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Úvod.

“Kamž nezavítá nemoc, hořký ten host ? Navštíví chudou

chýši a skromnou komůrku, ale vyhlédne sobě i vábný leto
hrádek a najde si přístup i do nádherného paláce. Zastaví se
třebas jen na krátko a ustoupí vrácenému zdraví, ale usadí
se i trvale a přivolá smrt. A nikde & nikdy není člověk před

nemocí jist . . .

Avšak nemoc nepřichází maně; jestit poslem Boha ksobě
nás volajícího a důležitým činitelem v příčině naší věčné spásy.

Jak rozhodnou tu jest nemoc, zvláště ta poslední — před smrtí!

Tu možno mnoho napraviti, mnohým ctnostem se přiučiti,
velikých zásluh si nashromážditi; možno celou věčnost si získati,
ale ji i ztratiti . . .

Proto jest nejvýš potřebno, aby nemocný dobře věděl,
čím mu nemoc býti má, ale i člověk zdravý má pohlížeti na

nemoc ve světle sv. naší víry.

Ivykonal zajisté velice záslužnou práci farář diecése Se—
kavskéFerdinand Ziervogel, že vesvémspise »Der barm
herzige Samaritán: pro poučeníi útěchu všechnemocných
i jejich ošetřovatelů s neobyčejnou píli snesl a vhodnými příklady
doložil všechno, co se stanoviska sv. víry o nemoci a smrti
vůbec uvésti lze. A jest rovněž velmi záslužno, že ředitel bisk.

semináře v Král. Hradci, nynější papežský prelát Monsgr.
Antonín Suchá nek, před více lety již podnět dal, by vý
tečný spis Ziervogelův zčeštěn byl. Práci tu provedlo postupně
několik tehdejšíchbohoslovcův v Král. Hradci, kteří nyní jednak
ve správě duchovní jednak v jiném povolání kněžském zdárně



působí. Buďtež jim za to zde díky tímto vzdáný a těm, kteří

z nich zatím již zemřeli, vděčnágbud' pamět! Překlad jimi obě
tavě vypracovaný byl nýni tu á'ftam zkrácen i poopraven ředi
telem Dědictví, kterýž i sám upravil VI. díl této knihy »Mo

dlitbý pro nemocnéc, dosud nezčeštěný.
A tak vznikl objemný podíl, který správa Dědictví sv.

Jana Nep. na r. 1905 členům podává a kterýmž se jim, jak
doufá, zajisté zavděčí, a to tím více, že podobné obšírné knihy

pro poučení nemocných a jejich ošetřovatelů dosud vůbec ne—

máme. Byla sice r. 1846 v Litoměřicích tehdejším biskupem
Augustinem Bartol. Hille vydána»Poučná i modli
tební knížka pro nemocné a umírajícic, ale menší
knížka ta, švabachem tištěná, jest málo již po ruce a proto
se jevila potřeba, aby knihou vhodnější nahrazena byla. A k tomu

sloužiti má tento letošní podíl Dědictví.
Správa Dědictví nemá snažnějšího přání, než aby cenný

podíl ten, při jehož vydání nešeti-eno nákladu, co nejhojnějšího
rožšíření došel, aby vnikl do každé domácnosti katolické a

stal se — pro zdravé i nemocné — hojným zdrojem nábo—

ženského vzdělání, vítaným rádcem i milým vůdcem jich na

cestě věčné spásy.

Správa Didictví sv. J ana Neil.



PŘEDMLUVA.

%

V známém evangeliu na neděli 12. po sv. Duchu čte se
(Luk. 10, 25—37):

».Iednou přistoupil k Pánu Ježíšovi jeden v zákoně učený,
pokoušeje ho, & řka: Mistře, co číně, život věčný obdržím? Ale
on řekl k němu: V zákoně co jest psáno, kterak čteš? Un
odpověděv řekl: Milovati budeš Pána Boha svého z celého
srdce svého, a z celé duše své, a ze vší sily své, i ze vši mysli
své, & bližního svého jako sebe samého. Iřekl mu .ležíš: Právě
jsi (.udpověděl: to čiň, & živ budeš. On pak, chtěje se sám
ospravedlniti, řekl k Ježíšovi: A kdo jest inůj bližní? ] ujav
se toho Ježíš řekl: Člověk jeden sstupoval z Jerusaleina do
Jericha & upadl mezi lotry, kteříž i obloupili ho, & zranivše,
odešli, odpolu živého nechavše. [ přihodilo se, že kněz jeden
šel touž cestou, & uzřev jej, pominul. Též i levita, když byl
u toho místa & uzřel ho, pominul. Samaritán pak jeden cestou
se bei-a, přišel k němu, & uzi-ev jej, milosrdenstvím hnut jest.
A přistoupiv, ovázal rány jeho, naliv oleje a vína; & vloživ ho
na hovado své, vedl do hospody a měl o něj péči. A druhého
dne vyňav dva peníze, dal hospodáři & řekl: Měj o něj péči:
& cožkoliv nad to vynaložíš, já když se vrátím, zaplatím tobě.
Kdo z těch tří zdá se tobě bližním býti tomu, kterýž upadl
mezi lou-y? A on řekl: 'l'en, kterýž mu prokázal milosrdenství.
l řekl jemu Ježiš: .ldi, i ty ěiň pUtlUl)llě.<

l



V tomto velice poučném podobenství Božského Mistra
jsou naznačeny hlavní rysy křesťanské knihy pro nemocné.

Zraněný a na cestě ležící pocestný jest nemocný. Jak
sv. Pavel uči, jsme všickni poutníky k nebi. Na této pouti
stává se často, že člověk zraněn bývá na těle nemocí a na
duši pak hříchem a rozličným trudem. l'řispéti takovému zraně—
nému, aby buď z neduhu svého byl vyléčen, neli aby se šťastně
ilo věčnosti blažené dostal, jest úkolem této knihy, která u ne
mocného zastávati má misto milosrdného Samaritána.

A dle vzoru, jak nám jej sám Božský Spasitel podal,
bude v této knize nejprvé řeč o milosrdném Samaritánu, t.j.
o těch, kteří nemocné ošetřují; pak bude jeho působeni a po
čínání si blíže naznačeno. Dle toho rozvrženo jest dílo toto na
šest dílů.

I. Ošetřování nemocných. Samaritán přišedk zraněnému,
a uzřev jej milosrdenstvím hnut jest a měl o něj péči. — ljsou
obsahem první části potřebná a užitečná poučení pro ty, kteří
nemocné ošetřují a milosrdnému Samaritánu se podobati mají.

ll. Škola pro nemocné. Samaritán ovázal očištěné rány
zraněného pocestného. — Očištění ran, které nemocnému hřích
zasadil, a to dostatečným poučením, jak se má nemocný cho—
vati před, při a po přijetí sv. svátostí, jest úkolem druhé. části
této knihy.

III. Útěcha pro nemocné. Samaritán nalil oleje do ran
položivého pocestného a hleděl bolesti jeho zmírniti. ——Dle
toho hledí se v třetí části této knihy podati nemocnému olej
útěchy; a on nalezne v ní skutečně útěchy v bolestech svých
vnějších i vnitřních.

IV. Ozdoba nemocných. Samaritán nalil vína v rány
poutníka, kterého nalezl na cestě do Jericha, aby ho k další
cestě schopným učinil a posilnil. — Posilnění neboli pobidka
k těm ctnostem, jež jsou ozdobou duše Boha milující a kte
rými nemocný vyzdoben býti musí, by mohl přijat býli v síň
svatební na nebesích, jest předmětem čtvrté části.

V. Zrcadlo pro nemocné. Samaritán vložil nemocného
na hovado své. — Hovádko, které má nemocnému na cestě
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k dokonalosti křesťanské sloužiti, jest dobrý příklad. Jím člověk
k dobrému mocně bývá povzbuzován. Proto se v páté části
nénmcnému před oči staví vhodné příklady k následování.

Vl. Modlitby pro nemocné. Samaritán vedl zraněného
do hoSpody, dal jej hOSpodáři a řekl: »Měj o něj péči.: — ()d—

poručení a odevzdání nemocného Bohu — nejlepšímu lékaři —
aby milostí svou ubohého zraněného poutníka pozemského,
když se k němu u vroucí modlitbě blíží, úplně uzdravil, a jemu
jednou místečka v nebeské hospodě popřáti ráčil, jest před
mětem posledního dílu této knihy. V té podává se sbírka zbož
ných modliteb pro nemocné, sebraných ze Spisů světců a světlo
Božích a jiných zbožných duši.

ač
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Díl první.

Ošetřování nemoenýeh.
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Křesťanský ošetřovatel.

() jeho velkých zásluhách a. potřebných vlastnostech, jakož
i o pohnntkách k ochotnémn ošetřování nemocných.

!. Ošetřování nemocných je nejzáslužnějším dílem křesťanského
milosrdenství.

'l'<a.ždý katolický ki-est'an dobře ví, že víru svou také skutky
osvědčovati musime; nebo jako tělo bez duše mrtvé jest (Jak.
2, 2ti.), tak také víra bez skutků mrtvá jest a nepostačí
k dosažení života věčného. lložsky' náš Učitel důtklivě žádá,
bychom dobr-ě skutky konali, an dí: »Tak svčť světlo vaše před
lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest
v nebesíclu (Mat. 5, IC.). Proto i napomíná nás sv. Pavel:
»llobrč činice neustávejme.: (Gal. (3, €).).

Mezi všemi dobrými skutkynení však záslužnějšího skutku
nad ošetřování nemocných, neboť to zahrnuje v sobě všecky
skutky jak duchovního tak tělesného milosrdenství. Uveďme si
jen na pamětí skutky ty a pí-isvědčimctomu. Jsouť skutky ony:
]. Lačné krmili, 2. žízm'vé napájetz'. A kdo nejčastějikrmí
lačné, napájí žíznivť- ne-li křesťanský ošetřovatel nemocných?
Není—ližnasycování a napájení to mnohem nepříjemnějšínež—li
krmiti a napájeti člověka zdravého? Nemocnému nechutná brzy
to, brzy ono; jest nespokojen s tím, co se mu podává, žízeň
často ho trápí tak, že musí ošetřovatel i v noci častěji vstátí,
aby mu podal bud' chladícího nápoje nebo potřebného léku.
3. Pocestně do domu přijímati. Nebere-li ošetřovatelubíra—
jícího se k věčnosti pod svou ochranu ? Mnohdy všickni nemocného
opouštějí, jen ošetřovatel u něj zůstává, aby mu sloužil a jej
ošetřoval. 4. Nahé odívati. Jak často podává křesťanský oše—
třovatel nemocnému čisté prádlo jak na lůžko tak na tělo, a
jakých přitom zakouší nepříjemností!5. Nemocné navštěvovali.
On dlí stále. u nemocměho. 6. I'ězně vysvobozovaii. Kdo více
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se stará oto, aby nemocný vysvobozen byl z nemoci, toho prá
vého žaláře, než-li ošetřovatel, a kdo bývá příčinou, že duše
nemocného šťastně se ubírá z vězení těla k nebeské. vlasti, ne-li
křesťanský ošetřovatel nemocných? Vždyť on napomínáchorého
k trpělivosti, k odevzdanosti do vůle Boží, a káže-li potřeba,
dává jej zaopatřovati. 7. Zemřelé uctivě pochovávali. Právě
ošetřovatel nejvíce se stará o zen'iřelého. Umývá jej, obléká, do
rakve ukládá. u něho noční hlídku koná a konečně k hrobu

ho d0provází. Neži skutky duchovního milosrdenství koná takový
ošetřovatel nemocných. Jsou to: I . Hřešící trestati. Ošetřovátel
laskavě kárá nemocného, slyší-li, že proti Bohu roptá neb
jinak svou netrpělivost na jevo dává. 2. Neumělé učili. l'oně
vadž rozum i pamět nemocného často bývají oslabeny, po
máhá mu ošetřovatel laskavým poučováním nebo čtením ná
božných knih. Chybujícím dobře radili. (')šetřovateldává
mu radu, jak by měl vykonat sv. zpověď, sestaviti poslední vůli,
a je-li nemocný v nějakých větších pochybnostech, volá k němu
duchovního Správce. 4. Zarmoucené těšili. (')šetřovatel ta'—šíza
jisté nemocného, je-li zarmoucen nad svým neduhem neb dlouhou
nemocí neb nad hříchy svými, leká-li se smrtí a soudu; mluví
s ním o lásce a zásluhách Ježíše Krista aradostech nebeských.
5. P'rotz'venství trpělivě snášetž. 6. Ublz'žujícim mile od
pouštěii. Jak často naskytá se křesťanskému ošetřovateli no
mocných příležitost tyto dva skutky duchovního milosrdenství
konati! Jak často uráží ho třeba nemocný, jak bývá k němu
neuznalým! 7. Za živé í mrtvé se modlili. Ošetřovath modlí
se za svého nemocného, aby mu Bůh dal trpělivost, sílu a od
puštění hříchů, a když pak umře, modlí se za pokoj a spásu
duše jeho.

Proto vhodně nazývá sv. Filip Neri nemocnice »duchovními
doly zlatými; poněvadž si můžeme návštěvou, potěchou noše
třováním nemocných velikých zásluh pro nebe získati. .\no,
Kristus Pán sám ujišťuje, že ty věřící, kteří skutky milosrdné
konají, v poslední den před celým světem pochválí a do nebe
pozve, an jim řekne: »Pojd'tc požehnání Otce mého, vládnou—
královstvím vám připraveným od ustanovení svi-tá, . . . nebo
jsem byl nemocen a navštívili jste mne.: (Mat. 2:3, 34. 36..

Pamětliv tohoto výroku Páně praví sv. Řehoř Nissánský:
»Ačkoliv všem lidem máme dobře raditi a přispívati, přece nc—
mocny'in máme především pomáhatiw A sv. Bernard dokládá.
že každá sebe menší služba nemocnému prokázaná je »semenemc
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pro věčnost. 'I'i, kteří rádi nemocným pomáhají, jsou pravymi
učedníky Kristovými, podobají se andělům strážným, v nich
přebývá duch Boží. »(Jhcete-li věděti, jaky duch v některéobci
panuje, ptejte. se, jak se tam chovají k nemocnymc, řikával
P. Antonín 'l'orres. Blahoslavení mil0srdni, nebot oni milosrdenství
dojdou. »Milosrdenství jeste, dle sv. (lhrysostoma, »okrasa víry
& usmíření hříchůc. Nadšeny touto útěchyplnou pravdou věno—
valy se zbožné duše všech věků péči o nemocné a obětovaly
péčité svou svobodu, život izdraví. Sv. Ludvík, král Francouzský,
sv. Brigita, šlechtična Švédská & jiné vznešené osoby milovaly
nemocné & Opatrovaly je, myly jim nohy. čistily jejich vředy
& hděly u nich dnem i nocí. Kdo byseneobdivovalsv.-Vincenci
z Pauly, ktery celý svůj život zasvětil službě nemocných?
V snaze této jej následují duchovní dcery jeho: milosrdné sestry.
Kdož by neznal obětavé jejich lásky neb neslyšel o něžnych
službách, které trpícím lidem prokazují? — V tomť viz pravy
triumf lásky k bližnímu, kterou Kristus Pán tak důtklivě ilo—
poroučí.

Příklady.
1. Sv. Jan z Boha prosil dlouhý čas Bohorodičku, Pannu

Marii, aby mu nějakým způsobem ukázala, co by Synu jejímu
bylo nejmilejším. Konečně zjevila se mu Panna Maria & poru—
čila, aby založil řád k ošetřování nemocných. A tak se stalo.
Rád ten Milosrdných bratří má za úkol ošetřovati nemocné.
Nelze ani vypsati, jakou láskou zakladatel řádu toho k nemoc
nym lnul. Jednou zuřil v španělském městě Granadě veliky
požár, kterýž inemocnici zachvátil. Sv. Jan velmi starostliv
o nemocné své, vběhl do nejprudšího ohně, vynášel nemocné
a churavé, aniž by mu plameny byly ublížily. Ještě podivnější
byla jeho smrt. Když se poslední hodina jeho blížila, vstal
z lůžka svého, ač byl velmi sláb, klekl na zemi, objímal sv.
kříž & líbaje jej vypustil duši. Šest plny'chhodinzůstal bezduch
klečeti na zemi k největšímu úžasu celé Granady, až mu ko—
nečně kříž mocí byl vyňat.

2. Sv. Maří Magdalena z Pazzis říkávala, že je mnohem
spokojenější, může-li bližním sloužiti, než když jen rozjímavy
život vede; audávala tohopříčinu tu: »Rozjímám—li,pomahá Bůh
mně; sloužím-li však bližnímu, pomahám já Pánu Bohu, neboť
Božsky Spasitel nás ujištuje, že co bližnímu činíme, jemu samému
činímelc

3. Když Kamil z Lellis, jenž celý svůj život obsluze ne
mocny'ch věnoval, na smrtelném lůžku byl, pravil ke svým du
chovním bratřím: »Štěstí, kterého očekávám, je tak velké, že se
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mi všecky bolesti a traipcní pravými radostmi býti zdají“
A když uslyší—l,že. lékařovo nedávají nm žadné naděje na uzdravan
usmíval se blaženě a vzývaje jména .ložíš a Maria, tiše zemřel.
Hle, bratře a sestru v Kristu! I ty tak jednou hlazení"- skOnaš.
budeš-li ochotně nemocným sloužiti!

í. .laké hojnosti požehnání nebes ton můžeočokávati, kdo
v duchu lasky nemocné ošetřuje ! Alquirinus, mnich z (Jlaravallc,
snažil se tak nemocné ošetřovati že se ran jejich dotýkal, jakoby
to byly perly drahocenné. Bíih nejen že lásku tohoto bratra
vnitřní útěchou odměňoval a zapach ran nemocných v milou
vůni mu proměnoval, ale ukázal na konec jeho života, jak mu
příjcmna byla ta jeho péče o nemocné. Alquirinus, ač smrti
blízek, byl přece klidný a veselý a zdálo se, že žádných bolestí
necítí, ač nemoc jeho byla dlouhá atrapná. Opat divě se tomu,
poručil mu, aby zjevil příčinu své radosti v nebeZpéčí smrti,
načež mnich odpověděl: »Věz tcdy, otče, že se mi l'e'm Ježíš
zjevil a že mne ujistil o mém Spasení, a pozval mne., abych
políbil jeho sv. rany, které jsem tak často a tak rád na jeho
služebnících čistil, obvazoval, hojil! Jak bych se neměl radovati,
věda jistě, že této noci, až bratři naši v kůru Bohu žalmy pěti
budou, duše má do nebe se odebéř'c'Pc A co předpověděl, vy
plnilo se do slova!

2. 0 nejpřednějších vlastnostech křesťanského ošetřovatele
nemocných.

Sv. Bernardín z Feltri, byv tázán, jaka kniha by nemocným
a jejich ošetřovatelům dana býti měla, odpověděl: »V nemocnici
každé arcit ma býti všem dána knížka, aby věděli, jak si
mají počínati. V knize pro nemocné může státi pouze: »Ti-pč—
livost, trpělivost, trpělivost, a v knížce pro ošetřovatele: »Láska,
láska, láskaic Každý pak at činí, co v jeho vlastní knize
stojí, a ať nenahlédá do knihy druhého. Nebo, bude-li nemocný
ošetřovateli vytýkati: »Kdeje tvá láska?: a zapomene—lipři tom
sám na trpělivost, &bude-li ošetřovatel vyčítati nemocnému : »Kde
je tvá trpělivost,: a sám zapomene na lásku, pak oba dva podobní
budou žákům, kteří na místě, aby se z vlastních knih svým
úlohám učili, jeden druhému do učebnice nahlíží, ničemu
se nenaučí a pak ovšem trestu docházejí. Každý tedy ať ve
své vlastní knize čte, aby se učil jednak nemocný nedostatky
ošetřovatele snášeti, a jednak ošetřovatel všecku lásku svou ne
mocnému věnovati. Tak jediné budou moci očekávati, že Pán
Ježíš bude s nimi, se svým krásným a sladkým pozdravem:
»Pokoj vám!: a že je jednou korunou slavy ověnčí!
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První tedy vlastností křest. ošetřovatele nemocných má
býti dle sv. Bernardina láska; v ní všecky ostatní vlastnosti
jsou zahrnuty. 'l'éto lásce učil 'l'án Ježíš řka: »Milovati budeš
bližního svého jako sebe samého.: (Mat. 19., Hl.) A na jiném
místě: » 'šecko tehdy, cokoliv chcete, aby vám lide činili, i vy
čiňte jim (Mat. 7, 12). A zdaliž sám Pán Ježíš nevyhledával
nemocných, zdaž jich netěšilaneuzdravoval' na těle i na duši?
Včem pak láska tato záleží, učí sv. Augustin, an dí: Bližního pro
Hoha milovali jest., jemu ve všem sloužiti, čeho potřebuje a co
v moci naší jestlc ——»l.áska nehledá, což jejího jest,: píše sv.
Pavel (|. Kor. lil, F).) Neslouží tedy nemocným jen pro časný
zisk, nýbrž pro Boha a pro Ježíše, který nás tak miloval, že
za nás krev svou na dřevě kříže obětoval. Blaze vám, kdož
nemocné ošetřujete, můžete—lise sv. Pavlem zvolati: »Láska
zajisté Kristova pudí nás!: (ll. Kor. 5, 14'.) Komu se ta
kove lásky nedostává, kdo jen z povinnosti a ne z lásky
k Bohu nemocným slouží, o tom platí, co dí sv. apoštol národů:
»Bych jazyky lidskými mluvil i andělskými, a lásky kdybych
neměl, byl bych jako měď zvučící, anebo zvonec znějící.
(I. Kor. 1:3, l.)

