece práce Boží, šířiti poznání »pravého Bohaa
jehož poslal, Ježíše Krista« a jeho nový Život a -nový
zákon. Zde jsme u toho, co jsem řekl na počátku, že
dnes nabylo biřmování aktuelního významu, protože
dnes volá církev všechny na dílo šíření víry, zákona
a lásky Kristovy! A biřmování jest důvodem, jest prá
vem, kterým nás k tomu volá. Jako by řekla: Když
máte od Ducha svatého sílu a posvěcení,tedy je vy
dejte! — Nikdo nemůže říci, že není povolán, že je
sláb, — neboť má sílu Ducha svatého, jakoji měli
všichni mučedníci a apoštolové Ježíše Spasitele a má
povinnost, Bohem uloženou, býti apoštolem Kristovým
všude, kde jest!
4. A teď ještě něco pro vás, kteří jste přijal tuto
svátost nevědomě nebo snadi nehodně. Vzpomeňte si
na předchozí srovnání s promocí: Může se stát, že
právník, který měl promoci, také ještě mnoho nevěděl
ze svého oboru. Co musí jiného dělat, než že doplní,
co mu schází? A přece je stále jeho doktorskýtitul
právním podkladem jeho zaměstnání, i když je musí
doplňovati. Tak podobně je tomui zde. Bifmováním
v nás zůstalo nezrušitelně zpodobení s Kristem, jeho
charakter. A z něho máme právo na všechny milosti,
kterých potřebujeme. A tak, kdo později v životě touží
po obnově biřmovacích milostí, kterých snad ještě
tehdy nenabyl, nebo je ztratil, může jich z plnosti to
hoto nezrušitelného charakteru nabýti, když přijme
opět dobře a čistě svátost pokání a Tělo Kristovo,
když v upřímné modlitbě k Duchu svatému zaprosí
o ty milosti, které mu byly kdysi připraveny již při
přijímání biřmování. Je to jako v přírodním dění: Se
meno má v sobě všechnu sílu, všechny budoucí krásy,
ale dokud není zasazeno a zvlaženo, zůstává stejné,
spící. Ale půda a vláha v něm rozvinou život. Máť
v sobě jako sémě Ducha svatého jeho vtisknuté zna
mení od biřmování. Když ještě stále spalo, probuďte



je oživujícím přijetím Těla Kristova ve sv. přijímání
a vláhou vroucí modlitby za dary Ducha svatého, a
jeho milosrdenství ve vás vzbudí snad i všechny účin
ky světla, síly a odvahy k plnému, křesťanskému ži
votu, které jsou v biřmování skryty!
Přijď, Duše svatý, naplň srdce svých věrných!

MSGRE. EM. ŽÁK:

Eucharistie.
(K svátku Božího Těla.)

Úzké zdi sbornice v Kafarnaum byly svědky největ
šího přislíbení Ježíšova. Přišel zástup, který den před
tím byl zázračně nasycen. A Ježíš, vida jej, pravil:
»Hledáte mne, že jste byli nasycení. Nepečujte o po
krm pomíjející, nýbrž o ten, který zůstává k životu
věčnému a který vám dá Syn člověka.« Lid, který
slyší o pokrmu, po němž již nikdo nebude hladověti,
prosil: »Pane, dávej nám ten chléb!« A Ježíš jim řekl:
»Já jsem chléb živý, který s nebe sestoupil. A chléb,
který já dám,je tělo mé, které dám za Život světa.«
Tu lidé hádali se vespolek: »Kterak nám může dáti
tělo své k jídlu?« Rozuměli o jeho tělu fysickém, hmot
ném. A Ježíš nyní zdůraznil své prohlášení, řka: »Ne
budete-li jísti těla Syna člověka a píti jeho krve, nebu
dete míti v sobě života. Kdo jí mé tělo a pije mou krev,
má život věčný a já ho vzkřísím v den poslední. Ne
boť tělo mé v pravdě je pokrm a krev má právě jest
nápoj.« Slovům Ježíšovým nerozuměli. Ano i mnozí
z učedníků jeho, uslyševše. to, řekli: »Tvrdá je ta řeč;
kdojí může rozuměti?« A na toJežíš jim vysvětloval,
že »hmotné tělo nic není; duch jest, který oživuje.«
Nedá jim tělo své nynější. Dá jim sice podstátně totéž
tělo, ale oslavené, zbavené všech vlastností těla hmot
ného, pozemského; dá jimtělo svátostné. Leč oni toho
nechápali. Ano, mnozí z učedníků jeho odešli a ne
chodili již s ním.
Ježíš bolestně hleděl za těmi, kteří jej opustili. Počet
jeho učedníků se zmenšil. A obrátiv se po chvíli, řekl
ke dvanácti apoštolům: »Chcete i vy ode mne odejíti?«
A Šimon-Petr odpověděl: »Pane, ke komu půjdeme?
Ty máš slova života věčného; a my jsme uvěřili a po
znali, že jsi Syn Boží. (Jan 6, 12-—72). Ti, kteří Ježíši
byli nejbližší a neochvějně v něho věřili, vytrvali a
spoléhali v jeho veliké přislíbení.
To splnil Ježíš při poslední večeři. Zde díky činiv,
žehnal a lámal chléb, řka: »Vezměte a jezte, toť jest
tělo mé.« A potom vzav kalich, poděkoval a dal jim
řka: »Pijte z toho všichni, neboť toto jest krev má
Nového zákona, která se vylévá za mnohé na odpu
štění hříchů.« A doložil: »To čiňte na mou památku.«
Vedle posvátné chvíle Ježíšovy smrti na kříži, byl to
nejvznešenější okamžik poslední večeře, kdy Ježíš
ustanovil Nejsvětější svátost oltářní. Oba spolu pod
statně souvisely. Nekrvavá oběť Ježíšova předešla
oněkolik hodin jeho oběť krvavou. Nejsvětější svátost
oltářní stala se středem a jádrem katolického kultu.
Věčným odkazem Ježíšovým. Důkazem a zárukou
jeho stálé přítomnosti mezi svými věrnými.
Ale jako bylo v oné chvíli přislíbení Nejsvětější svá
tosti ve sbornici kafarnaumské, tak děje se dosud. Na
stalo třídění duchů. Kdo tajemství Nejsvětější svátosti
chtějí volati na soud rozumu, rozmrzelí od Krista od
cházejí. Vzdalují se Ježíše. Kdo jsou mu věrni, věří
s Petrem a s apoštoly a dí: »Pane, ty máš slova ži
vota věčného a my jsme uvěřili a poznali, že jsi Syn
Boží.« "To jsou slova nezlomné a neochvějné víry
v Eucharistii.

Zpytuj své svědomí, zda
také nemiluješ pomluvy
o svých bližních. Zda též
nepatříš k lidem, kteří jsou smrtelně nešťastní,
když se nemohou naď ničím pohoršovati, ktéří vy
hlížejí jako dráb, jen aby mohli přistihnouti bliž
ního při hříchu a pak se posvátně rozhorlovati nad
ohavností zpuštění, zvláště je-li to na místě sva
tém. Ach, pak štěstí takových lidí nezná mezí.
Lkají sice, zastírají svou tvář, trhají roucha: svá
naď krvavým pohoršením, ale v duchu jsou uspo
kojeni. Jsou uspokojeni, že našli zlo. Jsou zlí tedy,
když zlo je tak dovede uspokojiti.

Na hlubinu: Slova zlá, srdce zlá.

Zrna azrnka.

Každý člověk je majitelem velkého pokladu a vši
chni lidé jsou si v tom ohleďu rovni. Je to poklad,
který převyšuje vše stvořené, nedá se vyvážiti žád
nými drahokamy. Kdyby celý svět zanikl, nebyla
by taková škoda, jako když zahyne jedna lidská
duše. To je ten poklad. Člověk má svébytí jako
ostatní tvorové, ale nesmrtelná duše jej staví na
vysoký stupeň. Stojí mezi anděly a hmotou. Zal
mista o tom praví: »Co je člověk, že si hovšímá$,
a smrtelník, že se oň staráš? A přece jsi ho učinil
málo menším než anděly, slávou actí jsi ho koru
noval. Ustanovils ho naď dílem svých rukou, vše
cko jsi podrobil jeho vládě... «

»Oheň Serafinský«: Cena lidské duše.

To, co vzývali naši předkové v úzkosti, z dásky a
plni důvěry, vyslovuje dnešní český člověk jako
nejprázďnější citoslovce, kterým projevuje svůj nej
všednější údiv nad věcmi nejmalichernějšími. Uží
vá nejsvětějších slov, aby řeč nestála, aby jimi vy
plnil své prázdné věty. Zvláště vešel tento zlozvyk
do řaď stuďentských, především mezi studentky.
Ve vlaku, na ulicích, ve školách, v hovorech nej
banálnějších. A přece je to jméno, naď které není
jiného jména, je to jméno Bohočlověka. Jestliže
hrozil Hospodin ve Starém zákoně, že bude trestati
zneužívání svého jména, myslíte, že tato hrozba
byla odvolána?

»Jitro«: Abychom měli ustavičnou úctu a lásku
k Tvému svatému Jménu.

Tajemství svátostného Krista je zatěžující zkouškou
křesťanské víry. Ukládá nejvyšší pokoru duši, nejvyšší
důvěru v Krista; ale přináší též nejsladší útěchu srdci.
Spojení se svátostným Kristem je chvíle nejčistší bla
ženosti. Je okoušením oné radosti, které stále požívají
nebešťané, patříce na oslaveného Krista.
Největší oslavovatel svátostného Ježíše, sv. Tomáš
Akvinský, ve své adorační hymně na Eucharistii při
znává: »Zrakem, hmatem, chutí Tebe nevnímám, slu
chem jediným jen Tebe poznávám.« Každý z nás nej
více vždy spoléháme na své smysly. Co ony nám do
nášejí, obyčejně více nám platí, než zprávy jiných.
A přece tyto smysly nejsou neomylnými hlasateli prav
dy. Uvádím pouze jeden příklad. Déle než půldruha
tisíciletí věřilo lidstvo, že země jest středem vesmíru,
že pevně stojí a slunce kolem ní se točí. Mluvíme po
dnes o východu a západu slunce. Až hvězdářům se
podařilo dokázati opak: země točí se kol slunce. Zrak
byl usvědčen z klamu. A stejně i jiné smysly podlé
hají omylům. Jejich zprávy často opravuje rozum. Ale
nad poznatky rozumu, vždy omezeného ve svých osu
dech, odkázaného na hlášení nedokonalých smyslů, je
vyšší poznání. Je to víra pevně založená na slovech
Kristových. Autorita Ježíše, vtěleného Syna Božího,
je nám vyšší než hlas lidského rozumu. Víra ve sku



tečnou přítomnost Ježíšovu v Nejsvětější svátosti je
nám pevná, nevývratná, stejně jako víra v jeho bož
ství,
Ale jestli v tajemství Nejsvětější svátosti nělze vnik
nouti, přece o jednom nás vždy poučovala a-poučuje
zkušenost. Je to ona síla, která z Nejsvětější svátosti
vlévá se vduše přijímajících. Slabé vězněné křesťany,
odsouzené na smrt, měnila. v hrdiny vůle. Mdlé a zna
věné posiluje k denní úmorné a nějvýš obětavé lásce;
nemocným, umírajícím vlévá naději, ano-záruku v bla
ženou. věčnost. Ona. je posilujícím pokrmem duše. Že
též výjimkou, téměřzázračně posiluje tělo a přijímající
celé týdny, měsíce, ano léta žil bez každé jiné stravy,
o tomGórres ve své znamenité »Mystice« uvádí
přesně zjištěné. případy. Je to nový strom života, kte
rý byl v ráji zárukou nesmrtelnosti. Dnešní chemie
zastává názor o přeměně prvků. Chtíti tímto způso
bem učiniti člověku přijatelnouvíru v přeměnu chleba
a vína v tělo a krev Kristovu, i když způsoby se ne
mění, znamená ohroženívíry, její oslabení v autoritu
Kristovu. Moderní věda studuje tajemné síly radia,
které se jí podařilo úmornými pokusy z uranové rudy
vylouditi. Zázračné síly svátostného Krista jsou od
prvních křesťanských dob jasně prokázány. Je to ona
činorodá síla k obětem nejvyšší lásky, až k oběti vlast
ního života. K fysickému životu je potřebí světla a
tepla slunečního. Kde těch není, kde vládne ustavičné
přítmí, tam život nemůže plněse rozvinouti. Tam člo
věk pouze živoří. K plnému rozvinutí duchovního ži
vota je křesťanu potřebí svátostného Krista.
Vprůmyslových střediscích vidíme za noci šlehati
Zvysokých pecí plameny vzhůru. V nich taví se tvrdá
ruda v tekutý kov, který se potom přetvoří ve skálo
pevnou ocel. Jak nepatrné, ubohé je proti tomu malé
rudé světélko, chvějící se před svatostánkem, v němž
žije svatý poustevník, svátostný Kristus! A přece před
ním rovněž se utváří podivuhodná proměna! Zde taje
všechno rozené sobectví; chlad srdce mění se v neko
nečný proud lásky, schopné sloužiti až do obětování
života. K té nabádá Nejsvětější svátost oltářní.

Nejsvětější svátost je též pouto vzájemné lásky a bra
trství. Týž stůl a týž pokrm pro všechny bez rozdílu.
Je triumfem katolického náboženství. Srdcem a tep
nou křesťanského života. Je ustavičnou hymnou díků
nebeskému dárci. K její oslavě konají se světové Eu
charistické kongresy ve střediscích celého světa. Tak
vzrostly snahy a bohatě byly odměněny a vyslyšeny

modlitby zbožné ženy Marie Tamisierové, která ktěm
to Kongresůmr. 1881 dala podnět.
Kult Eucharistie je vrcholemkultu katolické církve.
Vyléčen ze svého životního pessimismu, vrátil se Ri
chard Wagner k víře v lepší budoucnost lidstva. A ja

ko korunu svých prací napsal vrcholné své dílo »Par
sifala«. Je to hold Eucharistii. V závěru snáší se s ne

beských výšin bílá holubice, přinášející svatou Hostii.
Av posvátném Grálu znovuse rozzáříkrev Kristova.
Wagner sám vysvětluje, že regeneraci, obrození lid
stva spatřůje v návratu ke Kristu a k jeho velikému,
svatému odkazu, k Eucharistii.

»2 VW,Žádná svátost nepřináší více spásy nežli tato,
oná očišťuje hříchy, rozmnožuje ctnosti a naplňuje
mysl nadbytkem všech duchovních darů. Obětuje se
v chrámě zá živé i mrtvé, aby všem prospělo, co ke
spáse všech bylo ustanoveno.

Z řeči sv. Tomáše. Akvinského na svátek Božího Těla.

ježto

ROMANUS:

25. výročí kodexu
kanonického práva.
Koncemkvětna (27.) uplynulo letos dvacetpět let,
kdy papež Benedikt XV. slavnostně vyhlásil kodex
církevního práva, zákoník, shrnující v sobě platné cír
kevní právo. Podnět a práce spojené-s úpravou tohoto
velikého právnického díla, spadá vlastně do pontifi
kátu Pia X., jemuž pouze smrt zabránila, aby požéhnal
dokončení prací. Povšimněme si stručně historického
vývoje církevního práva, předevšímpak přípravných
prací i konečné úpravy kodexu.
Již v polovici XII. století stal se pokus sebrati.a uspo
řádati platné církevní právo. V Bologni učený mnich
Gratian dal do rukou svým posluchačům přednášky,
později nazvané »Decretum Gratiani«, jež se staly
prvou částí velkolepého díla středověkéhocírkevního
práva, kteréžto dílo nazývá se od dob papeže Ře
hoře XIII. (1572—385)»Corpus juris canonici.« Nej
významnější jeho částkou je sbírka Řehoře IX. »De
cretales Gregorii [X.«, vyhlášené 5. lisťopadu 1234
bullou. Nástupcové Řehoře IX. tuto sbírku doplňovali
dalšími svými dekretálními sbírkami a proto středo
věké kanonické právo jmenuje se také dekretálním
právem. Řehoř IX. je tedy-právem pokládán zajed
noho z největších zákonodárných papežů středověku
a je tak vlastně otcem a původcem sebraného a sy
stematisovaného dekretálního práva.
Na sklonku minulého století volá se po souborné pů
blikaci platného církevního práva. Biskupové z růz
ných částí katolického světa žádali, aby papež dalse
staviti systematickou sbírku platných předpisůcírkev
ního práva. Ve druňé polovici minulého století při
kročilo se dokonce již k pokusům, aby aspoň některé
úseky, menší částky kanonického práva byly soustavně
zpracovány a vydány. Takový pokus se stal již za
Pia IX., který svou konstitucí »Apostolicae Sedis«
(z 12. X. 1869) shrnul předpisy týkající se církevních
trestů. Za Lva XIII. bylo těchto pokusů několik, Ten
to papež v konstituci »Officiorumeť munerume(dato
vanou 25. ledna 1897), upravil předpisy o zákazu a
předběžné censuře knih. Jinou konstitucí (»Conditae
a Christo« ze dne 8. prosince 1900) určil správu ře
holních kongregací s jednoduchými sliby. A již před
tím (11. června 1880) vydala Kongregace Episcoporum
et regulariům předpisy, jak administrativně postupo
vati v disciplinárních a trestních věcech kleriků.
Je tedy patrno, že koncem minulého století, vlastně
dokonce panování Lva XIII., myšlenka úpravy celého
církevního práva již dozrála k definitivnímu prove
dení. Za iniciátora uspořádání církevního. zákoníkaje
označovánkardinál Casimir Gěnnari, který podlé ně
kterých zpráv radil již papeži Lvu XIII. „aby přikročil
k velikému dílu, kodifikaci církevního. práva. Papež
prý odpověděl, že pro tak těžký úkol jest již stár a
proto že jej ponechává svému nástupci. Lev XITI.
zemřel 20. července 1903 a jeho nástupcem byl zvolen
4. srpna Pius X., který uskutečnil a umožnil prove
dení tohoto velikého díla. Již v prvé polovici srpna
1903 rozhodl se papež Pius X., aby byly zahájeny
práce na kodifikaci církevního práva. Kardinál Gas
parri vypravoval krátce před svou smrtí na meziná
rodním kongrese kanonistů, pořádaném v Římě ve
dnech 12. až 17. listopadu 1934, že již při prvém sly
šení u nového papeže jako tajemník Kongregace pro
mimořádné církevní věci byl dotázán Piem X., co po
kládá za potřebné nyní vykonati. A tu prý Gasparri



odpověděl: »Svatý Otče! Měl by se sestaviti kodex
kanonického práva!« Na otázku papežovu, zda je to
možné, odpověděl Gasparri, že je to možno; byla by
to sice dlouhá a těžká práce, ale velmi užitečná pro
Církev. Přitom také vyslovil přesvědčení, že bude celé
dílo dokončeno za pontifikátu Pia X., aby mohl býti
nazván kodexem Pia X. A skutečně, jenom náhlá smrt
papežova na počátku minulé války zabránila, aby
Pius X. vyhlásil tento církevní zákoník.
Krátce po audienci Gasparriho přijal papež také kar
dinála Gěnnariho, který s podobnou myšlenkou přišel
také a doporučil, aby řízení celého díla bylo svěřeno
tajemníku Kongregace pro mimořádné včci.
Události, k nimž tehdy došlo (odluka státu od Církve
ve Francii, rusko-japonská válka, jihoamerické po
měry, modernismus a j.) zabránily, aby se ihned při
kročilo k přípravným pracem. Leč nikoliv na dlouho.
Již 11.'ledna 1904 napsal papež kardinálu Gěnnarimu
soukromý dopis, v němž, odvolávaje se na radu kardi
nálovu, žádá náčrtek pro list, jímž by se nařídilo za
hájení prací. Osnova listu byla rychle vypracována.
Jeho počáteční slova: Arduum sane munus, byla vy
brána ze spisu, jimž biskupové, shromáždění na vati
kánském sněmu r. 1870, žádali Pia IX., aby sestavil
sbírku předpisů kanonického práva. Pius X. uveřejnil
svůjlist na svátek svého patrona, sv.Josefa, a současně
uštanovil výbor kardinálůpro kodifikační práce. V čele
komise byl postaven Gasparri, který ve svých 27 letech
stal se v Paříži profesorem církevního práva a byl jím
plných osmnáct let. Volba tato byla jistě velmi vhodná,
neboť Gasparri vlastně po celý svůj život, ať již teo
reticky či později i prakticky, obíral se církevním
právem. A když byl-pověřen řízením komise pro ko
difikaci církevního práva věnoval této práci plných
deset let všechny svoje schopnosti.
Původně měl býti kodex kanonického práva slavnostně
vyhlášen na svátek apoštolů sv. Petra a Pavla, dne
29. června 1915. Mezitím však zemřel (20. srpna 1914)
Pius X., a tak došlo k oddálení publikace kodexu.
Konečně mohl 4. prosince 1916 oznámiti Benedikt XV.
v promluvě ke kardinálům radostnou zprávu, že ko
dex jest hotov. Slavnostní podepsání a vydání bully,
jíž byl kodex vyhlášen, stalo se na Hod Boží svato
dušní dne 27. května 1917. V předvečer svátkuknížat
apoštolských, dne28. června 1917, konaly se v Římě
veliké slavnosti, při nichž byl kodex uveřejněn. Nabyl
platnosti rok po uveřejnění, tedy o svatodušních svát
cích roku 1918 (19. května).
Dvacet let od uveřejnění kodexu ukázalo, že dílo, je
hož řízení bylo svěřeno Gasparrimu, nebylo jenom
veliké pracemi jeho upravovatelů, nýbrž | samo 0 so
bě-dokladem vynikajících schopností právnických jak
Gasparriho, tak i ostatních jeho spolupracovníků.
Bylo vyvoláno praktickou potřebou a také se zname
nitě osvědčilo. Je to vynikající dílo, které vydalo zno
vu svědectví Církvi, že má ve svém středu osobnosti
znamenitých kvalit.