Příklady.
t. Jan rl'hebanský, poustevník, sloužil dvanáct let nemoc

nemu starci. Ačkoliv pilně a obratně svou povinnost konal,
a všemožně. se vynasnažoval, by se starci zavděčil, přece od něho
nikdy milého slova neslyšel, ale spíše mnohou výčitku. Jan však
toho nedbal, sloužilť z lásky k Bohu. Když pak stařec umíral,
a mnozí z poustevníků k němu návštěvou přišli, povolal ksobě
věrného a trpělivého Jana, uchopil jeho pravici a řekl po tři—
kráte. »Buď s Bohem, buď s Bohem, buď s Bohem !: To jest:
(liň i budoucně skutky dobré z lásky k Bohu a hledej jen
v jeho přízni útěchy, nikdy pak u lidí.: l'ak doporučil jej shro—
mážděným jakožto člověka trpělivého řka: »To není člověk, ale
anděl; nebot ačkoliv jsem mu po celých těch 12 let, co mne
nemocného ošetřuje, slova dobrého nedal, přece mi vždy rád
a ochotně sloužil.:

2. Sv. Johanna Františka z Chantalu milovala velmi chudé
a nemocné. V době hladu krmila nejen chudé své poddané, ale
i chudé z celé. krajiny. Ze všech stran 'sbíhali se k ní chudí
jako k starostlivě matce. A co více, ona poručila sluhům svým,
aby vyhledávali po vší krajině Opuštěné nemocné. a k ní je
přiváděli. Jednou přinesen byl muž, kterého nalezli u plotu
ležícího. Byl vředy pokryt tak, že hnus vzbuzoval u všech.
Johanna, paní 221etá, přijala ho jako nějaký vzácný dar
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nebe, vyčistila a vymyla jeho rány, a ošetřovala ho až do jeho
smrti. Umíraje pravil k ní neduživec: x()díněna vaše, dobrá
paní, bude jednou hojná, slyší-li Bůh modlitby chudy'ch. ».ldi
s Bohem,- odvětila světice objímajíc umírajícího, »hyl jsi v ŽÍlI
podoben Lazaru; a proto i duši tvou odnesou andělé do nebe !c
V tom okamžiku zemřel nemocny'. Johanna chtěla jej, vlast—
níma rukama pochovati, a když jí v tom bráněno bylo, aby
se snad nenakazila, řekla: »Nebojím se žádné nákazy, jediné
nákazy hříchu !( — Hleď, křesťansky ošetřovateli, tak mluví a
tak jedná křesťan mající pravou lásku.

Druhá vlastnost křest. ošetřovatelenemocny'chjest trpě
livost. »Přijímejte nemocnéc volá, sv. Pavel (1. Thess. 5, M),
trpělivě se mějte ke všem.: »Láska trpělivá jest . . . všecko
snáší . . . všeho trpělivě čeká.: (I. Kor. 13, '4—7.) Potlačuj tedy
všecku svou nevoli, snášej trpělivě všecky nepříjemnosti, jež
s ošetřovánim nemocny'ch nutně spojeny jsou, z lásky k Bohu.
Mrzutostí a nevolí v ničem si nepolepšíme, ale spíše si uškodíme.
Trpělivostí můžeš zadost činiti za hříchy své. Pros jen Boha
a on ti pomůže, zkouška ta bude ti zajisté, k užitku, vždyt:
»Trpělivost růže přináší.: »Stromy,c praví krásně sv. Augustin,
»trpí v zimě mnoho mrazem, sněhem a větrem, lupení opa
dává, větve odumírají: ale na jaře zase pučí, zelenají se, kvetou,
a ovoce přinášejí. Trp zmužile a trpělivost ti růže přinese.:
— Patř na Pána Ježíše a na jeho svaté; zdaž nedali nám
krásné vzory trpělivosti? — Sv. Magdalena z Pazzis říkávala:
»Ráda jsem, že ta, která mi ublížila, příležitost mi dává pro
Vykupitele mého něco trpěti..

Příklad.

Andrea, sestra z řádu Dominikánek, stížena byla rako
vinou, která tak zapáchala, že se každý od ní odvracel. Sv.
Kateřina Sienská vyžádala si, aby jí směla sloužiti, a skutečně
také vymy'vala a obvazovala ránu její, aniž by byla dávala
nějakou známku ošklivosti nad odporny'm zápachem, ačkoliv
již z počátku takřka byl nesnesitelny'm. Než nepřítel ďábel
vzbudil v nemocné Andree ducha nenávisti proti Kateřině, a
z nenávisti povstalo i zlé podezření, že Kateřina vede život ne—
mravny'. Podezření to šlo od úst k ústům, až konečně Kateřina
v té věci byla od představené vysly'chána. »Milostí Boží jsem dosud
pannou !: To byla jediná odpověď na všechny otázky. Nemocné
Andree se v ničem neospravedlňovala, ale jako dříve laskavě
ji ošetřovala. Tím byla nemocná tak dojata, že s pláčem vyznala,
že Kateřině činila bezpráví, a prosila úpěnlivě zbožnou pannu
za odpuštění. Kateřina padla ji kolem krku, těšila ji řkouc:
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»Jsem přesvědčena, že jen nepřítel ďábel byl příčinou tohoto
pohoršení, i děkuji ti, že jsi se mě cti zastalalc .-\ Kateřina
pak trpělivě dosloužila nemocné až k smrti.

Třetí vlastnost křest. ošetřovatele nemocných jest ta.
kterou hlásá Pán Ježíš slovy: Učte se ode mne: neboť jsem
tichý a pokorný srdcem : a naleznete odpočinutíduším svym.
(Mat. 11, 29) Nic není nemocnému příjemnějšího než—lito, po—
číná—lísi ošetřovatel tiše & skromně, a zase mu není nic od
pornějšího aškodlivějšího nad křik, vádu & mrzutost těch, kteří
mu slouží. Próto píše sv. Pavel: (II. Thu. 2, 24.): »Neslušít'
pak na služebníka Páně vaditi se: ale aby byl tichy, přívětivy'. . .
trpělivy'.: Nad. to vybízí nás Pán Ježíš, abychom žádnému
zlým "zlé neodpláceli, řka: »Jáť pravím vám, abyste ne—
odpírali z'lému: ale udeří—litě někdo v pravé líce tvé, nasad'
mu i druhé.: (Mat. 5, 39) Tak zlomíš nejlépe netrpělivost ne
mocného, neboť: »Odpověď měkká ukrocuje hněv: řeč tvrdá
vzbuzuje prchlivost. (Přísl. 15, l.) Než, chcešli by'ti tichým &
trpělivym, musíš se stále vpokoře cvičiti. »Pokora je matkou
mnohy'chctnosti, rodíc poslušnost, trpělivost, počestuost apokoj,c
dí sv. Tomáš z Villanovy. >Pokora je nejsilnější zbraní přemá
hání ďábla: piše sv. František Paulánsky'. Pokorný snaží se vždy
přemahati samolásku, uznává svou nicotu, svou slabost a mdlobu,
a proto u Boha hledá pomoci a síly. A poněvadž vlastní ne
statečnost uznává, proto snáší i chyby jiny'ch, proto má s blíž
ním soustrast a hledí mu pomoci. Ježto pak »Bůh pokornym
dává svou milostc, byvá ošetřování nemocných takovy'mi po
korny'mi dušemi odměňováno zvláštním požehnáním.

Příklad.
Jedné sestře z řádu sv. Vincence Paulánského byl v ne—

mocnici vysloužilců v Paříži dán k ošetřování těžce nemocný.
Vynakládala všecku péči, aby mu za pomoci Boží a lékařů
zdraví bylo navráceno; nespouštěla však při tom blaho jeho
duše se zřetele. Nemoc zle pokračovala, blížila se smrt, a stav
duše nemocného horším byl než stav jeho tělesný. Ubohá
sestra byla velmi rozrušená, že duše ta na cestě na věčnost
nic na Boha nemyslí, a proto každého okamžiku vhodného uží
vala, aby ji k Bohu přivedla; ale nadarmo. Jednoho dne po
dala mu sv. kříž a prosila, aby ho políbil. Nemocný odvrátil
prudce hlavu; sestra mu domlouvala dále, ale on drze plivnul
ji do obličeje. Aniž by slovem si stěžovala, vzala svůj šátek a
obličej si utřela. A myslíš, čtenáři mily, že trpělivost tato jím
pohnula? Nikoliv! Sestra vlídně praví k němu: »Bratře můj,
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zachraňte duši sVon!c Nevrle odbývá ji nemocný, ano proklíná
ji a volá, aby mu dala pokoj! Druhého dne blížila se poslední
hodinka nemocného. Sestra prosila při mši svaté Boha za duši
svého svěřence. l'ak přistoupí k jeho lůžku s lékem a táže se
mírně: »Chcete snad píti? l'odušku pod hlavou mn rovnajíc
poznává, že blízek je umírání. »Nechci,a odpovídá nemocný
suše: »(Iož nevidíte, že nemám již síly žádnePa »Poněvadž
se tak slabým cítíte, pravila mírně řeholnice, odporučte se Pánu
l-lohu, před nějž se musíte v brzku dostavitik Na to zvolal
nešťastník: Dejte mi, povídám vám, pokoj! a zase jí plivnul
do tváře. Ale milosrdenství Boží chtělo tu dokázati, co
zmohou pokorné a trpělivě duše, chtělo ukázati, že často jen
okamžik postačí, aby duše byla zachráněna, spasena. Sotva
že jeptiška otřela svou tvář a několik kroků odešla, slyšela na
sebe volali: »l)obrá sestro, pojďte sem, potřebuji vás! »Sestra
jde k oknu, pohlíží k nebi a prosí Boha za pomoc. Nemocný
volá více, kleká na posteli, spíná ruce a pln kajicnosti praví:
»Pojďte sem, sestřičko, jsem připraven, zavolejte, je-li to dosud
možně, kněze, aby mne zaopatřil !: A tak se stalo. Skroušeně
a v duchu prave kajicnosti vykonal zpověď, přijal nejsvětější
Svátost a poslední pomazání. A div divoucí: ještě šest neděl
byl živ vysloužilec ten a po celý ten čas byl vzorem trpělivosti
a odevzdanosti do vůle Boží. Maje v ruce sv. kříž, jejž často
líbal, usnul tiše v Pánu.

Čtvrtá vlastnost, kterou křesťanský ošetřovatel nemoc
ných vyzbrojen býti má, jest: svatá zmužilost (: vytrvalost
spojena s nezlomnou důvěrou v Boha. Sloužiti nemocným
má mnohou obtíž a vyžaduje častých a velkých obětí. Jak
často musí se tu na př. při nakažlivých nemocech zdraví ano
život v nebezpečí dáti! Jak mnohá noc musí se tu probdíti!
Jak nepříjemnými jsou výpary nemocných! Jak odporná jest
mnohá nemoc! Jak mala bývá uznalost od nemocného i od
jeho příbuzných! — Ale pravý křesťan nenechá se tím vším
odstrašiti od služby nemocným! I'ln zmužilosti sv. a důvěry
v Boha volá se sv. Pavlem: »Všecko mohu v tom, kterýž inne
posiluje.< I raduje se ztoho, že může bližním svým takto pro—
spěti. Jeden učitel církevní píše: »Ten, kdo při ošetřování ne
mocných o zdraví a život Svůj přichází, má u Boha takovou
zásluhu jako sv. mučedníci, kteří za víru svou smrt podstupovali,
aproto s nimi v nebi díl vezme! Proto se dobrý křestan ničeho
nebojí; důvěřujet v slovo Páně: »Posilňtež se, a čiňte pilně,
a bude Hospodin s vámi v dobrých věcech (II. Paralip. 19, II)
jako se důvěřoval král David řka: V Bohu učiníme moc a
a on v nic uvede nepřátele naše (Žalm 107, 14). »V tebe,
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Hospodine, jsem doufal, nvhndu zahanhcn na x'(—kýla'I'ak myslí
a mluví křesťanský ošolřovalel a tak stává se mu břímě povo
láni jeho lehkým a jho jeho sladkým.

Příklad.
l'oča'itkcm r. l8'2í) vypukla ve Francii v jedné obci na

kažlivá nemoc tyíu podobna a zachvátila i jednu rodinu
o II členech. V šesti dnech umřela babička & dvě malí—
dítky. () měsíc později skonala matka a po ní ještě dvě děti.
tltec nešťastná rodiny zůstal ještě se čtyřmi dítkami na živě, alt
\'šickni byli touž nemocí stiženi. Za těch okolností npchtě-l
nikdo z příbuzných ani ze sousedstva blížiti se k domu nakaže
nómu. >Nebudeme snad smrti schválně vyl.ledavatí,c bylo od—
povědí všech, které představený obce k obsluze nemocné rodiny
vybízel. Konečně hlásila se dobrovolně tlelestina l). z nedaleké
vesnice, že ráda nemocným těm sloužiti bude. Představeny
sice s radostí nabídku její přijal, ale zároveň ji upozornil na
nebezpečí s tím spojem-". »Vím, čeho se odvažují; zněla od—
pověď Celestiny, »ale nemohu přec pět. nešťastných lidí nechali
zahynouti.: Pak se dala do nakaženého domu zavříti. Jedno
z dítek zemřelo a Celestina pochovala je sama na dvorku
domu toho. Však neumorné píli jeji podařilo se konečně otce
a tři dítky jeho od jisté smrti zachrániti. Tento obětovný čin
nebyl samojediný v životě této podivuhodné ženy. Ač podobné
skutky křesťanského milosrdenství všemožně tajila, přišly přece
na jevo, a akademie francouzská udělila jí r. 1826 odměnu
1000 franků. (Frank o něco méně než naše koruna.) '

3. 0 prostředcích a pohnutkách, kterak se dobrými ošetřovateli
nemocných státi můžeme.

Každému jest povědomo, že péče o tělesné blaho ne.
mocného těžké a pracné jest zaměstnaní. Kdo jednou nemoc
ného obsluhoval, ví dobře, jak neunavně a při tom Opatrně,
pilně a ochotně se to diti musí. Obsluha nemocných nebude
za nic státi, nebude—li míti ošetřovatel potřebných k tomu
vlastnosti. Abys tedy i ty vlastností těch nepostrádal, chci
nyní promluviti () prostředcích a pohnutkach, kterak se dobrým
ošetřovatelem nemocných státiomůžeš. Musíš:

[. býti přítelem modlitby. »Jakmile rukou svých k mo
dlitbě sepneš, uprchne pokušení ze srdce tvého,c praví svatý
Augustin. Poněvadž ošetřovatel nemocných často pokoušen
bývá k netrpělivosti, odporu a inrzutosti, musí také často srdce
své k Bohu v modlitbě pozdvihnouti a u něho pomoci a po—
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sily hledati. »Proste a vezmetelc pravil Pán. Pros tedy a
vezmeš i ty mnohé milosti, které tebe v povolání tvém osvítí,
potěší,. posilní. Služba, kterou zastáváš, nedovoluje ti sice mnoho
a dlouho se modlili; ale tolik ti přece dovoluje, abys krátké,
tak zvané střelné modlitby k Bohu vysílal. Věř, že ošetřování
nemocných z lásky k Bohu konané záslužnějším dílem jest
nežli sebe delší modlitby, když by se při nich jiné povinnosti
zanedbávaly.

Příklad.
I'. Klaver, apoštol mouřenínů, proslulý svou láskou a

trpělivosti při tom k nemocným černochům, byl kdysi volán
k nemocnému mouřenínu, kterého pro zápach jeho vředů od
kliditi museli do tmavého kouta domu. Pán domu toho a mnozí
Španělové pozorovali Klavera z dálky, chtíce se přesvědčiti, je-li
pravda, co o něm slyšeli. Klaver zarazil se při pohledu na ne
mocného, na hnijící tu mrtvolu tak, že krok ustoupil. Ale hned
se vzmužil a domnívaje se, že je beze svědků, poodstoupil,
padl na kolena a modle se, bičoval se za toto přirozené hnutí.
Na to přiblížil se po kolenou leza k nemocnému, líbal jeho
rány a vyslyšev jeho zpověď, zůstal dlouhou dobu s ním
těše a ošetřuje jej. Španělovó, kteří ho pozorovali, byli
plni úžasu a úcty. Viděli světce v jeho lidské slabosti, aby se
tím více obdivovati mohli jeho vznešenosti! — 'l'ak sílí mo—
dlitba!

2. Přijžmej často svátost pokání a nejsv. Svátost
oltářní. Nábožný učitel duchovní říkával, že kdo chce dobře
nemocným sloužiti, nábožný život vésti musí. l'roto musíš duši
svou očistiti především od hříchu, kterým se milost Boží buď
zmenšuje, bud' dokonce ztrácí. Pak musíš také často přijímali
chléb andělský, který zlé náklonnosti naše seslabuje a sílu
k dobrému uděluje. »Třiadvacetiletá zkušenost,c praví svatý
František Sáleský, »mi jasné ukázala, jak mocná je síla této
svátosti, aby duši v dobrém posilnila., od zlého ji odvrátila,
přijímá-li se ovšem tak, jak náleží.c

Příklad.
V časopisu »PhOnixc z r. 5835 čteme: »Již dávno ne—

zuřil v Jerusalemě mor tak prudce, jako v letě roku lonského.
Ani klášter katolický nezůstal ušetřen, neboť všecky ochranné
prostředky selhaly. Panuje pak v klášteře tom obyčej, že, jak'
mile zpráva o moru do kláštera dojde, kněz, který má ne
mocným mimo klášter sloužiti, dá se napřed zaopatřiti, pak
každodenně zvláštním zvonkem u fortny bratřím dá znamení,
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že mor dosud nepřestal, on však že dosud je na živu. Ne—
ozve-Ii se zvonek po celý den, je to znamením, že kněz ten
také morem byl zachvácen, &jiný duchovní Opouští_konvent,
aby úřad panuglaria (kněze pro morové nemocné) zastával.
Takový duchovní katolíky zpovídá & zaopatřuje, jinověrcům
p_akprokazuje skutky tělesného milosrdenství. Jaký to krásný,
svatý obyčej! V tom roce padlo moru za oběť devatenáct
Františkánů — oběti své horlivosti a hrdinství, k němuž jen
víra katolická nadchnouti může.:

3. Pohlédm' častěji na svatý kříž a vzpomínej, co
Kristus Pán pro tebe vyu-pěl. lneměI—li bys i ty pro něho
něco trpěti? Vždyť jen pro tvé hříchy tak kruté bolesti snášel,
a ty bys nechtěl nésti obtíže služby své? Jaká se ti tu na
skytá příležitost za hříchy zadostčiniti? .le-li tedy ošetřování
nemocných obtížným, a musíš-li mnohé příkoří trpěti, pohlédni
na Ježíše a říkej se sv. Augustinem: »Pane, zde řež, zde pal,
zde tresci, jen na věčnosti mne ušetřila ru—Pomni dále, že
Kristus l'án pracoval až do únavy, nedbaje zimy ani horka,
žízně ani hladu, že ujímal se se vší láskou nemocných, vždy
jim pomáhaje. Chceš-li se tedy svému Pánu podobným státi
a jemu se líbiti, konej rád sVou službu u lůžka nemocných.

Příklady.
]. V kteréms klášteře ženském žily dvě panny, jedna

starší a druhá mladší, a lnuly k sobě láskou sesterskou.
Starší byla novicmistrová a tedy vychovatelkou mladší, která
ji také jako matku svou ctila a milovala. Když byla starší
jeptiška po nějaký čas úřad představené zastávala, vstoupila
\; řadu obyčejných sester, a byla jí od nové abatyše svěřena
péče o nemocné. Uí'ad ten byl však pro slabé síly její příliš
obtížný, a proto posteskla si na to své mladší spolusestře. Ta
se uvolila, že by úřad ten od ní pí'evzala- Na to měla mladší
sestra v noci sen: Viděla Pána Ježíše, kterak obtížen křížem
kráčel po chodbi—klášterní za starší sesti-ou, která však před
ním stále utíkala. Sla tedy sama za l'ánem Ježíšem a sňala
mu kříž s ramen, chtíc jej nésti. Druhého-dne ráno mimo
vše nadání zaměnila představená úřady, mladší sestra stala se
ošetřovatelkou nemocných, což starší sestře tak obtížným bylo.
Když se tato později o snu dozvěděla, pochopila snadno smysl
jeho. Která z obou těch klášternic byla šťastnější?

2. Sv. Jeroným vždy psal a studoval pod sv. křížem.
'l“ázán byv jednou, proč ustavičně pod křížem mešká, odvětil:
»'I'onlo strom života stíní mne před hříchem a nese ovoce, po—
silující mne ku všemu dobrému! Pod tímto stromem chci stále
dlíti a ovoce jeho požívatix
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4. Rozjimej častěji o životě takových svatých, kteří
s mnohon obětí nemocným pomáhali, a zajisté budeš jich ná
sledovali. Čti a rozjímej o životě sv. Bernardina, sv. Kamilla
z [.ellis, sv. Jana z Boha, sv. Vincence Paulánskěho nebo sv.
Kateřiny Siennské, sv. Alžběty, bl. Anežky a m. j., a poznáš,
čeho dokáže slabý člověk za pomoci Boží. Pros tyto svaté. a
svého anděla strážce, aby za tebe u Boha se přimlouvali, a bud'
jist, že nebudeš oslyšen.

Příklad.
Mezi svatými, kteří se vyznamenali skutky milosrdenství

a jmenovitě ošetřováním nemocných, může i sv. Františka
vzorem býti; lldčla pečlivě nad svou čeledí, nakládajíc s ní
laskavě a nabádajíc ji slovem i příkladem k dobrému. Když
onemocněli, neposlala jich do nemocnice, ale ošetřovala je
doma sama jako pečlivá matka, říkávajíc: »Chodíme často do
nemocnic, abychom tam cizím nemocným sloužili, proč bychom
neměli podobnou službu svě čeledi doma prokazovatiPc lšylat
velkou ctitelkyní svého anděla strážce, který se jí často zjevoval.
těše a pomáhaje jí. Ký div, že byla výbornou ošetřovatelkou
nemocných.

5. Pomní, že Bůh sám povolat tebe k službě ne—
mocným, a že všecko, co jsme trpícím dobrého učinili, jemu
jsme učinili; nebot sám doznává: »Cokolivjste učinili jednomu
z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili; (Mat. 25, 40.)
Krásně dokládá sv. Cyprián: »Mohl-Iiž Kristus Pán co krásněj
šího říci? Mohl-li nás lépe k milosrdenství povzbuditi nežli
slovy, že jemu činíme, co bližnímu svému činíme ?: Jak krásná
a útěchyplná to slova! Službou nemocným prokazovanou sn
mému Kristu Pánu sloužíš, a on služby tě bez odměny nenechá.

Příklad.
Sv. Martin 'l'urónský spatřil jednou v tuhé zimě u bran

města Amiens chuďasa zcela nahého a zimou se třesoncího.
Sv. Martin uchopil meč, kterým byl opásán, rozdělil plášť svůj
a dal polovici jeho chuděmu, druhou si nechal pro sebe. Ná
sledující noci ukázal se mu Pán Ježíš, piiioděn polovinou toho
vojenského pláště, a pravil: »Martin ještě katechumenem jsa,
tímto pláštěm mne přioděl !: — (V)vy všickni, kteří tak šťastni
jste, že můžete nemocným sloužiti, napište sobě do srdcí la
slova Kristova: »Nemocen jsem byl ——a navštívili jste mne!—:
(Mat. 25, se)



19

6. Službu u nemocných dobře vždy zastane, kdo poslední.
den žití svého stále na paměti míti bude, tu chvíli totiž, až
bude museli Bohu účel. klásti, kdy se vyplní slovo Kristovo:
».lakou měrou budete měřili, takovou vám bude odměřeno.
'l'enkráte ukážou se. skutky milosrdenství námi konané před
soudnou stolicí Boží a budou nás nejen obhajovali, ale přinutí
nebeského Soudce, aby nás sám pod ochranu svou vzal. Ne
mocný, kterého jsi ošetřoval, bude se u Boha za tebe přimlou
vati & Bůh ho vyslyší.

Písmo sv. vypravuje nám, že dělníci, kteří pracovali na
vinici, dostali na večer po jednom penizi, ale hospodář, který
od milosrdného Samaritána na opatrování přijal zraněného
u Jericha, aby ho ošetřoval, obdržel dva peníze. () tom rozjí
maje piše slavný učitel církevní: »(lstalnim nábožny'm dostává
se jednoho peníze, ti však, kdož nemocné ošetřují, berou dvakrát
tolik, dva peníze, i.. j. nmohem větší, ba dvojnásobnou odměnu
v nebi.< šlaze tedy tobě, sloužil-lis často nemocnému, neboť
i na tobě „vyplní se slovo: »Kdo rozsivá v požehnání, v po
žehnání i žití budex (2. Kor. 9, G.)

Příklady.
1. Sv. Klára z Monte Falco činila všecko s takovou opatrnosti

:: s takovou píli, jakoby každou hodinu měla umříli & k soudu
Iložimu se dostavili.

2. Biskup z llelley vypravuje () sv. Františku Sáleském:
Kdysi navštívili jsme vznešenou dámu bydlícina venkově. Byla
stařičká, na smrt nemocná a také již zaopatřena. Shledali jsme
ji úplne klidnou. nebol: byla vše do pořádku uvedla. Nic ji ne
znepokojovalo leč to, že viděla, jak se dítky její dnem i nocí
namáhají, aby jí polehčení připravily. Sv. František, chtěje ji
potěšili, pravil: ».lá zase, milá pani, mám velikou radost, vi
dím—li, jsem-li nemocen, jak mojí domácí něžně () mne péči
maji.c 'I'ázán jsa po příčině odpověděl: »Pončvadž vhn, že jim
Hůh za službu tu hojně odmění, neboť taková obět' jest mu
velmi příjemnou. Ovšem pakli ti, kteří nás ve zdravých neb ne
mocny'ch dnech obsluhují, jen na nás a ne na lloha ohled berou,
chtíce se nám a nikoliv jemu zavděčiti, pak snaha jejich jest
marnou, a nemají z toho mimo práci & obtíž ničeho. Slouží-li
však z lásky k Bohu, pak spíše můžeme jim toho záviděti nežli
jich litovati.



20

O ošetřování nemocných.
Křesťanské ošetřování nemocných zahrnuje v sobě tyto

dvě podstatné části:

1. Ošetřovatel 'pečuj o duchovní a
II. 0 tělesné blaho nemocného.

Kterak si při tom vésti má, k tomu budou zde dány ně
které pokyny.

|. Péče o duši nemocného.

A) Kdo nemocného ošetřuje, nechť se za něho a s ním
modlí.

1. Máš se za nemocného modlili, abys mu vy
prosil milost obrácení, a pak těch ctností, které na lůžku
bolestném míti má. Tot první povinnost křesťanské lásky
k bližnímu. »Bližního pro Boha milovati jest, starati se o
blaho duše jeho tak, jako se staráme o duši vlastní,c dí sv.
František Sálesky'. Modlitbou však nejlépe se staráme o duši
bližního, nebot' Bůh sešle mu útěchu, ulehčení, sílu. »Modlete
se za sebe veSpolek, abyste spasení byli: mnohot' zajisté. může
modlitba spravedlivého ustavičná,< (Jak. 5, Id.) napomíná nás
sv. apoštol Jakub. Chceš poslechnouti hlasu jeho? Rozvaž, jakou
cenu má duše nemocného! Aby ji spasil, přišel Syn Boží na
tento svět. Krásně praví sv. .lan Zlatoústy': »Kdyby byl na
světě jen jedinky' člověk by'val, ani tenkráte nebylo by by'valo
Boha nedůstojno, by pro spásu duše jediného toho člověka se
vtělil a život svůj za ni obětoval.: A byť to byla duše toho
nejnepatrnějšího člověka, je přec Bohu milá, a pakli že člověk
ten Boha miluje, přikázání jeho zachovává, Bůh spíše vše jiné
dopustí, nežli by dal duši té zahynouti. Proto: »La jiné se mo—
dliti jest projevem nejčistší lásky křesťanské.: [ modli se denně
za svého nemocného, odporučuj ho svatému srdci Pána Ježíše
a Panny Marie, i buď jist, že tě Bůh neoslyši a nemocnému
přispěje svou milostí.

Příklad.
Sv. Kateřina z Janova byla povždy poslušnou svému

manželi, ač byl veliky'm podivínem aji nepořádny'ni svým ži—
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votem často sužoval. Manžel upadl do nemoci, která ho až
k zoufalství doháněla. Kateřina pečliva o spásu duše jeho věděla,
že jest smrti blízek, a že, zemře-li v tomto stavu, na věky za—
hyne. Proto uzavřela se do svého pokoje, tam klekla před sv.
kříž a modlila se takto: »O Ježíši, lásko má, daruj mi duši
manžela mého !: Modlila se tak as půl hodiny — a došla vy
slyšení. Když potom vešla k nemocnému, nalezla ho zcela
proměněného. Obrátil se k Bohu a blaženě zemřel.

2. Ošetřovatel má se často modtiti s nemocným. Jak
často se stává, že nemocní celé týdny bez duchovního přispěni
v bolestech úpějí, ano že mnohdy bez duchovní útěchy i poslední
boj dobojovati musí! Kdo tím vinen? Nikdo jiný leč necitelný
a nelaskavý ošetřovatel, jenž neví, jakou jest útěchou a posilou
modlitba nemocnému. Předříkávej tedy, neb předčítávej často
nemocnému některé modlitby, zachováv aje při tom tato pravidla:

a) Modlitba nesmi býti dlouhá, neboť by nemocného
unavovala.

b) Vol jen krátké modlitby, jako: »Otče nás!: — Zdrávas
Maria,: litanie Loretánské a j. (Modlitby vhodné najdeš
v VI. díle knihy této.)

c) Modli se s citem, pomalu a tiše. Neni potřebí, aby
nemocný modlil; stačí, když v myšlenkách za tebou

říká, aneb jen dobrou vůli má se modliti.
Předčitáš-li něco, vol jen, krátká mista z pisma sv.;
malá vypravování a příběhy. (V díle III., IV. a V. této
knihy najdeš hojný výběr.)

6) Rozvažuj a rozjímej často s nemocným umučení Páně
a hleď v něm vzhuditi pravou lítost nad hříchy. Uě jej,
aby trpělivě nesl kříž naň složený, řekni mu, že pro
něho neznáš lepší modlitby než: lvllud'vůle tvá, Pane let—
:Z lásky k tobě, .ležíši, chci trpětiía »Tobě, můj Bože,
obětují všecky své bolesti !:

f) Vystříhej se všech pověrčivých modlitbiček a řlkání;
vůbec hled, aby nemocný neupadl vžádnnu pověru, která
často mnohým byla osudnou.

AN
V

Příklady.
1. Stará jedna vdova byla nemocnou. Dcera ji pobízela,

aby se dala zaopatřiti. Stařena však nechtěla, řkouc, že to
ještě tak nutným není. Prosila tedy dcera zbožnou sousedku,
aby ona matku přiměla, by se dala zaopatřiti. Ale vdova i
této s úsměvem pravila: »Nemějte přec strachu žádného; vím,



22

že ještě neumru, neboť mi kukačka prorokovala, že ještě 12 let
živa budu.: Pověrčiví lidé totiž počítají, že budou tolik let ještě
živi, kolikrát slyší kukačku na jaře kukati. Poněvadž se stav
nemocné stále horšil, byl konečně zavolán kněz, ale ten ji
našel již bez smyslů. Umřela nezaopatřena a s Bohem nesmí-
řena. — Není-li až dosud takovych pověrčivy'ch lidí?

2. Protestant jeden navštívil velkou Pařížskou nemocnici
»de l)ieua zvanou. Mezi tisíci nešťastníky, kterými se stále ne—
mocnice ta plní, byl tenkrát i nemocný, jehož bídny stav až
úžasný byl. Skoro blb a od narození churav, ztralil obě ruce
i nohy. S pitvorny'm obličejem, více zvířeti než člověku podoben,
ležel v dřevěné jakési truhle bez peřin, jichž tepla snésti ne
mohl. Blbost a bolest dráždíly jeho hněv, tak že v zlosti hrozně
křičel. Pohled na tohoto ubožáka úžasem naplňoval návštěv
nika, ale větší ještě úžas se ho zmocnil, když vedle té truhly
Spatřil milosrdnou sestru, ana klečí a s něžnou péčí nešťast
níka ošetřuje. ».Iak můžete, sestro, tázal se cizinec, tak pokojně
a vesele vedle této nestvůry, jejíž pohled tak příšerným jest,
dlíti?c — n'l'ento nemocny, odvětila jeptiška, je nám z celého
domu nejmilejším, poněvadž jest ze všech nejneštastnějšim, milu
jeme ho ze všech nejvíce; zlost a hněv jeho tišíme zpěvem &
modlitbou, ano naučili jsme jej modliti a nenecháváme ho ani
na okamžik osaměléholc — To řkouc, klekla zase k nemoc
nému, jehož obličej se vyjasnil. — Cizinec, přemožen takovou
laskavostí a obětavostí, šel do sebe, a za krátko stal se údem
té církve, která jediná dovede k takovému hrdinství nadchnouti.

3. Maria z Helyot navštěvovala nejraději takové nemocné,
kteří nejvíce byli opuštění. V nemocnici byla žena plná boulí
&vředů, jež na lůžku schoulena ležela &tupě jako blbá si vedla.
Nikdo nemohl s ní ničeho svésti. Ani v nejmenším nejevila
vděčnosti za služby jí prokazované a nerada viděla u lůžka
svého osoby duchovní. — Když se o ní Maria dozvěděla, šla
k ní, stlala jí postel, přinášela jí jídlo a sama ji krmila. Ubohá
žena ráda to přijímala a byla při tom klidna. Jakmile ji pani
ta Opustila, byla opět velmi netrpělivou; hned se však zase uti—
šila, když k níMaria přistoupila. Avšak nejen tělesně pomáhala
paní z Helyot nebožačce, ale i oduši její se starala, modlíc se
s ní a předčítajíc ji nábožné knihy, jakoby nemocná byla zcela
zdráva & při smyslech.

ll) Ošetřovatel zavolej záhy duchovního.
..

_l'ozoruje-li ošetřovatel, že se nemoc stává nebezpečnou,
napomeň moudře a opatrně nemocného, aby se dal zaopatřiti.
Je-li někdo těžce nemocen, vždy je tu nebezpečí smrti. Na
smrti však záleží celá věčnost. Umře-li člověk v milosti Boží,
bude na věky blaženy'm; zemře—lismrtí bezbožnych, bude na
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věky zavržen. Neopomiň tedy jej s Bohem smířiti. Nevěř, že by
se tím snad nemoc jeho zhoršila a smrt urychlila. Na0|íak za
0patřen sv. svátostmi bude i posilněn, ba podivuhodně posilněn.
Neodkládej tedy důležité věci té až na poslední chvíli, kdy ne—
mocný už sebe mocen není a o sobě neví. Jak často byli oše
třovatelé nemocných příčinou, že mnoho lidí nezaopatřeno zemřelo
a věčně zavrženo bylo! Proto ošetřovateli nemocných, slyš na—
pomenutí sv. Pavla: »Nepřivozujž k zahynutí toho, za kterého
Kristus umřel!a (Řím. 14, 15) Zavolej tedy záhy kněze. Tak
to nařizuje církev sv. Již první sněm Nicejský nařizuje, aby
se dávali nemocní záhy zaopatřovati. (I. Can. IE).)

Sv. Cyprian píše: »Nenechávejme těch, které k boji vy—
bízíme, bez zbraně, ale ozbrojme je tělem a krví Páně!< —
V pastýřském listu jednoho z arcibiskupů Vídeňských praví se:
»Často se stává, že duchovní k nemocnému buď nebývá vůbec
volán, aneb teprvé tehda, když už je pozdě. Vina toho nebývá
vždy na nemocném, ale na jeho domácích, kteří nemocnému
pravý stav jeho zamlčují a když sám nebezpečí smrti cítí, jej
upokojiti hledí, a pak teprve duchovního povolávají, když
u něho pranic platen býti nemůže, chtíce jen na oko zákonu
církevnímu zadost učiniti. 'l'aci lidé úplně zapomínají, jak
nesmírnou škodu duši umírajícího působí. l.idé bývají za
živa k sobě upřímnými; nemají-li býti poctivými a přímými,
nastává—li rozloučení? Opustí-li umírající tento svět smýšleje
nenábožně, nenapravil—likřivdy spáchané, jak dalece mohl, kdo
jest tím vinen? Na čí svědomí padne jeho nekajicnost? Zdaž
ne na ty, kteří ho klamali, jeho svědomí uSpávající pro—
středek dávali, z něhož až na věčnosti, před soudnou stolici
Boží procitne? 'l'oto šálení omlouvají mnozí svojí, jak praví,
láskou k nemocnému, nechtíce prý ho lekati, rozčilovati a p.
Tací lidé podobají se zajisté těm, kdož neupozorní slepce be—
roucího se k pokraji propasti, aby ho nepolekali. Nebylo-li by
to mnohem lepším, laskavějším jej na nebezpečí upozorniti,
nežli nechati ho do propasti se zřítiti? Zdaž pak někdo zabra—
ňuje podávati léku tělu nemocného? O tělo tedy péče se vede
a ubohá duše se zanedbává! Či není duše dražší nežli tělo?
A zachrání to šálení a klamání nemocného před smrtí? Na
duši se mu uškodilo a tělu se neprospělo! Zkušenost uči, že
za0patřování sv. svátostmi nemocným velice prospívá. Ne
odkládá-li se až na poslední chvíli, uklidňuje mysl nemoc—
ného; srdce jeho potěšuje a naději na odpuštění a nebes slávu
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oživuje. Kdo však vypíše úzkost těch nemocných, k nimž při
chází kněz teprvé tehdy, když již nemohou řádně mysliti, ani
souvisle mluviti? Často je viděti na obličeji úzkost až zoufalou;
rádi by své svědomí před knězem odhalili, rádi by se sBohem
smířili, —- ale nemohou! Kdo zavinil té neutěšenosti, toho
nepokoje a zoufalství ubožáků se smrtí zápasících? .len ti,
kteří je z šalebné starostlivosti pořád jen těšili, — až jim
žádné útěchy více nezbylo! .lest sice pravda, že nejlepší pří
pravou k štastné smrti je ctnostný, bezúhonný život, ale kdo
z lidí může říci: »Nemám viny žádnélc Když se hodina smrti
blíží, mnohá věc ukáže se člověku v světle zcela jiném. Mnohý
člověk zmoudří .a polepší se až v poslední dni života svého.
Je to sice pozdě, ale přece lépe nežli nikdy!

Chce—livšak ošetřovatel nemocného pohnouti, aby svátosti
umírajících přijal, musí si při tom vésti opatrně, skromně a
laskavě. .—\bysto tím snadněji dovedl, chci ti dáti nyní návod,
jak máš nemocného k »zaopaiřenž vybídnouti; a jak se
»zaopatřenž samo díli má.: !( tomu cíli zodpovím v krátkosti
tyto tři otázky:

|. Jak se má nemocný vybidnouti, aby se dal sv. svátostmi
zaopatřiti.

Snad by se to mohlo státi takto: Nejprvé ptej se ošetřo
vatel nemocného, jak mu je po posledním léku, zdali je mu
lépe. Řekne—li nemocný, že žádné úlevy neznamená, potěš jej
asi těmito slovy: »Nermutte se, že lék nejeví účinku, který zá
leží na Bohu. Proto každý nábožný křesťan, jakmile one—
mocní, a po lídsku souzeno, k smrti se blíží, hledá pomoci
u Boha, tohoto nejlepšího lékaře, a nečeká, až lékař nebezpečí
smrti mu oznámí. Dává se záhy zaopatřiti, činí své poslední
pořízení a odevzdává se do vůle Nejvyššího. Tím nabývá klidu
a pokoje; nemoci a smrti více se pak nebojí a tak se stává,
že léčení lépe se daří a takový nemocný snáze se uzdravuje,
a při tom ještě Sobě pro nebe zásluhy shromažďuje.

Nyní obrat“ se opatrovník k nemocnému a mluv k němu
tklivě takto: »Milý bratře (drahá sestro), nečekejte, až vám
lékař oznámí nebezpečí smrti. To by vás mohlo velmi rozčiliti
& vám uškoditi, jak se to již často a mnohým stalo. Proto již
nyní pošpěšte k Pánu .Iežíší, Spojte se s ním v nejsv. Svátosti
a on vám pomůže, vždyť pravil: »Pojd'te ke mně vš'ickni, kteří
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pracujete a obtíženi jste a já vás občerstvim !: Věřte mně, či
lépe řečeno, věřte Synu Božímu, dáte—lise již nyní zaOpatřiti,
že zmizí ze srdce vašeho všeliká bázeň, strach a úzkost; ano,
je—lito jinak vůle Boží, tím spíše se uzdravítela

Snad skoro vždy tebe nemocný uposlechne. Někdy ovšem
počne se mnohý vytáčeti: »Vždyt nejsem dosud tak sláb.:
»Počkejte, snad se nemoc zlepší, dělalo by to veliky |)ovyk,
lidé by o tom mluvili“ »lx'čemu potřebuji dávati se zaopatřiti,
vždyt. je Bůh milosrdny, on mi hříchy všecky jistě odpustila —
»Mám se dát zaopatřit? — ach, což musím již zemříti?< —
Abys námitky tyto vyvrátil, čti, co o této věci pojednáno jest
v II. díle této knihy, \'e »Skole nemocných.“ — Modli se, aby
Bůh slovům tvy'ln žehnal. Ber útočiště své zvláště k Panně
Marii a odporučuj ji nemocného.

]) ř i k l a d.

lil. Klement Maria Dvořák (l-Iot'hauer) míval neobmezenou
důvěru v přímluvu Panny Marie. »Jsem-li' volán k nemocnému,
říkával, a vím—linapřed, že k přijetí sv. svátosti není připraven,
lllelÍlll se na cestě k němu sv. růženec, a hle, všecko se mi
pak u něho podaří.< Jednoho dne přišel domů ze vzdáleného
předměstí Vídeňského, kdež byl u nemocného, který již 17 let
u sv. zpovědi nebyl, ale přece kajicně umřel. »Uobře je, doložil,
zůstává-li někdo hodně daleko na předměstí, pak se může člověk
po cestě. pohodlně růženec za něj pomodliti, a neznám věru
případu, že by se nebyl hříšník obrátil, měl-li jsem čus, abvch
se za něj růženec pomodlit“

2. Jaksi má ošetřovatel počinati, odkládá-li nemocný vzdor
všemu domlouvání se zaopatřenim.

Nepoinahají-lí domluvy, neztrácej ošetřovatel mysli. l—lleď
vypátrati příčiny,proč se zdráhá a snaž se překážku tu odstra
niti. Bl. Vavřinec Skupuli praví, že by'vají čtyři příčiny tako
vého zdráhání se.: 1. Nenn-avny poměr; 2. nenávist a hněv proti
bližnímu; 3. jmění nespravedlivě nabyté; 4. lichý stud. —
Jak litys měl v tom neh onom případu k. nemocnému mluviti,
o tom nalezneš ve »Škole nemocnýche dostatečného poučeni.
Můžeš je-nemocnémn přečísti. Zde uvádím jen toto poučení:
Mily bratřea sesti-o! Napni všecky síly své, aby osoba, s kterou
tvůj nemocný v nemravném poměru trval, ihned odstraněna
byla,?pakli Se tak dosud nestalo, a aby ji nemocný už neviděl

2



$\46l

a ničeho více o ní neslyšel. Shledáš—li. že nemocný s někým
v nepřátelství žije, vynasnaž se býti smírcem; uraženeinu laskavě
domlouvej a toho, kdo urážkou vinen, přiměj k tomu, by první
krok ke smíru učinil. Víš-li, že má nemocný statek nespravedlivě
nabytý, nut' jej, aby, pokud možno, jej navrátil, a bud' mu při
tom radou i skutkem nápomocen. Stydí-li se zpovídati, vzbud
v něm důvěru k některému knězi: řekni mu, že se andělé
v nebi radují nad hříšníkent pokání činícíni a že i duchovní
se bude radovati, bude-li míti k nemu důvěru a přemůže-li
svůj strach a lichý stud. Když by vsecko laskave domlouvání
zůstávalo na darmo, musel by ošetřovatel užíti vážných slov
o posledním soudu a o věčně smrti hříšníků. Mohl by snad
takto k němu promlouvati:

Milý bratře, rozmilá sestro. slyšte "slova. která Bůh sám
v písmě sv. mluví a vězte, že by věru hrozne bylo, kdybyste se
nechtěl dáti zaOpatřiti a kdybyste milost Boží od sebe zapu
zoval! Takhle mluví Pán Bůh: »Volal jsem a odpírali jste:
vztáhl jsem ruku svou a nebylo, kdo by pohleděl. Pohrdli jste
všelikou radou mou a domlouvání ineho zanedbali jste. Když
připadne náhlá bída a zahynuli vání jako bouře nastane:
když přijde na vás soužení a úzkost, tehdy volati ke mně
budou, ale nevyslyším: ráno přivstanou hledajíce a nenaleznou
mne.: (Přísl. ], 24—28) »Hledati mne budete a v hříchu svém
zemřeteťa (Jan 8, žl.) Roznměl jste, můj milý, dobře těmto
slovům Páně? () jak hrozné jest upadnouti v ruce Boha ro;
hněvaného! A tento trest zastihne všecky; kteří zde na světě
hlasu jeho dbáti nechtějí a se zdráhají s ním ve svatých svá
tostech se smířiti. Jak hrozno jest býti na věky od Boha nená
viděn, a svolati na sebe jeho pomstu! Ale tomu všemu můžete
ujíti. Mílosrdenství Boží na vás čeká, volajíc: »Neprodlívej obrátiti
se k Pánu, aniž odkládej den ode dne: nebo náhle přijde hněv
jeho a včas pomsty rozptýlí těc tEklest. 5, 8, tl.) »Pamatujtež
na to a zastyd'te se: navratte se přestupnící k srdci. Rozpo
meňte se na předešlý věk, nebo jáť jsem Bůh a není žádného
více Boha, aniž jest mně l)(ldnbnéhl). Slyštež mne tvrdého srdce,
kteří daleko jste od spravedlnosti.: (Isai. 4-6, H, 9, 12). Zdaž
neuposlechnete hlasu tohoto? — Nuže tedy, bratře (sestru),
jako syn marnotratný navratte se. k (thi svému, který vás ote
řenou náručí očekává, chtěje vám ztracené nebe a pokoj srdce
dáti! POSpěšte k lložskému srdci svého Spasitele, kterýž pastýř
dobrý snad dlouhou již řadu let vas, ztracenou ovci, hledá. Ú ne
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váhejte s ním se smířiti, aby snad hněv Boží vás nezachvátíl
n vy nestali se nešraslnou oběti pomsty věčné.