Z DOMOVA.
Exercicie členů Svatováclavské Ligy
bylo nutno přeložiti -na dny 30. června až 4. července.
Budou se pak letošního roku místo v Hájku konati
v exercičním domě na Svaté Hoře. Začátek 30. června
večer, zakončení4. července ráno. Poplatek za všech
ny dny 120 K. Účastníci si přivezou nějaké potraviny
nebo potravinové lístky. Závazné přihlášky na spolko
vou kancelář. Ti, kdož se již předběžně přihlásili, ne
musí přihlášku opakovati.

Valná hromada Svatováclavské Ligy
určená na sobotu 6. června 1942 o 7. hodině večer ve
spolkové místnosti v Praze IV., Hradčanské nám. 8,
bude se konatí jen tehdy, bude-li do tohoto data zru
šen zákaz shromáždění. Jinak konání valné hromady
se odkládá na neurčito.

Vydání nové diapásky o Svatém Janu Nepomuckém se zdrželo
pro nepředvídané technické potíže. Učiněné -objednávky vedeme
v patrnosti a vyřídíme je ihned, jakmile bude diapáska hotova.
Neračte proto urgovati.

LITERATURA.
Josef Pekař © povstání kralevice Přemyslaproti králi
Václavovi I. K vydání připravil a poznámku nápsál Josef Hob
zek. Praha, Vyšehrad, 1941. Stran 27. — Poprvé je v tomto
soukromém tisku otištěna jedna z historických prvotin Pekařo
vých, pietně vydaná jeho žáky a ctiteli. Pohnuté události let
1247—1249, nedosti jasné pro skoupost pramenů, jsou známy
z jiných, podrobnějších zpracování a vylíčení, ale tuto bystrou
seminární práci miadistvého Josefa Pekaře ize přesto Čísti s po
těšením. Obálku a titulní list vyzdobil kresbami českého a mo
ravského znaku Břetislav Štorm.

Píseň o Nibelunzích. Ze staroněmeckého originálu přeložil Frant.
V. Autrata. Sborník Světové Poesie sv. 179. Vydává Česká
akademie věd a umění, nákladem České grafické Uniea. s.
v Praze, 1941. Stran 322. Brož. K 40——:—Středohornoněmecké
mu zpracování polomythických a poiohistorických událostí z. do
by stěhování národů, jež patří k nejvýznačnějším epickým cy
klům světové literatury, dostává se konečně českého překladu.
Souhrn prastarých ság, na němž postupně pracovaly vrstvy -:ra
ného středověku, měníce a přidávajíce, až se hrdinským zkaz
kám z úsvitu germánského křesťanství dostalo konečné -podoby
v oděvu rytířského středověku, je nyní zpřístupněn našim čte
nářům — neboť málokdo by měl trpěiivost probírati se více než
desetitisícem veršů, i když umí dobře německy, a tím méněpů
vodním zněním starého jazyka. Tento mohutný a nezapomenu
telný román o lásce Siegfrieda a Kriemhildy, o Siegfriedově
úkladném zavraždění a ostrašné Kriemhildině pomstě, po. dlouhá
léta s takovou vášnivostí připravované, rozhodně však stojí za
přečtení. Podobizny osob, s nimiž se tu setkáváme, budou nás
svou výrazností a ostrostí provázeti po ďlouhou dobu. Tyto, pří..
běhy o veiké lásce a kruté nenávisti, jejichž jádro je částí sku
tečné historie, opakují se vždy znovu, i když v méně honosných
a méně imposantních souvisiostech; jsou pravdivé jako kus pro
žívaného dneška. Moderním převodem nebyl účinek těchto po
nurých obrazů setřen. Překlad, vzhledem k obtížím:této práce,
o nichž se překladatel zmiňuje v úvodu, je poměrně zdařilý.

-ně
Zpívající mládí. Sbírka dětských písní. Na slova Dr. .Č. To
míško siožil Otto Albert Tichý. Vydalonakladatelství
»U sv. Jindřicha« Bohuslav Rupp, Praha II., Jindřišská ul. 23.
Upozornili jsme na tuto sbírku dětských písní již ve 4. čísle
našeho časopisu. Vracíme-!li se k .ní dnes ještě jednou, -to. proto,
abychom pořadatele dětských besídek upozornili na pramen,
z něhož mohou vydatně čsrpati pro svoji činnost, neboť v této
sbírce najdou mnoho melodických čísel pro nejrůznější účely.
Cena brož. 36 K. — Kk.
Timotheus Vodička: Jak psáti životy svatých. Vydala
dominikánská edice Krystal, Olomouc, Bernardinská 14. Cena
K 4—. — Bylo již napsáno mnoho českých životopisů svatých,
byly zdařilé i méně zdařilé. Čeho. se dopouštěli autoři, kteří se
nepotkali s úspěchem? A jak si počínali autoři, kteří napsali
skutečně dobrý životopis, který čtenáři něco dal, něco duchov
ního, 'trvale hodnotného? O tom se lze dočísti ve Vodičkově
pojednání.
Karel Mirvald Misie a misionáři,Vydalo nakladatelství
Velehrad, Olomouc. Cena 2 K. — Přehledná, s láskou a zna
lostí psaná knížečka, dotýkající se všech stránek misijního pro
biému. Nemůže při své stručnosti zacházeti do detailů, ale přesto
podává působivý obraz o historii, svízelích, užitku a. potřebách
misií. Poutavá forma a nabádavost jsou přednosti knížky, o jejíž
užitečnosti není pochyb.
Karel Hádek: Staropražsképanoptikum.Praha, Česká gra
fická Unie a. s., 1941. Stran 288. Brož. K 40—. — Účel této
knihy je především zábavný, kratochvilný — a lze říci, že je
spiněn výtečně. Bez časové následnosti, složeny v pestrou směs
jako starosvětské guodlibet, jsou tu předváděny sensační udá
losti, žerty, rarity, popěvky, rozmarné i pochmurné vzpomínky
a povídačky, vybrané z novin, časopisů, kalendářů, pamětí .a
návěští. Dobová dikce, reprodukovaná v mnohých kapttolkách,
přispívá k přiblížení starého života, jak se pohyboval na ulicích
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a v stavbách pražských měst. Některé kusy jsou uváděny sta
rým pravopisem, což — jak se nám zdá — působí přece jen
trochu rušívě a zbytečně, poněvadž dobá se projevuje slohem
a výrazy v příslušných textových pasážích dosti zřetelně. Ale
mnohému čtenáři snad i to bude v jistém smyslu novinkou a
milou připomínkou idylických dávných časů.

Věčná slova. Slovníček latinských citátů. Vybral a uspořádal
A. Stoilov. Praha, nakladatelství Orbis, 1942. Stran 142 (270
sloupců). Cena neudána. — Tato pěkně vypravená, spolehlivá
a potřebná příručka bude velmi uvítána; každý si občas rád
ověří význam nebo původ různých oblíbených klasických úsloví,
užívaných evropskými vzdělanci v každé době oďstarověku. Jsou
tu — sestaveny v abecedním pořádku podle začátků jednotli
vých slov — citáty z latinských antických spisovatelů, z bible
a z liturgie, fráze právnické i jednotlivá slůvka, často se vy
skytující v běžném užívání. Náboženské pojmy by potřebovaly
sem tam oprav (na př.: crimen sacrilegii není kacířství). —
Také tento slovníček je důkazem novodobého zvýšeného zájmu
o latinu, jež je podstatnou částí evropské kulturní tradice. M.

Z KATOLICKÉHO SVĚTA.
Svatý Otec k 20. výročí Katolické university v Miláně. Kato
lická universita Božského Srdce Páně v Miláněslaví letošního
roku 20 let svého trvání. Za dvacet roků solidní, vědecké práce
získala si dobrou pověst v celém světě. Její působení je živým
dokladem, že víra a věda jsou v dokonalémsouladu. Svatý Otec
vzpomněl tohoto jubilea zvláštním listem, adresovaným rekto
rovi university, Jeho Magnificenci Gemellimu. List zní takto:
»Vřele toužíme, aby Naše gratulace nechyběla při oslavách
20. výročí milánské university, kterou spravuješ. Toto učiliště
za krátkých dvacet roků přineslo tak požehnané ovoce, že je
každému zjevno, jak tu působí Boží pomoc, která se skvěle pro
jevila i pří zakládání university. Proto s Tebou a se všemi, kte
Tým na universitě záleží, děkujeme Původci a Dárci těchto do
brodiní, a zároveň Ho i prosíme, aby jí svoje dobrodiní za
choval a zvětšil. Pro slávu katolicismu a pro užitek naší milo
vané Italié je velmi dobré, že tato vznešená stolice moudrosti
tak zkvétá a mohutní, že ji ani chvilkové přeměny nezlomí,
alé upevní. Cit lidskosti a kulturu dává národům jedině pravé
náboženství, hluboká filosofie, umění a literatura, vytříbený cit,
vznešené nadání, vytrvalá práce, počestná svoboďa, tvrdá disci
plina, svorné snažení a úsilí o společné dobro. Toto právě po
skytuje katolická universita, která jest ozdobou Církve a Italie,
a tak slouží a pomáhá oběma. Nechť i nadále, udržovaná milo
dary italských katolíků, rozmnožuje řady lidí, kteří vyzbrojení
důkladnými znalostmi a životními zkušenostmi, formovanými
zásadami evangelia, vynikali by nad ostatní a mohli zastávati
veřejné úřady, a to tak, aby na svých vysokých místech konali
có nejvíce dobrého. Proto nechť universita vyniká úsilím po
pravdě a ohni lásky, nechť stále kráčí vpřed, přidávajíc k sta
rým zásluhámvždy nové a skvělejší, neboťjen tak splní očeká
vání, které do ní klademe...«

Uznání vědecké práce katolickou Církví. Podle zprávy z Vati
kánu přineslo dubnové číslo úředního vatikánského věstníku
(»Acta Apostolicae Sedis«) apoštolské Breve, kterým Svatý Otec
prohlašuje sv. Alberta Velikého patronem těch, kdož se obírají
studiem přírodních a matematických věd. V Breve se vzpomíná
velikých zásluh světcových o pokrok přírodních věd. Katoličtí
učenci již dávno žádali Svatou Stolici, aby prohlásila sv. Alberta
Velikého patronem positivních věd. Svatá Stolice vyhověla této
všeobecné prosbě katolické inteligence. Dominikánský řád oslavil
toto vyvýšení svého člena krásnou akademií na bohosloveckém

učilišti Angelicum v Římě, které se zúčastnilo vedlé církevních
i mnoho světských hodnostářů a studující mládeže. Na akade
mii mluvil generál řádu Dominikánů P. Gillet, potom se před
čítaly papežské dopisy (Breve a list poslaný generálu řádu Do
minikánů) a akademie byla zakončena četbou disertace (roz
pravy) z pera P. Garigou-Lagrande »O Mši svaté.«
Smrt apoštola studentů. Ve Ferraře v Italii zemřel 9. března t. r.
v 84. roce požehnaného života kanovník Msgre Alois Castellani.
Šedesátiletá kněžská činnost zesnulého byla věnována přede
vším duchovním potřebám studentů. Pro mladší studenty míval
katechismus a pro posluchače university založil kroužek Alfonsa
Varany. Počátky této studentské pastorace sahají do doby, kdy
v Italii kvetl antiklerikalismus. Proto i začátky byly velmi těžké,
ale za to tím záslužnější. Jen horlivost a porozumění Castella
niho mohly je překonati a přivésti studentskou pastoraci K roz
květu. Msgre Castellani zachoval si až do posledních dnů života
svěžest a veselost ducha, která mu získala u studentů popularitu.
Při jeho pohřbu se ukázalo nejlépe, jaké lásce se těšil. Velká
účast věřících a zejména studentů, kteří v hlubokém Žalu stáli
nad jeho hrobem, byla nejlepším důkazem, že Msgre Castellani
si skutečně získal srdce studující mládeže.

MISIJNÍ KOUTEK.
MARIA, POMOZ!
»Otče, tvůj věrný přítel Karyara z kmene Ruga-Ruga umírá a
přeje si s tebou ještě mluvit.« Takovou zvěst přinesl jednoho
májového dopoledne kudrnatý negr P. Karlovi. Misionář neo
tálel. Zavolal si sluhu Kiti. Ten mu připravil bicykl. Sám si
přichystal sv. oleje k poslednímu pomazání a vydal se na cestu.
U nemocného se P. Karel zdržel až do pozdního odpoledne,
Nemohl se rozloučiti — jistě již naposled — se svým nedávno
pro Krista zrozeným synem. Domorodci ho nechtěli ani pustit.
Brzy prý nastane tma a v okolí prý zase řádí »lupič dobytka«
— tygr. Prý již dva soukmenovce roztrhal. Misionář se pousmál.
Věděl, že cesta bude nesnadná, ale nemohl přece své milé Čer
novlásky v misijňí stanici Karéma nechati zítra beze mše sv.
Krátce se rozloučil a vsedl na bicykl: Cesta mu ubíhala. Brzy
ho obklopil prales. Musil se cestou obratně vyhýbati četným
kamenům a kořenům: Ale čeho se nejvíce obával, to ho nemi
nulo. Pojednou to vpředu zafičelo a již jel po ráfku. Pneumatika
praskla. Co nyní? Na správku nebylo pomyšlení. Musil pěšky.
Zatím slunce rychle zapadalo a v tropických krajinách hned po
západu nastává noc. P. Karel po půlhodinovém pochodu ne
viděl na krok. V houštinách pralesa nastal život. Tvorové všeho
druhu se hlásili ke slovu. Mezi nimi vynikaly opice nezbedným
vřeskotem. Najednou vše umiklo. Co to? P. Karel se zastavil.
Náhle ve křoví, jež asi na 50 m před ním vroubilo cestu, to
zapraskalo, zamňoukalo a zasvitla dvě světélka. P. Karel po
chopil. Varování domorodců nebylo bezdůvodné. Světélkase
blížila v rychlých kruzích, stále užších a užších. Misionáři pro
kmitla myslí vzpomínka na drahou matku, otce a bratra. A na
byl podivuhodné jistoty, že právě nyní, tam ve vlasti při má
jové pobožnosti, tam ve vesnickém kostelíku před oltářem Krá
lovny máje se za něho modlí. — Bylo nutno jednati. Sahal do
kapsy po růženci a nahmatal kapesní elektrickou svítilnu. Dravec
se chystal ke skoku. P. Karel v rychlosti blesku rozsvítil světlo
a s výkřikem »Maria, pomoz« se vrhl proti dvěma světlům.
Větve zapraskaly, šelma leknutím zakňučela a zmizela. Hned
nato P. Karel se zachytil kmene nejbližšího stromu a vyšplhal
se na něj. V koruně stromu ztrávil noc. Po východu slunce do
spěl za všeobecné radosti do stanice. Sloužil mši svatou, a ještě
nikdy se snad nemodlil po ní se svými ovečkami »Pod ochranu
Tvou se utíkáme« tak vroucně, jako v tento den Páně.

»Ignis Seraphicus.«

Dobrovolné příspěvky na vydávání časopisu jsou vítány a budou, pokud si to dárce výslovně nezakáže, kvitovány.
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C.
Vychází čtrnáctidenně. —Ročník VII.(XXIV.)—VPraze dne 15.června 1942,

Svým darem Německému Červenému kříži zmírniš bolesti těch,
kdož chrání tvoji vlast. —Přispěj proto nejhojnější měrou na

tento ušlechtilý účel.

Měsíc lásky Doží.
IT.

V litaniích k Nejsvětějšímu Srdci Páně připomínáme
si jednotlivé Jeho vlastnosti a takto ozdobené Srdce
vzýváme o smilování. Mimo jiné je tu prosba k Nej
světějšímu Srdci Ježíšovu, nasycenému potupami svě
ta: Srdce Ježíšovo, potupami nasycené, smiluj se nad
námi!
Prostá slova, vyjadřující však celé moře lidského ne
vděku k lásce Boží, jež za spásu lidské duše podstou
pila nejpotupnější smrt na dřevě kříže. Nevděk svě
tem vládne, je staré přísloví, a to se na Spasiteli a
Jeho přesvatém Srdci osvědčilo příkladnýmzpůsobem.
Jaká to velikost a hloubka lásky, kterou světské po
tupení nezviklalo, ba naopak naklonilo k většímu mi
losrdenství! Může naše srdce zůstati ještě chladným
vůči tomuto důkazu mimořádného milování lidské
duše, může choditi kol té výhně láskou planoucí, aby
nebylo strženo žárem plamenů a nezahořelo touhou
spočinouti v tomto plameni, který spaluje jen nepra
vosti, ctnosti však tříbí a očišťuje, který je oním jas
ným slunečním paprskem, z něhož roste a se raduje
všechno. stvoření?
Pro toho, kdo velikost Boží lásky pochopil, neb na
sobě samém poznal, platí jasné: nikoli, zvláště, když
ví, že Boží Láska byla s lidstvem nejen v době svého
člověčenství, ale je a bude s ním až do skonání světa
Tělem a Krví, ukrytými pod prostou způsobou chleba
a vína v Nejsvětější Svátosti. Proto s oslavou Nej
světějšího Srdce Páně církev snoubí oslavu trvalého
a věčného projevu Jeho milování — Nejsvětější Svá
tosti — Božího Těla. O svátku tom neoslavuje církev
sebe, ale halí se v slavnostní háv a okázalost jenom
proto, aby i zevním způsobembyla Lásce Boží proje
vena vděčnost a úcta, aby bílá Hostie, nesená v slav

nostním průvodě před zraky věřících, přitahovala jako
slunce vychladlá lidská srdce.
Svátek Božího Těla, jenž obyčejně připadá do měsíce
června, je svátkem zvláště těch, kdož posvěcení z při
jetí Boha, jako svatí v nebi, na zemi oslavují svého
Krále v slavnostním průvodu, s písní vděčné chvály
na svých rtech. Jásot slavnostního průvodu Božího
Těla je nejmenším projevem vděčnosti našeho srdce
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, jež se navenek odělo
bělostí prostého chleba, aby ukázalo tím větší Svoji
velikost a milosrdenství. Neboť z tohoto prostého
chleba proudí nový život v lidské srdce, on je po
krmem 1 lékem zároveň, jest nasycením 1 nejvyšším
požitkem, nasycením pro ty, kdož umořeni hříchem,
trpěli hladem po milosti Boží, nejvyšším požitkem pro
ty, kdož na slunci Boží milosti rozkvétají křesťanský
mi ctnostmi a láskou Boží opojeni, víc a více prožívají
slast z Boží přítomnosti.
Ty svatý Chlebe, rajská Manno, daná z plné štědrosti
Boží! Kdy pochopíme a poznáme Tvoji moca sílu pro
posvěcení svojí duše? Máme dobrou vůli, než slabí
jsme a křehcí ve svých předsevzetích. Jsme pravou
třtinou, s kterou vítr vášní a požitků tělesných lom
cuje. Potřebujeme pomoci a tu poskytuješ Ty, svatý,
nejsvětější Bože a Spasiteli náš. Proto s pokorným
srdcem ve své bídě a nicotě voláme: »Přispěj, Pane,
nám Svou milostí! Až Tě uvidíme zářiti z prostého
způsobu chleba, nechť uslyšíme i Tvoje volání: Pojď,
milé dítě, na Mé Srdce, aby Tvoje duše našla pravé
občerstvení k věčnému životu a milování. Nechť jako
blesk osvítí nás láska Tvoje, zanítí plamen poznání
a učiní z nás milující i milované děti nebeského Otce.