Pakli by na tuto domlouvání nemocný ještě se za0patřením
odkládal, pak bud' jist, že duše jeho je v hrozném slavu. Než
právě proto nesmíš ho opustiti, máš všecko vynaložiti, abys
zachránil duši jeho. l'ospěš k duchovnímu správci a popros ho,
by nemocného navštívil, a k přijetí sv. svátostí pohnul. Sám pak
nepřestávej se modliti, aby lšůh nemocného osvítil a milost
pravého obrácení mu poskytl.

Příklady.

[. V Paříži ležel v odlehlé ulici člověk v nebezpečné ne
moci, nechtěl však nijak strpěti, by mu kdo o smrti a zaopa—
tření mluvil. Tu ujala se ho paní z Helyot a zavázala se, že
mu k smrti doslouží. Laskavé starala se o jeho tělesné potřeby,
poskytOvala mu všeho, čeho si jen přál & vybízela jej, aby
neztrácel důvěry v uzdravení a aby se odevzdal do vůle Boží.
V krátkém čase pohnqu se srdce jeho tou neobyčejnou laska
vostí tak, že se dal k smrti připraviti, přijal hodně sv. svátosti
a v Pánu tiše usnul.

2. P. Klaver, o němž výše již praveno, že zván »apoštolem
mouřenínůz, měl neobyčejný dar přivésti zatvrzelce k pokání.
[ býval nejčastěji k zatvrzelým příslušníkům volán. Několik
slov tohoto kněze dovedlo obyčejně u takových nemocných
toho, čeho se nikdo doufati ani neodvážil: a čeho nedosáhla
jeho slova, toho dosáhla jeho trpělivost a modlitba. Mezi
těmi, kteří v nemocnici sv. Sebastiana smíření byli od něho
s Bohem, kterému dlouho odpírali, byli i dva jinověrci. Poznavše
na tomto věrném sluhovi Páně pravého ducha církve katolické,
navrátili se do lůna jejího. Jeden z nich však po několik dní
odpíral milosti Boží. Se srdcem těžkým Opouštěl ho Klaver, aby
jiného nemocného katolíka k přijetí sv. svátostí připravil. Ale
i tento nedával mu sluchu, nejsa nijakž stavem duše své znepo
kojen ; domnívalt' se, že nemoc jeho není dosud tak nebezpečnou.
Živil v srdci svém zarytý hněv a nechtěl se nijak pohnouti,
by se s nepřítelem svým smířil a tak i odpuštění od Boha si
zjednal. Konečně pravil s posměškem: »Chci se vzdáti hněvu
a pomsty své, pakli se onen kalvinec obrátila Těmi slovy
dotknut, vrhl se Klaver na kolena, a vroucně sek Bohu modlil.
Netrvalo to dlouho a byl volán k tomu kalvinovi, který se
chtěl státi katolíkem! Klaver obrátil se k nekajicnému katoliku
a pravil k němu mírně: »Vidíš, synu můj, Bůh chce tebe za
každou cenu spasitlc Na to šel k lůžku onoho kalvina, který
s opravdovou nábožností vykonal katolické vyznání víry &
kajicně se vyzpovídat Katolík vida to, rovněž činil pokání a
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'v- ' v! š ' v
s Bohem se snnríl. (Viz priklady ve »bkole nemocnýcan kdez
ve 4. cvičení vyvracejí se námitky, činěné- protí včasnému za
opatření.)

Co se má činiti, svolil-li nemocný, aby byl zaopatřen.

llal-lí nemocný svolení, aby zaOpatí'en byl, musí ošetřo
vatel k posvátnému tomu úkonu tyto přípravy učinili:

n,) Hlediž nemocného přiměti, aby hlonb nahlédl do Šl'íiťl!
svého a opravdu k Pánu Bohu se obrátil. Měj ho k tomu, aby
vykonal generální čili životní sv. zpověď. (Poučení o ni viz ve
»Školea). Vůbec připrav nemocného na přijetí tí-í sv. svátostí; roi
mu, že na tom závisí bud' štastná aneb nešťastná \'ŘČI1(HÍ._Í('|IH.

b) Ošetřovatel' starej se, aby místnost, v které nemocný
leží, byla vyčištěna a aby všecko, čeho k za0pat.í'ování potí'ebí,
uchystano bylo. Když pak se hodina tohoto církevního výkonu
blíží, budiž stůl pokryt bílým ubrusem, na nějž položí kněz
nejsv. Svátost oltářní. Uprostřed stolu postaví se. sv. kříž, a
vedle něho dvě, voskové svíce. Ke stolu budiž dano klekalko.

Pak budiž na stůl dan talířek soli, kůrka chleba, kousek valy
neb bavlnky, nádobka se svěcenou vodou a jiná nádobka s vodou
obyčejnou. Připouští—li lo nemoc, budiž nemocný umyt, do či
stého prádla oblečen a i lůžko jeho čistým prádlem povlečeno.
K posteli, k hlavě nemocného, da se stolice. „\sí hodinku před
příchodem kněze budiž nemocný ponechán o samotě, aby se
mohl sebrati ana sv. zpověď připraviti. Byl-li by již velmi
slab a neschopen, zůstali někdo rozumný u něho a připravuj
jej na posvátný obřad. (.10se lačnosti ty'če, znamo jest, že ne
bezpečně nemocní lačnými býti neinusu, mají—li nejsv. Svatost
jakožtopokrm na poslední cestu příjímati. l_jinak vyžaduje se,
by nemocný lačen byl, a proto, trvá-Ii nemoc déle a chce—li
nemocný z pouhé pobožnosti se zpovídati a Svatost oltářní
příjímati, budiž kněz k němu v hodinách dopoledních volán.
Vůbec měl by vždy duchovní k nemocným dopoledne volán
by'ti, leč by snad nemoc najednou se zhoršila tak, že by
obava nastala, že nemocný snad vědomí pozbude, neb že by
mohl v málo hodinách zemí'íti. Pak se ovšem nesmí ani minuta.
ztratiti a musí se pro kněze ihned poslati, i kdyby to bylo třeba
0 půl noci. Nejlépe jest říditi se radou lékaře, který nemoc—
ného léčí. Pravíl jsem, není-li nebezpečí a lékař s tím sou—
hlasí, že mají poslové pro duchovního jíti ráno, a to proto, že
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mohou tak mši sv. obcovati a že duchovní může tak třeba

více nen'iocných při jedně cestě zaopatřili, zvláště jde—li o sv.
přijímání z pobožnosti. A i pro nemocného jsou k zaopatřování
'anní hodiny příhodnější. (,Iítívá se sám silnějším, mysl jeho
bývá jasnější a proto snadněji a lěpě vykoná svou pobožnost..

Příklad.

V Německu našel pastýř l-IOppenworth v závějí sněhu ne—
mocného ělověka. Sel to oznámit představenému obce, ale.
žádný nechtěl se nemocného ujmouti. l-l0ppenworth konečně
sám naložil ubožáka na trakař a dovezl ho do své pastoušky.
Poněvadž byl pln nečistoty, svlékl ho z hadrů, jimiž byl odděn,
dal mu svou čistou košili a připravil mu slušné lůžko. Pak
tázal se ho, jakého je vyznání náboženského, jak to je s duší
jeho a přál-li by si kněze. Nemocný se přiznal, že dlouho již
nestaral se o svou duši, že byl oddán obžerství a jiným nepra—
vostem, ale nyní, že života předešlého lituje a že by rád se
zpovídal. Pastýř šel ještě toho večera vysokým sněhem do
vzdáleně, farní vesnice a požádal tam kněze, aby si neobtěžoval
ráno v jeho pastoušce cizího nemocného zaopatřiti. Druhého
dne časně ráno byl zase na faře. Duchovní myslel, že nemocný
snad již llll'lřťl. »Nikolív, pravil pastýř, přišel jsem, abych
vám, velebný pane, na cestě byl průvodčím, poněvadž je k nám
nyní špatná cesta a snadno byste mohl zablouditix Pak položil
něco peněz na stůl. »li čemu to?“ ptá se kněz. »To je pro vás,
velebný panels ».Iá myslel, vece duchovní, že. váš nemocný je
žebrákem.c »Ano, to jest, ale já přece nemohu žádati, abyste
zadarmo k nám cestu konal !c Kněz ovšem peněz nepřijal,
ale po mši sv. vydal se chutě na cestu, kterou mu pastýř pro
šlapával. Nemocný byl zaopatřen a zemřel ještě téhož dne
celý blažen. Pastýř radoval se, že učinil pro tělo i duši jeho
všecko, co jen učinili mohl.

c) .lsou—li přípravy k hodněnní přijmutí sv. svátostí vý
konány, budiž spolehlivý člověk,poslán do mís/(L farního.
l'osel necht“ neobrací se nejprve na kostelníka, nýbrž dojdí do
fary a tam svou žádost slušně přednes! Kde je zvykem, že.
kostelnik neb níinistrant s duchovním nejde, musi posel brašnu,
lucernn a zvonek vzíti a před duchovním jíti; proto nutnojest,
aby byl slušně oblečen, maje provázeli nejsv. Svátost. '/..vonkení
dává občas znamení, že se tudy Pan .Iežíš ubírá. \' některých
obcích panuje uhvalítebný zvyk, že slu-omažd'uji se věřící a
v průvodu jdon knězi nesoucímu velebnou Svátost naproti,

a potom modlíce se neb zpívajíce k domu nemocného ho do
provázejí. Papežové povolili četné odpustky těm, kdo tak činí.
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Když se k domu nemocm'dno dojde. žílstancm věřící bud v síni
neh ve vedlejší sví-tnici a tam se modlí ZH.llelllt)(1llt"lttttllt'
slov apoštolských: »—-.—\lodlithavíry uzdraví nemocného.: (.lak.
5. 154 Když kní—žnenumu'dm vyzpovídal, dá znamení zvonkem.
jejž post-l na stul poslavil, a vsíckni vejdottt'e do místnosti,
v níž knír/. s nemocným dlí, nábožm'- pokleknou a modlí se
po tichu jak při sv. pi-ijíniání tak i při posledním pomazání
nemocní-ho: vubec řídí se to dle nařízení a přání duchovního.
Samo sebou se rozumí. že posel musí býti spořádaný a spo
lehlivý človek: nejlepe je, když hospodář sám nebo jeho nej—
starší syn neb ne'-který soused pro diu-hovního dojde.

Příklady.
|. Již v písnič- sv. nacházíme příklady, že hoSpodaí'ove a

otcovo rodin šli k I'ánu .ležísi. aby ho o návštěvu svých ne—
mocných požádali.. Tak vypravuje sv. Matouš (8, 5 I3l:
»Kdýž pak všel .ležíš do Kafarnaum, přistoupil k němu setník
prose ho a rka: I'ane, služebník miij leží doma šlakem pora—
žený a zle se trápí. l dí mu .ležíš: .lá pí'ijdu a uzdravím ho.
A odpovídaje setník iekl: Pane, nejsem hoden, abys všel pod
strechu mou: ale toliko rci slovem a uždraven bude služebník
můj . . . l í'ckl .ležíš k setníkoví: .ldiž a jaks uvěřil, staň se
tobe. .\ uzdraven jest služebník v tu hodínu.<

2. I'odobne vypravuje sv. .Ian (ll-, ití—Intl: »l—šýljeden králík
(královský úředník), jehož syn nemocen byl v Kal'arnauni. 'l'en
šel k l'ánn .ležíší a prosil ho, aby sestoupil a uzdravil Syna
jeho. prve nežli umre. llí mu Ježíš: .ldi, syn tvůj žív je;

3 V katolickém jednom časOpíse čteme: »V Neapoli, dne
El. března 1857. Krásný jarní den pohnul mne, abych si učinil
výlet do (laser-tý, královskí'r residence. Krajina je překrásná a
dráha jede poli podobajícííní se zahrade. Když jsem došel kr"—
lovskcho palace, videl jsem kní—zev obřadním ronše nesnucího
velelmouSvátost k nemocnému. Král sám nesl nad nejsvětějším
baldachýn, tak zvanou umbellu, pak kráčeli princové, dvořané
a slušný počet věřících. Průvod ubíral se k jíždeckýni kasarnánl.
Stabní trubač, jak jsem se dověděl, ležel nemocen a přál si
býti zaopatřen. Kral jenž dobí'e starého vojaka znal, dozví—dev
se o tom, šel s princi svými k sv. úkonu a po nejakt'l době
viděl jsem jej, an se vrací do zámku. 'l'ake se mi vypravovalu.
jak tklivě se král se starým \'ojáken't loučil.

'í-. \' roce IT!? založil bavorský král Max Emanuel nadaci
při farních chrámech sv. Petra a Panny Marie v Mnichově.
aby z nadání toho bylo vydržováno šest ministrantů, kteří by
duchovního nesoucího nejsv. Svátost oltářní k nemocnému sho
řícími pochodněmí provázeli. Tedy setník, králové, nestyděli se
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Krista l'ana k nemocným zvali a ho k nim provazeti: proč by
se tedy nekdo z nás chtel neb smí—lstyděti tak činiti:J

V..
(2) Ošetřovatel uzij každé príležitosti, aby udi—".eubyl

nemocný ve spojení Bohem.

»Vidy a stale. naskyta se příležitost.: praví \'avřinec
b'kupuli. »mysl nemocného zhoznými myšlenkami zahývati a
ctnosti \' něm vzhuzovati. V,každé \'t"('.llzv \'ziti k tomu podnět.
vzbudili u nemocní-ho lásku k Bohu. skroufs'enost nad hříchy
a pravou lítost. \'iz jen kterak, se lo díti nuize.

Po návštěvě lékařouě ltlllŽt' .se k |t0ltttt(:|t('lllll říri asi
takto: Hle, lékař \'žis navštívil a nařídil. ceho k uzdravení
vašemu je potřebí. (to jest jen človek. muže jen ta'—lovam uzdra—
t'iti. denní—vas navštřvuje a musíte mu arcit: za to platiti. .llo.
obratte se ke Kristu I'anu, lékaři nelwskemu. který nejen telo
ale i duši uzdraviti muze. ttn je naším l'anem a Bohem. který nás
spasiti chce. A on celý den. ano neustale snamijest.. a nezada
za to ničeho nezli naši lasku. abychom totiz přikazaní jeho za—
chovávali, hříchu svých litovali a \' odpuštění jich doufali
Uživate rad léky od lidského lékaře a řídíte se jeho rozkazy,
abyste tělesného zdraví nabyl; čím více měl byste Boha býti
poslusen a do jeho sv. vůle sr odevzdatí! A nikdy nebylo
slýcháno, že by byl lidský lékař, chtóje nemocného uzdravili jeho
nemoc na sebe vzal nebo léků jím předepsaných sám užíval; nás
nebeský lékař, Ježíš Kristus ale tak pro nás činil »V pravdě
neduhv naše on nesl, bolesti naše on snášel—x (Is.53.) tftn vypil
hořký kalich sveho umučení až do poslední krůpeje ato vše pro
spasení naše. »Ranf—njest. pro nepravosti naše, potí-ín jest pro
hříchy naše... zsinalOsti jeho uzdravení jsmec (ls. 533 Volalť
v největší opuštěnosti: „Boze můj, Bože můj. proč. jsi mne
opustil.“ (Mat. 27, to.) U té nevdí-čnosti lidské, která nechce
t'oho nebeského lékař-e, nejlaskavč-jsíhn pana, poslouchali a
ničeho pro něj trpí-lila

Měl-li nemocný návštěvu., může se mu říci: llle, ne
jste opuštěn, tak mnozí vas navštěvují a vas těší. Náš Spasitel
na kříži visel opuštěn, ano i posměch nmsel snášeti dle své
dectví písma: »'l'i pak, kteří chodili tudy, rouhali-se jemu,
ukřivujíce hlav svých a říkajíce: lla, ha. který rušíš chrám
lloží a ve třech dnech jej zas-i- vzdělavaš: pomožiz sz'un sobě:
jsi-li Syn lloží, sstupiz kříži-..a (Mat. 27, 39 Int,)



pohledu na nádoby s léky. Aj, jak mnohotu
je nádob, z kterých se vám dostává úlevy a občerstvení ; a
pro Syna Božího na kříži jen jedna nádoba'byla přichystána -
»nádoha'plna octaa. — ('), jak hrozný je náš nevděk: na místě,
co bychom měli Pánu Ježíši za vše, co pro nás odporného vy—
trpěl, děkovati, my hříchy svými na novo octem jej napájíme!

Lůžko. Vidíte, máte čisté a pohodlné lůžko, ale Spasitel
takového neměl, tak že mohl vším právem zvolati: »|.išky
mají svá doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde
by hlavy skloniLc (Mat. 8, 211)

Nemůže—línemocný pro bolest leželi nebo je-li pro
ležený. Milý příteli, uznávám, Že se vám to špatně leží, ale
vzpomeňte si na Pána Ježíše na kříži. Ruce a nohy jeho hyly

„»hí'ebyproklány a hlava trním zbodena, tak že nemohl sebou
ani hnouti!

V noci. Ulouhá je věru noc, nemůžeme-Ii spáti. Počítáte
každou minutu, nebude—líjiž svítati; ale vzpomeňte“ ubohých
duší v očistci, co a jak dlouho musí trpěli; vy trpělivostí ve
svých bolestech můžete si trestů očistcových ukrátiti, ano i zde
na světě si je odbýti.

Noční svět/0. Pozmujetc—li světlo noční u lůžka svého,
uvedte si na paměť věčné světlo \“ chrámu Páně juí-ed nejsv.
Svátosti oltářní a niodletc sc, aby vám jednou na onom světě
světlo věčné, svítilo.

Hodiny. Zas hodiny bijí; zas o hodinu blíž k smrti,
k hrobu, k věčnosti. Použijte času vám daného a sl'íromažd'njte
si zásluhy pro nebe. Buďte trpěliv, poroučejte bolesti své Bohu;
snad není již daleka hodina, v níž Pán trápení vašo v radost
obrátí.

Kůropění. Když kohout zazpíval, vyšel Petr ven a plakal
l'ioí'ce. Zdaž i vy nemáte oplakávati hříchy své, slyšíte—h\' noci
kůropění?

V zrcadle vídítc svůj nemocný obličej. Nejlepším zrca
dlem je vám sámnSpasitcl, dále bolestná Panna Maria. V tom
zrcadle se shlížejte a trptc jako oni!

Růženec je známkou služebníků Panny Marie a učí nás,
jak máme .lcžíše milovati, jeho na cestě křížová následovali
a tak sobě. koruny slávy \' nebesích dobývati. Kdo se nemůže—.
cclý růženec pomodliti, at uctí Pannu Marii častým: »Zd'ávaslu
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Při umývání obličeje a rukou. Vysi, příteli, omy'váte
obličej, Kristova tvář sv. byla jeho protivníky nplvána! Modleti
so: »(I) .ležíši, očist' mno krví svou od hříchů mýchlc

Svítí-li do pokoje slunce. Hleďte,jak krásně svítí slunce,
všecko zahřívajíc a obživujícl .le obrazem Pána .ležíše, jenž
jest sluncem spravedlnosti. (ln jediný má byti vaším světlem,
vaším životem. K němu obratte své oči, k němu pozdvihněte
své. ruce i srdce a proste ho, aby osvítil vás paprskem své
milosti, aliy zahřál srdce vaše ohněm své lásky a aby byl vám
světlem na cestě k věčnosti.

Při pohledu na měsíc a hvězdy. (>, jak krásně je
lept-v nad hvězdami, kde Bůh sídlí a svatí jeho jako hvězdy
se třpytí. Tam nad oblohou nebeskou najdete pokoj a od
počinutí.

Byla,-li, nemocnému lkytiee přinesena. ,Bůh ,i ,vás,
příteli, do zahrady tohoto světa jako "nějakou květinu zasadil,
abyste ctnostmi kvetl, prospíval. Brzy snad přesadí vás do za—
hrady nebeské, kde věčné jaro trvá. Květiny pozemské záhy
vadnou a opadávají; tak člověk jen krátkou dobu kvete &
umírá. Ale při vzkříšení z mrtvých povstane k životu novému,
aby věčně kvetl v království nebeském.

Příklad.