KŘIŠŤAN.
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Rád
Dnes si promluvíme o jiném velezajímavém základě
duchovního Života. Netěšte se však na zajímavost
v tom smyslu, že naše stať bude zábavnou. Io ne!
Ale zajímavou pro překvapení, která mnohý zažije,
až mu sáhneme na jeho dobré mínění o sobě samém,
když pozná, jak jeho vnitřnímu životu chybí jeden
z nutných předpokladů a sloupů a když poznají mnozí,
že duchovní Život jest vůbec něco docela jiného, než
zbožné, nepraktické a světavzdálené snění, nýbrž že
vyžaduje solidní mravní a povahové stránky, velmi
potřebné pro obyčejný denní život a velmi užitečné
i každému, kdo přijde ve styk s pořádným a přímým
duchovním člověkem!
Tedy hned k věci: Podívejme se na několik lidských
postav: lu vzpomínám na řadu lidí, kteří »pěstují«,
jak se říká, duchovní život. Ponořují své myšlenky
i touhy a vzněty do duchovních sfér, jejich srdce
1 mysl plní se hlubokými city zbožnosti, vzletu, po
znání tajů duchovních hlubin. Ale když s nimi žijete,
cítíte, že jsou v denním Životě sobečtí, zištní, nelas
kaví, neušlechtilí, mají i mnohdy velmi nepěkné a bez
ohledné chování, které se jinak považuje za hřích
i velmi těžký, na př. nepřátelství, nepořádné domácí
poměry, tvrdost a nedbalost ve výchově dětí a po
dobně. Co jim schází? Právě ona podstatná a před
pokládaná a nutná vlastnost duchovního života, které
říkáme jako souhrnu mnohých spřízněných ctností —
spravedlnost.
Abych však nemluvil pouze o lidech, kteří nepřijímají
katolické duchovní pravdy, neopomenu připomenoutí,
a to ještě s větším důrazem, že právě tak žijí i dosti
mnozí katolíci, kteří také »pěstují« duchovní život.
Jen si přiznejme, že na výtky nekatolíků, a to opráv
něné, také se věnují někteří z nás na jedné straně snaze
o různé vyšší náboženské ctnosti, že přijímají i často
Tělo Páně, a přece při tom se na nich najdou i vážné
vady proti jejich povinnostem a právem žádaným
křesťanským vlastnostem! A divíte se, Že se na nás

Jak čísti životopisy svatých ?
V dominikánské edici »Krystal« vyšla nedávnobro
žurka Timothea Vodičky: »Jak psáti životopisy sva
tých?« Mohla by míti poďtitul: »A jak je čísti a dle
nich žíti.« Přichází jako na zavolanou v době, která
jako každá jiná, má vynikající osobnosti přímo svá
dějící ke studiu jejich životních úspěchů. V době, kdy
se životopisy tolik píší a čtou, spolu se zvýšeným zá
jmem o věci duchovní (průvodním ťo zjevem naší
doby), obrací se pozornost k osobnostem, které ne
jen některé, nýbrž všecky své vlastnosti přivedly
k dokonalosti. A takovými osobnostmi jsou světci.
Musíme si však ďoznati, že světcům dobře nerozumí
jme, že se na ně neumíme dívati. V životopise »sva
tého železničáře« Perazza si autor stěžuje: »Když si
lidé chtějí zpřítomniti světce, málokdy si jej doveďou
představiti v civilním obleku nebo dokonce v úřed
nické uniformě. Neďovedeme si představiti, že by
malíř mohl namalovati svatozář kolem červené če
pice přednosty stanice. A přece si buďeme muset i na
to zvyknouti. I naše doba bude míti své světce.« Ži
votopisy svatých, slovní i obrazové, nám zpravidla
předvádějí světce jen v řeholních hábitech nebo jako
církevní hodnostáře se všemi odznaky jejich dďůstoj
nosti. Málokdy však viďíme svatozář kolem hlavy
laiků, ač i mezi nimi je mnoho světců. Je pravda, že

vidí víc, než na jiných? Stane se to tehdy, když tak
někdo na jedné straně projevuje sklony k duchovnímu
názoru na Život, snaží se o zbožnost, a při tom neza
chovává nutné požadavky svého stavu, jako by pro
něho neplatila základní přikázání Boží a potřeby lid
ského soužití, které mijak neurážejí zákona Božího,
nýbrž spíše jsou jím předpokládány. Vím, že takovým
lidem se zdá duchovní Život, jak ho vyžaduje kato
lická mravnost, příliš málo tajemným, málo zbožným,
jako spíše příliš suchým a obyčejným. A přece není
pomoci! Duchovní život jest snaha o nejvyšší službu
Bohu, o nejvyšší ctnost a dobro a tedy vyžaduje po
dle Boha, ne podle člověka svá práva.
ivuže, dnes chci jednati o druhé základní ctnosti pra
vého Života, již jsme nazvali spravedlnost. Myslíte,
že je to ctnost, která se má radit jen trestancům a
ne zbožným lidem? Spíše těmto, než oněm. Protože
ji musí míti duchovní lidé dříve a více než ti, kteří
ji jinak těžce porušují a o Boha se nestarají! Nejde
při ní o nic jiného, než dávati každému, co jest jeho,
nebo co mu přísluší. Jistě hned myslíte na peníze a na
poctivost, že ano? Ale to by bylo jednak příliš zhruba,
jednak by se při tom nemohlo mluviti o ctnosti, nýbrž
o sedmém přikázání. Tedy asi bude znamenati zde
její jméno nějakou jemnější vlastnost, která zasahuje
hlouběji, než jen do měšce a k soudu! A byl bych rád,
kdyby právě ti z nás, kteří chcemebýti nejzbožnější,
poznali, kde jim chybí a jak je nutno, aby dali v tomto
ohledu do dobrého pořádku svůj celý život. Tedy již
jsem zde vlastně to pravé slovo řekl: Pořádek! —
Řekněme zde raději jiné a těžší slovo: řád! Ano, při
spravedlnosti jde o řád. Abych splnil oproti všem
stranám svého Života vše, co jim ode mne patří, čili
abych měl ve svém Životě správný řád a vztah ke
všemu.
Podívejme se na ony příklady zbožných lidí, o nichž
jsem začal mluviti! Je jisto, že chtějí dáti Bohu, co
jest jeho: Lásku, úctu. Ano, ale při tom zapomínají
dávati na př. bližním, co jim od nich patří. Tedy za
pomínají na spravedlnost oproti jiným osobám. Ale
kdo jest v jednom jen směru nespravedlivým, již se
nemůže nazývati spravedlivým. A přece jest spravedl

řeholní a duchovní stav, v němž se lidé trvale zasvě
cují službě Bohu, chová v sobě zároďečné buňky sva
tosti, není však jeďiným jejím zdrojem. Nemohou býti
všichni liďé kněžími nebo řeholníky, nejsou k tomu
všichni povoláni, ale povolání ke svatosti si přináší
každý z nás na svět již při svém narození, jsme k ní
vlastně zrozeni. Katechismus nás učí, že Bůh stvořil
tidi, aby Jej poznávali a ctili, Jej milovali a Jemu
sloužili, a tak na věky spasení byli. Dokonalé plnění
tohoto pozemského úkolu liďstva je přibližováním se
Bohu, který nás také ke svému obrazu stvořil a sám
je nejvýš svatý a dokonalý.
Chybujeme často i v tom, že se domníváme, že světec
musí být osobností mimořádnou, jejíž vynikající vlast
nosti mají v nás buditi touhu po následování. Doba
nabitá prostřeďností se shlíží v těch, kteří se vyšvihli
nad průměr. Máme však řaďu světců, kteří v obec
ném slova smyslu nikterak nevynikají, liďí prostých,
kteří vynikli tím, že se stali dokonalými uprostřed
nedokonalých.
Sv. Ignác ve svých »Duchovních cvičeních« shrnul
pozemský úkol člověka pouze v službu Bohu. Poznal,
že v mnohoznačném pojmu »sloužiti Bohku«jsou za
hrnuty i ostatní úkoly člověka zde na zemi. A o jeho
»Duchovních cvičeních« se říká, že přivedly na cestu
dokonalosti více liďí, než mají písmen. Sloužiti Bohu
můžeme v kažďém stavu, ať duchovním nebo svět



nost již podle Písma svatého souhrnem znakůa vlast
ností dokonalého člověka Božího, jak se na př. praví
u sv. Lukáše o sv. Josefovi, že »byl muž spravedlivý«.
A nemusí tu jíti jen o těžké vady a o určité chybné
a hříšné činy nebo vztahy, zde jde o ctnost čili vlast
nost. Jde o to, aby duchovní člověk plnil trvale a pevně
všechny své povinnosti, které od něhožádá okolí, a to
právem žádá. A kdo jich neplní, nebo nechce plniti,
ten obchází nutný základ mravního a tím samozřejmě
i duchovního života a nemůže v něm jíti dále, leda by
se chtěl sám klamati a hledati v něm ne Boha, nýbrž
své uspokojení.
Ale takový život jest podle katolické víry pokřivený
a podle lidské obecné morálky falešný, ano i směšně
s1 odporující.
Obraťte tedy upřímně své oči na všechny stránky své
ho života, na všechny své povinné vztahy a ptejte se,
zda jste splnili veškerou spravedlnost.
Řekl jsem, že spravedlnost vyžaduje nebo značí řád.
Jest tedy řádné, jestliže se někdo věnuje vyšším sna
hám (a tvoří si v sobě mínění, že jest již na vyšším
mravním stupni) a při tom nedbá základních přiká
zání Božích? A myslíte, že je to nemožné? Kéž by!
Ale vím, že jsou takoví nemyslící duchovní lidé, kteří
jsou ovšem karikaturou duchovního života a ne jeho
zdravým a plným zjevem. Jest sice rozdíl mezi zlem,
které kdo dělá ze slabosti a mezi takovým, kde se mu
Ihostejně oddává. Ale přece jen člověk, který na jedné
straně má odvahu. žíti podle vyšších mravních poža
davků, nemůže se odvolávati, že nemá síly k menším,
kdyby opravdu chtěl. A tak znamená spravedlnost
vůči Bohu, abychom zachovávali důležité a základní
zákony Boží jako důležité a základní, abychom jejich
zachovávání prováděli dřív, než začneme konati činy,
které již předpokládají naprosto řádný život a řádné
vlastnosti. A zrovna tak nutno zachovávati menší pří
kazy jako menší a rady jako rady, a nedělati, — a
o to zde jde, — nedělati z rad příkazy a z vážných
příkazů Božích jen vedlejší rady, když nevyhovují
vlastní choutce a představám o vyšším náboženském
životě. V tom je tedy řád: zákon jako povinnost, po
tom teprve rady jakožto rady!

A nyní se podívejme, jak se máme ke svému okolí
a zda také tam zachováváme spravedlivý řád: Máme
se ke své rodině jako k těm, kteří mají přední právo
na naše práce a zájem? Nebo dáváme přednost svým
zdánlivě duchovním cestám před povinnou starostí
jako otcové a matky? A jak se máme ke svým zaměst
nancům, ke svému zaměstnání? Neodbýváme je pro
své duchovní sklony? Jsou nám naše podniky, obchod,
dílna, kancelář opravdu místem vzorného plnění úkolů?
Dáváme čest, komu náleží, nemluvíme nekřesťansky
pyšně a povýšeně? Hleďte, v tom všem se skrývá
spravedlivý postoj ke všemu okolí. A k tomu ještě
není spravedlnost jen předpokladem vyšších stupňů
duchovního Života, nýbrž nutno v ní postupovati sou
časně s celou duchovní snahou. A jemný duchovní
člověk najde ve svém Životě vždy více a světějších
vztahů k Bohu i bližnímu a pozná, že plná spravedl
nost ho přivede k citu pro věrnou oddanost ke kaž
dému i nejvyššímu přání Božímu Aanejvyšší lásce
k bližnímu! Pozná, že jest průvodkyní všech stupňů
duchovních výšin i hloubek!
Nevím tedy, jak bych zdůraznil, že těm, kdo chtějí
žít duchovně, není dána dispens od obecných zákonů,
ani od těch vztahů k bližním, které mají obyčejní, tedy
»neduchovní« lidé. Bylo by tragické, aby nakonec lidé
nedbající o Boha a jeho vyšší vůli, byli občansky zdat
nější, spolehlivější, čestnější, milejší než ti, kteří mají
ve svém Životě vyzařovati odraz v Bohuviděné do
broty, krásy, práva a spolehlivosti. Život duchovní
není nějaký díl života sám pro sebe, ale jest formou
lidského života, povzneseného do blízkosti jeho Tvůrce
a Spasitele, tedy má vše, co je dobré v pouhém lid
ském Životě, ale má míti nad to — a ne bez toho, —
další krásy, ceny věčné.
Prosil jsem posledně, abyste si, máte-li vůli jíti touto
cestou, prozkoumali a případně i sepsali případy, kdy
je třeba opraviti Život podle zásad rozumnosti. A jistě
mi dáte za pravdu, že je nutno prohlédnouti jeho zá
klady 1 po stránce spravedlnosti k Bohu a bližnímu,
zda v nich nejsou nebezpečné trhliny a mezery! A
jsou-li, ——a jsou-li snad dokonce ještě vaším zvykem,
— tedy opět přiložte ruku odhodlanou a s pomocí

ském. Místem služby Bohu v tomto smyslu může býti
truhláři jeho hoblice, soustružníku soustruh, ševci
verpánek, úředníkovi jeho kancelářský stůl, hospo
dyni domácnost, celé naše prostřeďí. Dobře si neuvě
domujeme, že naši národní světci, sv. Václav, sv. Jan
Nepomucký, blah. Jan Sarkanďer, jsou vlastně mu
čeďníky svého povolání; sv. Václav padl jako vladař,
sv. Jan Nepomucký jednak pro plnění svých úřed
ních povinností generálního vikáře, jednak, podobně
iako blah. Jan Sarkander, pro zachování zpovědního
tajemství. To musí býti praktickým užitkem četby a
stuďia životopisů svatých. Oni nám ukazují, jak mů
žeme i při své práci a plnění svých stavovských po
vinností ďojíti ke konečnému svému cíli.
Máme snaď i dnes takové osobnosti, které při práci,
jež domněle oďváďí pozornost od věcí božských, zů
staly věrnými Bohu v plnění svých povinností vůči
Němu? Ano! Všimli jsme se zde již Ira Mata Talbota,
zemřelého teprve r. 1925. Naší současnicí je i Skotka
Markéta Sinclairová, tovární dělnice, zemřelá taktéž
roku 1925 a narozená r. 1900; bylo by jí tedy letos
teprve 42 let. Sv. Terezička oď Ježíška, o níž její živo
topisec Bernoville zdůraznil, že se doslova k smrti
upracovala, zemřela r. 1897. A coříci o dělnické ženě
svatého života, Italce Marii Taigi, která nás předešla
jen asi o 100 let (nar. r. 1769, zemř. 9. června 1837).
Čím mohla tato obyčejná tkalcovská dělnice, později

komorná a nakonec žena prostého domácího sluhy,
vyniknouti? Narodila se sice v lepších poměrech, ale
když rodiče zchudli, přijala a snesla svůj úděl sta
tečně i tehdy, kdyžjí nabídli dobří lidé pomoc. »Chci
zůstati v poměrech, do nichž mne postavi! Bůh.«
Taigi vychovávala sedm dětí a při tom našla ještě
dosti času k duchovní sebevýchově, k co nejužšímu
přimknutí se k Bohu. Zajejí důvěrné přátelství s Bo
hem se jí dostalo daru viděti za kulisy tehďejšího svě
tového dění. Byla snad takovou oď malička, naroďila
se snaď již svatou? To je další omyl domnívati se, že
svatí se již Svatými narodili. Takových bylo velmi
málo a Pán si je co nejdříve k sobě povořal, jako
Vítka de Fontgallanď, Petříička D'Airelle, Dominika
Savio, Terezičku a poď. Skoro všichni ostatní prošli
nejprve cestou hrozící zkázy a teprve pocestě osvětné
se dostali na cestu spojení s Bohem. Tak i A. M.Taigi.
Nebyla by snaď ani ženou, kďyby nepodlehla parádě
a zábavě. Kdyby na to bylo, kdo by jí to mohl za
zlívati? Ale dělník na to má málokďy. S přibývajícími
rodinnými starostmi mastalo vystřízlivění, a není bez
zajímavosti, že k němu došlo na cestě ďo vatikánské
basiliky na náměstí sv. Petra, kde potkala chuďého
řeholníka. Byla vrácena roďině a věnovala se jí tak,
že muž jí nakonec vydal nejlepší vysvěďčení: »Byla
manželkou ve všech vlastnostech nesrovnatelnou.
Kdybych hledal ženu, jako byla ona, nenalezl bych



Boží věrnou k dílu, abyste je vyspravili a položili své
duchovní stoupání na základnu jistou a bez poskvrny
před očima Boha i světa.

Dr. JAN SAJÍC:

Svatý Norbert.
Ke dni 6. června před osmi sty a osmi roky zazněla
v arcibiskupském městě Magdeburku (Magdeburg)
tato kronikářova slova: Bolestným a neočekávaným
údělem smrti, jako květ náhle padající, byl nám odňat
onen slavný muž, onen výtečný kazatel, muž církvi
věru potřebný a žádoucí, ve kterém bylo útočiště ubo
hých, útěcha zarmoucených, láska k lidem, odpor ke
hříchům, příklad dobra. — To byl Norbert z Gennep,
arcibiskup magdeburský, zakladatel řeholních kanov
níků Praemonstrátů, jehož život a dílo došly svato
řečení a tělesné ostatky posléze spočinuly na oltáři
pražského Strahova, když byl světec Norbert přivtě
len sboru českých patronů zemských.
Osobnost Norbertova je z nejúžasnějších, které zazá
řily na obloze Kristovy církve. Zaposlouchat se do
životopisů, jak je zaznamenali vrstevníci a nejbližší
následovníci Norbertovi, znamená prožít v duchu vel
kou, hrdinnou a vzácnou epochou lidského osudu
z Boží milosti. Praví o něm životopisec: V květu pro
středního věku, z přízně přírody těše se krásnému a
obratnému tělu a se znalostí věd vynikaje i výmluv
ností, pro jemnost mravů docházel obliby všech, kdož
ho znali, byl jak u císařského dvora, tak i v kolínském
kostele v největší vážnosti, požívaje statků i výhod
světského života podle své libosti. To bylo na počátku
jeho dráhy, kdy vnějšek zpodoboval šlechtice. Závěr
Norbertova Života je znamenán svědectvími z nitra:
muž vynikající zbožnosti, jehož svatost, poctivost, vě
dění, výmluvnost jsme viděli zblízka; nejlaskavější
Otec a ctihodný pán, pravý přítel svatosti vnitřního
života a učitel pravé obezřelosti o stavu vnitřního
člověka; muž mocný skutkem i slovem, zakladatel
mnohých klášterů a výtečný šiřitel svaté víry —- tak
ho portretují svědkové jeho vlastní doby.