Sv. Vavřinec .lustinian dokonav dílo své »Stupně doko
nalostic, upadl v prudkou zimnici. Vida, že sluhové lůžko mu
chystají pravil zarmouceně: »Co činíte? llaremně čas iní-hate!
Můj Spasitel neumřel na měkkém lůžku, ale na tvrdém dřevě
kříže! Což jste zapomněli, že sv. Martin praví: Křesťan má
umírati v žíních a popeli?!a [ naléhal na to, aby ho pouze
na slámu položili. Když horečka jím lomcovala, chtěli mu po
dati nápoj; ale on pravil: ».Iak bych mohl něco píti, an můj
Kristus v té nejhroznější žízni umíral? A pak: nemůžeme—Ii
snésti tuto pozemskou žízeň, jak sneseme žízeň ohně očistcn
vého'h Měl byti na krku operován a sám lékař třásl se
před tou prací. Sv. .lustinian dodával mu zmužilosti, řka:
»Režte jen směle, vždyt nůž vaš není tak hrozný, jako byly
nástroje, kterymi sv. mučedníci byli trýzněni.< Sám pak se
modlil: » , můj Ježíši, dej mi podílu na svém sv. umučení.
Nemoc se horšila a každý jevil s ním soustrast; on sám však
říkával: ».lá nemohu tělo své mrtviti a proto Bůh to za mne
činí, budiž mu za to čest a chválalc V nejhroznějších oka—
mžicích, když bolesti byly nejkrutější, volával u vytržení: »Hle,
nebesky ženich přichází, nese mi korunu vítězství! Pojďme
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mu \; t'istretylc .\ obrátiv oči k nebi volal: »Ú, můj Ježíši,
již jdu k l0|)Č!c llva dní před jeho smrtí přišly rozlične
spolky města vyprosit si od něho požehnání. l\' lůžku jeho
měl každý, bohaty i chudý, přistup. Všem dával zbožná na
pomenutí; umíraje pravil k plačícimu žáku svemu Marcellovi:
».Idu napřed, ty brzy za mnou přijdeš! O letošních veliko—
nocích zase se. shledámeh .\ stalo se tak. \'avřinec umřel
dne 8. ledna 14-55 smrtí spravedlivých a o velikonocích ta'—hož
roku žák jeho Marcell.

Kéž by každý nemocný při všem jen lloha na paměti
měl a s ním stále spojen zůstal! lllediž tedy ošetřovatel vy—
užítí každe vhodne příležitosti, aby rozehřál srdce l'iemoeneho
k lásce k Bohu, k odevzdanosti do vůle lloží, k prave kajíc
nosti a touze. po spojení s Bohem!

lt) Ošetřovatel budiž těšit-elem nemocných.

K tomu vyzývá již sv. l'avel. an píše: »I'rosíme pak
vás, bratří, polČŠujlt' malomyslných, přijímejte nemocm'—,trpí-live
se mějte ke všem a (l. 'l'hess. 5, H.) .le-li tedy nemocný stižen
velikými bolestmi, trápí-li se uvnitř, rmoutí-li se nad tím, hled'mež
mu ulehčiti. Sv. Chrysostí'un píše: »llešt vždy jest dobry; zvláště
příhodný jest v čas sucha; podobně jest. útěcha vždy příjemná.
zvláště pak ve dnech zármutku a souženm b'v. „\mbrož do
kládá: »Velikou úlevou bývá snmtm'unu, iná-li s nim nekdo
i'itrpnost.<< “l-'ři_iíine_iduši stísněnou láskou a přátelstvím;
neboť llůh ji tobě posylá, bys ji potěšil,c dí sv. Ignác.

.-\by se nemocný Opravdu potěšil, nechejme ho, aby si, jak
se říká, všechny své bolesti vypověděl; již to samo přinese mu
úlevu nějakou. 7. jeho stesků poznáme příčiny jeho zárnnitku
a budeme moci dle toho se říditi. Obyčejně bývá příčinou po
dobneho smutku vnitřní utrpení, jako: těžká pokušení, vy—
čitky svědomí, nebo zase svědomí uzkostlive, malomyslnost,
zármutek nad četnými a těžkými hříchy, tak že až v zoufalství
vybočuje; aneb utrpení zevnitřní, jako nesmíme hole.—atitěla,
dlouhá nemoc, sehudnutí atd. llle různých sten-ků musí i útěcha
různou by'ti. Co hy se. v jednotlivých případech říci melo, ob
saženo v třetím díle teto knihy. Zde. jenom budiž v krátkosti
poukázáno, jak má opatrovník nemocného potěšití, at? již ho
lesti jeho jsou tělesné neb duševní. l'oučení o tom, ktere se.
zde dále uvádí, podal učeny' kardinál Bellannin. .lest to odpověď
na dvě. otázky. Ke konci připojím ne'-„jaká útěchyplná místa
z písma sv. & ze spisů sv. Otců, abys jich vhodně mohl užíti.
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Nejlepším těšitelem zarmoucených byl sám Pan Ježíš.
nebot' on volal: »l'ojďtc ke mně všickni, kteří pracujete a ob
tíženi jste, a ja vás ohčerstvim.< Kolika lidem pomohl, slzc
jejich utišil! l'omáhati všem, bylo mu největším potěšením.
»Neplačiž,c řekl k vdově Naimskř a vzkřísil jí syna mrtvého.
I'lakal s Martou a Marií nad zemřelým' Lazarem a povolal ho
z hrobu. »lloufej synulc řekl šlakem poraženěmu & uzdravil
ho. .lak laskavě těšil své apoštoly před svou smrtí; jak sám
těžkým obtěžkan křížem těšil žený nad ním plačící; jak po—
těšil lutra na pravici, svou Matku s učedníkem .lanem pod křížem
stojící! .\ po svém z mrtvých vstání hned zase útěchu dával.
Potěšil svou Matku, Marii Magdalenu, učedníky do Emaus
jdoucí, své apoštoly, kterým, vstoupiv pak na nebesa, seslal
lltěšitele, llucha sv.

!. lak _múme nemocného _těšiti, trpí-Ji ,vnitřni bolest. ,

Leka-li někdo Spácham'dio hříchu a zaslouženého za
uřj trestu, pak mají jej dlc Bellarminn týto pravdý potěšiti:

a) 'l'řšmo se, že lůh jcst nejvýš milosrdný, který nechce
smrti hříšníka, ale aby se obrátil a živ byl; on pro nás nebe
:l nikoliv peklu stvoí'il, a proto nechce, aby duše naše zahynula,
jestliže se svévolně sama v zaihubu svou nevrlni.

h) Iliizlivóho člověka potěš dobrota Pana .ležíše, který jest
sice přísným Soudcem naším. ale zároveň laskavým Spasitelem,
který za nás krev svou přosvatou až do poslední kríipěje vý
cedil. který ll'pčl a umřel, aby hříchy naše shladil & nás od
věčně smrti vykoupil. (ln zajistř žádného nezatratí, kdo se
zásluh vykoupení jeho účastným státi chce.

cl l'otěš nas v zármutku laska Ducha sv., který nás po
svěcuje a jehož chrámem jsme, a který tedý nedopustí, aby
chom se stali kořistí d'ábla.

d) ()dstraň úzkostlivost naši vždy trvající svazek, který
nejsvětější 'l'rojice Boží s námi na křtu sv. uzavřela, když
jsme se stali dítkami Božími a dědici kralovstvi nebeského.
Svazek ten nam zabezpečuje odpuštění. hříchů, těla vzkříšení
a ŽÍVUl. věčný.

e) l'otěš nás konečně i sedmerá záruka věčné spásy,
kterou máme v sedmeru svatých svátostech, které Pán Ježíš
na znamení své nevýslovně lásky k nám a na svou ustavičnou
pamatku ustanovil a které, přijímáme-li je náležitě, hříchů nás
zbavují a nebes slávu zajišťují. — Tak a podobně musíme sebe
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i jiné těšiti, když duše pro spáchané hříchy a velikost jejich
bázní bývá naplněna a o spáse své pochybuje. - Ošetřovatel
měj nemocného také k tomu, aby často přijímal nejsv. Svátost
oltářní; onať jest nejvyšším a nejvydatnějším pramenem útěchy.

Příklad.
Sv. .lan Zlatoústý takto mluvíval klidem pro hříchy spá

chané úzkostlivým: »Ú, nevystižitelněho milosrdenství Božího!
Když celý svět v hříších byl pohřížen, přišel Pán Ježíš na
svět, přinášeje vykoupení, aby žádný nezoufal. Jsi-li hříšníkem,
vzpomeň si na publikána; jsi-li smilníkem, pomni na kající
Magdalenu; jsi-li vražedníkem, vzpomeň si na lotra na pravici;
jsi-li rouhačem, vzpomeň si na Pavla. Hle, tento apoštol Páně
dříve víru Kristovu pronásledoval, potom ji kázal; dříve kře—
stany hubil, pak je osvobozoval;- dříve byl plevelem, potom
pšenici; dříve vlkem, potom dobrým pastýřem, dříve olovem,
potom zlatem; dříve kazitelem, potom stavitelem církve; dříve
buřičem, potom poslem pokoje! Hleď na tu mnohonásobnou
zlobu, ale pozoruj zároveň nevýslovné milosrdenství Boží; viz
pýchu nehodného sluhy, ale zároveň nezměrnou lásku Páně!
Proto neříkej: Jsem rouhačem, vražedníkem, smilníkem. Pro
všechno to máš příklad, bys věděl, kam se obrátiti .máš. Hle
dáš-li jej v Zákoně starém, najdeš Davida, hledáš-li jej v Zá
koně novém, máš Pavla. Nepředstírej svou nehodnost, nesta—
tečnost, nevědomost! Hřešil-li jsi, kaj se; hřešil-li jsi tisíckráte,
čiň tisíckráte pokání, jen — nezoufejh

2. Kterak máme těšiti nemocného v bolestech vnějších.

Nejlépe nás tomu vyučí následující příběh: V křižáckých
válkách byl jednou veliký počet vznešených křesťanů francouz
ských od pohanů zajat a v okovy a vězení uvržen. Po ně
jakém čase navštívil zajatce jakýs urozený Saracen. Vida,
že všickni jsou sklíčeni tak, že samým zármutkem až smrtí
blízcí byli, tázal se jich vlídně, zdali věří v toho Syna Bo
žího, který, chtěje lidstvo spasiti, z Panny se narodil a po
hrozných mukách bolestnou smrt na kříži podstoupil? Když
mu bylo odvětíno, že věří, počal takto mluviti: »Dobře tedy,
věříte-li v toho Boha, který vás tak miloval a tolik pro vás
trpěl, pak se věru nesluší, abyste se nadmíru rmoutili nad tím
malým utrpením, jež nyní pro něho snášíte. Životy své jste
dosud pro něho neobětovali. Mohl-li Bůh váš svou vlastní mocí
z mrtvých vstáti, pak musíte doufati, že i mocen jest, aby vás
z tohoto vězení vysvobodil. Proto nemáte příčiny tak nemírně
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se rmoutiti.< — Podobně mluv ošetřovatel k nemocnému, abys
ho v bolestech těla potěšil. Řekni mu: Věříš—li,milý nemocný,
že Bůh Otcem tvym jest, pak také víš, že t'ltec ten s tebou
ty nejlepší úmysly má, sesílá—lina tebe bolest a utrpení. Věříš-li
dle slov sv. Pavla, že Bůh věrným jest a neukládá člověku
více, nežli může snésti ai s utrpením učiní. prospěch; věříš—li,že
Bůh jest vševědoucí, jenž dobře zná tvůj bol a tvou bídu, věříš-li,
že všeliká utrpení nám jsou velmi prospěšná, pak nemáš byti
tak sklíčen a zarmoucen. Věříš-li, že Kristus l'án pro tebe
na kříži zemřel, neměl bys i ty rád pro něho trpěti? Patř
často na Krista na kříži a pohledem tím se potěší.-š.»Není ničeho,:
praví Crasset, »co by nemocného lépe upokojiti a v bolestech
vydatněji potěšiti mohlo, než pohled na sv. kříž. l'odámc—li
jej nemocnému, oživí se víra jeho, utvrdí se naděje jeho, posilní
se láska "jeho; utvrdí se člob'rá předsevzetí jeho. Ostatně není
nic ua'svčtě; eho byose nepřítel ďábel více.bál, „než vejsv..
Svátosti oltářní, sv. kříže, nebo nějakého jiného posvátného
obrazu.: Pohled' proto i ty, bratře (sestro), na Ježíše ukřižova
ného! Hle, pro rány tohoto svatého těla chce tebe nebesky' Otec
věčnou korunovati slávou a pro rozed-raná ramena jeho tebe odě—
vem slávy přiodíti ! Illed', tyto zbodané ruce zbudovaly tobě trůn
v říši nadhvězdné; ty svaté nohy urovnaly tobě cestu do nebe.
Obětuj tedy nebeskému Otci Syna jeho, aby pro něho milost tobě
udělil a rci: »Bože a Otče Pána našeho Ježíše Krista! Pohled
na tvář pomazaného svého a pro svaté rány jeho odpust: mi
a učiň mne hodny'm slávy své, abych tebe věčně chváliti a
velebiti mohl! Trpím sice veliké bolesti, ale co jsou bolesti
mé proti utrpení a umučení tvému, můj .Iežíši?x —Ano, trpící
bratře, rozjímej o umučení Páně. Hleď, co tvůj Spasitel nevinně
snášel, vždyt: hříchu neučinil žádného, tak že se mohl tázati
tvy'ch nepřátel. »Kdo z vás „může mne trestati z hříchu ?.
Zdaž jsi tu bratře (sestro) často nezhřešil? Jen se rozpomeň,
jak často jsi Boha svého urážel! Ano, pohled“ na svůj předešly
život, nebot sv. Řehoř dokládá: Snadněji se potěšíme ve svém
trápení, vzpomeneme—li si na své hříchy a na tresty, kterych
za ně zasluhujeme, a srovnáme-li oboje s tím, co trpíme, pak
zajisté nahlédneme, že bolesti naše nejsou tak trestem, jako
spíše milostí, nebot jimi pykáme tresty, které bychom na věč
nosti trpěti museli. Zajisté že pak zvoláme s nábožnym Jobem:
»A to buď mi, Pane, potěšeni, abys trápě mne bolestí, ne
šetřilc (.lob. 6, lO); nebo které miluješ křížem navštěvuješ!
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| jest mi trápení mé znamením, že mohu v spasení své dont'-ati.
Tak a podobně těš ošetřovatel nemocného. Předčítej mu
často o umučení Páně. k čemuž v díle V. této knihy pomůcky
najdeš.

l'í' i k l a d.

\r nemocnici Fuldenské byl chudý muž, trpící prsní vod
natelností. Bolesti byly takové, že se zdálo, že ztratí všecku
křesťanskou trpělivost. „Milost—dnasestra, která ho ošetřovala.
často mu do ucha šeptávala: »'/.de-li budu s Ježíšem ukřižován,
věčně. budu s Ježíšem i'islavován.<< Uboža'tk poslouchal nábožní—
slova tato a byl jimi' lak potěšen, že se mu vrátila síla k odm
vzdanosti do vůle Boží a k vytrvalosti.

:t. Některé útěchyplné výroky : pisma sv. a ze spisů svatých.

Vydatnč potěší a posilní se nemocný, přečte—limu ošetřo
vatel ob čas nějake místo ?. písma sv. neb z knih svatých a
světic lložích. Slys bratře. jak to sám Bůh v tvých bolestech
tesi, í'ka: »Hcete malomyslnym: l'osih'ito se a nebojte se.
uj Bůh vas . . . . sám přijde a spasí vás.: (Is. Elf), í.)
».lá jsem l—lospodinBůh tvůj silný a činící milosrdenství nad
tisíci těm. kteří milují mne a ostříhají pí'ikázánímyeh (ll. Mojž.
2M, i), ti.l ».lá milující inne tniluji a kteří na úsvitč bdí ke mně,

naleznou innem t_l'í'ísl. H, l7.l »Úbt'at'te se ke mně a spas'eni
bude—teť: (Is. 1-5. 223 »Živt' jsem já: nechci smrti bežlmžnélm.
ale aby se obraitil bezbožny od cest y své, a živ byl.: [lůžeelt 33, H.)
-»Blízko jest Hospodin těm. kteří souženeho jsou srdce a ponížene
duchem Spaseny učiuím (Žalnf :!:-l, Hl.) »Popatřil lIOSpUdin
k modlitbě poníženychanepohrdl prosbou jejich: (Žalm IHI. IH).
»Volati bude ke mně a já vyslysim ho: s ním budu v soužení.
vytrhnu jej a oslavím jej.“ (Žalm 9M, N).)

».Když přecházeti budeš přes vody. S tebou budu a řeky
nepřikryjí te; když choditi budeš vohni, nespálíš se a plamen
nebude hoí'eti na tobe.- (ls. í-šl,ž.) »Zdaliž se může zapomenouti
žena nad nemluvňatkem svým. aby se neslitovala nad synem
života svého? A byt se ona žapmnenula, já však nezapomenu
se nad tebou.: (ls. 49, tě.) »Ilory pohnou se a pahrbkove za
tí-esou se; milosrdenství pak má neodstoupí od tebe a smlouva
pokoje mého se nepohne“ (18.54, lttl »A já přijmu vas za
lid svůj: a budu vám za Otce a vy budete mi za syny a dceryc.
(II. lior. ti, 18). »Blahoslaveny člověk, kterýž trestán bývá od Boha;
trestání tedy Páně nezamítej. nebo on raní a boji: tepe a rucejeho
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uzdravují. (Joli. 5, l?. IN.) »lšiizní'- llospmlinovy. synu můj. Ito—
zamítc-j: uniž llSlilVťj, když od něho trestán Iiývz'íš._NPltUHospodin
koliož miluje. tresce :! jako oter v svuu zaliliuje sobě./< tl'í'ísl. 3,
tl. 12.) »Všeliká puk kázeň, když přítomna jest. nezdá se býti
radostná/. ale smutná: ulo polmlt velmi pokoj né ovoce spravedlnosti
princ.—:etěm. kteří skrze ni pocvičoni liylix (I\' Žid. 12, ll.) Nádolu'
hrnčířské zkušuje ulic—uu lidi spravedlivé pokušení zármutku.—
(Sir. 27. ti.) »(Zo'žkoli na m >loŽ0no liude. přijmi u trp v Iiolesti
u v ponížení měj trpělivost: nebo v ohni Zkullšcltn bývá
zlulo :|. stříbro, lidi" pak příjemní v poťi ponížeuíe \(Sil'.
:),-13:1) ettde mne pnk odstup to. uhyuli se (chlubil, leť
v kříži Pánu našeho Ježíše Krista.: (tinl. tí. l't-l. »Nejsnu rovmi
utrpení tohoto času ltUtlnllíťl Slávii, která se zjeví nn náse
(Řím. H. IH), „Pojdte ke. mně \'ši(:kni, kteří pracujete aolitíženi
jste. a já- vás oličorslvíni.c (Mail. II. 25). ».lz'íživotvěčný dávám
ovcí'n svým; a, Itg'ZlLVIthl'lla' vij—„ky.aniž je kdo vyu-line zrnky
nie! t.lan. IH. !&) »Zdali neprodávují pěl vralnzů za dva penízky
u uni jeden z nich není \“ zapomenutí před Boliem'.J Ale ivlu
soví! hlavy vuši všickni sečtení jsou. Protož nebojte se: dražšit'
jste. vy než-li mnoho vrubcux tl,uk. l'_'.tí—7.t »llull' věrný aždo
smrti u dám ti korunu živolau (Zjev. 2, NH

Svatým u světícím lložim bývalo vždy nulou povinností
zarmom:em'-. tí—šiti.Sw. [a'/rim tt'—ší\'alnmlomvslnc'—slovy: ».Ienom
neztrťwejte mysli. muj milý. vždvt' věčně nemůžeme žíti la _
Sv. Augustin puk í'íkzivul znrmoueeným: .lsi, lírutře. v líčení
& ltýYilŠ i-ezun i páli-n; ty sice křičíš :! pl'rií'češ. ale lékař nic
toho nodlui, muje- jen uzdravení tvo un zřeteli. 'I'vú utrpení je
lnlN'!pecí zlatníkovou. jsi-li Opruvdu zlutem a ne přísadou. zilin
od šlaku Iivl očištěn u nebyl v popel obrácen. l'ročlody smuten
nuříkdš? 'l'o. ro trpíš. je ti lokem a nikoliv trestmu: je ti po
kill'állllll u nr zutmcením: nezumítej od selw metly lloží. nechceš—li
od selm slávu Iloží Zíllllllllínltlul Svatí a světice lšoží uzná—

vali utrpení zu zvláštní znznuení otCovské lásky lloží; Odtud
byla jejich \rouci touhu po ki'ižíoli u l)()l('>tl,0('.ll.»Sesilá-li l'iin
llůli na nás svízelo. praví .s'v. Ignác : Lojoly, pak je lo
znamením, že s námi zvláštní mz'i univ.—kdyu že chce, abychom
se staly svutými. .le—litedy opravdovou vůlí tvou. stziti se ve.
likým světcem, pros I'ánu llohu, aby na tebe volikz'tut.r|wnísv—
sllilll Žádné dřevo není selíopnejšim oheň Božské lásky v mi.—'.
roznítiti, než dí-evo kříže! ř- Sv. Tomáš : Villanony pruvil
ke kterí-mus noduživci: »Zlu-ojií' nutírá zbraně, na kterých se
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rez usadil, olejem, pak je ocelem leští, až se třpytí jako zrcadlo.
'Ilak činí i Bůh se svými \'y\'olenci,' vnitř čistí je milostí
llucha sv., zevně pak leští je utrpením, bolestí, nemocí, až
zmizí z nich rez pozemských žádostí a oni lesknou se jako
zrcadlo.<< ——l). Alvarez říkával: »Co trpělivě snášíš za jeden
měsíc, je to Bohu milejším než—li práce tvá za celý rok.<< —
»Není jistějšího znamení, říkával sv. Alois, patří-li člověk do
počtu vyvolených, než to by'vá-li při nábožném a ctnostném
životě svém utrpením a bolestmi navštěvován. Zármutkem od
měňuje Bůh lásku milujících ho. Daří-li se nám dobře, stáváuw
se dlužníky Božími, daří-li se nám zle, stává se Bůh dluž
níkem naším, nebot' řekl: »Blahoslavení lkající: nebot oni po
těšeni budou.“ (Mat. 5, F).)— »Prozřetelnost Božská všecko dobře
pořádá, píše sv. Jeroným, a co pokládáme za neštěstí, je nám
pravým dobrodinínm — »Odevzdávej se tedy, dokládá sv.
Augustin, vždy a všude řízení Božímu, nebot ničeho na tebe
nedopustí, co byti nebylo užitečným, byt bys toto ani nechápal..