jí; ztratil jsem veliký poklaď. Často jsem přicházel po
práci domů unaven, smuten a rozladěn, ale ona mne
vžďy uklidnila a rozveselila svou přívětivostí. Její
způsoby měly nevyslovitelný půvab, jenž mimoďěk
nutil učiniti všechno, cokoliv pro svatý pokoj v ro
dině žáďala.« Hle, žena zďatná, © níž mluví kniha
Přísloví!
Jeďno však Taigi, jejíž skvělé osobní vlastnosti nezů
staly poď pokličkou, neuměla: Vytloukati kapitál ze
své »popularity«. Znali ji světští i církevní hodno
stáři, leckomu z nich ze svého duchovního bohatství
uštěďřila a na konec tato duchovně bohatá žena se
s obavou o děti ptá: »Co bude s nimi? Vždyť již ne
mají ničeho do úst. Zahynouv tělesné i duševní bíďě.«
Svému dělnickému údělu, chudobě, zůstala věrna až
ďo smrti. Zůstalo: jí však jedno, co dala svým ďětem
iako dědictví, důvěra v Boha: »Nepochybuj nikdy.
Bůh vás převede přes všecka úskalí...«
A. M. Taigi byla jednou z nás. Budiž naší i poté
stránce, že si z ní vezmeme příklaď, jak svěďomitým
plněním všech povinností svého stavu dďospětik Bohu.
A to budiž praktickým důsledkem četby a studia ži
votopisů světců. Od každého se můžeme něčemu na
učiti, každý svým způsobem nám může ukázati, jak
i při našem povolání můžeme splniti svůj pozemský
úkol a dojíti k nejvyššímu iďeálu křesťana — ke sva
fosti. J. VLADYKA.
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Mezi těmito póly je velké rozpětí, vyplněné obráce
ním a pokáním. Norbert člověk i světec je po staletích
bratrem svatého Augustina, nebo i jeho srdce nebylo
pokojné, dokud nespočinulo v Bohu. Vyšed z hradu
otců, obklopen největší nádherou, jakou mohl na po
čátku dvanáctého století dávati císařský dům a sídlo
duchovního knížete, náhle a zázrakem se obrátí k ži
votu v Bohu. Odejde s míst lesku a slávy, aby své
smysly a sebe celého obětoval očistnému kajícnictví.
Bosé Norbertovy nohy se rozdírají o tvrdou půdu ze
mě a ledová tříšť je zkrvavuje na cestách světem.
Satan útočí na jeho lidskou přirozenost, aby oslabil
a zahubil jeho ducha. Ale Norbertova nepovolnost
k ranám i svodům je tak velká, že sám ďábel ustoupí
mnichu-kazateli, aby po mnohých poutích našel v ne
hostinném a opuštěném údolí Prémontré místo ke zbu
dování Božího hradu a ke vztyčení Monstrance s Kri
stovým Tělem. Ďáblovy útoky na mladou družinu bra
tří odrazí Norbert závazkemchudoby, čistoty a po
slušnosti i stálosti místa. O Božím Hodu vánočním
bude tomu letos právě osmsetdvacetjeden rok, kdy —
podle nejstaršího norbertinského životopisu — jeden
každý z praemonstrátských druhů sám se dobrovolně
zavázal k oné obci blaženéhosetrvání. Odtud též za
znívá k nám hluboká pravda proslulých výroků prae
monstrátského Otce: Byl jsem v paláci, byl jsem v klá
šteře, byl jsem v církevních důstojenstvích a všude
jsem poznal, že nic není lepší než cele býti oddán
Bohu. V paláci nikdy jsem nebyl spokojen, v klášteře
nikdy nespokojen. A dále: Tisíc světů se nedá srov
návati s pokojem a klidem dobrého svědomí a se srd
cem upřímně nábožným; tisíc světů neváží tolik, jako
dobré svědomí a srdce milovné kázně. V přísnostech
jsou přívaly rozkoší těm, kdo je dovedou okoušéti,
přísný život je bohatý rozkošemi. A kdo má Boha
k své ochraně, ničeho se neděsí.
Na těchto základech přivtělil si apoštol Norbert uče
níky svých ideálů: oslavy Boha a spásy blížního. Jest
liže na příklad strahovská antifona po staletích vzývá
světce Norberta nadšenými přívlastky, je to ozvěna
nejstarší praemonstrátské doby, kdy Norbert žil před
tělesnými i duševními zraky svých druhů opravdu
jako orel, vybízející mláďata k letu. Staletí norbertin
ského díla dala uzráti tomu, co se do dneška o Nor
bertovi modlí a zpívá: — vyvolená nádoba, plná Du
cha Svatého, veliký přítel Boží, bojovník statečný,
anděl míru, hlasatel pokání, mocný slovem i skutkem,
znameními i zázraky, svatý Boží, přítel Ženichův,
Otec, strážce a sláva.
Osídlení údolí Prémontré samo o sobě nebylo ničím
lehkým. Množství lidí se podivovalo v otázce: Jaké
víry je tento člověk, že jedná ták bez rozumu? Myslíš,
že je trvalé toto dílo, které se zakládá v takové poušti
a jehož základ leží ne na skále, ne na pevné zemi,
nýbrž v bažině? — A přece bylo založeno štípením
Božím, jak zvěstuje dávný hlas o tomto díle. Ani pak,
kdy se pustina začala měniti v malý ráj na zemi, ne
zvolil Norbert své založení za idylický koutek každo
denního štěstí. Na srdci velké Boží přírody a v kruhu
bratří ovšem čerpá sílu k novým a novým cestám za
lidskými dušemi, které všechny hodlá přivésti k no
vému pochopení a poznání života. Poselství pokoje
Norbertova nevztahuje se pouze na tělesné nepřátel
ství soků, jichž usmířil velké množství. Pokoj, který
hlásá a dává apoštol míru, týká se v nejvyšším stupni
lidské touhy poBohu. V Magdeburském dóměa v klá
šteře Milé Paní praemonstrátské hrdinsky schrání
všechny ctnosti života, jehož největší statečností jest
pokora. Jestliže vešel na arcibiskupský trůn bosýma
nohama, není to plané gesto, nýbrž výraz Norbertova



synovství vůči Kristu, jenž bos vstoupil do města svého
utrpení a oslavení. A jestliže založil dědictví milo
srdenství k chudým, neníto jen slitování s porušenou
rovnováhou hospodářskou, ale milostná láska k ne
smrtelným duším bratří po celém okrsku zemském.
Dav Bohu kající zadostiučinění za sebe samého, Nor
bert vtěluje své pokání v nejhorlivější službu chudým,
jimž dává chléb a peníz pro tělo, stejně jako pro du
cha a duši. S monstrancí vysoko vztyčenou nad vřavu
světa stanul v dějinách lidstva, svléknuv rodový pur
pur a oděv se bělostným rouchem Božího zápasníka
a slitovníka. Žít na zemi a nic od země nežádati —
tak charakterisuje nejstarší životopisec Norbertův za
čátek světcova působení, kdy muž Boží — trpěliv ve
bdění a postech, horlivý v práci, milý v slovech, pů
vabný zjevem, laskavý k prostým lidem, přísný k ne
přátelům církve — přísně vykonával dílo Boží.
A vrchol Norbertovy světecké záře znamená rána me
čem, vedená v Magdeburce na jeho hlavu, ochráněnou
zázrakem a uchovanou k poslednímu triumfu tiché a
blažené smrti v Pánu. Neboť, podle slov svatého Au
gustina, nemohl špatně zemříti ten, jenž dobře žil. —
A jest jen skutkem synovské a bratrské pravdy a cti
životopisný epitaf kapenberských praemonstrátů, uza
vírající vyprávění o podivných činech a zázracích:
Ducha obzvláštní síla
a plamen Božího díla
slávou mu kryly hlavu,
vědění dalo slávu.
V plání z nebes moci
stejný byl s velkými otci,
pro své pak slavné zásluhy nehynoucí má jméno.
Z lásky trvalé se pravé chudobě vzdával,
útoky ďábla vírou statečnou překonával.
Schrána slova věčného a služebník míru,
mír vždy pevný dával, rozbroje urovnával.
Tento muž ctěný, k velekněžství povýšený,
pro zlé vždy křížem býval, k dobrým laskavost míval,
hvězdou byl skvělou pro kostel a církev celou.
Šťastný v tom, žese bezpečně mohl vydati mečům,
čisté svědomí měl a nemusil pro vinu blednout,
smrtí být znepokojen, s Kristem v lásce byv spojen.

A Heřman tournaiský dodal k oslavě světcově: V krát
kém čase tak pokročil Boží milostí, že po apoštolech
nevidíme dnes nikoho, jenž by byl církvi způsobil ta
kový užitek. — To není posmrtná legenda, neboť ještě
za života Norbertova dovedl svatý Bernard napsati
památná slova o svém příteli: Norbert je nad nás tolik
schopnější odhalovati Boží tajemství, kolik je i bližší
Bohu.
V akordu, kterým znějí sbory českých patronů, zvlášt
ní místo náleží právě tomuto praemonstrátskému a
strahovskému Arciotci, jenž jest apoštolátem a pout
nictvím tolik podoben Slavníkovci svatému Vojtěchovi.
Pomyšlení a jistota, že právě Strahov je místem Nor
bertova vzkříšení těla, vede naše kroky k stupňům
oltáře v chrámu nad Prahou, kde světec ještě po smrti
stráží Eucharistii, jejímž byl a zůstává největším du
chovním rytířem. Ohníček věčné lampy před svato
stánkem 1 před schránou Norbertovou svítí pro věč
nou památku eucharistického světce, poutníka a hrdi
ny, kajícníka a zpovědníka, mnicha a arcibiskupa, jenž
nejvzdálenějšími cestami připutoval do naší země, jež
od staletí přijala jeho slavnou a sladkou tradici řehole
praemonstrátské. Déle tří věků odpočívá tělo světce
Norberta na místě, kde jeho duch spočinul již před
osmi věky; déle tří věků má církevní svátek norber
tinský u nás povahu svátku domácího, který pozvedá
naše srdce stejnou vlnou lásky jako všechny svátky

Je mnoho lidí i zdánlivé
zbožných, kteří dovedou
pokrucovati očima, jsou
pobledlí a hubení jako opravďoví svatí, i svaté a
přezbožné řeči vedou, ale je z celého jejich jeďnáni,
z jejich ješitnosti, z jejich pýchy, z jejich tvrdosti
k bratřím vidět jasně, že hledají sebe, že mají své
plány, že dobře vědí, co chtějí, a Ježíš Kristus se
jim stal jen zástěrkou, ze začátku hoi snaď trochu
hledali, byl také v jejich plánech, že trochu budou
jeho, ale pak si zvolna navykli skrze sladké řeči
o něm, skrze přísnost, dohánějící druhé k němu, si
zjednávati moc, prvá mista, že je Kristus zvolna
opouštěl. Z jejich slov mluvila tvrďost a strohost
a ne Ježíš. Již nevcházeli k bližnímu skrze Ježíše
a proto ovce přeď ním prchaly ve zděšeném zmat
ku a toužily jen dál, dál od něho. Ovce nepoznaly
hlasu Kristova.

»Na hlubinu«: Dr. Braito: Já jsem brána.

Zrna a zrnka.

Cílem evangelistů nebylo historicky vylíčiti ďo po
sleďdních podrobností život Kristův, anebo zazna
menati každý jeho výrok. Evangelia vznikla z po
třeb praktických, jsou výrazem katechese (typu na
uky) apoštolů. Jejich snahou nebylo podati, kdy
a kde co Kristus řekl, nýbrž, co činil. Vybírají
ze života a nauky Páně, co považují za nejďůleži
tější ke spáse, a to poďávají věřícím. Kristus jistě
častěji opakoval, neboť kázal na různých mistech,
v Judeji, Galileji, Pereji, a zde k němu přicházeli
sice různí posluchači a ubožáci, kteří však měli ty
též otázky a tělesné i duchovní potřeby. Na tytéž
otázky odpovídal Pán ne vžďy týmiž slovy, a tak
pochopíme, že o mnohém zázraku mení psáno
v evangeliu, anebo mnohý výrok Kristův zde za
znamenán. Byly však dlouho zachovány v podání
ústním, během doby toto poďání se porušilo a snad
zbytky, již porušené, jsou uchovány v apokryfní
(podvržené) literatuře.

Dr. Jan Merell: Starokřesťanské apokryfy.

V Mnichově (Můnchen) zažil také (apoštolský
nuncius Pacelli) těžké chvíle ruďého komunistické
ho režimu. Sám vypráví o jedné události, kterou
prožil v oněch dnech bezvládí. »Jednoho dne sly
šel jsem ve svém domě třesknutí. Šel jsem dolů a
setkal jsem se s dvěma vojáky, kteří mi položili
na prsa pistole a žádali ode mne, abych jim dďal
své auto. Něco podobného jsem již přeďvíďal a
přeď dvěma dny jsem zařídil, aby se nedalo vozu
používati. Nechal jsem vojáky odejíti do garáže a
sám jsem se odebral nahoru, abych telefonicky za
volal velitelství. Odvolal jsem se na svou nedotknu
telnost jakožto diplomata a na exteritorialitu bu
ďovy nunciatury, ale oďpovědí se mi dostalo jedině
pohrůžky, že, budu-li odporovati, já a »celá banda«
budeme zajati. Odvětil jsem: »Pěkně dďěkuři,«a za
věsil jsem sluchátko. Druhého dne si přišli skuteč
ně pro auto. Protestoval jsem proti tomu, nic ji
ného se nedalo v těchto bouřlivých chvílích dělati
a žádná autorita neměla moci. Kďyž jsem hlasoval
pro neutralitu, odpověďěli mi, že se musím rozhod
nouti buď pro ruďou vládu nebo proti ní. Po ně
jaké době mi vrátili též ©moje auto.«

Časové úvahy: Svatý Otec Pius XII.

našich rodných světců a patronů. To je jeho požeh
nání.
O jeho svátku se pěje: Tento jest slavný den, kdy,
zproštěn pouta tělesného, svatý biskup Norbert byl
přidružen k andělům a vrácen domu Otce, kde rou
chem záře svatebním, v paláci Krále nebes, blažený

93



host, stoluje a proudem slasti ustavičně se občerstvujc.
Alleluja, Alleluja.
K této vznešené antifoně jest nám, ctitelům Norber
tovým, připojiti prosbu: Vyslyš nás, vyslyš nás, Nor
berte, těm, jež těla svého svatým pokladem poctíváš.
účinnou milost své přímluvy dej cítiti na věky.
Alleluja.

MSGRE. EM. ŽÁK:

(Osobnost Ježíšova
v proudu věků.
První křesťané poznávali se mezi sebou smluveným,
jenom jim známým heslem, nebo prostým vyobraze
ním. V románě »Ouo vadis?« poprvé setkává se Lygie
s Vinetiem. Mlčky hledí na zem a kreslí do písku obraz
ryby. Ryba, v řeckém jazyce »Ichtys«, byla ve svých
pěti začátečních písmenech jasným vyznáním kfře
sťanské víry! Ježíš Kristus, Boží Syn, Vykupitel. Ryba
jako symbol víry přešla též později v ozdobu chrá
mových stěn 1 domácích příbytků.
Ježíš Kristus, Syn Boží, Vykupitel. V této krásné větě
jest vyslovenojádro a střed naší víry. Tato víra, pro
šlá tradicí téměř dvou tisíc let, je velikou stálicí na
obloze křesťanství; je kotvou života na zemi a pevnou
nadějí pro život budoucí.
My katolíci věříme vždy, opírajíce se o evangelia a
všechny učitele církevní, o autoritu nejvyššího úřadu
učitelského, že Kristus jest vtělený Syn Boží. Spojení
dvou různých přirozeností, božské a lidské v Ježíši,
je nám nepochopitelné. Ti, kdo chtějí toto tajemství
rozluštiti, aby přestalo býti tajemstvím, jdou ve sto
pách Aria, který skutečné božství Kristovo popíral
a učil, že Kristus pro svoji jedinečnou dokonalost
jako člověk, byl od Boha za syna adoptován. Podobně
asi, jako. antičtí bohové velké pozemské hrdiny při
jímali na Olymp v hodnosti polobohů. Arius svým
učením pobouřil svět. Rozpoutal se spor o Krista.
Bylo to na prvnímvšeobecném sněmu nicejském roku
325, kde boj byl rozhodnut. Zde Arius široce rozvinul
své názory. Nenalezl však téměř žádného souhlasu.
Přes 300 přítomných biskupů »ve svornosti a jedno
myslnosti« vyslovilo se proti Arioví a jeho názoru.
Prostý, učený jáhen z Alexandrie, Athanasius, svými
důvody o božství Kristově, budil obdiv. Společné u
snesení a prohlášení sněmu vyznělo: »Věříme v jed
noho Boha, Otce všemohoucího, a v jednoho Pána,
Ježíše Krista, Syna Božího, zplozeného z Otce, to jest
7 podstaty Otcovy, Boha z Boha, světlo ze světla,
Boha pravého, spolupodstatného Otci.«
Kristus, světlo ze světla. Hluboké podobenství, jež
tajemství Kristova božství chce znázorniti. Nepocho
pitelný Bůh, nepochopitelný jeho Syn. Světlo ze světla
— jeden z nejkrásnějších obrazů pro nevyzpytatelné
božství.
Věřící křesťan sklání se v posvátné úctě před tímto
vyznáním víry, které velmi často kněz při Mši svaté
jménem věřících opakuje. Má v úctě prohlášení, které
pronesla Církev na sněmu. Promluvila autorita Du
chem svatým chráněná. Katolík se podrobuje. Po
svátná tradice, kterou věk věku předával, posvětila
a zpevnila víru. A tato víra je nejkrásnější projev du
cha. Je to pokora rozumu, který nestaví se a nepokouší
se býti soudcem v té věci, jež vymyká se jeho kom
petenci. Zůstaviti jednotlivci tento soud, zanechati jej
sama sobě, jak chce o Kristu věřiti, síly, útěchy, opory
mu nedodá.
V posledních letech kritika nastoupila nové dráhy.
Hledá kompromis mezi stranami. Mluví o Kristu hi

storickém, který je předmětem vědy kulturních dějin
světa, a Kristu dogmatickém, který jest předmětem
víry. Chce evangelia štěpiti, děliti Krista ve dvě různé
osoby. Ale Kristus jest jeden a týž, jak evangelia jej
líčí. Nelze evangelia libovolně rozstříhati ve dvě různo
rodé části.
Před osobu Kristovu, jako jedinečnou, v dějinách již
nikdy se neopakující osobnost, staví se 1 svobodo
myslná filosofie. Vzpomínám tu Euckena. Táže se:
Jak dospěl Ježíš z nejjednodušších životních poměrů
k takové duševní velikosti, ano, svět překonávající
vznešenosti? A při této vznešenosti jak mohl si ucho
vati onu nelíčenou prostotu a nejčistší lidskost? Jak
mohl v nejpříkřejším rozporu a v nejtvrdším boji se
svým tehdejším okolím uskutečniti plný převrat, a
při tom zachovati takový bezpečný klid, že nikde ne
lze viděti nějaké stopy kolísání a slabosti? (Eucken:
Lebensanschauungen, str. 156.)
Nad čím se filosof zastavuje, po čem se táže, nám
není těžko zodpověděti: Kristus není pouhý člověk,
není to jedinečný zjev naděčlověka, je to Bůh a člověk.
V něm ona jedinečná harmonie moudrosti, všemo
houcnosti a lásky Boží spojovala se s lidskými ctnost
mi v obdivuhodnou, nikdy dříve ni později existující
jednotu. Rozzářil se onen jasný zjev jeho, jako pa
prsek sluneční promění krůpěj rosy ve skvoucídra
hokam.
Je sotva v řadě největších filosofů duch, V němž se
všestrannost lidského badání s hloubkou víry tak jedi
nečně a názorně spojovala, jako byl sv. Augustin.
Duch v mládí neklidný. Prošel a promyslil a prožil
všechny směry a názory své doby. Jeho mysl přímo
vášnivě toužila po vyšším světle a vlastním osvícení
a prozáření. A doznává toto: »Mé oko jest velikostí
Boží tak oslněno, že hledám osvěžení a klidu v lid
ském objevení se Božského na zemi. Ve zjevu spásy.
především ve skutcích a slovech Vykupitelových. Jsem
podoben člověku, který z prudkého slunečního světla
uchyluje se do lesa, kde zář slunce je mírněna stin
nými větvemi stromů.« (De moribus ecolesiae. 3.)
Krásněji cestu ke Kristu a odpočinek v Kristu sotva
lze vystihnouti. Stávají se skutkem slova Kristova vo
lání: Pojďte ke mně všichni, kteří trpíte a obtížen!jste,
a já vás občerstvím! (Mat. 11, 28.)
Dnešní člověk marně hledá výslednici názorů, které
během svého Života, dětstvím počínaje, za svého mládí
snad plného bouře a pochyb až do věku klidu a roz
vahy, do své mysli přijal. »Všechny věky hašteří se
ve vás,« vyčítal Nietzsche. V rozbouřenou, stále ne
khdnou duši může vnésti světlo a klid jen ten, který
pravil, že přináší pokoj, jehož svět dáti nemůže. Slib,
který jen z vědomí božské přirozenosti mohl prame
niti. A všichni, kdo od Krista člověka povznesli se
k pevné víře v jeho božství, nejlépe zakusili účinek
velikého jeho přislíbení.
Sleduje tento účin víry v Ježíše Krista, napsal svatý
evangelista: Bylo Světlo pravé, které osvěcuje každého
člověka. Na světě byl a svět povstal skrze něho, ale
svět ho nepoznal. Do vlastního přišel a svoji ho ne
přijali. To byl hořký stesk apoštola, když vzpomínal
bouří, které fariseové a zákonníci vyvolali proti Je
žíši. Ale hned připojil: Kdo však jej přijali. dal jim
moc státi se dítkami Božími. (Jan 1, 9.—12.) Není
větší blaženosti, než sluniti se v učení Ježíšově, v jeho
osobě, žíti v jeho lásce, v milosti Boží.
Kristus jako učitel lásky vzbuzuje úctu všech, kdo
třeba jednou jen o němslyšeli. Ale on je nám kře
sťtanům daleko více. Bude jednou naším soudcem.
Přijde jednou soudit živých i mrtvých, spravedlivých
i hříšníků. Tato pravda obsahuje všechnu nesmírnou
vážnost a zodpovědnost našeho Života.



Gabriel Max zobrazil Ježíšovu smrt na kříži. Slunce
je rudé, nastalo šero, zatmění. TěloJežíšovo zesinalo,
jenom světlý úzký oblouk obepíná skleslou hlavu
Mrtvého. To zemřel Bohočlověk. A dole ke kříži
pnou se četné lidské ruce. Hlav není viděti. To jsou
ruce mnohých prosebníků. A šťasten, kdo k této směsi
rukou jednou též připojí své ruce vlastní! Vyznává tím
víru v Syna Božího, Vykupitele.

UPOZORNĚNÍ!
Podie úředního upozornění vylučují se s platností od
15. května t. r. z odběru všech druhů časopisů také
židovští míšenci a jejich podnájemníci,jimžje
zakázáno doručovati noviny, ať donáškou, poštou neb
jakýmkoliv jiným způsobem. Je tedy nutno, aby nám
všichni jednotlivci, jichž se zákaz týká, obratemozná
mili, že jsou židovskými míšenci, po případě jejich
podnájemníky, ve smyslu citovaného upozornění. Do
dávka časopisu jim pak bude zastavena.

Redakce »Katolíka«.

Z DOMOVA.
Exercicie členů Svatováclavské Ligy
bylo nutno přeložiti na dny30. června až 4, července.
Budou se místo v Hájku konati v exercičním domě
na Svaté Hoře. Začátek 30. června večer, zakončení
4. července ráno. Poplatek za všechny dny 120 K.
Učastníci si přivezou nějaké potraviny nebo potravi
nové lístky. Závazné přihlášky na spolkovou kancelář.
Ti, kdož se již předběžně přihlásili, nemusí přihlášku
opakovati.
Exercicie na Svaté Hoře. Červenec 13.—17. pro Hlubi
nářky. 18.—21. pro Mariánskou družinu paní a dívek od svatého
Kajetána v Praze. 22.—26.: pro Mariánskou družinu dívek od
sv. Voršily v Praze. 27.—31. pro dívky a studentky. — Srpen
10.—14. pro učitelky a úřednice. 28.——31.pro studenty.
Duchovní cvičení pro kněze jsou: 6.—10. července, 3.—7. srpna
17.—21. srpna a 24.—28. srpna.
Exercitanti nemohou býti přijati
kursu bez občanské legitimace.

do kteréhokoliv exercičního

Který chudší kostel by mohl potřebovativkusná, úplně
nová, modřínová kostelní dvířka se zámkem (t. zv. katr pro letní
větrání kostela), šíře 1.28 m, výše as 1.40 m, nechť se obrátí na
p. Ant. Zvěřinu, Roztoky u Prahy, Jungmannova ulice č. p. 187.
Zmíněný je ochoten chudšímu kostelu je darovati.

LITERATURA.
Z NOVĚJŠÍ LITERATURY © VELEHRADĚ.
Obecný zájem o posvátné místo někdejšího cisterciáckého opat
ství na Velehradě, jež se účinnými snahami nadšeného morav
ského kněžstva od druhé poloviny minulého století postupně vy
vinulo v poutní svatyní cyrilometodějské úcty a ve středisko
unronistických nadějí, dal vznik také rozsáhlé literatuře. Pře
četné knihy, stati, brožury i periodika vyvolávají vědeckým 1 po
pularisujícím způsobem paměť předpokládaného Velehradu velko
moravského, léta zaniklého cisterciáckého konventu i historii
obrodných a buditelských prací, vzrůstajících zejména od cyrilo
metodějského jubilea r. 1863. Tyto publikace různé ceny se při
mykají k úsilí o jednotu ve víře, jež z Velehradu vytváří svou
přední tvrz zejména od časů, kdy se tu pořádají mezinárodní
sjezdy unijní, a popisují s větším nebo menším zdarem zname
nitosti velehradských staveb a četných archeologických průzku
mů, podnikaných zde i v blízkém okolí. Z knih o Velehradě po
drží si trvalou cenu hlavně dvě díla, jež byla vydána v posled
ních letech. Zatím co památky nádherného velehradského ko
stela byly důstojně obnovovány, dostalo se dvěma hlavním ú
sekům dějin tohoto místa zpracování, jež zůstane jistě na dlou
hou dobu definitivním obrazem příslušných období. Je to jednak
práce brněnského zemského archiváře dr. R. Hurta, výsledek
mnohaletého studia o velehradských cisterciácích, a kniha Msgre
dr. Fr. Cinka, profesora Cyrilomet. bohosl. fakulty v Olomouci,
o Velehradě v 19. a 2. století a o tom všem, co znamená Vele
hrad pro novější dobu.
Dvousvazkovédílo Rudolfa Hurta, nazvané »Dějinycister
ciáckého kláštera na Velehradě«, bylo vydáno nákladem Aka
demie velehradské v Olomouci 1934 a 1938 (stran 445 a 443a
četné obrazové přílohy, cena každého dílu brož. K 60—). —

Je zpracováno moderní kritickou metodou dějepisnou a vychází
tedy jen ze spolehlivých pramenů, z archivního materiálu. Autor
prozkoumal všechna písemná svědectví, namnoze dosud neznámá
nebo nepoužitá, jež mohl zjistiti v různých archivech domácích
1 některých zahraničních. Základem mu ovšem byl klášterní
archiv velehradský, dnes uložený v brněnském Archivu země
Moravské, bohužel všašž nezachovaný v úplnosti. Hurt o celém
období trvání velehradského cisterciáckého konventu od zalo
žení v r. 1205 až pozrušení za josefinské sekularisace r. 1784
píše poutavě. První díl sahá do r. 1650 a objímá tedy rozlehlejší
časovou periodu. Úvodní stať se stručně zabývá nejprve sou
vislostí dnešního Velehradu s někdejším stoličným sídlem m>
ravského arcibiskupa sv. Metoděje, sleduje výklady této otázky
v našem dějepisectví, naznačuje dnešní její stav podie výsledků
archeologických výkopů a přehlíží konečně dosavadní práceo ve
lehradských cisterciácích, počínaje řádovými kronikáři 17. sto
letí. V dalších kapitolách probírají se pak postupně vlastní dě
jiny kláštera od příchodů mnichů a jednotlivýmudáiostem po
přává se při tom místa podle toho, jak hojné a sdílné jsou pří
slušné prameny. Autor si všímá podle možnosti také vnitřního
uspořádání řeholního života a hospodářských i stavebních dě
jin; máme však místy dojem, že mu nejsou zcela jasné všechny
podroodnosti denního života řeholníků a že by se např. o du
chovních proudech v klášteřích té které doby dalo říci mnohem
více. Ale i tak se dovídáme dosti nového, a to přirozeně tím
spíše, čím více postupuje sled letopočtů. Vystupují jména opatů
a dobrodinců kláštera, dočítáme se o myšlenkových zájmech
a zase o sporech, jež konvent vedl — ovšem teprve poměrně
pozdě tu vyvstávají osobnosti, o. nichž lze říci větší počet sou
vislých slov a nějakou výraznější charakteristiku. Dočítáme se
© zničení kláštera v husitských bouřích, o pobytu mnichů v Uher.
Hradišti a o jejich návratu na zpustošený Velehrad, o dlouho
leté úsilné práci na obnově jejich sídliště zvenčí 1 vnitřně. Po
stupem let rostou vědomosti o podrobnostech klášterních osudů,
údaje jsou přesnější, čteme úryvky z dávných korespondencí,
zprávy se množí, jasněji se jeví fysiognomie opatů i předních
čienů konventu. .
V ještě větší míře to samozřejmě platí o 2. svazku Hurtova
spisu. Hojnost materiálu pro tento úsek (1650—1784) umožnila,
aby byly popsány příběhy těchto let a veškeré složky klášterní
správy i činnosti co nejpodrobněji — ačkoliv také tu není obraz
žádoucně úplný, neboť ani pro tuto dobu se nezachovaly všecky
písemnosti někdejších velehradských registratur, jež zprávami
odjinud nelze zúplna nahraditi. Tento. 2. díl vyličuje velehrad
skou historii od rušných příhod za rázovitého opata a pozděj
šího biskupa J. M. Salixe až po posledního preláta Filipa Zu
rého, marně se snažícího o restituci. V řadě přehledných ka
pitol se tu vypravuje o vnitřních poměrech v klášteře, o sta
vebním vývoji, o klášterním hospodářství, o poměru ke státní
a veřejné moci, o majetku a právech kláštera, o názorech na
řeholní život v době tereziánské a josefinské, o poměru kláštera
k diecésnímu biskupovi, o sporech o exempci z biskupské pra
vomoci, jež Velehrad vedl jako skoro každé opatství v této době,
a o konci cisterciáckého konventu. velehradského. Nejedna
z těchto kapitol má souvislosti mnohem širší a je zajímavá 1 po
jiných stránkách než jenom pro toho, kdo by se obíral výhradně
minulostí samotného Velehradu. Leccos je tu zpracováno takto
úplně v novější době u nás vlastně po prvé — a zaslouží si zde
tedy autorova námaha zvláštního uznání. Mnohé z toho, co
se zde líčí, je svrchovaně poučné a poutavé právě se zřetelem
na všeobecný vývoj církevního a náboženského Života a velmi
užitečné na příklad pro hodnocení obecného významu a poslání
klášterů i pro pochopení složitosti a nesnadnosti jednotlivých
problémů řeholnictví. Je ostatně v zájmu pravdy, pohasne-li snad
při četbě některé partie lecjaká iluse. Závažnost kulturní ceny
určitých výkonů je však možno i při tom míti na paměti. —
K vlastnímu výkladu přidal autor četné dosud nevydané listiny
a dopisy; v prvém svazku je 100 stránek těchto příloh, ve dru
hém přes 50 z úhrnného počtu stran. Oba díly mají zevrubné
rejstříky a řadu obrazových příloh, reprodukujících snímky pe
četí, písemností, portréty opatů a staré prospekty velehradských
budov. K 1. dílu je přidána mapa klášterních statků na Moravě
a půdorys staveb se zřetelem k novým vykopávkám. ně.
Františka Stránecká Povídkya črty. S úvodní statí
T. Vodičky. Jako 2. svazek »Knihovny Vybrané četby« vydalo
nakladatelství »Velehrad«, Olomouc. Stran 294, cena brož. 35 K,
váz. 50 K. — Ovane nás dech jiného světa při četbě povídek
moravské spisovatelky, jejímž údělem bvla chvála i odmítání.
Lidé jejích povídek a črt jsou podání bez příkras, avšak s jadr
nou charakteristikou. Není v nich laciné sentimentality, tak ob
vyklé v lidové literatuře dneška, ale každá postava, i při pro
stém líčení, je plna Životnosti a opravdovosti. Přítomný výběr
povídek přibližuje nám tuto moravskou Boženu Němcovou, jak
byla kdysi charakterisována a dává důkaz o hodnotě a životnosti
jejího díla, jež je nedoceněnou studnicí dobré lidové četby. Kk.
Dominik Pecka Kamarádka. Studentský román. Vydalo
nakladatelství »Vyšehrad«, Praha II. Cena brož. K 39—, váz.
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K 53.—. — Označení »studentský román« (lépe snad románek)
mohlo by sváděti k pochybnostem ohodnotě knihy s námětem
z tohoto ovzduší. I v Peckově knize proráží milostný mofiv,
ale jen jaksi plaše a bez limonádové nasládlosti »Desítikoruno
vek«. Čtenářovu pozornost obrací autor hlavně ke škole a je
jímu ovzduší, k studentům a profesorům. Vše je tu vykresleno
přirozeně, věrně a výrazně, jak to dovede jen ten, kdo z vlastní
činnosti vychovatelské dobře zná ovzduší školy a typy studentů.
Knížku si jistě rádi přečtou nejen studenti, ale 1 jejich rodiče
a všichni, kdož vzpomínají svých studentských let. — Kk.
Sbírka »Poklady umění v Čechách a na Moravě« dospěla ke
svazkům 43. a 44. V prvém obírá se Z. Kotíková druhým
nejstarším kostelem na pražském Hradě, basilikou sv. Jiří, jed
nou z nejvýznačnějších stavitelských památek románskéhoslohu,
při níž vzniká za abatyše Mlady první ženský benediktinský
klášter v Čechách. Část historická sleduje dějiny chrámu až
do zrušení kláštera v r. 1782. Podrobný popis všech částí basi
liky bude dobrým průvodcem pro ty, kdož chtějí seznati jeden
z nejstarších kostelů naší vlasti.
Sv. 44. je věnován Hostýnu, význačnému mariánskému pout
nímu místu sesterské Moravy, s jehož dějinami a osudy kostela
seznamuje nás Dr. J. Pavelka. Popis kostela týká se stavby,
jež tvoří přechod baroka do klasicismu. Je to jedna z mála sta
viteiských památek tohoto druhu ve střední Evropě. — Oba
svazečky, vyzdobené jak obvykle vhodně volenými reproduk
cemi, řadí se rovnocenně k ostatním, dosud vyšlým. — Sbírku
»Poklady umění« vydává nakladatelství »Vyšehrad«, Praha II.,
Karlovo nám. S. Cena jednotlivých svazků K 7.50. — Kk.
Edogava Lampo: Démon. Praha, Čin, 1942. Knihovny
Dobré detektivky svazek 20. Stran 138. Brož. K 15.—. — Známá
knihovna vybraných detekitvních románů uvádí k nám po prvé
japonskou detektivku. Ačkoliv autor je v osnově i stavbě děje
zřejmě ovládán západními vlivy, je námět původní a originální.
Charakteristické je jak podání, tak postoj k problému i jeho
rozluštění. Téměř přehnaný intelektualismus obou hrdinů knihy
však vede k závěru, že líčené ovzduší je spíše chtěné, než aby
odpovídalo skutečnému obrazu ducha současné japonské inteli
gence, v jejímž prostředí se příběh odehrává. jhk.

Z KATOLICKÉHO SVĚTA.
DEN KATOLICKÉ UNIVERSITY V ITALII.
Jak jsme již v 9. čísle našeho časopisu se zmínili, pořádají ital
ští katolíci každoročně »Den katolické university«. Konají při
něm také sbírku, jejíž výnos je. určen na udržování katolické
university Božského Srdce Páně v Miláně. Protože tato uni
versita oslavuje letos dvacáté výročí založení, byly pro letošní
sbírku vykonány pečlivé přípravy, aby její výsledek byl co nej
větší. Den university byl letošního roku stanoven na neděli
22. března. Ačkoliv přesný výsledek sbírky není dosud znám,
možno s jistotou předpokládati, že předstihne všechny sbírky
dosavadní.
Oslavy jubilea university neomezují se však jen na Milán, ale
připojil se k nim i Řím, kde 17. března bylo velké manifestační
shromáždění v aule papežské university Gregoriany. Bylo pří
tomno mnoho význačných osobností z kruhů církevních i laic
kých. Přítomné pozdravil a vřele přivítal rektor Gregoriany
P. Dezza. Po něm mluvil J. Em. kardinál Pizzardo, prefekt
Posvátné kongregace pro studia. Pojednal nejprve o významu
katolické university v Italii. Milánská universita vznikla v době,
kdy se na universitách v Italii hlásala nauka, protivící se kře
sťtanským zásadám. Proto bylopotřebí, aby katolíci měli svoje
vysoké učiliště, kde by se pěstovala věda v souladu se Zjevením.
Načrtl krátce historii university a vyzvedl zásluhy jednotlivých
osobností o její zřízení. Po jeho řeči byl předčítán dopis Svatého

Otce, adresovaný rektorovi milánské university, jehož znění
jsmě“"přinesli-v posledním čísle mašeho.Jistu. Za bouřlivého po

jtesků Vystonpilpotom..„af zlím milánskéuniversity
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jev. Vzpomněl historie katolických universit v novější době.
Ukázal, jak katolíci v rozličných krajích si zakládali university,
které svědomitou prací dosáhly světové pověsti. I italští kato
líci pociťovali potřebu katolické university a jejich sen Se usku
tečnil. Byla založena sice teprve před dvaceti lety, ale iv tomto
krátkém čase trvání dosáhla pozoruhodných výsledků. Dnes
je všeobecně známa a považuje se za jeden z předních vědec
kých ústavů. Její slávu množí její odchovanci, kteří se v životě
uplatnili jako prvotřídní pracovníci. Bývalí posluchači katolické
university zaujímají dnes význačná a odpovědná místa ve státě,
ve vědě a ve společnosti, čímž roste i popularita ústavu. P. Ge
meli: mluvil potom o ostatních katolických universitách v Ci
zině, hlavně ve Španělsku. Obnovitel nynějšího Španělska, g€
nerál Franco, prohlásil, Že všechny university španělské jsou
katolické. To znamená, že každá universita má míti kladný po
stoj ke katolicismu. Ale i ve Španělsku katolíci v dohodě se
státními činiteli zakládají zvláštní katolickou universitu. Posled
ním řečníkem na manifestaci byl Msgre Colli, předseda italské
Katolické akce. Prohlásil, že Katolická akce bude se vždy starati
a zajímati o katolickou universitu v Miláně a vynaloží vše, aby
výsledek sbírky o Dnu katolické university vyzněl co nejlépe.

MISIJNÍ KOUTEK.
MISIE V PERSII.
P. Max Straganz OFM píše ve svých vzpomínkách o počátcích
františkánských misií v Asii a Africe.
Prvními misionáři v Persii byli dominikáni v první polovici XIII.
století, za papeže Řehoře IX. Františkáni sem přišli až v druhé
polovici téhož století. Další práce pak konaly oba řády spo
lečně. Na severu působili hlavně mezi Arménci, na jihu mézi
Chaldei, kteří byli svedení bludem Nestoriovým. Tehdejší vládce
Argun byl jim velmi nakloněn. Papež Mikuláš IV., františkán,
mu zaslal několik dopisů, na které mu onen odpověděl. Z nich
se dovídáme o celém stavu misií v Persii.
Poměry se však zhoršily za jeho nástupce Gazana. Jímpočíná
řada mohamedánských perských vládců. Počalo pronásledování
křesťanů, kterého však Gazan zanechal z důvodů politických.
Jeho nástupce se stal jako princ křesťanem, ale později pře
stoupil k islamu. Pokračoval v politice svého předchůdce, takže
všeobecného pronásledování nebylo. Mučeďnická smrt čtyř fran
tiškánů a bratra Františka od Hory sv. Hrobuzůstala jen místní
událostí.
Papež Jan XXII. ocenil práci obou bratrských řádů v Persii a
zřídil v hlavním městě arcibiskupství, které svěřil dominikánům.
Františkánům svěřil arcibiskupství v Kambale, odkud měli spra
vovati též Čínu. V této době si misionáři počínají všímati hlavně
Arménců. Vytrvalou prací se jim podařilo získati několik armén
ských biskupů pro jednotu s Cfrkví katolickou. Celkem obrátili
kolem šesti tisíc schismatiků. V celé Persii měly oba řády po
patnácti osadách.
Františkán Pontius (zemřel jako arcibiskup v Seleucii v Syrii)
přeložil spolu s jinými misionáři celou řadu latinských spisů do
řeči arménské.
V Persii došel palmy mučednické též bl.
dobu však nemůžeme bezpečně zjistiti.
Nejtěžší ranou pro perské misie byl mor. Mnohé osady úplně
osiřely. Jelikož noví misionáři nepřicházeli, úplně zpustly. Vo
jenské tlupy vládce Timura dovršily zkázu. Křesťané, bydlící na
západním břehu Kaspického moře, chtěli si proti nájezdům to
hoto vojska postaviti své loďstvo. Papež Bonifác IX. podpo
roval toto dílo různými výhodami, avšak nevíme, zda bylo usku
tečněno. O něcopozději se rozpadla říše Timurova. Na jejích
troskách vznikla nová otomanská říše. Křesťanství jest stále
více zatlačováno islamem. Arcibiskupství tu zřízené zaniká bě
hem XV. století.
Zůstává tedy Persie doposud otevřena pro misionáře, kteří sem
stále přicházejí, aby po příkladu prvních misionářů přinášeli
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Svým darem Německému Červenému kříži zmírníš bolesti těch,
kdlož chrání tvoji vlast. —Přispěj proto nejhojnější měrou na

tento ušlechtilý účel.