Více podobných vy'roků nalezneš v Ill. dílu této knihy.
.listo jest, že.nemocny tímto způsobem velice potěšen a po—
silněn bude. Bývá velmi prospěšno, ukáže-li ošetřovatel nu.
svaté a světice, kteří mnohem více trpěli, nežli trpí nemocný.
Příklady takové nalezneš v ll. a lll. dílu,jmenovitě pak ve IV.
a V. svazku této knihy.

Příklady.
1. Když sv. 'l'eresia dlela v mládí jako chovankaulx'urme

litánek, trpěla neduhem srdečním, k čemuž se přidala prudká
zimnice. Palčivost, jakou v nitru svem pociťovala, byla tak
veliká, že'neměla ani ve dne ani v noci pokoje. V bolestech
těchto hrozných byljí příběh o trpělivem .Iobovi velikou útěchou.
Čtyři dni ležela bez smyslů a když k sobě přišla, cítila nevy'
slovně bolesti. Sama otom takto píše: ».lazyk můj byl rozkousán,
hrdlo mě tak sevřeno, že jsem ani vody pozříti nemohla, byla
jsem jako uškrcena. Zdálo se mi, jako by údy těla mého šly
od sebe, byla jsem omámena a ztrnulá, že jsem ani rukama
ani nohama hnouti nemohla a že se mne nikdo dotknouti
nesměl.: Tak žila po 8 měsíců mezi životem a smrtí a přece
neslyšel ji nikdo naříkati, ale naopak, čím více trpěla, tím
viditelnější byla její odevzdanost do vůle Boží.

2. Zvláštní dar zarmoucené těšiti měl sv. Vincenc Paulánsk y'.
Zbožně kterés duši vnitřním i vnějším bolem příliš trápené,
píše: »Velice se mne doty'ká, že tak dlouho již & k tomu tolik
různy'ch bolestí trpěti musíte. Máte věru těžky' kříž, kterým
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trpí vaše tělo i duch váš. Co mne však při tom těší, jest, že
tím nad pozemskOst by'váte povzuešen. Budiž vám útěchou, že
vám rovněž tak se děje, jako samému Kristu Pánu a že mů—
žete jej tímže způsobem ctíti, jakým on lásku svou k vám
ukázal. Také on trpěl na těle i na duši. Utrpenídušejeho bylo
trvalé a daleko větší a prudší tělesného. A proč, myslíte, že
vás Pán Bůh podobně zkouší? Zajisté jen proto, aby vás od
hříchů očistil a ctnostmi ozdobil, aby se tak vámi jméno jeho
posvěcovalo. Budte tedy klidným důvěřuje dobrotě Božské.
Vždyt" máte všecku příčinu v Bohu se radovati, moha se od
něho pro Ježíše Krista. všeho nadíti.:

El. Nábožny kněz seděl u lůžka velmi netrpělivého nemoc—
něho, prose ho, aby přec s odevzdaností do vůle Boží nemoc
tuto od Boha seslanon přijímal. Mrzutě pravil nemocný: »Ne
mohu uvěřiti, že by Bůh mohl míti vtom zalíbení, když ubohý
člověk se trápí !c — »Rovněž já tak nevěřím; odvětil duchovní,
»ale řekněte mi, měl jste také na tom zalíbení, když jste dítky
své kai—atia trestati musel? .-\ zdaž jste více & silněji nešlehal,
když se děti. metJe .vnší bránilyň . . . . . . . . . , .

l$l)Ošetřovatel hlediž všecko odstraniti, co by nemoc
nému škoditi mohlo.

Sám l'ain .ležiš vyzde nás, abychom všecko odstranili,
co by nás k hříchu mohlo pokoušeli. ».lestliže pak oko tvé
pravé pohoršuje tě, vylulniž je. n 'vrz od sebe, nebot užitečněji
jest tobě, aby zahynul jeden úd tvůj, než aby celé tělo tvé
uvrženo bylo do ohně pekelného. A jestli ruka tvá pravá po—
horšuje tů, utniž ji a vrz od sebe: nebo užitečněji je tobě, aby
zahynul jeden úd tvůj, než aby všecko tělo tvé uvrženo bylo
do pekelného ohněx (Mat. („ 29, BO.) 'l'ak znějí slova Božského
Spasitele. Byt by tedy nemocnému něco bylo tak mily'm a
drahy'm jako oko, musí se od toho odloučiti, je-li mu to při
ležitostí ke hříchu; n byť by mu nějaké staré a blízké přátel—
ství tak milým bylo jako jeho ruka, bez zdráhání musí se ho
vzdáti, je-li duši jeho k úhoně. Proto musí se ošetřovatel vy
nasnažiti. aby zamezil přístup k nemocnému osobám, které
nemocm'nnu jsou příležitostí ke hříchu, nebot kteří by mohli
pokoj duše jeho'i'ušiti, jako jsou osoby, s kterými měl ne
mocný dlouholetou hříšnou známost, nebo které mu těžce ublí—
žily. Nesmí připustiti k němu příbuzných, kteří by hlasitým
svy'm mii-kem u bt'ulovz'tním nemocného ještě více znepokojovnli.
Poněvadž o tom již dříve mluveno bylo, chceme jen něco po—

.\
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věditi o návštěvách u nemocných, které bývají často při
ležitostí ke hříchu proti lásce k bližnímu, a potom o jizbě
nemocné/ao, v které často vidíváme věci, které v ní býti nemají.

1. Návštěvy u nemocných.

Již v Starém Zákoně mluví Bůh ústy Sirachovýnii: »Ne—
Ienuj navštíviti nemocného; nebot pro takově věci utvrzen
budeš v milováníx (Sir. 7, 39) A Pán .ležíš vyzývá nás k tomu
slovy: »Nemocen jsem byl a navštívili jste mne.- (Mat. 2:3,šití)
Slavný vykladatcl písma uvádí několik důvodů, proč máme
nemocné navštěvovati. »Nebot',c tvrdí, mávštěvou a rozmluvou
odnímá se nemocnému mnohonásobným způsobem zlo: předně,
poněvadž nemocní, dokud s nimi mluvíme, svých bolesti tak
mnoho necítí, jako když jsou o samotě a proto nesmějí, jak
již Aristoteles podotýká, ti, kteří velmi trpí, sobě samým býti
pozůstaveni, poněvadž ponměni na minulé i přítomné bolesti
je malomýslnými činí, ale mají—liněkoho kolem sebe, velmi se
potěšují; 2. poněvadž přítomnost návštěvníka, jmenovitě je—li
známým, přítelem neb příbuzným, velmi bolesti ulehčuje;
3. pOněvadž moudrá a opatrná návštěva dodává nemocnému
důvěry na uzdravení a on na svá utrpení alespoň na chvíli
zapomíná a i později tím se těší, že snad nemoc jeho není
přec tak zlou, jak jemu se býti zdá; -'i-.žc návštěvou choroba
jaksi z něho částečně sňata bývá, což se ovšem vskutku nestává,
nebot nemoc nemůže. z jednoho člověka snata a na jiného
přenesena býti, ale poněvadž nemocný vidí, že jiní mají s nim
útrpnost, & tím již se mu jaksi ulevuje.:

Jak by se návštěva u nemocných díti měla, aby se Bohu
líbila a nemocnému prospěla, naznačil již dávno sv. Řehoř
Nazianský řka: »Nemocnému dej pokrm, podej lék, obvaž
rány, ptej se po bolestech a mluv o trpělivosti.: »——Proto vy
rozumíváme návštěvou u nemocných ne jen suchopárnou ná
vštěvu samu, ale dle slov kteréhos zbožného muže máme na—
vštěvou u nemocného rozmněti všecko to, co by nemocnému
k potěše a k úlevě sloužilo. Je tedy potřclm, abychom jej
viděli a s ním mluvili, jej těšili a zároven 'abýchom mu po
sloužili, když sám sobě posloužiti nemůže... Návštěvou pro
kazujeme IlelllUUIIÚIIIUvlastně. dvoje dobrodiní. jedno, že mu
nemoc ulehčujcmc a nedostatkům jeho mlpomáhámc: druhů.
a výbornější, mu připomínáme toho, co pwspívzi duši jeho,
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a že ho vybízímc, aby ll'lN'líljl'P-l'metln Boží milerád přijímal.
a že ho v náležitý čas napoinenenle, aby přijal sv. svátosti, kte
rými se sílí v boji tělesném i duchovním a kterými se k šťastné
hodince smrti připravuje.

tlhce-li tedy někdo záslužnou návštěvu u nemocného učiniti,
ptej se při té příležitosti nejprve po jeho zdravotním stavu.
'tekne—li nemocný, že se mu trochu ulevilo, dej svou radost
nad tím na jevo; řekne-li, že se mu přitížilo, vyslov mu svou
soustrast. Při tom dokaž mu, že Bůh při všem má ty nejlepší
úmysly a že nás miluje, když nás nemocemi navštěvuje. Bije
a poraňuje tělo, aby duši zachránil-: dopouští, ale neopouští,
zkouší, ale nepokouší. Vybízej nemocného k trpělivé odevzda—
nosti do vůle Boží, mluv k němu asi takto: »Hleďte, milý
bratře! Huh jest. vaším tltccm laskavým, seslal tuto nemoc
na vás, poněvadž je vám velice prospěšnou. Buďte poslušným
jeho ditkem a přijmete tuto nemoc s pokorou a s odevzda
ností do vůle ieho nejsvětější; rcete časteji. aoBud'vůle tvá,
Pane!- — Mluv také. o umučení Páně, o mukách svatých mu
čedníků. likaž mu sv. křiž. vykonej s ním krátkou modlitbu,
povídej mu něco z posledního kázání, které jsi slyšel, nebo čti
mu něco z nektere nábožnc knihy. A to vše znamená: »ne—
mocné navštěvovati.: .-\le nemocného stále jen brzkým uzdra
vením těšiti, jej žerty a anekdotami baviti, je tolik jako jej
uspávati, aby duše své nebyl pamětliv. Hleď návštěvník každý
u nemocného vzbuditi ducha kajicnosti, ctnost víry, naděje a
lásky, a k trpělivosti jej povzbuditi. .le-li nemocný chudý
a Opuštěný, podpornjž ho hmotně a hled" mu býti nápomocen.
Při návštěvě nemá nemocný mnohou řečí býti unavován, jme—
novitě je—li sláb a trpí-li velké bolesti. Dlouhá napomínání
bývají mu často odporná, nesnesitelná. Vůbec je radno, s ne
mocnými méně mluvili, aby jich to neunavovalo. Krátké prů
povídky. stručné |.ií-íliěhy a střelné modlitby konají zde nej
lepší službu. l'roto vhodně při|mmíná kterýs učenec: ».lako
prudký liják nevalné. polím prospívá, poněvadž rychle voda
z nich stéká, ale mírný dešť půdu dostatek napájí a zúrod
ňuje, tak málo prospívá nemocnému návštěva, která mu mnoho
věcí najednou povídá, které hlavu jeho daremně obtěžujím

Z toho jde- na jevo, že jizba, v níž nemocný leží, nemá
býti hoVornou a besedou. Leč stává se tak, bohužel, často.
Velmi často. na př. v neděli odpoledne, milé sousedky u ne—
mocné se shromažďují a celé hodiny milé spolubližní přetřásají
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a pomlouvají a skoro nic o l-iohu nehovoří. Nehledě k tomu,
že podobným žvástem stav nemoci valně se zhoršuje, zajisté
řečí takové jsou nemocnému jen na obtíž a zaviňují i, že se
dává proudem strhnouti a dOpouští se hříchu pomluvy a na
cti utrhání. (')šetřovatel hlediž takové osoby vhodným způ—
sobem přimětí, aby návštěvu svou zkrátin a se vzdálily. Mohl
by snad říci. že lékař nemocnému mnoho mluvití zapovědělk
což obyčejně také pravdou bývá. Sv. Alois říkával: »Roz—
mluvu o věcech pozemských můžeme každého jiného Času
slyšeti, ale když nemocní jsouce, takřka na prahu věčnosti
stojíme, máme zapomenouti na všecko pozemské.:

Příklady.
]. Když sv. Ondřej Korsinus v přísném řádu delší dobu

svatě živ byl, stalo se, že se jeho příbuzný roznemohl snětí
kosti, dlouhou to a odpornou nemocí. 'l'rpě dnem i nocí, chtěl
si hrou v karty úlevy zjednali, aby na svou bolest zapomenul.
[ stal se příbytek jeho bernou, do níž se hráči houfně schází
vali. Sv. Ondřej žele více stavu duše nežli těla svého příbuz—
ného, pravil kdysi k němu: »Nechceš býti zdrav ?: Nemocný
byl slovy těmi uražen, domnívaje Se, že si Ondřej z něho
žerty trOpí a velel mu, aby se vzdálil. Sv. Ondřej však od—
pověděl: »Milý strýčkn, nehněvejte se, ale chcete-Ii ozdravěti,
poslechněte mé rady.. Nemocný se utišil a pravil: »(lhci uči
niti, co mi poradíš, je-li to věcí vůbec možnou.: l pravil Kor
sínus: »Chcetc-li býti zase zdrav, zanechte po sedm dní hry,
modlete se po sedm dní pobožně tltče náš a Zdrávas Maria,
a uložte si po šest dní půst & já vás ujišt'uji, že vám ne'
světější Panna u svého Hožskélio'Syna zdraví vyprosíla Ačkoliv
nemocný nebyl pobožným, pojal přec důvěru k radě sv. Ondřeje
a řídil se podle ní. A hle, sedmého dne byl úplně zdrav a, co
více platí, změnil i své smýšlení a vedl pak zbožný život až
do smrti.

2. l'lacilla, manželka císaře 'I'heodosia, byla nemocným
velmi nakloněna. Neštítila se nemocné po domech navštěvovali
a je vlastnoručně obsluhovali. Chodila do nemocnic ('.ařihrad—
ských a podávala sama nejtěžším nemocným léky. Ano sama
připravovala pokrmy, sama jich ochutnávajíc, jsou-li'dobři—
upraveny; držívala nádoby, z nichž nemocní jedli, ano sama
jim chleba a nápoj podávala. Když slyšela poznamku dvořanů,
že se to na císařovnu nesluší, řekla: »Sluší se sice říši, aby
peněz chudým a nemocným poskytovala, ale já zase obětují
dílo rukou svých tomu (Bohu), který mi říši udělila:

3. R. 1832 zuřila v Paříži cholera hůře nežli morová rána.
Všecky záchranné prostředky nepomáhaly. V několika málo
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dnech vzrostl počet obětí úžasnou měrou; v každé rodině měli
smutek, nemocnice byly přeplněny, ulice zastavovány vozy
umrlčími. Tenkrát vystoupil duchovní hodnostář, který dosud
zcela v ústraní žil a jen chudým 'znám byl, ze svého zátiší a
šel do nemocnice, »Hostinec Božíc zvané. Tam přistupoval
k postelím nemocných a těšil je slovy útěchyplnými. Mezi
těmi, jimž péči svou věnoval, byli mnozí, kteří jej druhdy
z paláce jeho biskupského vyhnali, mnozí, kteří divokým křikem
smrt jeho žádali, a i mnozí, kteří biskupskou residenci jeho
'za Mariánským velechrámem bořili. Vzpomínal—li hodnostář
ten nyní na hodiny přestálé zkoušky, činil to jen proto, aby
tím laskavějším byl k těm, kteří mu tolik ublížili. Říkával
k nim: »Neztrácejte mysli, synové mojila a pak jim ukazoval
na kříž, na němž Spasitel tolik pro hříšné lidstvo vytrpěl. Když
pak opouštěl nemocnici za žehnání a díkůčinění nemocných,
říkávali lékaři i ošetřovatelé: »Zdaliž je to tentýž muž, na
jehož hlavu tolik zášti se hrnulo? Kdo propůjčuje jeho slovům
takové síly a takového zdaru? Bouře politické ho takměř ože
_bračily„ kde _tedy ,béře prqstředkůk ,tak velikým almužnámPc
Všecky nemocnice pařížské navštívil několikráte a při každé.
návštěvě uděloval hojnou almužnu, a kolikrát nemocnici opou—
štěl, opakovali nemocní sobě slova jeho a velebili moc útěchy
náboženské! Na jeho náklad stavěly se prozatímné nemocnice,
sám dopsal ministrům a nabídl jim za nemocnice biskupské
domy a semináře v Paříži i svůj letohrádek na venku. Pří
kladu jeho následovali všickni du'chovní diecése. A muž, který
s takovým sebezapřením a s takovou láskou k bližnímu ne
mocné cholerou navštěvoval, byl: pan z Quelen, arcibiskup
pařížský. — .ldi a čiň podobně!

2. Světnice nemocného.

'/, jizby, ve které nemocný leží, odstrai'nne všecky světské
předměty, kterými by duch jeho mohl býti i-ozrušen, jako jsou:
zbraně, nemravné obrazy, inarnivý oblek atd., vůbec všecko, co
by blahu duše nemocného na újmu býti mohlo. Upravme pokoj
nemocného po křestansku a umožněine, aby nemocný mohl
častěji sv. kříž do rukou vzíti, naň patřiti a jej políbiti. Po
věsme též obraz Panny Marie tak, aby jej nemocný stále měl
před zrakem a mimo to zavěsme po stěnách i jiné obrazy
svatých, jmenovitě sv. patrona nemocného, aby pohledem na
ně byl potěšen a častěji k nim v modlitbě se obrátil. Mimo
to buď v světnici té růženec, modlitební kniha (zvláště kniha
pro nemocné) a svěcená voda. Neměj nikdo za pověru úctu.
obrazů svatých; neboť církev sv. od dávných časů ji velmi
doporučuje; úcta ta je tak stará, jako křesťanství samo. Sv.



!1-6

Vincenc Panlánský zaVoIal jednou n přítmnnosti kalvína, který
se chtěl sice do církve katolické navrátiti, ale nad úctou soch
a obrazů v sv. církvi naší se pozastavoval, malého žáka a ptal
se ho, proč obrazy ctíme. Žáček bez rozpaků v svaté prostotě
odpověděl: »Svaté obrazy ctíme. poněvadž něco ctihodného,
na př. nejsv. 'I'rojici Boží, I'ána Ježíše na. kříži, anděly neb
jiné svaté osoby představují: pocta neděje se obrazu, nýbiž
tomu, kdo se obrazem představuje.c 'l'outo prostou odpovědí
přen'ložen, navrátil se protestant onen v lůno církve svaté.
Veliký užitek přinášejí obrazy svatých nemocným, kteří ne—
umějí neb nemohou čísti. Pohled na Pána .ležíše, P. Marii
nebo některého svatého je potěší a posilní. Nyní promluvme
o předmětech, které v jízbř nemocného býti mají.

a) Sv. kříž. [] mnohých křestanii panuje zbožný obyčej,
že na místě, kde denní své modlitby vykonávají neb nad po
stelí svou staví neb zavěšují sv. kříž, k němuž ve svých po
třebách se, utíkají, rady a pomoci hledaji a také vždy nalezají.
Pohled na sv. kříž pamatuje nás na umučení Páně a na mi—
losti, kterých nám sv. křížem vydobyl, a tím se mocně duch
náš povznáší. Ano, ze sv. kříže prýští se pramen útěchy
mnohé, »vždyt' kříž.< volá sv. Jan '/.latoústý, »zhladil hněv
Boží proti lidskému pokolení, vydobyl mu Boží milosti, pro—
měnil zemi v nebe, spojil lidi s anděly, rozbil brány pekel, zkazil
moc hříchu, očistil svět od bludu, zpět zas přivedl pravdu, zahnal
zlého ducha, chrámy bůžků rozkotal, ctnost upevnil, církev sv.
založil. Kříž roztrhl zápis, který proti nám svědčil, zmařil žalář
smrti a ukázal nám Božskou lásku v nejvyšší míře; nebot:
:'l'ak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.: (Jan
3, 16.) — »b'v. kříž jest nerozbornou pevností, štítem nepře—
možitelným, jistota bohatým, zbroji napadeným, osvobozením
bolestí, základem ctností, znamením vítězství. Kříž zavřený ráj
opět otevřel, lotra tam vpusti! & pokolení lidské, které mělo
zahynouti, do nebe uvedl. Tak mnoho dobrého stalo se a
stává se skrze sv. kříž !c — Zdaž může nemocný, který mnohdy
až do posledního okamžiku snášeti musí nejprudší bolesti, co
potěšitelnějšího si mysliti nežli: ».ležiš můj trpí za mne, trpí
z lásky ke mně! V něho doufej, duše má, a nebudeš zahan
benalc — Proto péči měj ošetřovatel aby u nemocného nikdy
sv. kříž nechyběl.



Příklad.