Abychom dobrými past
Tak se modlíme v litaniích k svatým českým patro
nům, v nichž se dovoláváme i přímluvy svatých Cyrila
a Metoděje. Přišla opět chvíle, kdy Církev bude vzpo
mínati těchto svatých věrozvěstů a proto i my chceme
se na několik okamžiků zastaviti u památky mužů pro
náš národ tak významných. Rozsévali símě Boží tak
účinně a úspěšně, že velmi záhy vydalo vzácné květy
svatosti: sv. Ludmilu a sv. Václava, k nimž se řadili
noví svatí bojovníci Kristovi: sv. Vojtěch, bl. Mlada,
sv. Prokop, bl. Zdislava, bl. Hroznata, bl. Anežka a
sv. Jan Nepomucký a jiní. Jejich símě vydalo tak bo
hatou a hojnou žeň na vinici svatosti, že ostatní křes
ťanský svět žasl, jaký to národ v srdci Evropy, du
chovního rozvoje schopný, byl získán ovčinci Kristo
vu. Přešla řada věků a dědictví svatých věrozvěstů
dočkalo se různých bouří a otřesů, než kořeny zaseté
ho semene byly tak pevné, setba tak důkladně prove
dena, že bouře a otřesy se přehnaly a žeň Boží opět
se zaskvěla a byla bohatě požehnána.
Žijeme v době, kdy Boží úroda, světlo víry pravé, byla
napadena krupobitím náboženské netečnosti, nevěry a
mravní bídy. Je třeba slunce, aby vzpružilo duchovní
naší sílu zmalátnělou touto živelní pohromou. Je třeba
rukou, které by se vzpínaly k nebeskému Hospodáři,
aby obnovil Své svaté požehnání pro vinici, kterou
štípili svatí bratří Soluňští. Je třeba rukou, které by
toto požehnání rozdávaly do všech našich domůa ro
din. Je třeba pastýřů vzoru sv. Cyrila a Metoděje,
kteří by udupané kořeny svaté víry znovu zkypřili,
matku zemi slovem Božím zúrodňovali a dali uzrát
bohatým klasům křesťanských ctností, z nichž dojde
nasycení ten, kdo upadl do spárů nepřítele lidského
pokolení a hyne hladnou touhou po chlebě věčného
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ýřI ke Kristu vedeni byli!
života. Jak vhodnou příležitostí je proto svátek sv. Cy
rila a Metoděje, abychom před Svatostánkem klesli na
kolena a zde v litaniích k svatým českým patronům
vzývali a prosili Pána ovčince, aby na přímluvu těchto
svatých poslal dobré pastýře, dobré dělníky, kteří by
svou svatostí a láskou získali zase celý národ Kristu.
Ne nadarmo předchází svátku sv. Cyrila a Metoděje
památka sv. Prokopa, vítěze nad pokušením pekelní
ků, neboť k úplnému našemu návratu do lůna Matky
Církve není třeba jen horlivých pastýřů, ale je nezbyt
ně nutné, abychom i my sami při obrácení svém spolu
působili. Musíme se zhostit vlivu zlého ducha, musíme
umět přemoci každé pokušení, musíme zapřít i sebe
samy, když poznáme, že zdánlivě lahodné požitky du
še 1 těla jsou smrtelným jedem ukrytým v lahodném
ovoci. Musíme se státi ovcemi, které slyší hlas svého
pastýře a jdou za ním přes trní a hloží na dobrou
pastvu. A v této snaze může nám opět pomoci svatý
opat Prokop, jehož přímluvy, abychom pokušení dá
belské vždy přemáhali, se dovoláváme.
Proto Velehrad a chrám Všech svatých na Hradě praž
ském budtež ve dnech 4. a 5. července cílem aspoň
duchovní naší pouti, buďtež středem našich modliteb,
našeho úpění o poskytnutí milosti a síly, abychom sta
tečně pokušení ďábelské přemáhali a dobrými pastý
ři obdaření byli, kteří by náš návrat do Otcovského
domu dokonali.
Kéž tyto dny jsou celému našemu národu mezníkem,
u něhož se zastaví, ohlédne se zpět, pozná, že dosud
šel cestou nepravou a dá se po cestě vedoucí k sva
tosti, kde každý náš krok bude takřka zalit Božím po
žehnáním.
Nechme cesty pohrdání Bohem, zlehčování Jeho spra



vedlnosti, křivého posuzování Jeho soudu, nemístného
vzdoru a nastupme cestu pokorných a kajících dítek
Božích, které ví, že hodně zhřešily, že si za to zaslou
žily příkladný trest a že jen kajícným svým obráce
ním mohou opět získati milosrdenství a lásku nebe
ského Otce.
Jednejme rozhodně a rychle, neboť Boží milosrdenství
a shovívavost nejsou nekonečné a Pán náš je také
nejvýš spravedlivý a svatý, který nebude nikomu a
tedy ani nám trpěti neustálé urážky Svého svatého
Majestátu.
Pojďme proto za příkladem svatých Prokopa, Cyrila
a Metoděje, ať svaté Ludmile a svatému Václavu mů
žeme dáti příležitost, aby, krásnému nebeskému dvor
stvu mohli představiti v duchu a pravdě nově zrozené
a požehnáním Božím zahrnuté srdce Evropy.

KŘIŠŤAN.

P Dr. JAN URBAN, O. F. M:

Správný člověk.
Naše úvahy mají obtíž že jsou jednostranné. Jedno
stranné, že mluvě jimi k vám, neslyším vašich odpo
vědí. Co činím, aby nebyly obsahem jednostranné?
Myslím na své denní případy duchovního lékaře, a
podle nich, — jistě důvodně, — se dívám na náš spo
lečný život, jeho různé stránky a odhlížím z nich vaše
duchovní potřeby. A když bych vám nyní chtěl vložiti
do mysli, srdce a Života základy křesťanských ctností,
obávám se zase jedné z našich všelidskýchobtíží, —
jednostrannosti. Že si tak mnohý všimne v našich vý
kladech vždy jen určité jednotlivosti a ujde mu nutná
souvislost s jinými potřebami neb náležitostmi, které
třebas jednou zdůrazním, ale pak je už musím před
pokládat. Řekl jsem už jednou, že život křesťanský
jest Živý, souvislý celek, že může míti sice některé
vlastnosti samostatné, ale jiné že jsou společným a
nutným základem celého života, čili že je každý musí
mít. Tyto vlastnosti plného křesťana jsou jednak
božské, jednak mravní vůbec. Snad si trochu
pamatujete, že nyní právě o nich jednáme a byl bych
rád, kdybyste si opět vzpomněli, že tyto vlastnosti
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Práce pro Doha.
Malá příhoda z nedávných let. Na jakési schůzce se
nečekaně sešli dva spoluďělníci z téhož závodu. Nena
dálým setkáním byl překvapenzvláště prvý z nich, kte
rý v závodě byl středem stejně s ním smýšlejících. Ne
táhli se: za ním snaď proto, že by měl v závodě něja
kou funkci, nebo že by na sebe upozorňoval chová
ním. Byl to kvalifikovaný a poctivý dělník, dobrý ka
maráď, z jehož jednání vyzařovalo katolictví, jež vy
znával. Proto jej měli v závodě všichni rádi, i ti, kteří
s ním názorově nesouhlasili. Tím více k sobě přitaho
val dělníky stejně smýšlející. A ten dobrý hoch se po
jednou setkává se spoludělníkem, jehož osobně sice
zná, ale ne jako »svého«. Ví o něm, že vždy pluje
s proudem a v závodním prostřeďí vyznává zásadu:
»být katolíkem to se dnes nehodí.« Plul dokonale
s proudem. Doma, kde jej všichni znali, byl katolikem,
všuďe tam, kde jej neznali a katolictví by mu snad
mohlo škodit, již katolíkem nebyl.
Vystupovat vždy a všude cele katolicky předpokládá
dost odvahy a té mnozí nemají: proto se hlásí ke svým
jen tam, kde této odvahy není třeba. Jinak dělají své
mu prostředí všemožné ústupky.
Významem slova katolík je již dána nedělitelnost ka
tolictví. Nemůže být katolíkem cele ten, kdo je jim jen
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jsou základem dobrého duchovního života. Všechny.
Nesmí žádná z nich úplně chyběti. Jsou — a jest lo
zdůvodněno jak přirozeným požadavkem života, tak
Písmem svatým — jsou čtyři. O dvou, — rozumnosti
a spravedlnosti — jsme již pojednali.
Chtěl bych dnes již jíti dál, — nechtěl bych buditi do
jem mnohomluvnosti, — ale odpustíte knězi, který by
přece jen rád upevnil důležité základy dobrého života,
Žese ještě pozdržíu té spravedlnosti. Jistě, aspoň dou
fám, — pozorujete, že se snažíme mluviti o věcech Bo
žích a duchovních hodně z blízka, tak, jak se jim dnes
říká a jak se jeví. A kdo pak by dnes neslyšel výraz,
zatím ještě lidový, nespisovný a přece mnohdy přilé
hající: o je správný člověk. To je správný čin. —
Dovolte, abych vám právě touto řečí přiblížil dobré
praktické pochopení jedné ze základních stránek do
brého katolického duchovního člověka. — Myslím, že
vskutku vám s něho strhnu závoj, kterým ho vidíte,
a to nejen vy daleko stojící, ale i vy, milí moji bratří,
v milosti katolického života, — závoj, jímž vidíte ka
tolíka jako člověka trochu nebo hodně jiného než je
právě průměr, — dobrý průměr. A proto vám rázně
říkám: Duchovní člověk musí být v dokonalém smyslu
správným člověkem. O kolik je méněspráv
ným, o tolik je méně duchovním a katolickým.
Není pochyby, že křesťanský život nabývá těmito po
žadavky vždy zřetelněji ve vašich očích vážnější po
doby, závažnější, než si kdo s počátku myslí o du
chovním životě. Jako by se kol něho stahoval kruh
Boží vůle, která chce více, než abychom o Bohu vědě
li, abychom měli k němu jakýsi zbožný vztah a Cit,
abychom ho jen vyznávali, jím se honosili! Zasahuje
hlouběji a hlouběji do nitrá a do denního! života. Vy
jevuje klamy, které kdo pěkně a pohodlně tvoří kolem
křesťanského života, jenž se místo matného a poněkud
snivého, rysuje jako pevně kreslený a tuhý boj o do
bro podle Boha, podle nadosobních cílů a ne. podle
osobních tužeb a přání. A sem patří jako další nutná
jeho součást ctnost umírněnosti. Nepravím to
opět jen tak nazdařbůh, protože je zřejmo, žectnost
a dobro netrpí extrémů a že jest vždy ve středu mezi
přehnaností a mezi jejím nedostatkem. Ostatně o nich
mluví již také pohanský filosof Cicero (De officiis 1,

dle potřeby, kdyby stál sebe výše a v příznivém pro
středí se samou činností třeba upracoval, nemá 1é ceny
jakoten, kdoje všuďe stejný a všude pracuje stejně.
V předchozích úvahách jsme si povšimli několika
osobností, jež nám mohou být vzory a svými Životními
příklady ukazují cestu. Jsou to naši soudobí světci a
blahoslavenci, kteří vyšli z dělnického prostředí «ďve
svém pozemském životě se pokud možno nejvíce při
blížili Bohu, jenž je sám nejvýš dokonalý. Mohli oni,
proč bychom nemohli i my?
Dnes si všimněme dalšího jiného dělnického blahosla
vence, »svatého železničáře« Pavla Pia Perrazza. Na
rodil se 5. července 1846, zemřel 22. prosince 1911. Do
života vstoupil v době, kdy poměr jeho vlasti a náro
da k papežství a tíjn také i k Církvi pomalu zrál k udá
lostem v červenci a srpnu r. 1870. V těchto bouřlivých
dobách dovedl myslet úplně sušilovsky: »Církev a
vlast ty sestersky v mých milují se ňadrech, každá má
srdce méhopůl, kažďá mé srdce moje celé.« Byl želez
ničním úředníkem, tedy zaměstnancem ve veřejné
službě (i když italské železnice byly postátněny té
prve r. 1905), a sloužil veřejnému zájmu tak poctivě
jako na druhé straně Bohu a Církvi, představované na
venek papežstvím. To mu příliš ve službě neposlou
žilo, ač svým nadáním a pracovitostí zmáhal úkolý,
od nichž mnozí utíkali. Musel se dočkat toho, že jeho



5), když píše, že vše, co má být počestné, musí míti
aspoň část těchto čtyř vlastností, mezi nimiž uvádí
»řád a míru, v nichž spočívá umírněnost a skromnost.«
Také ve Starém zákoně nezávisle na jmenovaném řeč
níku píše starý mudřec: Miluje-li kdo spravedlivost,
má jeho snaha o ni velké ctnosti, neboť učí střízlivosti
a rozumnosti, a spravedlnosti a síle, nad něž není nic
užitečnějšího pro lidi. (Moudr. 8, 7.) — Než dříve
ještě prosím, abyste si vzpomněli, jak se snažíme vždy
pojmenovati své naukové předměty výrazem. který
vyjadřuje jej dnešním slovem. Akdyž řeknu: umírně
nost, myslím, že mi tak neporozumíte a že byste ji ne
považovali za tak zvlášť potřebnou vlastnost dnešního
člověka, jako když řeknu: Všeho s mírou! Ano, to si
již rozumíme. Hned nám vyvstane v mysli řada pří
padů, kde jsme vycítili, že nám na nich schází tato
okolnost, míra. Míra, to jest uzda, kterou musíme
klást svým hnutím, vášním, jak zlým tak dobrým, ano,
i dobrým, abychom zlému nepodlehli a dobré nepoka
zili až k tomu, kdy se říká: Všeho moc škodí. Tedy
m ír a jest potřebná každému věřícímu člověku, hned
jak začne mysliti na svou spásu a na Boží přikázání.
Mírnit vášně všeho druhu, aby nás nestrhávaly do těž
ších i lehčích pádů jest prvním krokem na cestě k Bo
hu. Myslím však, že se o ní musí mluvit ještě více na
výši duchovního života. Vzpomeňte si, jak jste mnozí
začali, když se vám rozsvítila vážnější stránka Života!
Že jste mnozí myslili, že tomu, kdo chyboval na př.
řečí, jest třeba, aby mlčel, a kdo si dovoloval příkré
úsudky, že musí zanechati docela všeho přemýšlení;
a již jste cítili jakousi tíhu a chuť zanechati jinak zce
la nutných a rozumných způsobů. Všimněte si, že
jsem jmenoval právě chyby, v nichž jest vada v nedo
statku míry. Jsou ovšem hříchy, kterých nutno zane
chati hned a zcela, jsou to ony, které jsou zlé svou
vnitřní povahou, jako pomluva, nenávist, nevěra a
pod. Ale ve věcech, kde jde o jednání jinak dobré,
jest vada v přepínání neb zneužívání. A zde jest na
místě míra a ne opačná stránka. A zrovna tak si po
čínají mnozí, kteří by rádi žili horlivě duchovně: ne
řídí se v modlitbě mírou, jaké vyžaduje vůle Boží,
nýbrž opět svou povahou a možná, že v ní přepínají.

bývalý žák se stal jeho nadřízeným, Perrazzo přes po
dobné příběhy přecházel k dennímu pořáďku. Své
schopnosti a lásku k práci a neúnavnou činnost dal
do služeb pro Boží věc.
Ve městě sv. Dona Bosca našel ještě za padesát let
po tomtosvětci mnoho hmotně i duchovně zanedbané
mláďeže. Staral se proto o ni, podobně jako se staral
o všecky chuďé a potřebné. Pracoval i ve spolcích. Ač
laik, byl velmi plodným náboženským spisovatelem a
byl skvělým novinářem. A co nemohl vykonati sám,
protože doba pro to ještě nedozrála, to bylo uskuteč
něnoza desetiletí po jeho smrti.
Poněvadž však viděl, že pro věc Boží nelze pracovat
bez Boha, stal se terciářem a aby mohl i ostatní úžeji
k Bohu připoutat, nabádal je k úctě a klanění se Bohu
viditelnému poď způsobou Eucharistie. Některé událo
sti ze Života tohoto modďerního světce (jehož proces
blahořečení byl již přeď léty zahájen), svědčí, že kato
lík si nesmí nikdy hrát na schovávanou, že musí mít
katolický otevřený postoj ke všem otázkám. Jestliže
tento postoj není vždy náležitě chápán, to nerozho
duje. Jakákoliv činnost nebo práce se má dít jen skrze
Boha, posledního a nejvýš spravedlivého odplatitele.
»Pracujme pro Pána nekonečně bohatého a šlechet
ného!« říkal v takových přípaďech Perrazzo. Za práci
pro Boha bychom se měli stydět? Jistě že ne! Pak se
teďy k ní vžďy a všude hlasme! J. VLADYKA.

Poměrně málo
zpráv dovídáme
se z Písma sva
tého © rodin
ných údajích ze
života P. Marie.
Jako by Duch svatý, jehož působením Slovo bylo
učiněno Tělem, sám chránil před očima všedního
okolí osobní tajemství svatých bytostí kolem Boho
rodičky. Skryta a neznáma světu, slouží svatá
Panna tím oddanějíi Pánu v samotě a pokoře, a
když s radostnou novinou o svém vyvolení za mat
ku Syna Božího obdrží zprávu, že její příbuzná
Alžběta porodí rovněž syna, spěchá k ní horami
judskými, aby ji navštívila. Církev vzpomíná toho
to významného setkání dvou svatých žen svátkem
svěceným 2. července. Ačkoliv — z lidského sta
noviska posuzováno, — se jedná o událost v lid
ském životě zhusta se opakující, přece jen svátek
Navštívení Panny Marie má význam mnohem
hlubší, a můžeme řící symboličtější.
Kolik láskyplné něhy se asi tajilo v radostí překy
pujícím srdci Mariině, když spěchá svěřit se své
příbuzné s blahými pocity mateřství, aby jí záro
veň byla nápomocna v těžké chvíli jakožto matce
člověka. Jistě tuší, že dítě, které se zázračným zá
sahem Božím narodí z Alžběty; bude s jejím synem
spřízněno nejen pozemsky svazky rodovými, ale
hlavně duchovně. Můžeme. se domýšlet, iak mocné
bylo asi pohnutí obou žen, když jedna druhé vyšla
v ústrety. Bible sama, jinak stroze přísná na líčení
citů a hnutí duševních. tlumočí krátce, zato však
působivě okamžiky vzájemného setkání: »V tu do
bu Alžběta naplněna jsouc Duchem svatým zvola
la: »Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod
života tvého!«
Slzy vděčnosti řinou se vrásčité stařeně s tváří, že
sama Matka Boží, žena v nejkrásnějším květu bo
hulibého života, přichází jí na pomoc. Světice
Alžběta sklání se v pokoře před úradkem Božím
a podrobujíc se vůli Nejvyššího vzdává Marii svůj
hold pro její Neposkvrněné Početí.
Nevíme, jak dlouho před tím byly obě ženy od se
be odloučeny, jistě to byla vzhledem k velké vzdá
lenosti a namáhavé i nebezpečné cestě doba dlou
há. Pouze osobním poselstvím andělovým zvěděly
každá o sobě a jedna o druhé sladká tajemství zá
zračného mateřství, a nyní je jim po prvé dána pří
ležitost, aby na vlastní oči byly svědky opovědě
ných zázraků. |
Jak jinak mohlo tedy naplněné srdce Mariino vděč
ností vůči Bohuvyjádřit pocity oddanosti a chvály,
než mocným chvalozpěvem, zapěným nejprve v 0
samocených horách judských a opakovaným pak
v nekonečně jásavém echu všech dob a staletí po
celém světě: »Velebí duše má Hospodina a duch
můj plesá v Bohu, Spasiteli mém, že shlédl na po
koru divky své. Oď této chvíle blahoslavenou mne
buďou nazývati všichni národové
Potřební budou k ní spínati malomocné dlaně, lač
ní žádati posilu duše i těla, opuštění budou ji vzý
vati v těžké hodině navštívení svého. Jméno Maria
zaskví se na nebi nad korunami králů, s diadému
kolem její hlavy vzejde spása malověrných a v kro
nikách světa bude její Magnifikat mocnější nad
hukot bouře a vítězný příboj zla.
Takovou asi řečí hovoří k věřícímu člověku svátek
Navštívení Panny Marie, připadající na počátek
července. Zbožná úcta křesťanů vůči Bohorodičce,
která během staletí nalezla svůj výraz v nesčetných

„Blahoslavenou
budou mne nazývati...
(K svátku Navštívení Panny Marie.)



obrazech, sochách, poutních chrámech, je tímto
svátkem obohacena o další cenný poznatek du
chovního rozjímání. Svatá Panna jeví se zde jako
zvláštní pomocnice a ochránkyně posvátného ma
teřství, pečuje a svoji účinnou pomocí vyjadřuje
důležitost 1 závažnost ženina poslání v rodině. Je
nesporné, že vzrůstající úcta mariánská nalezla ve
všech dobách svůj ohlas v hodnocení a vážnosti že
ny vůbec a naopak, úpadek jedné měl za následek
pokles Života rodinného i ženiny úcty. Kéž bychom
dovedli jeden každý z nás a všichni vespolek jako
jedna rodina správně dostát svým povinnostem,
aby naše srdce byla naplněna takovouláskou k Bo
hu jako jí bylo srdce Neposkvrněné a naše duše
aby mohla jednou na soudu Spravedlivého zapět
rovněž chvalozpěv díků a pocty, jak to učinila Mat
ka Boží při setkání se svojí příbuznou svatou
Alžbětou.

Jiní zase přepínají v sebezáporu, jiní v celkovém roz
vržení života, když se věnují příliš jedné straně na
úkor spravedlivé povinnosti k druhé. A tak je zde na
místě, aby pamatovali, že dobro a ctnost a tedy vůle
Boží vyžaduje pravé míry, která vylučuje jak likna
vost tak 1 přepjatost. A tato míra platí ve všem, krom
milování Boha. Platí v řečech, aby duchovní lidé stále
jen nemluvili nuceně jen o věcech Božích, platí o odě
vu, platí o způsobu Života a zařízení obydlí, platí o
zábavě, odpočinku i práci, o pomoci bližnímu i o péči
Oosvé zájmy.
A bude snad také mnohým velmi užitečné, když jim
poradíme míru 1 v tom, v čem se obyčejně myslí, že
nemá býti mezí: v požadavcích vůči sobě. Bývá to
pravým utrpením pro dobrého člověka, vidí-li, že stále
klesá do různých chyb, že se mu nedaří jeho dobrá
předsevzetí a že stále není takový, jak si upřímně pře
je. A přece je starým učením dobrých znalců života,
že člověk musí míti trpělivost i sám se sebou. Bývá
to asi takto: Kdo se o Boha nestaral, nedivil se, že má
mnohé chyby, které odporují Božím zákonům. Když
pak se takový člověk začal zbavovati svých vad a
chyb, a když tak činil hezkou dobu a zase jednou se
přistihne při své staré náklonnosti, tu se diví, jaký
ještě je. A právě to je příznakem značné nezkušenosti.
Neboť ti, kteří byli umělci života, — svatí, — kteří
znají dobře lidskou slabost a nic si nepředstírají, při
stihnou-li se při chybě. děkují ve své pokoře Bohu, že
ch nenechal v lidské slabosti klesnouti ještě víc.
Trpělivost se sebou samým nám zjednává totiž pravý
klid a jistotu, které jsou velmi potřebné pro pevný
vnitřní život.
Kdysi jsme mluvili o sebepoznání. A tehdy jsem vám
radil, abyste se dívali denně hlouběji do svého života.
Dejme tomu, že se někdo z vás řídí našimi duchovní
mi úvahami. Mohl by tedy nyní delší dobu prohlížeti
denně své úsudky, tón svých řečí. svou horlivost i
liknavost a uváděti vše do pravé míry. Jak mnohésil
né slovo se zmírní. jak mnohý úsudek bude klidnější
a jak účinnějř povede nás duch Boží než duch lidský.
Přeji vám k tomu mnoho Boží pomoci a vytrvalosti.

Zbytečným braním jména Božího mluvíme zbytečně
o Bohu, zatím co máme o Něm myslit a mluvit jen
v případech závažných. Proto takto Boha urážíme,
když ve své malosti si neuvědomujeme Jeho velikost
a mluvíme o Něm jako o nějaké pozemské běžné jed
notce.

P. Dr. S. BRAITO, O. P.:

Svatý Filip Neri.
Na úbočí římského vrchu Gianicola stojí starý strom.
Dávno uschlý. Pieta římských ochránců památek jej
pečlivě zachovává, ačkoliv z něho trčí k nebi jen zte
mnělé pahýly. Strom totiž hostil pod olivovým stínem
dva velikány, jak upozorňuje pamětní deska: Zde blou
znil o slávě Torguato Tasso a zde se mladým s mladý
mí stal Filip Neri.
Výrazný rys svatého Filipa Neri. Muž s věčně mladou
duší. Věčné mládí hořelo jeho srdcem, když opouštěl
Florencii rozhořčen nad popravou svého miláčka do
minikánského proroka Savonaroly, jehož byl zbožným
ctitelem a obhájcem až do smrti. Nechtěl ničeho míti
s městem, které takto upalovalo své proroky a tím i
svou hrdou slávu.
Vícekráte jej již jeho rodné město neuvidělo. Ani tou
ha umírající matky a zvláště milované sestry jej ne
smířila a nesblížila s městem, se kterým se na věky
pro jeho proradnost rozloučil.
Bloudí světem, vede život jakéhosi poustevníka, který
spí ve stínu chrámů, antických rozvalin a skrýší pro
padlých katakomb. Pojednou jej vidíme obklopeného
mládeží. Mezi mládeží prožil Filip svůj celý život a
mezi ní také vykonal svůj hlavní úkol. Můžeme jej po
kládati za tvůrce všech besídek, táborů mládeže. Viděl
mládež bez zaměstnání 1bez zábavy potulovat se ona
dlouhá, líně se vlekoucí nedělní odpoledne. Shromaž
ďuje kolem sebe mládež a učí ji hledat vážnost života,
ale zároveň jí pomáhá naplniti radostí své mládí, ra
dostí, která přísluší mládí jako slunce mladému osení.
Je zakladatelem besídek, tak zvaných oratorií. Oratoria
Filipova slučovala poučné se zábavným, náboženskou
výchovu s upřímnou radostí. Při tom učil mládežne
jenom se nechat bavit, nýbrž umět se pobavit, samasi
najít krásnou, osvěžující a zároveň plodnou zábavu.
Filip Neri vystihl, co scházelo křesťanům jeho doby.
Scházelo jim náboženské vzdělání a uvědomění. Kaza
telství renesanční se ubíjelo v antických příkrasách,
v mnohých slovech, v rozvádění klasické mythologie,
v podivné změti bohů, Krista a jeho svatých, heroů a
Matky Boží. Filip Neri podává solidní náboženské
vzdělání. Ukazuje pravdy víry v celé krásné souvislosti,
hlavně v souvislosti životní. Aby byly pravdy Božípo
dávány co nejživotněji, sahá k dějinám a tak je vlastně
obnovitelem moderních církevních dějin, když přiměl
svého žáka. pozdějšího kardinála Baronia k napsání je
ho slavných Análů.
Oratorio tak zahrnovalo náboženské poučení. Ale opět
se tu řídil světec zásadou, aby mládež sama spolupraco
vala, aby byla sama Činná při svém vzdělání. Proto po
promluvě vybízel přítomné k rozpravě o předneseném
nebo přímo vybídl někoho z přítomných, aby promluvil
několik slov k nováčkům z toho, co již sám z dosavad
ních oratorií se přiučil. Ale jeho besídky nebyly jen
poučováním, přednášením. Spojil své besídky s živou
zábavou. Zařídil zpěvácké a hudební produkce svých
žáků. Měl mezi nimi totiž vynikající hudebníky a. zpě
váky papežského dvora. I Palestrina i slavný Animucci
byli jeho žáky.
Mezitím mohli se hoši proskočit, provozovat oblíbené
hry. Ještě dnes vidíme italskou mládež hrát alle boccie,
v koule, anebo emoru. Filip Neri sám se účastnil her
mládeže. Kluci se točili kolem, skákali přes něho, on
pak pobíhá mezi nimi. A pak zase nějaké vážné slovo.
Měl všude a pro všechny oči. Kdo potřeboval jeho
zvláštní pomoci, pozornosti, toho objalo jeho rámě a
odvedl si hocha do kouta, aby s ním v klidu pohovořil
o jeho těžkostech.



Tak vychovává novou mládež. Ne již mládež, která si
neví rady se sebou, s časem, s penězi, se svými schop
nostmi. Jde za mládeží všude, hlavně do spletitých uli
ček římského gheta, kde jako pavouci rozestřeli sítě ži
dovští bankéři, ve kterých utonul tak mnohý nadějný
mladík, který se tak zapletl nestydatými úroky na půj
čené peníze, že se pak zapletl i do zločinů. Papežské
galeje znaly mnoho pážat a mladíků znejlepších rodin,
kteří se stali bandity, protože již neznali cestu zpět od
dluhů.
Byl smutný stav Církve v době renesance. Renesance
naplnila bezstarostností a duchem tohoto světa ty, kteří
měli rozumět tajemství kříže. Nepomohly dekrety kon
cilu tridentského. Nepomohla přísnost Pavla IV., Pia V.
a Sixta V. Římské pohoršení brzdilo i reformní práci
Loyolovu. Filip Neri vychovává novou mládež, ze které
se stávají noví kněží, biskupové a papežové, noví šlech
tici, noví dvořané, noví vyslanci. Ti pak provádějí jeho
reformu. Světec nikdy nikoho nechtěl reformovati.
V tom je jeho největší význam. Prostě chtěl naplniti
Kristem ty, které viděl hynouti bez něho. Byla to těžká
práce. Filip Neri měl také mnoho nepřátel. Kolikráte
stálo jeho dílo před ztroskotáním! Byl očerňován, na
cti mu utrhali. Jako ta římská dáma, která ho obviní
z němravnosti a pak se domnívá, že odvolánímvše na
praví. Světec ji vede na věž, roztrhne peřinku, vysype
peřínad město a říká dámě: »Jděte asebeřte všechna
psříčka.« »Jak bych mohla?« »Právě tak nezahladíte
všechny následky pomluvy, kterou jste roznesla.« Je
očerněn u nejvyšších svých představených. Jé mu vše
zakízáno. Ale Filip Neri doufá ve svatost své záleži
tosty Bůh sám se ho ujímá.

A pá přichází uznání, kterému ale Filip nerozumí.
Jmentjí ho kardinálem. Nikdy si však nejde pro slavné
prohlátení. Klobouk s díky přijme. Hodí se mu výborně
jako pčíšék pro jeho kocoura, který byl jeho miláčkem.
Kocourv něm spává a jen někdy je vyrušen ze svého
klidu, kořž ho Filip vyklopí z klobouku, protože ho
chce někcmuposadit na hlavu, chtěje tím prorokovat,
že se dotyůnýstane kardinálem, tak jako slavnému kar
dinálu Dittichsteinovi, jenž provedl reformu na Mora
vě. Když del mladý Dittrichstein jako páže v Římě
s nějakým pselstvím, navštěvoval Filipovo oratorio.
Filip Neri Vrostl.z doby renesance. Nezatracoval jí
jako jeho miáček Savonarola. Naopak, vnesl z ní do
duchovního žvota jas, úsměv a radostnost. Byl to ra
dostný, vesel: světec, jehož veselost obdivoval velký
Goethe Jenž nu věnuje velmi krásné stránky ve svém
římském deníku. Veselí miloval, veselí doporučoval
pro mládež, híjil právo mladých na radost a veselí

rti znuděným vysušeným pobožnůstkářům. Křesťan
syí mu bylo náboženstvím radosti. Radostí chtěl
„skat mladé, aby radostně sloužili tomu, jenž obvese

„uje mladost naši a jenž nám dávácelé své štěstí, tedy
velký, věčný důvod k nejvyšší radosti.
[talský lid miloval světce a zachoval mu až dosud vel
kou lásku. Zúčastnil jsem se v roce 1921 slavného prů
vodus jeho rakví po Římě, Šli jsme uličkami, kterými
chodil na lov za mladými a pak když jsme vtáhli na
zpět do chrámu, vstoupil spontánně na kazatelnu řa
dový italský vojáček a zvolal do davu: San Philippo hip,
hip, hurrah! Dav volal, zalykaje se nadšením Sam Phi
lppo hip, hip, hurrah! Nezvyklé pro ucho seveřanů,
de tak samozřejmé pro nadšenou vděčnost a lásku
lide, který nezapomenul na toho, který tolik miloval
jeho mládež a tolik jí sloužil!

Pokora je poznání a uzná
ní skutečného stavu, jaký
mi jsme. Protoje pravá po
kora mouďrost a pravdu. Hleďme: Jistě nikdoz lidí
nepředďčilKrista Pána. Je nejvyšším pokaždé strán
ce: věčné i časné, — rozumové i mravní. Není ni
koho vznešenějšího, nikoho, kdo by měl vyšší po
znání a vědění, není nikohosvětějšího, a přece není
nikoho — pokornějšího. V něm se oba extrémy stý
kají. Vidíme, že pravá pokora nezáleží v umělém
a nepravďivém sebeponižování. Zvláště ne tehdy,
když sami svému pokoření nevěříme. Proč se nutřt
do pokory? Kdo je přesvědčen o tom, že Pán Bůh
je všecko a že tvor naprosto závisí na uďržování
Božím, že bez Pána Boha existovati nemůže, če
s každou myšlenkou i hnutím těla Bůh spolupůso
bí, že isme dokonale hříčkami vůle Boží, že nic ne
jsme — nemusí se nutit do pokory. Nutit se ďo po
kory je stejně nerozumné, jako nutit se za jasného
dne do poznání, že je světlo.

»Serafínský prapor«: Srdce pokorně.

Zrna a zrnka.

Moderní dívky snaží se udělat dojem emancipo
vaných žen, žen samostatných « lehkomyslně se
opičí po té ne právě nejvzornější části mužů a Osvo
jují si hlavně jejich volné mravy, přehnané pěsto
vání sportu, kouření, flákání se po kavárnách, učí
se oď nich nezodpověďnosti, vidí v nich vzory pro
svou ženskou bytost a podle toho také žalostně vy
padají. Žádají uvolnění manželského svazku, bojuji
o rozvoď a neuvědomují si, že emancipovaná žena
nepřijímá jen práva rovná právům mužů, ale i od
povědďnostrovnou odpovědnosti mužů. Moderní že
na přejímá teďy také polovinu zodpovědnosti za
zdařené manželství, za zďravou a spořádanou rodinu
a pečlivou výchovu dětí, buďoucí generaci národa.
Ona se musí také vzďát svého jen citového života
a musi uvažovat bedlivě, koho si bere za manže
la, koho vybírá za otce svým dětem a koho si voli
za pilíř svého budoucíhoštěstí. Ona je též odpo
vědna za zďárný a spořáďaný běh rodinnéhoživota
a nesmí při první bouři nedorozumění ufíkat od
odpověďnosti a pomýšlet na rozvoď, musí si uvěďo
mit, že její povinností je zůstat a vychovat pečlivé
své děti. věstník jičínský »Český ráj«:

Díváme se na manželství.

Vyšla nová pravidla českého pravopisu. Znamenají
v celku obrat oď gramatiky k mluvnici, to je oď řeči
umělé a na základě historických textů konstruova
né, k řeči všední, hovorné a obecné. A tak se dostá
vá pozďního, ale krásného zaďostučinění onomu
profesoru češtiny, kterého jsme měli, kďyž jsem
chodil do primy. Ten říkával: »Hoši, nevíte-li, jak
co vyjádřiti nebo jak utvořiti větu, ptejte se sami
sebe: Jak pak by to řekla maminka?«

»Jitro«: Ze zápisníku slarého profesora.

INevezmeš jména Božího nadarmo!



MSGRE. EM. ŽÁK:

Osobnost Ježíšova
v listech sv. Pavla.
Mezi svatopisci knih Nového zákona má sv. Pavel
zvláštní význačné místo. Lze to vysvětlit jeho rodem,
konversí a hlediskem na dílo Kristovo.
První apoštolové Ježíšovi byli prostého původu: rybá
ři, řemeslníci, rolníci z tiché, od všeho politického 1
náboženského ruchu vzdálené Galilee. Šavel, řecky
nazýván Pavel, byl z bohatého rodu v Tarsu, jenž zís
kal si výsadu římského občanství. V mládí dostalo se
mu na řeckých školách vysokého vzdělání. Jeho bystrý
a ohnivý duch vedl jej do třídy tehdy vládnoucích fa
riseů. Byl přímo vášnivým zastáncem zákona; bdělý
strážce náboženské tradice otcův. Z této horlivosti pro
Starý zákon vyrostl v něm nejvášnivější odpůrce Je
žíšova učení a jeho mladé církve. Viděl v nich proti
klad národního náboženství. Nenáviděl křesťany celou
vášní orientálního pravověrce.
Na cestě do Damašku, kam se s několika průvodčími
bral, aby zde pátral po křesťanech, je zajal a odvedl do
Jeruzalema, udál se s ním náhlý obrat. Přímo před
branou města »náhle obklíčilo jej světlo s nebe«. A on
uslyšel hlas, který k němu volá: »Šavle, Šavle, proč
mne pronásleduješ?« Mluvil k němu tak Kristus a po
ručil mu, aby vešel do města, »neboť tam povíse tobě,
co máš činiti.« Šavel, který leknutím padl na zemi, ny
ní vstal a s hrůzou poznal. že oslepl. Jeho průvodčí
vzali jej za ruce a dovedli do Damašku.
Kritika rozumářů popírá tento náhlý počátek Šavlova
obrácení. Vysvětluje jej slunečním úpalem a pobouře
nou obrazotvorností. Nelze si však nevšimnouti, že též
průvodčí Šavlovi byli svědky celého výjevu. Stáli ohro
meni, slyšeli hlas, ale nikoho neviděli. Přehlížeti tuto
zprávu Skutků apoštolských odporuje duchu nestranné
kritiky. V Damašku vyhledal Šavla, z vnuknutí Božího
Ananiáš, učedník Ježíšův, oznámil mu, že »je nástrojem
vyvoleným, aby nesl jméno Ježíšovo před pohany akrá
le 1syny Israelovy«. (Sk. ap. 9.) Potom vložil naň ruce
a hned spadly s očí jeho jako šupiny. Šavel prohlédl i
vstal a dal se pokřtíti. »Ze Šavla stal se Pavel.« Dosud
tak říkáme o tom, kdo prodělal rychlou proměnu, té
měř náhlý obrat ve svých názorech.
Sv. Pavel nenapsal žádného evangolia. Jen příležitost
ně dotýká se událostí ze života Ježíšova. Na př. o po
slední večeři Páně, ustanovení Nejsvětější svátosti
oltářní, zradě Jidášově a j. Psal pouze listy ke křesťan
ským obcím, které na svých velkých třech apoštolských
cestách sám založil, nebo kam sám chtěl přijíti, anebo
k jednotlivým osobám. Proti těm, kteří mu upírali apo
štolskou autoritu, hájí se rozhodnými slovy: »Evange
Hum ode mne hlásané není odčlověka, ale přijal jsem
ho zjevením Ježíše Krista.« (Cal. 1. 12.)
Bystrému, kritickému jeho duchu je Kristus vtělený
Syn Boží, pravý Bůh. Všechenhistorický postup a vý
voj nadpřirozeného zjevení Božího vystihuje slovy:
»Druhdy Bůh mnohokráte a mnoha způsoby mluvil
k otcům naším skrze proroky. V těchto dnech však
doby poslední mluvil k nám skrze Syna svého, který je
výblesk slávy a výraz podstaty jeho«. (J. 1. 1.) A mlu
vě o jeho vtělení, praví: »Kristus, jenž jest ve způsobě
Boží, nepokládal to za věc nepříslušnou, nedůstojnou
přijat způsobu služebníka; stal se podobným lidem.
Ponížil sebe sama, stav se poslušným až k. smrti, a to
smrti kříže.« (Filip. 2. 6.)
Smírnou oběť Ježíšovu, jeho dostiučinění za hříchy lid
stva, stále znovu a znovu zdůrazňuje. V ní spatřuje
hlavní účel vtělení Syna Božího. Potřebu dostiučinění

Ježíšova tím více pociťuje, čím bolestněji Často vzpo
míná své dřívější nenávisti ke Kristu a mnohých vin,
které vášnivým pronásledováním křesťanů na sebe uva
lil. Trpce vzpomíná, že již jako jinoch s radostí hlídal
šaty těch, kdo jáhna sv. Štěpána kamenovali. Proto
v hluboké kajícnosti, s důvěrou v odpuštění vine sé ke
kříži Kristovu. Veliký hříšník stal se velikým kajícní
kem. Kristus, trpící Bohočlověk, jest kotvou a záchra
nou jeho života.
Sv. Jan Zlatoústý výstižně praví: »Srdce Ježíšovo stalo
se srdcem Pavlovým«. Svojí obětavou láskou touží
obejmouti celý svět, a prohlašuje, že chce dáti vlastní
život, aby celý jeho národ byl uveden ke Kristu a spa
sen.
Evangelium lásky přinesl všem národům, sjednoceným
v říši římské. Neúnavně plnil příkaz Kristův: »Jděte
do celého světa, učte všechny národy«. Nic se nelekal
žádného nebezpečí života, jež mu strojila nenávist ro
dáků ni nepochopení pohanů. Tuto obětavou lásku,
stále živou jako věčný oheň, vylíčil v památné kapi
tole I. listu ke Korintským. Je to jedinečný hymnus na
pravou obětavou lásku. Volá: »Kdybych mluvil jazyky
lidskými i andělskými, lásky však neměl, byl bych jako
měď zvučící a jako zvonec znějící. A kdybych měl dar
proroctví a znal všechna tajemství a veškeru vědu. a
kdybych měl všechnu víru, že bych hory přenášel, lás
ky však kdybych neměl, ničím bych nebyl.« A nyní, Ja
ko když bílé světlo skleněným hranolem rozkládá sž
ve skvělou hru nejkrásnějších barev. tak vypočítává
apoštol všechny vlastnosti lásky, jak se ona v nejrŮz
nějších okolnostech jeví. (I. Kor. 13.) Všichni, kdo po
křesťanské dokonalosti kdy toužili, vždy znovu Jad
touto kapitolou rozjímali. Zpytovali, pokud jejich hska
k Bohu a k lidem potřebuje doplnění a zušlecitění.
A nemohunež milé čtenáře upozorniti, aby i oniv této
nevadnoucí kapitole viděli zrcadlo a měřítko Jlastní
lásky. Je to snad nejnádhernější kapitola hlwokých
epištol sv. Pavla.
Ve své nebetyčné lásce chtěl sv. Pavel »býtivšech
no všem«,. Nekázal než Ježíše Krista ukřřovaného,
jehož krví očištěni, mají všichni lidé přísturk Bohu a
jeho milosti. Zapřisahá, abychom »odřeknoice se bez
božnosti, pobožně živi byli na tomto světě,>čekávajíce
blahounaději a slavný příchod velikého Joha a Spa
sitele našeho. Ježíše Krista.« (Tit. 2. 13.)
Ve svém zápalu pro Krista neochabova: | když jej
všudy stíhalo pronásledování.»Nežiji á. Žije ve
mně Kristus«, tak mu říkala jeho v“a. Trpší pro
Krista, nenáviděn Židy, zavržen svým vastním Příbu
zenstvem. Vyděděn z velikého!bohatstv'jejich, sánsi
vydělával chléb. Za dne hlásal Kristoz7o evangeliun,
za noci tkal stany ze srsti koz. Neboťještě v domí
otcovském přiučil se této dovednosti. Pylo totiž dobro:
zásadou i rodin zámožných, že dávali své děti učit:
některé tělesné, ruční práci. Byloť jejich pořekadlem:
»Kdo nenaučil syna svého některému řemeslu, naučil
jej loupežiti«.
Jsa postavy malé, slabého těla, při tom často stihán
tvrdošijnými chorobami, je skvělým dokladem, jak
v chorém těle nejednou sídlí velký duch. Jeho dílem
bylo. že křesťanství úplně odpoutal od všeho mozalis
mu. Mohl klidně prohlásiti, že pro Krista učinil více,
než všichni ostatní apoštolové. Ale hned dodal: »Jen
milostí Boží jsem, co jsem, a milost ieho ke mně mar
na nebyla. Pracoval jsem více než oni všichni«. (I. Kr.
15, 10.)
A jeho smrt? Důstojná velkých proroků, kteří včastní
krví zpečetili svoje poslání. Zemřel smrtí velikého před.
chůdce Páně, Jana Křtitele. Z nenávisti vlastních sou
kmenovců vydán římským úřadům; v Římě na cestě



k Ostii 29. června r. 67 mečem sťat. Ale mrtev, stále
mluví k nám svými epištolami o božství Kristově, o je
ho výkupné smrti, o Ježíšově stálém žití v Církvi, která
je jeho mystickým tělem. Svýmilisty stále volá: »Ježíš
Kristus je týž včera, i dnes i na věky«. (J. 13. 8.)