\' životopise sluhy Božího Karla lilarentinn. narozeného
v polovici XVII. století v Picardii. čteme, že byl tak šťasten,
že mohl již od dětinství svého poznali zázračnou moc sv. kříže.
V koleji Amienské, kamž ho rodičové na studia poslali, tak
verne plnil své povinnosti, že nic nemohlo ho od nich odvratiti.
Dávala—li tuha zima neb jiné nepříjemnosti spolužákům jeho
záminku, aby od prací svých ustali a chtěli-li. aby též jejich
příkladu následoval. říkával: »Což nemáme ničeho snášeti pro
Krista, který pro nas tolik vytrpěl?< Bůh také jeho lásku
a věrnost podrobil přísné zkoušce: Klarentin upadl do ne
bezpečné nemoci a takové bolesti trpěl, že se zdálo, že konec
jeho žití se blíží. lhal si tedy sv. kříž před postel postaviti, aby
jej stale měl na očích. Když byla nemoc nejvyššího stupně
dostoupila, navštívil jej jeho zpovědník a tazal se ho, jak se
má. »Ctihodný Otče; pravil Karel. »co se těla týče, tož se při
znavam, že velmi mnoho trpí; ale duše má je plna útěchy, že
to ani vysloviti nemohula Na to vzal do ruky sv. kříž, líbal
jej s vrouc'ností, říkaje při tom: »Můj Ježíš, má laska byla
ukřižována a já — já — dosud žijuf<< Důvěra, kterou ho sv.
kříž naplňoval, byla tak veliká jako jeho laska. Přitisknnv
sv. kříž k prsoum, zvolal: »lx'dose opovaží mne pod takovouto
ochranou napadnouti? Sv. kříž je mým mečem, mým štítem,
mým brněnímk Smrt neměla pro něho nic hrozného. 'l'římaje
v ruce sv. kříž zvolal: »Otče můj, v ruce tví—poroučím ducha
sveholc a zesnul tiše v Panu.

b) Obrazy Panny Marie a jiných svatých. růženec a
modlitební kniha nemají nikdy v jizbe, kde nemocný leží,
chyběti. »'l'ři mám poklady, s kterými chci nmříti,c říkaval
ctihodný Heekmanns, »svůj krucifix, svůj růženec a knihu regulí
mého řádula A vskutku umřel s křížem v ruce. (), kéž by
každý nemocný tak smýšlel a takovými poklady na věčnost.
se vyzbrojil!

[ pečuj ošetřovatel, aby u nemocného byl obraz Panny
Marie, pomocnice křesťanů. a jine obrazy svatých. jmenovitě
jeho svatých patronů. Nemocnému je velmi užitečno a spasi—
telno, nosí-li na krku medailku nějakou P. Marie, aby jí mohl
často políbiti a při tom P. Marii za pomOr. vzývati. — Že to
užitečno i spasitelno je.—'t. dokázáno bude v dalších dílech
této knihy.

'l'éž modlitební knihu (pro nemocné) a růženec má míti
nemocný po ruce. »Maš všecko, co potřebuješ“ tazal se otec
svého syna do ciziny se chystajícího. »Všc-cko — odvětil tento,
až na cestovní knížkuťa »ch ji maš, s touto cestovni knížkou
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můžeš do celého světa,a pravil otec a podal mu modlitební
knihu! Budeš-li se pilně modliti, synu můj, Bůh tě neopustí;
Bude s tebou a ochrání tebe v každém nebezpečí, požehná ti
v každé době !( [ nemocný je na cestě k věčnosti! Inemocný
potřebuje cestovní knížku, z níž čerpá poučení, jak jest se mu
chovati, aby šťastně cestu dokonal. Takovou cestovní knížkou
jest nemocnému modlitební kniha a blaze jemu, čítá—ličasto
rád z ní a modlí-li se z ní; i jeho pak Bůh neopustí, ale bude
mu žehnati a jej ochraňovati. Starej se tedy ošetřovateli, aby
ve světnici, v níž nemocný leží, byla vždy modlitební kniha,
z níž by nemocný buď sám si četl neb mu bylo předčítáno.
[ růženec má míti nemocný, aby se jej častěji modlil. Nenít'
pro nemocného krásnější a zároveň snadnější modlitby, nad
onu, která samou Bohorodičkou sv. Dominiku byla doporučena
a kterou nesčetní křesťané došli pomoci a potěchy. Nehledě
k tomu, že obsahuje modlitby, kterým nás učili: Pán
Ježíš, archanděl Gabriel, sv. Alžběta a církev sv., v růženci
rozjímá se též o vtělení, životě, umučení & oslavení Páně.
Růženec bolestný vybízí nemocného, aby pro Krista, který pro
nás tolik trpěl, také něco trpělivě snášel; růženec pak slavný
naplňuje nemocného sladkou útěchou, an mu před duchovní
oko předvádí nebeské radosti, kterých si utrpením a kříži
dobýti můžeme. A nad to jak snadná to modlitba! Slabost
zraku, bolesti nemoci, tma noční nedovolují často, aby se ne—
mocný z knihy modlil: růženec však může každé chvíle vzíti
do ruky a jej se pomodliti. A matka Boží, která až dosud divy
tvoří, bude se jistě za nemocného, kterýž ji růžencem ctí,
u Syna svého přimlouvati.

Příklad.
Vyhlášený jeden kazatel z minulého století byl jedné

noci volán k šlechtici, kterého byla právě mrtvice ranila,
aby ho zaOpatřil. Rychle tam spěchá, nalezá však nemoc
ného beze smyslů. Na úsvitě četl za něho mší sv. votivní
o blahoslavené Panně. Po mši sv. bylo mu oznámeno, že ne
mocný k sobě přišel a kněze si přeje. Rychle bere se k němu
a nalezá ho plného zkl'oušenosti, s níž hříchy předešlého života
oplakával. Vykonal sv. zpověď & přijal hodně sv. svátosti umí
rajících. Zpovědník překvapen & pohnut nad obrácením toho
mladého šlechtice, kterého znal jakožto prostopášníka, ne
věděl, komu by měl přičísti ten zázrak. [ ptá se nemocného,
který mu s pláčem odpovida: »Ach, milý ntče, tuto velkou milOsl
přičítáni jen nesmírnému milosrdenství Božímu a přímluvě
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liodičky lioži, která zajisté modlitbu vaši & mé dobré matky
vyslyšela. Když totiž matka má umírala, zavolala- mne k svému
lůžku, varovala mne před nebezpečenstvím &nástrahami tohoto
.života a pak doložila: »Poroučím tě do ochrany nejsvětější
Panny. Přislib mně však, synu můj, jenom to jedinké, co tě
nebude žádného namaliání státi & co bude jaksi památkou na
mne, že se budeš denně ntodliti sv. růženec.: Já jí to přislíbil
a činím tak již po deset let , však tot byl ten celý čas jedinký
můj náboženský úkon! [ nepochyboval zpovědník, že duch ka
jicnosti, kterým nemocný byl naplněn, udělen mu byl na pří
mluvu Panny Marie. .-\ měl tu milou útěchu, že mu kajicník
ten blaženě v náruči zeini'el.

c) Svěcená voda. Světí—licírkev sv. vodu a jiné předměty
a doporučuje-li ji věřícím, má při tom jejich tělesně i duševní
blaho na zi'eteli. Proto modlí se při svěcení těchto věcí, aby
um. zit—hoducha od pí'edtitětů těch vzdálil. tresty své skrze
ttě odvrátil a blaho duše i těla užívajícím jich udělil. Neměli
bychom tedy rzidi a ochotně věcí těch užívati? Vždyt' stáváme
se tak t'tčastnýtni žehnaní a modliteb církve sv., v jejímžto
jméně kněz věci ty světí, církev sv. pak jest tělo Kristovo a
tak vlastně se Kristus Pán sám za nás modlí.

(10 pak se jmenovitě svěceně vody ku kropeni týče, ua
Iězáme ji dle svědectví sv. .lcronýma v nejstarších dobách
církve. Světivz't se častěji v roce a přináší, nábožně—li jí uží
váme, dvě llliiOHii. .Iednak odpouštejí se nám kropením jí
všední hi—írhy,jednak zahání zlé duchy i nemoci. Tyto účinky
zřejmě vyznačeny jsou v modlitbách, které kněz při svěcení
vody kona. I'roto mej ošetřovatel péči, aby vedle lůžka ne
mocueho byla kropenka s vodou svěcenou, aby jí nenu'tcný
častěji mohl se pokropiti. l'i'ipomet'i však nemocnému, aby
vždy vzbudil lítost nad svými hříchy a modlil se, aby ho Pán
liůh pro krev Spasitelovu očistiti a od nebezpečí těla i duše
milostivě chrániti račil. Neužíveimež nikdy svěceně vody k po—
věrám neb k účelům, ku kterým od církve Boží ustanovena
není. („to svěcetnnáin síly a zdárného účinku dodává, jesi.
modlitba církve :i proto mohou jen v těch věcech prOSpěti, za
něž se církev sv. při žebnání jejich modlí. A že se tak opravdu
děje, máme v dějinách církve katolické množství důkazů.

P ř i k l a d y.

Sv. Quintiau zbavil svěcenou vodou dělníka prudké zim
nice; sv.t_1lirysostotn uzdravil jí oSobu úplavici stiženou; sv.

3



bO

Fortunát chlapce, který si nohu byl Zlámal; sv. Malachiáš
paní rakovinou trápenou; sv. Bernard vyléčil veliký počet ne—
mocných od různých chorob.

F) Ku kterým ctnostem obzvláště má ošetřovatel
nemocného pobádati.

»Přijal-li nemocný sv. svátosti,: piše Grassel, »musíme i_nn
býti nápomocni, aby častěji vzbuzoval víru, naději a lásku,
lítost nad hříchy a odevzdanost ilo vůle Boží.“ Poněvadž
o těchto ctnostech obšírněji v oddílu »Ozdoba nemocného<< po
jednáno bude, nahlédni tam, milý ošetřovateli, abys sebe i ne
mocného lépe o nich poučil. Co se týče těch 12 rozmluv mezi
Kristem Pánem a nemocným, které tam uvedeny jsou, mám
za to, že lépe jest, aby nemocný sám si je přečetl; nemůže-li
však, učiň tak ošetřovatel; čti však pomalu a v přestávkách,
aby nemocný se neunavil. Proto bude dobře, přečte-li se denně
třeba jen jedna rozmluva a to ta, která se pro okolností a
stav nemocného nejlépe hodí. Aby se těmto rozmluvám většího
důrazu dostalo, jsou přidány i povzbuzení z výroků písma sv.
a sv. otců církevních. 'Abý nebyl nemocný přetížen, mohou se
čísti rozmluvy dopoledne, odpoledne pak povzbuzení. Při těžce
nemocných může se čtení to na více dnů rozděliti. Však toho
jedině dbej ošetřovatel, aby přiměl svého ošetřovance k úplné
odevzdanosti do vůle Boží. Vždyť sám Kristus Pán modlil se
na hoře Olivetské: »Otče, ne má, ale tvá vůle se staňic 'l'alo
ctnost jest jedna z největších a nejúčinnějších ze všech ctnosti
křesťanských. »Kdo vždy a všude vůli Boží činí,: praví sv. Jan
Zlatoústý, »odpočívá v lůně Hospodinově, a co by mohlo se tu
člověku státi, čeho měl by se tu lekatiPc A sv. Augustin
k tomu dokládá: »Blahoslavený, kdo vůli Boží plní a řízení
Božímu se podrobuje! Taký žije pak život, v němž Bůh všemu
požehnává a všecko činí, čeho se jen na něm žádá: žije život
plný sladkosti a radosti, předtuchu života věčného, jakes nebe
mimo nebe, království Boží v nás!:

Příklad.
Ctihodný Petr Alvila se dozvěděl, že nemocný kněz, kte—

rého ctil a si vážil, nad tim se souží, že'ůnusí nečinně leželi,
nemoha ničeho pro Boha konati. l psal mu následující srdečný
list: »Milý příteli! .Isme Bohem na. svět |unsin.veni, aliyehom
vůli jeho plnili; vždyť se modlíváme několikrát denně: Ilnil'
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vůle tva jako v nebi tak i na zemi! Neznepokojujte se a ne
přemýšlejtc stále, co byste všecko mohl vykonati, kdybyste \
byl zdrav, ale volte tak dlouho nemoc snášeti, jak dlouho se
I'ánu Bohu líbiti bude. Nebo chcete-li opravdu vůli Boží plniti,
pak vám musí býti lhostejno, jste—li zdrav nebo nemocen.:

(i) ("o činiti, upadl-Ii někdo náhle v nebezpečí života.

Upadl-li někdo náhle v nebezpečí života, buď že odněkud
spadl, že byl těžce zraněn, že se dusil, t0pil, že ho mrtvice
ranila neb že se nemoc jeho náhle zhoršila, pošleme rychle
pro kněze. Není-li nemocný už při smyslech, budiž to duchov
nímu oznámeno, aby nemusel velebnou Svátost zpět do kostela
nositi, nebot iná-li nemocný přijímati, musí býti úplně při vě
domí; a je-li při vědomí, může přijmouti nejsv. Svatost, byť.
by již ani mluviti nemohl; postačí, když nějakým zřetelným
znamením může dáti najevo, že ví, co se s ním děje. .le-li
obava, že by nemocný dříve mohl zemříti, nežli kněz se do
staví, takto si počínejme:

a) Napomeňme ho, aby vzbudil dokonalou lítost, a hled'me,
abychom .v něm vzbudili touhu po přijetí sv. svátostí. Řekněme
mu, aby se na své hříchy upamatoval, svým nepřátelům od—
pustil, nespravedlivý statek navrátil, škodu bližnímu na cti
učiněnou napravil a příslušné opatření'v tom učinil. Snad by
se mohlo k němu dle návodu Scupuliho as takto mluviti:
»Milý bratře (sestro), litujte z plna srdce, že jste urazil Boha,
který vás k obrazu svému stvořil a smrtí svou na kříži ud
VŘČIIÚIIUzatracení osvobodil. Proste tedy pro zásluhy Pána
.ležíše za odpuštění hříchů svých a Odpusťte pro prolitou za vás
krev Kristovu všem, kteří vám ublížili. Rcete: o .ležíši, můj
Vykupiteli, smiluj se nade mnou! Ú Ježíši, ty dobrý pastýři,
v ruce tve porouěím duši svou! Ú Maria, Matko Boží, stůj pi'i“
mně! Všichni svatí a světice Boží, neopouštějte mneíc

l)) Vzbudil-li lítost pravou, napumeínne ho, aby něinil
svou poslední vůli.

0) A přiblížil—li se již okamžik smrti, pak řiď se ošetřo—
vatel pravidly, danými ve stati této knihy: »lJřiSpění nemoc—
nýmc. [\'rop jej častěji vodou svěcenou a opakuj do ucha
slova: ».ležíš, Maria, .íOsel'h
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P ř i k l a d.

l'. 'l'heodoriCh Canisius nslyšev o smrti svého bratra, vel
kého (janisia, který sepsal katechismus dle něho nazvaný,
leknutím byl mrtvicí raněn a ztratil od toho okamžiku všecku
paměť tak, že všecko zapoměl vyjma sv. jména: Ježíš, Maria,
.Iosef. Sedm let trval v tomto trapném stavu, nemohl ani ruku
pozvednouti, aby udělal sv. kříž, a jazyk jeho nedovedl nic
jiného vysloviti, leč naduvedená jména nejsvětější. Sotva však
obdržel posledni pomazání, rozvázal se jazyk jeho a on volal:
»K nebi vzhůru, k nebila čímž dal vroucí touhu svou po nebi
najevo; a vzy'vav naposledy Ježíše. Marii a Josefa sv. zesnul
tiše v Pánu.

ll. Péče o tělesné blaho nemocného.

A) tlšetřovatel povolej moudrého lékaře.

Život a zdraví jsou vzácné dary, jichž ke cti a chvále Boží,
ku svému a bližních svých blahu užívati máme, abychom si
jimi života věčného 'dobyIi. Proto dí moudrý Sirach: »Lepší
jest chudý zdravý a mocný silou, než bohatý mdlý. Zdraví
lepší jest nad všeliké zlato a stříbro; a tělo silné nežli důchod
nesmírný. Není cena nad cenu zdravi těla. Lepší jest smrt.,
nežli život hořký & odpočinutí věčně nežli neduživost trvající.:
(30, l4—I7.) .lešt tedy velikým novděkem k Bohu, neváži—
me-li si zdraví, a opomíjílne-li v nemoci vhodných prostředků,
abychom zase ozdravčli. 'l'aliové Opomcnutí je hříchem proti
5. přikázání Božímu, které nám velí, abychom v nemoci pečo—
vali o nabytí zdraví a tudíž povolali lékaře a léků i nařízení
jeho bedlivě užívali. Vždyť vy'slovně dí písmo sv.: »Cti lékaře
pro potřebu: nebot“ ho stvořil Nejvyšší. (ld Boha zajisté jest
všeliki': lékařství Nejvyšší stvořil ze země léky a muž
opatrný nebude se jich hroziti. Ku poznání lidí moc jejich a
dal lidem umění Nejvyšší, chtěje ctěnu býti v divných věcech
svých. V těch věcech hojící uloví bolest. Synu, v své nemoci
nepohrdej sám sebou; ale modli se k Pánu a out“ uzdraví tě!
(hlvrat se od provinění a zprav ruce a od všelikého hříchu
očisti srdce své! Dej místo lékaři: nebo i jci Pán stvořil a nechť
neodchází od tebe, protože díla jeho jsou potřebnálc (Sir. 38;
1—12.) Proti tomuto vyslovnému rozkazu Páně chybuje se
jmenovitě na venkově trojím hlavně způsobem a to:

]. Stává se, že mnozí lidé bud' z lakoty buď pro svou
chudobu- v nemoci dříve a raději k mastičkářům aneb k ne
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zkušeným, nevědomým a rok co rok mnoho lidí zabíjcjicím
břidilům v lékařství Se utíkají, nežli se odhodlaji radu a pomoc
u momlróho a zkušeného lékaři—hledati. ] biřívají mnohdy lidé,
jimž řemeslo nejde, staré ženy a potulní chuďasi o závod, a
počet osob. jimž tací lidé do předčasného hrobu pomáhají,
býva dosti značný. Na uvurováni před tím uvedeny buďte ně—
které příklady :

l'říklad y.
1. lx'terýs otec měl syna, jenž po chrlení krve souchotiny

dOstaval. Ty byly ještě v počátcích. Vhodnými prostředky a
moudrou životospravou mohl býti nemocný na živu zachován.
Přišel však do krajiny té mastičkář, který se chlubil, že má
léčivé prostředky proti všem neduhům. ('lnen otec přistoupil
k jeho krámu a koupil si balíček toho léku. Bylo to nejsilnější
davidlo & nejprudší průjímadlo, a to dal synovi užívati. Ten
po něm zvracel tak silně & namahavě, že se krevní cévy
v plicích beztoho chabých potrhaly, dostavilo se na novo
chrlení krve, které v několika málo hodinách učinilo životu
synovu konec.

2. V Podebuls, obci Durinské, byla po velikonocích r. 1787
pani kterás kousnuta pominutým psem. Nehledala pomoci u řád—
ného lékaře, nýbrž u ševce v blízké vesnici. Ten jí dal p0psaný
kousek papíru a radil, aby to s chlebem snědla. Moudřejší lidé
jí radili, aby se odebrala do hlavního města k lékařům, ale
ona tak neučinila; & již se zdálo, že pověra zvítězí nad roz
umem, nebol“ 18 týdnů uplynulo od té doby, co byla psem
kousnuta, a následky se dosud nejevily žádné. Alo jed Iento
u rozličných lidí rozličné působí. Najednou upadla ubohá paní
v Zběsilost a zemřela v nejstrašnějších bolestech. 'l'ak se děje
mnohým, kteří se dávají hudlaři léčiti.

2. Často se stává, že mnohý člověk sám sebe léčí. Užívá
prostředků, o nichž slyšel, že tomu neb onomu již pomohly,
& nezkoumá, zdali touž nemoci je slížen, v které snad léky ty
mají dobrý účinek; mnohdy ani neví, jak velké má bráti
dávky, a tím" se nezřídka stává, že podobným užíváním teprve
nebezpečně se roznemůžc. Mnohdy k této nevědomosti při—
Stupuje pověra; tak ku př. věří někteří, že iní—kterémodlitby
pomahaji \' určitých nemocech anebo že se nemocný uzd'avi,
když při jistém počtu rozžatých voskovic se zavřenýnm očima
činí znamení sv. kříže levou rukou, když nosí rozličné amulety
a užívá prostředků sympatických. ! za dnů našich se stává.,
co se dělo na konci předešlého století v jedné pohraniční obci
Moravské. Žil tam totiž ovčák, který u lidí pověrčivých dělal
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dobré obchody, véda pro každou nemoc nějaký neomylný pro
středek; několika směšnými posuhky, zkomolenými slovy, čísli
cemi a písmeny léčil a pomáhal jen což. V svatveči-er sv. Jana
Křtitele shírával léčivé bylinky a kořínky, které jistě musely
účinkovali. l svatých věcí užíval při svém lt'5čehnictví. .lakés
modlitbičky, výroky písma sv., lístky, na nichž sv. jména byla
psána, svěcená voda, křída, kadidlo a t.. p. nalézaly se v jeho
lékárně. Zimnicí trápeným dával kousek papíru s písmem ne
čitelným, aby si jej přivázali kolem krku. A aby se zimnice
vrátiti nemohla, doručil jim pytlíček, který museli levou rukou
přes hlavu zahoditi (nejlépe do vody). Bolesti hlavy hojil tím;
že změřil nití šířku hlavy nemocného a potom nit přestřihl,
aby prý také bolesti byli přestřiženy. liozličné nesmyslné a
pověrčivě, mnohdy i rouhavé modlitby rozdával nemocným.
Některé dni považoval za nešťastné, tak ku př. pátek. () ta
kových dnech ničeho nepodnikal; v nich nelécil, ani sám ne
navštěvoval ani nepřijímal nemocných a [. p., a přece stále
veliký počet nemocných k němu se hrnul, až konečně úřadové
učinili tomu zloi'ádu přítrž. Není-liž to nesmyslem namístě
u moudrého lékaře, jak Bůh velí, pomoci hledati, utíkati
se k takovým kejklířům? (Jo lidí takovým způsobem na vždy
si zdraví pokazilo, co jich předčasně zemřelo, kterým by byl
Bůh jinak zajisté zdraví navrátil, kdyby se byli obrátili k lékaři
a prostředků jím předepsaných užívali!

Příklad.
Čtvrtá kniha královská vypravuje v kap. l.: »Í upadl

(kral lsmelský) Uchoziaš skrze mříži vcčcřadla svého, kteréž
měl v Samaří, i stonal a poslal posly, řka k nim: ».Idéte,
ptejte se Beclzvbuba, hoha akkaronskóho, budu-li moci živ býti
z nemoci mé tétox Anděl pak l'lospodinů'v mluvil k lůliasovi
'l'hesbitskěmu, řka: »Vstaň a vstup vstříc poslům krale Samař
ského a díš k nim: Zdaliž není Boha v lsl'at'li, abyste šli dotazo—
vati se Bei—Izebuba,boha akkaronského? Pro kteroužto věc tyto
věci praví Hospodin: 5 lůžka, na které jsi vstoupil, nesvjdeš,
ale smrti umřeš! A co Eliáš na povel lIOSpodinův předpověděl,
stalo se. Uchoziáš víc se neuzdravil, ale za krátko zemřel.:
Proto daleko budiž každého ošetřovatele, aby jiných prostředků
léčebných nemocnému podával mimo ty, které Bůh skrze zkuše
ného lékaře nařizuje a předpisujc.