Modní pověry.
Otázka církví moderního člověka málo zajímá. Náboženské spo
lečnosti zavazují, ukládají mravní povinnosti a dnešní lidé ještě
stále tíhnou k nevázanosti. Proto také nedochází Bohu díky
k věroučným rozkolům. Již asi dvacet let neodštěpil se nikdo od
Kristovy církve. Ale i když lidé utíkají od náboženství a od cír
kevního života, přece jen člověk má již ve své přirozenosti vští
pen náboženský cil a ten musí prorazit. A tak i v ďnešní době
vracejí se lidé k Bohu, ale cestami pochybenými, bludnými, které
nevedou k cíli. Bloudí, poněvadž bloudit chtějí, poněvadž úmyslně
zavrhují pravé učení Krista Pána.
Zatím co křesťanství je jasné, rozumné a důstojné rozumného 1
vzdělaného člověka, módní náboženské kroužky a kluby, neod
vislé od církví (jak sc rády tím chlubí) pěstují nejasno, pověru
a libují si v tajemnosti a romantice. A lidé, kteří se rádi chlubí
moderním, svobodomyslným přesvědčením, vystupují z církve,
která je filosoficky solidně podepřena ,a utíkají se k spiritismu,
k Weinfurterům, Bojkům a jiným náboženským směrům, které
neznají mravní pevnosti a odpovědnosti, mnoho mluví (zejména
o mystice), a jsou jenom jistým druhem pověry.
Dnes si povíme krátce o nejznámějším směru, který, ač pěsto
ván od nepaměti, došel v novější době nové obliby a rozšíření,
totiž o theosofii. Theosofie znamená česky Moudrost o Bo
hu a byla pěstována od nejstarších dob, hlavně v blízkém orientě.
V r. 1897 však thcosofii obnovila H. P. Blavatskaja a v její po
době se theosofie hodně rozšířila, hlavně zásluhou A. Besantové
a M. Collinsové. Není nahodilé, že všemi propagátory zde uvede
nými jsou ženy. Theosofie staví na. citech a proto ženám vyho
Vuje, kdežto křesťanství buduje na rozumu a vůli. Theosofie vy
chází z tajemnosti Boha a z tajemnosti veškeré podstaty vesmíru,
včetně lidstva a tvrdí, že nezbývá než trpně se tomutotajemství
odevzdat. Vědecká teologie je u nich nemyslitelná. Jen srdcem,
jen vytržením se dostáváme k podstatě Vesmíru. Velmi rádi se
dovolávají své starobylosti a svého. orientálního původu. Různá
náboženství jsou jim jen různými výrazovými formami týchž
pravd a z každéhosi vybírají jádro pravdy. Krista kladou na ro
veň Budhovi, Mohamedovi a jiným.
Důležitá část jejich nauky, podobně jako u spiřitistů a jiných
okultistů je učení o převtělování duší. Člověk je jim úlomkem
Boha, je kusem Boží podstaty, od Boha vyšel a po dlouhé a slo
žité pouti se k němu vrací, aby s ním splynul. Člověk, jak oni
říkají »ego«, odkládá po smrti pozemské tělo a rodí se v novém,
jiném těle. Postupně pak odkládá i ostatní těla, až nakonec splní
svůj úkol, svůj osud, kterému říkají po indickém vzoru »karma«
a vrací se k Bohu.
Zvláštní úlohu mají v theosofickém hnutí t. zv. mahatmové (in
dické slovo). Je to jakási okultní, tajemná hierarchie, která du
chovně vede lidstvo. Oni se nacházejí v duchovním vývoji na
onom stupni, kam ostatní lidstvo postupným převtěiováním dojde
až po tisíciletích. Toto jakési kněžstvo, pomáhá lidstvu na cestě
k vnitřnímu osvícení. Pomáhají jim k charakterovým dokonalo
stem, jakož i k duchovním a okultním schopnostem a školí je
tak ve škole lidskosti. Jak vidno, zdrojem náboženského života je
jim osvícení, okultní chápání, mystické nadpřirozené stavy, nikoli
náboženské vzdělání nebo mravní hodnoty. Ty jsou až druhotným
zjevem.
Křesťanství u lidí nepředpokládá takových tajuplných schopností
a přece je vedejistě a bezpečně k Bohu. Podle křesťanského uče
ní nejsme částí Boha, ale přesto nás Bůh neskonale miluje, jsme
mu podobní a Bůh se zalíbením sídlí v našich srdcích, aby si
je přetvořoval a připodobňoval své dokonalosti. Kdlc.

Z DOMOVA.

T
Opat královské kanonie řádu Premonstrátů na Straho
vě,Jeho.Milostnejdp.Dr.MethodJan Zavoral
zesnul v Pánu po delší nemoci 26. června ve věku 80 let
a byl 30. června uložen k věčnému odpočinku na řádo
vém hřbitově v Nebušicích u Prahy. Vzpomeňte jej ve
svých modlitbách!

Dne 7. června t. r. zemřel ve věku 77 let a ve čtvrtek 11, června
byl na olšanských hřbitovech pochován do rodinné hrobky pan
Rudolf Winter, vrchní soudní rada v. v., prvý předseda Sdružení
katoiické inteligence po jeho ustavení, jehož duchovním pokra
čovatelem je Svatováclavská Liga, která v Pánu zesnulého čítala
rovněž mezi své činné členy. — R.. p.!

Všichni, kdož navštíví Starou Boleslav, ať jako poutníci, či jen
jako turisté, nechť neopomenou shlédnouti Síň památek umístě
nou v městské věži na náměstí. Budou překvapeni pečlivým
uspořádáním jednotlivých částí a vkusnou úpravou místností,
svědčí o piném porozumění pro lento úsek propagace St. Bo
leslavě a jejího významu v náboženských dějinách naší vlasti. K«.

Ústavní péče Charity v arcidiecési olomoucké. Arcidiecésní Cha
rita v Olomouci slaví právě jubilem 20letéhotrvání. Za tu dobu
vyšinula se na nejmohutnější cháritní organisaci v Protektorátě
Čechy a Morava jak počlem organisovaného členstva, tak sítí
svých pobočných spolků farních i okresních a mohutnýmkádrem
sdružených odborných ústavů pro sociální a zdravotní péči. Tyto
ústavy se člení na úseky: péče o nemluvňata, dětské denní opa
trovny včetně žňových útulků, sirotčince, ústavy pro mrzáčky,
epileptiky, encefalitiky, slabomyslné, starobince a chudobince,
ozdravovny, prázdnin. kolonie a student. domovy, nemocnice
soukromé a socrální domy a zřízení pro pomocnice v domácnosti
a pracující dorost učňovský.
Výkaz péče těchto ústavů za rok 1941 je jak potěšitelný, tak
poučný: všechny tyto ústavy přijaly do své péče nově 4233 cho
vanců obého pohlaví, během roku propustily 3.878, v trvalé péči
zůstalo jich 2.885. Věrny své staleté tradici rozdaly tyto ústavy
jak u fortny v ústavní jídelně vloni 5.430 osobám zcela zdarma
18.362 porcí a snídaní, 68.754 cbědů a 12.932 večeří kromě dal
ších 154.753 porcí, za které ve svých vyvařovnách přijaly mírnou
úhradu. Do domácností a podniků umístily tyto ústavy 570
pomocnic v domácnosti. Náklad na neplacenou stravovací péči
obnášel K 303.893. — V podomní a mimoústavní péči ošetřovné
zvýšily ústavy svůj výkon velmi podstatně: ošetřovaly v nemoci
celkem 11.138 chudých nemocných, vykonaly u nich 97.629 ná
vštěv, 6.716 celých půldnů a 5.301 noční službu. Náklad na tuto
ošetřovnou bezplatnou službu, spojenou 1i se sociální pomocí
obnášel K 194.731.— Pomocí dobrodinců rozdaly ústavy chudým
1924 kusů šatstva, prádla a obuvi, noclehů zdarma poskytly
3.009 kromě dalších 4.361, za které přijaly mírnou úhradu. Pe
něžní hodnota tohoto tělesného milosrdenství obnášela částku
K 85.732. — V rámci duchovního milosrdenství rozdaly celkem
30.994 knih, časopisů a brožůr
Náklad celkový za vydržování ústavních chovanců, provoz a
ústavní investice obnášel v uplynulém roce částku K 10,760.412.
Těchto skoro 11 milionů korun výmluvně svědčí o významu jed
noho úseku péče ústavní, kterým se katol. Charita v Olomoucké
arcidiecésí zasloužila o trpící bližní.

Péče moravských Okresních Charit. Po zřízení Národní pomoci
a ustavení její okresních pomocných výborů (OPV) přistoupila
moravská Charita v části olomoucké arcidiecése k vybudování
nového organisačního článku — k založení svých okresních po
bočných spolků zv. Okresní Charita. Učinila tak do dnešního
dne ve 23 okresích, v nichž postupně zřídiia a zřizuje charitní
stanice s úřadovnou a staničním důvěrníkem(cí) jako výkonným
orgánem. Po 3leté zkušenosti se ukázal tento nový organis. článek
vývorným prostředkem jak pro činnou spolupráci s OPV Nár. po
moci, tak Míst. pom. výb., Ligou proti tuberkulose a j. dobro
volným! i veřejnými orgány soc- a zdrav. péče v okrese, tak i do
konalým pojítkem mezi Arcidiecésní Charitou v Olomouci jako
ústředím a, jeho 360ti pobočnými spolky zvanými Farní Charita.
Výkaz péče Okr. Charit za r. 1941 uvádí z 19ti těchto spolkůtyto
skutečnosti: Sdružovaly koncem r. 1941 celkem 360 Far. Charit; 92
ústavů a 6 jiných charit. zařízení. Presidiálních schůzí vykonaly
151, organisačních, průpravných a ošetřovatel. kursů okresních
20, kursů ve Farních Charitách 8. Listovních zásilek přijaly 7.841,
odeslaly 12.639, staniční důvěrníci(ce) vykonali 1.522 intervencí
a v úřadovně okresní charitní stanice přijali 3.952 návštěv.
S pomocí Arcidiecésní Charity a povolením býv. ministerstva
obchodu provedly v zimním a jarním období 1941/42 rozsáhlou
ošacovací akci nákladem přes K 83.964.—, ve zřízených vyva
řovnách a z přídělů OPV prováděly akce stravovací nákladem
přes K 135.411—. Velikou péči věnovaly zřizování ošetřovatel
ských stanic okresních i farních, vybavení těchto stanic potřeb
nými léky, obvazy a j. pomůckami a na provádění této péče o
chudé a nemocné v rodinách vynaložily celkem K 48.491.—. Na
jednorázových podporách jedincům i rodinám potřebným vydaly
částku K 53.715.—,na podporách a zálohách sdruženým Farním
Charitáma charit. ústavům vydaly K 137.335.—,jejich provozní
náklady na vlastní ústavy, vydržování chovanců v nich, umísťo
vání dětí do ústavů a prázdninové péče v koloniích nebo rodi
nách vyžádaly si nákladu v částce K 233.247.—, veškerá ostatní
péče, celoroční provoz charit. stanic, náklady kursů, stipendia.
školení pracovníků a j- si vyžádaly částky K 182.145.—. Celkové
výdaje za r. 1941 obnášely K 877.104.—.
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LITERATURA.
> osudy a novým posláním Velehradu po odchodu cisterciátů
seznamuje svérázným způsobem kniha Františka Cinka
»Velehrad víry« (Olomouc, Lidové knihkupectví a nakladatelství,
1936. Stran 759 a obrazové přílohy. Brož. K 50.—). Jsou to »du
>hovní dějiny Velehradu«, jak zní podtitul. Spíše než soustavné
a hotové zpracování vidíme ovšem v tomto díle kroniku událostí,
snůšku zápisků, poznámkových útržků, dokumentů, zpráv, dojmů,
jvah. Často je zřejmé, že tu mluví především zanícený kazaiel,
náboženský horlitel — a pak teprve historik. Podobně jako
eště rozměrnější spis Cinkův o arcibiskupu Stojanovi
ařináší i tato obsáhlá studie, s velikou pílí a pietou se
itavená, spoustu materiálu, který může být v danou chvíli uži
ečný — materiálu k veškerým našim náboženským dějinám v mi
inuléma tomto století. Myšlenkový a citový vztah k duchovnímu
»dkazu cyrilometodějskému, tak nadšeně obnovovaný, to je Ve
ehrad víry, pokračování v práci a snahách našich svatých věro
zvěstů. V prvních kapitolách se zabývá spisovatel krátce dějina
ni starého Velehradua kultu cyrilometodějského a poučuje pak
lůkladněji o době, kam už Hurtovo vyprávění nesahá: o ponížení
»osvátného místa po zrušení konventu, o velehradských fará
ích, o renesanci cyriiometodějské úcty v moravských diecésích,
> obnovování památek a slavných jubilejních oslavách v 60. le
ech, o rozmachu cyrilometodějské ideje. mezi moravským kněž
tvem, o jubilejním roce 1885, o působeníjesuitů na Velehradě,
>poutích a jiných shromážděních, jimiž se stal Velehradnad jiné
rýznačným střediskem náboženského života. Autorův výklad o
'Šem, co se tu dálo, s pečlivými záznamy všech okolností a
ednotlivostí nás provází až do Času nejnovějších velkorysých
»prav.

Č blížícímu se svátku sv. Cyrila a Metoděje poskytne Hurtova
ještě více ovšem Cinkova kniha množství látky k úvahám a

»řemýšlení, a také k přednáškám, kázáním a promluvám. Obě
líla expeduje nakladatelství »Velehrad« v Olomouci, Goeringo
'o n. 16. — ně—

Nastala svatodušní doba (Duchovní čtení pro prvních devět ne
lěl svatodušních. Str. 32, K 2.—.) — Knížečka, psaná s láskou a
nalostí, bude dobrou pomocnicí v duchovní správě pro ty, kdož
„ro nemoc nebo jinou závažnou příčinu nemohou na mši sv.
>odává stručný obsah nedělních a svátečních sv. čtení, na která
lavazuje poučení liturgické a látku k duchovní četbě nebo roz
ímání. Jasný sloh je předností brožury, která se hodí za du
hovní četbu všem, kdo chtí opravdověji žíti s Církví. Vydalo
rakladatelství »Velehraď« v OlomouciJocentDr.JanMerell| Starokřesťanskéapokryfy.Vydalo
akladatelství »Vyšehrad«, Praha II. Str. 44, cena 15 K. Známý
'dborník, jehož rozhlasové přednášky v programu Katolické
kce těšily se vždy velikému zájmu, shrnul v této knížce ve
kratce vše, co je známo o napodobení pravých knih Nového zá
ona čili o apokryfech a nezapsaných výrocích připisovaných
'pasiteli (t. zv. agrafy). Merellovo zpracování není nijakým uče
ým pojednáním, jež by snad bylo vyhrazeno jen vybranému
ruhu zájemců. To, co bylo předností autorových přednášek

rozhlase, totiž lidové podání a dokonalá výstižnost tematu, je
achováno i v této studii, jejíž četba vykoná svoje poslání u
šech, kdo se o toto odvětví biblické literatury zajímají. Je to,
okud známo, prvý pokus, který se plně zdařil. Kk.

R. Malá Tajemná píseň. 2. vydání. Praha, Vyšehrad, 1942.
tran 304. Brož. K 54.—. — Novédílo -J R. Malé nečteme jako
omán, ztvárňující Život a myšlenku v ději, nýbrž jako kulturně

| s- n
historickou kresbu a drobnopisné Svěděctví o myšlenkách a tou
hách vzdělance let devadesátých. Malíř František Kalina, hrdina
románu, nebo spíše přijímatel a reproduktor myšlenek své doby,
je mučen touhou po uměleckém vyjádření svého snu o kráse.
Touží po původní radosti tvoření jistě velmi opravdově, avšak
jeho myšlenky a city mají ráz druhotnosti; nevybuchují samo
rostlým výrazem, nýbrž likvidují se falešným pathosem citátu.
Malíř Kalina je prosáklý ovzduším své doby. Žije intelektem a
intelektuální citovostí. Proto věší se na něho všechny dobré
myšlenky a úmysly a rozčeřují citovou periferii osobnosti, jejíž
Ohnisko však nepostřehujeme“ Není vyjádřeno ani činy, které
tvoří život a charakter zevnitř, spontánně, ani bezprostředním
gestem, ani vlastním přízvukem jazyka. Pasivní hrdina, dítě své
ho věku, utopené v přemíře dojmů. Svou vnitřní příbuznost s ma
lířem Kalinou a s jeho dobou prozrazuje autorka nejen svou
zálibou v dobře promyšlených metaforách, ale především právě
tou mnohostí neodbytných intelektuálních dojmů, nutících k úva
hám, bolestivou citlivostí a uměleckou snivostí. Čteme-li toto dílo
jako kulturní svědectví, pak to jistě není vadou. F. M.
Univ. prof. Dr. Julius Komárek: Neznámá tvář Prahy.
Zvířata ve velkoměstě. Živé vědy sv. 5. Praha, Čin, 1941. Str. 228.
Brož. K 44.—. — Kniha, jež podobným způsobem nebyla dosud
napsána, seznamuje nás se životem zvířat ve velkém městě.
Vynikající zoolog provádí čtenáře jednotlivými částmi Prahy a
odhaluje zároveň jejich rozsáhlý živočišný svět. Praha již od své
ho založení byla vítaným útočištěm němé tváři, neboť pražský
člověk je znám jako dobrý přítel zvířat. Samotné město přispívá
svým vzhledem k tomu, že je zvířata ráda vyhledávají. Zvláště
pražské sady, říční ostrovy, odlehlá zákoutí a staré stavby jsou
jimi oblíbena. Mnohá ze zvířat známe, ale většina jich uniká na
šemu pozorování. Během let nastalo v pražské živočišné říši
mnoho změn. Příčinou je vzrůstající modernisace města, jež sice
lidem vyhovuje, ale některá zvířata ochuzuje o jejich útulek. Je
to pochopitelné, uvažujeme-li o rázu dnešních velkoměstských
budov a ulic. Zvířata, jež byla takto zbavena svého existenční
ho prostředí, město opustila, avšak jiné pozvolna přivykla a se
trvala. Za odcházející „získala Praha nové tvory, pro které zna
mená ideální místo k pobytu, neboť jimposkytuje větší bezpeč
nost a snadnější možnost obživy, než je tomu ve volné přírodě.
Velkoměsto tedy nezapuzuje živých tvorů, nýbrž je i přes svoji
modernisaci jejich hledaným útulkem a nemá se proto na ně při
provádění rozličných úprav zapomínati. A. K.
Doc. Dr. Bohumil Sekla: Dědičné zdraví- Kniha pro život
sv. 3. Praha, Čin, 1941. Str. 223. Brož. K 40.—. — Úkolem této
knížky je snaha objasniti laikovi význam nauky o dědičnosti
(genetiky) pro jeho vlastní zdraví i pro zdraví jeho potomstva.
Aby kniha obsahově byla přístupnou nejširším vrstvám čtenářů,
podává její autor nejdříve povšechný výklad nauky o dědičnosti,
neboť základní výsledky pokusné genetiky, jejíž zakladatelem je
brněnský augustinián Řehoř Mendel, byly vodítkem při studiu
dědičnosti u člověka. Dnes tvoří již tato věda důležitou složku
moderního lékařství, třebaže nevíme ještě o těchto otázkách vše.
Poslední dobou dosáhla genetika značných pokroků, jež zasá
hují velmi hluboko do biologie a mají velký význam praktický.
Podle genetických zákonů dostává každý z nás od rodičů vlohy
(gény) pro určité vlastnosti, které jsou dědičné. Nositelem těch
to génů jsou chromosomy v jádře buněčném. Různou kombinací
génových složek je určena nejen tělesná stavba člověka, ale i
jeho duševní vlastnosti. Je tedy možno podle výsledků nauky o
dědičnosti říci rodičům, jaké schopnosti budou míti jejich děti
a zároveň jak je možno čeliti dědičnosti, zvláště v oboru zdra
votnickém. Má proto genetika důležitost i pro celý národ, neboť
se stará o dokonalý vývoj jeho dorostu. A. K.

PŘÍŠTÍ ČÍSLO „„KATOLÍKA'' VYJDE 15. ZÁŘÍ T. R.
Dobrovolné příspěvky na vydávání časopisu jsou vítány a budou, pokud si to dárce výslovně nezakáže, kvitovány.
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