3. Mnozí nemocn'í zase nechtějí vůbec žádných prostředků
užívati, poukazujíce na to, že si příroda sama pomoci lllllSÍ. 'I'o
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často zhoršuje nemoc, která by hned v počátcích svých lékařem
snadno vyléčena býti mohla, ano takovým nevčasným zdrá
hánim může nemocný státi se takořka svým vlastním vrahem.
(10 pak by se mělo odpovčdíti na námitku: ».le-li v tom vůle
Boží, ozdravím i bez lékaře a léků,<<— otom pOUČ cvičení ve
»Škole nemocnýchc. Že taková umínénost hříšnou jest, snadno
lze nahlédnouti. Nechť se řekne tedy nemocnému, ať se již
z lásky k Bohu nezdráhá léků užívati: ku povzbuzení pak jeho
může vypravován býti následující

příklad.
Jeden z panošů .lzina ll., krále l-lortugalského, onemocněl

a nechtěl žádných léků užívati. l přišel k němu sám král a
okusil léku, panošovi lékai-em předepsaného. Panoš příkladem
tím povzbuzen uchopil láhev s lékem a vyprázdnil ji do po—
sledni kapky, ehtéje tak svou oddanost a poslušnost ku králi
dáti najevo. A není Bůh králem všech králů ? A hle, on po
roučí nemocným, aby vhodných léků užívali; smí-li tedy ne
mocný býti neposlušným?

Ix'dyž Louisa, dcera francouzského krále Ludvíka XV.,
v klášteře Karmelitánek novicmistrovou byla, nemohla se jedna
z novicek, jsouc těžce nemocna, odhodlati, užívati předepsa—
ného léku. Když rozumové důvody nic nezmohly, pravila
Louisa: »Vidim, milá dcero, že nemáš dobré vůle! Nemůžeš-li
se odhodlali, abys pila lék ?. lásky ke mně, z lásky k sobě a
z lásky k tomu, který “na kříži dal se octem a žlučí za nás
napájeti, pak sama tak učinim, abys viděla, že lék tento není
žádným jedeink Mezitím odlila část léku na lžici a řkouc:
»Podívej se na mne!—\ vypila lék. Nemocná překvapena a za—
hanbena prosila o zbytek léku, přijala jej n vyznala se, že'
obét', kterou tím přinesla, není tak velikou a že dobrý příklad
dovede i velké překážky přemáhati.

ll) .Iak má. ošetřovatel lékařských předpisů dbáti.

!. Ošetřovatel nečiň ničeho proti dietě lékařem předepsané.

Vyhlášený lékař \“ ohledu tom píše: »Na venkově panuje
mnohdy v této věci (co se totiž jídla a pití u nemocných týče)
taková nevědomost a př'etlpojntost, že si lékař i při vší své
svědomitosti velkou práci dáli musí, aby léčení jeho nevhodným
a domělýin dobrodiníin (jidlem totiž a pitím) úplne zmařeno
nebylo. Hliyčejnú se říkává: »Neinoený je sláh, nenni žádné
síly, dejte mu přece dobrého vína a silné masité polévkyle:
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(Tato pak bývá samý tuk a 'obarvena na žluto šal'ranemň
?: ".ívaní, které v těchto věcech by'vá samo nejlepším rádcem
a vodítkem, může se proti tomu VZpírati, jak chce; odpor,
hnus nebývá tu slyšáu, ale vždy býva přehlasován do
brotou tetiček a kmotřiček předobrých. Mat-Ii někdo nemoc,
při níž zažívací ústroje příliš netrpí, ač nebezpečí smrti hrozí,
pak domnívají se ti dobří lidé, že učinili Bůh ví jako velké
dobrodiní, když mu přinášejí ta nejvybornější (alespoň se tak
sami domnívají) jídla a núpt'íje, aby pry, když již přece snad
umříti musí, aspon neceho ještě užil. Trvá-Ii nemoc u tako—
vého venkovana trochu déle, tu se mu hned ze. všech stran
dávat rada: »Jez a pij, co ti chutná: čím více doktoruješ, tím
více slábneš,< a t.. d.

Tím se nejednou stává, že se nemoc valně zhoršuje a
nemocný podléhá. V takovych případech je, dobrota a shovíva—
vost ua nepravt'un místě: proto nedej se ošetřovatel ani prosbou
ani hrozbou nemocného pohnouti, by mu nečebo podal, čeho
lékař nedovolil.

Kterýs lékař píše: »Nedávejme nikdy nemocnému tuhy'ch
jídel, na něž chuti nemá. 'l'ekntou potravu musíme mu dávati
i při nechutenství abychom chabemu telu alespoň nejake po
sily poskytli. tlšetřovatelům nemůže býti dosti na srdce kla
deno, aby žízen nemocní—ho has-ili lžicí vody čerstvr'g dle okol—
ností octem, šťávou citronovou neb'maliuovon, neb vínem
smíšené, a to každých 5—10 minut. 'l'ím docílíme vyčištění
žaludku a střev a občerstvíme celé ústrojí těla. Kolik tyl'em
stiženych vděčí tomuto prostředku za své zachránění na živu.
! ovoce dušené neb zavařené velmi dobře tu poslouží. UIevuje—li
nemoc a je-li nemocný na cestu?—k uzdravení, podávejme mu
trochu tužší stravy jako dobré, ne však tučné polévky z masa,
bílé a měkké maso drůbeže, dušené maso telecí, vajíčko na
měkko a k tomu trochu dobreho, starého a praveho vína.
'I'oho však bedlivě dbejme. aby se nemocný nepřejedl a aby
nepožil \'eeí_í'1esnad|1ostravitelny'ch, což častokráte mělo smutne
následky \' zápětí. Proto dbej ošetřovatel svedomite předpisů
a nařízení lékaí'ovych.

Příklady.
l. Lékař jeden píše., že ošetřoval těžce nemocného a že

se mu podařilo nebezpečí smrti od něho ('ídvratiti. .liž se
uzdravoval. Jednoho dne však navštívil nemocného a ptal se,
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borně daří, že s velkou chutí snědl — slaninové knedlíky se
zelím. .-\Ie následek to výborné chuti býla — druhého dne smrt.

Podobných příkladů mohlo by se mnoho uvésti. 'l'ak
být před nějakým časem duuhovní Volán k těžce nemocnému
otci rodiny, který ma'-l hlavničku, v níž ho nesmírná trápila
žízeň. Abýji uhasil, prosil za trochu ovocného moštu. Dali mu
jej a nemocný do syta se napiv — skonal.

()šetřovatelé, dejte si přece říci, poslušni bnd'te rozkazů
lékařových a ničeho proti vůli jeho nemocným nedovolujte &
nedávejte, abyste se nestali vražedníký jejich. I'í-ísnon dietou
mnoho nemocných při životu bylo zachráněno.

2. Ošetřovatel pečuj o to, by se nemocnému dostávan
potřebného vzduchu, tepla, světla a klidu.

V této příčině řid'se ošetřovatel timto lékařským návodem:

á) Vzduch. »Musíme sobě,: píše Hufeland, »pamatovati, že
čerstvý vzduch pro nás tak jest potřeben, jako pokrm a nápoj.
Čistý a čerstvý vzduch jest zajisté—pro náš život tak prostřed
kem zachovávacím a sílícím, jako zas naopak zkažený vzduch
nejjemnějším a nejnebezpečnějším jedem jeste — »Většina ne
mocí chudého lidu,: píše jiný lékař—,»u něhož někdy více rodin
o četných osobách pohromadě v úzké a nízké komůrce žije,
nemá jiného původu ajiné příčiný, nežli zkažený vzduch, který
dýchati musi. A leží-li nad to v takové. jizbičce ještě nemocný,
pak stává se nebezpečí pro nemocného i pro zdravé ještě
větším. Nejen přirozenými výpary lidí kazí se v prostorách
takových vzduch, ale i kouřem čadících lamp, žárem rozpále—

ných kamen, párou z prádla a při vaření pokrmů, kouřem
tabákovým á prachem. .lako čistou vodu poznáme dle toho,
že nemá žádné chuti, tak nesmí čistý vzduch ničím páchnouti.
Aby se vzduch nekazil, musí všechny páchnoucí věci ze svět
nice býti odstraněny a často za den musí se okna otvírati,
abý čistý vzduch mohl volně vnikati. V místnostech, kde leží
těžce nemocný (a kde snad nebylo by snadno okna otvírati),
vyčistí se vzduch nejlépe, nalejeme-li buď na rozpálenou plotnu
trochu etheru octového neb kropíme-li jím podlahu.: Otvíráním
oken se ovšem vzduch ochlazuje, ale lepší jest přece studený
a čistý, než teplý a zkažený vzduch. Ostatně zachlazení ne
mocného lze snadno zameziti bedlivým ukrytím a postavením
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nějaké stěny k lůžku nemocného, aby naň netáhlo. Není—Ii
možno okna otvírati, očisťme vzduch prostředky, o nichž bude
jednáno dále.

Nejobyčejnějším prostředkem byvá vykuřování jalovcem.
.Je—liv malé prostoře mnoho lidí shromážděno, může se vzduch
tak zkazití, že se záhubnym stává, jak z následujícího pří
kladu vidno. Proto netrp ošetřovatel, aby se k nemocnému ná
jednou mnoho lidí scházelo a tam celé hodiny vyscdělo; vždyť
to bývá často nemocnému obtížným a nesnesitelnym! „státně
je to zlozvykem, že se k umírajícímu mnoho lidí náhrne, čímž
poslední okamžik jeho byvá ztrpčován; lépe by učinili, kdyby
se v nějaké vedlejší místnosti shrí'nnáždili a tam se za umírají
cího modlili. '

P ř i k | 'd.d.

V Kalkuté bylo jednou v tak zvaní-. černé jeskyni 141.5.-\n
gličánů uzavřeno. Když se po 12 hodinách jeskyně otevřela,
bylo z nich 123 mrtvých; udusiliť sc zkaženy'm \'ZílUChUll'l.

b) Teplo. »Vzduch, v kterém žijeme, budiž,c píše l-lul'e—
land, »vždy mírně teplý. Daleko lépe jest v studeném nežli
v horkém vzduchu dy'chati, poněvadž teplo žilobití valně
zrychluje.c S teplem bohužel provozuje se, praví lékaři, la—
kovy' zlozvyk jako s jídlem a pitím: topí se totiž ve světnici
nemocného tak silně a nemocný přikrývá se při tom tak teple,
že celé dny a noci v potu zrovna se koupá. .laké_šťávy po
třebné & jaké sily těleSné potem nemocnému .z těla prchají,
nasvědčuje slabost a ochablost, která se po hojném potu do
stavuje. »'l'eplota ve světnici a obydlích nemá nikdy 15" Il.
přesnhovati; vykládá llufeland.

Pří k l a d.

Že přílišné pal-no velice život ukrácuje, dosvědčují oby
vatelů horkého pásma, jichžto doba žití mnohem kratší bývá,
nežli obyvatelů pásma studeného. .Iak bídné a vyzáhlé je vzo
zření dělníků v sklárnách a hutích, kde horko, jemuž při práci
své jsou vysazeni, jim šťávy z těla ssaje.

c) Světlo. »Světlo sluneční; píše slavný lékař, »prospívá
velmi všem nemocny'm, vyjma ty, kteří trpí zápalem očí neb
mozku, nebot“ nasvědčuje tomu zkušenost, že silní druhdy lidé
& státní, byli—lizbaveni slunečního světla, slaby'mi, hledymi á
vyzábly'mi se stávají..
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Příklad.

Vězení a tmavé žaláře podávají hojnost důkazův, že ode
jmulí čerstvého vzduchu a slunečního světlá na tělesnou sou
slávu co nejzhoubnňii působí; proto také v novější době staví
se i žaláře, věznice a káznice tak, by vyhovovaly požadavkům
moudrého zdravotnictvi Kéž by tedy ošetřovatelé ubohým ne—
mocným neodnímali dobrodiní světla denního. Vždyť na zdrá—
vého člověka činí to trudný dojem, vstoupí—li k nemocnému do
světnice., jejiž okna jsou zastřená, tak že v místnosti té tmá
panuje. 'l'ím způsobem proměňuje se nemocnému den v noc,
ktorá mu beztoho vždycky hrozně dlouhou jest.

d) Klid. l\' nejnutnějším potřebám nemocného náleží bez
odporu klid. »Nikdy norušme; piše znamenitý lékař, »nomoc
nému bez potřeby spánek. Avšak 'dávati uspávající prostředky
jost věcí lékařovou.c Proto má. v jizbě, kde nemocný leží, pa—
uovati hluboké ticho a, všeliký nepokoj, jako pláč a křik dětí,
tlučení u šramot nábytkem, mají se zameziti. Mluvíme-li o klidu,
rozumime tím i klid mysli. Prudké vzrušení mysli, jako zlost,
bázeň, strach, beznadějnost, jsou pro nemocného záhubnými.
l'ůsobit nebezpečně na oběh krve, na žluč a na vyměšování
á mohou býti příčinou náhlé smrti. Proto odstraňme všecko,
Co by mysl nemocného znepokojovati a pobouřiti mohlo.
Vzdechy, nářek, pláč a t. p. příbuzných a známých nic ne—
mocnému neprošpěji, ale jen zhoršují stav jeho. »Jako písař

'ncdokončí svého konceptu,c piše kterýs učenec, »je-li křikem
z práce své vytrhován, tak nemůže ani nemocný mysl svou
k lšohu pozvednouti, obtěžují—lijej manželka, dítky a přátelé
pláčem a nářkem svým. Ostatně naříkánini a litováním ne
mocnému ani v tom nejmenším se nepomůže, ba naopak ještě
se mu př'itěžiije.< Naproti tomu ulevíme nemocnému, ukážen'ie-li
mu. sice svou soustrast, ale přičinime—lise zároveň povzbuditi
jeho mysl a naději. »Zmužilostí posiluje se celé tělo (jako
vínem) a podporuje se účinlivost léků a ochota jich dle před
pisu lékářová svědomitě. užívati,< jsou slova slovutného lékaře.
Proto nedávejme na sobě znáti žádnou úzkostlivost, ale do—
dávojme nemocnému mysli, nezbavujme ho naděje na uzdra
vení a těšme ho potěchou sv. náboženství. Že taková útěcha
je věru blahodárnou, možná pozorovati na nemocných po při—
jetí sv. svátostí. Jak často slýcháme pak nemocného zvolati:
»Bohu díky, teď je mi volněji, nyní cítím, že je, mi lépe a t. d.:
Proto noOpomiň ošetřovatel mysl nemocného pravdami sv. ná.



60

boženstvi povzbuditi a upokojiti. A že takové upokojení velice
k uzdravení přiSpívá, toho máme nesčetných důkazů.

Příklady.
]. Veterán v lékařství, který v časopise jednom z r. 1861

včasné zaopatření nemocných sv. svátostmi snažně doporučuje,
vypravuje o _mnohých případech, které se mu za dlouholeté
jeho lékařské praxe udály, a mezi jinými pravi: »V kato
lické víře pokřtěný a vychovaný člověk odvrátil se později od
víry své tak, že dvacet let ani v kostele nebyl, neřku-li, aby
byl přijal sv. svátosti. Najednou upadl v nebezpečnou nemoc
se zápalem spojenou; jedné noci dostavily se tak prudké bo
lesti, že se domníval, že rána nedožije. Rozpomínaje se na
předešlý svůj život, cítil hrozné výčitky svědomí a veliká lítOsl.
se ho zmocnila. V stavu tom poslal si pro duchovního, vykonal
zkroušenou sv. zpověď, přijal pak hodně velebnou Svátost a
poslední pomazání. Po vykonané pobožnosti cítil se pokoj
nějším a poručil duši i tělo své Bohu. Prudké bolesti znenáhla
se utišovaly a den ode dne stav jeho se lepšil tak, že za ně
kolik neděl mohl opustiti lůžko, na němž nejen na těle, ale
i na duši ozdravěl.c

2. Pan Moritz v Berlíně onemocněl nebezpečnou vodna
telností prsní. Poněvadž se příznaky nemoce stále horšily,
stával se nepokojným, bázlivým, ano vyčítal lékaři, že ne
věnuje nemoci jeho náležité pozornosti a píle. Tímto ne
pokojem a úzkostlivostí zhoršovala se nemoc vůčihledě a lékaři
nezbylo nic jiného, nežli lstí ubohému hleděti pomoci. Rekl
proto nemocnému, že nemoc jeho nezhojitelnou jest, aby se
tedy již odevzdal do vůle Boží. Nemocný nechtěl o smrti ani
slyšeli a lál lékaři, který však chladně pravil: »Myslíte, že
král po vaší smrti nebude už vládnouti anebo že svět, protože
umřete, ve svém běhu se zastaví? (:hcete býti mudrcem a
neumíte ani moudře umírati.: 'l'o pohnulo nemocného k pí'e—
mýšlení, které mělo ten výsledek, že se odevzdal do vůle Nej
vyššího a že se upokojil. Při nejbližší návštěvě nalezl ho lékař
zcela klidného a hle, od té doby lepšila se nemoc, až ho ko
nečně opustila.

2. Ošetřovatel dbej čistoty.

Kterýs duchovní správce vypravuje: Byl jsem jednou
volán k nemocnému rolníku a hned při prvním kroku do svět
nice, která se podobala spíše snůšce lidské bídy nožli lidskému
obydlí, byl jsem zápachem hniloby a nepříjemných výparů tak
zaražen, že na mně pot vystoupil a závrať se o mne pokoušela.
Představme si malou nízkou světničku, v ní při dosti mírném
počasí přetopeuá kamna; pod nimi hejno slepic; pod lavicí
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u nich nemocné podsvínče a okna mechem a papírem ucpaná
a k tomu si přimysleme, že tam bylo 12—15 diváků, kteří
chtíce nemocnému projeviti soustrast, výpary svými okolí jeho
v pravém slova smyslu otravovali. Kromě bílého ubrusu, přes
špinavou postel nemocného prostřeného, nebylo v celé té míst—
nosti nic čistého. Pak nelze se ovšem diviti, že nemocný byl
stále v jakémsi omámení a že ho strašné mdloby obkličovaly.
'l'u náhle někdo vykřikl: »Už je mrtev!c a druhý volal: »Honem
jenom poslední pomazání, jeť nejvyšší časlc |)íky Bohu, že
jsem udržel svou duchapřítomnost., soudě dle sebe, že se ne
mocnému ještě hůře vede; rychle přistoupiv, rázem rozbil jsem
nkno, vzdálil lidí ze světnice; poručil jsem, aby nemocného
odnesli do vedlejší komory, kterou jsem jalovcem vykouřil, pak
provětral a sotva že jsem byl s tím hotov, zotavil se nemocný,
že mohl přijmouti sv. svátosti, a co divnějšího, v několika
dnech zase byl zdráv! Zdaž podobnou nečistotu nenalézáme
inyní často v místnostech, kde nemocný se nachází? Pro
hlédněme sobě takovou místnost trochu blíže. 'l'u stojí káď
s kyselým zelím, tamhle vychází pára z 'kamnovce, tu nasa
zena husa, tam batolí se kuřata & tu zas válejí se děti v roz
ličné nečistotě. Často připravuje se tu píce a nápoj pro dn
hytek; brambory, řepa a jiné potřeby jsou tu přes zimu
uschovávány. Často se tu čistí a žehli prádlo. .lak špinavé
bývá lůžko nemocného i_prádlo na jeho těle, které se koli—
kráte vůbec ani nepřevléká. ()kna se neotevrou, za to hojně
do kamen přikládá. A v létě, co tu much! .lak nečisté bývají
pokrmy nemocnému podávané a to v nádobách ještě ne
čistějších!

Sv. Bernard nemohl takovou nečistotu snésti; připisoval
ji bud' lenosti, buď zdánlivé a liché pokoře. Nad to, jak
škodlivou a záhubnou je taková nečistota! »Všecky, jmenovitě
tyfusové epidemie, bývají touto nečistotou podporovány a stá—'
vají se tak nadmíru zhoubnými; praví zkušený lékař; »nebot'
se stává, že lidé vstupující do takové zkaženým vzduchem na
plněné světnice, símě nejzáhubnějšiho jedu do sebe vdechují
neb je políkají a tak stává se nečistota v jizbě nemocného
pařeništěm nakažlivých nemocí.: Kéž by tedy všickní, kteří
nemocného obsluhují, vzali si k srdci slova věhlasného Hule
landa, řk_oucího: »Čistota je při léčení všech nemocí pod
mínkou nejdůležitější; nebot nečistotou stává se každá nemoc
nebezpečnou a nakažlivou a ohrožuje se jí i zdraví domácích
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i lékaře. Proto má se nemocný denně. do čistého prádla pře—
vlekati, má se jizba denně. pilně provětrávati, výkaly hned se
mají odstraniti a nikdy nemá se trpěti, aby u nemocného byli
četní lide, zvířata, květiny se silnou vůní, zbytky jídel, starý
oděv atd., vůbec nic takového, co vzduch kazí.<< Neupírám, že
čištění nemocného, jeho lůžka a t..d. často se protiví a oškliví,
ale nechť se rozpomene ošetřovatel na prostředky. kterých tu
má užívati, aby těžký a nesnadný svůj úkol vykonal, a l'an
ho jisti! posilní a ochrání.

l'říklady.
I. toku 1400 panoval hrozný mor. Poněvadž se do nemoc

nice v Sieně. mnoho poutníků a nemocných nahrnulo, přijal
sv. liernardin k sobě I2 mladíků, kteří dle návodu jeho ne
mocne ošetřovali. Sám sloužil nemocným dnem i nocí s tou
nejvetší láskou a něžností; léky jim strojil a podával, vynášel
jejich výměty, stlal jejich lůžka, trnehlil, plakal, smál a láskal
se s nimi, zaopatřoval je sv. svátostmi a uctivě je pohřbíval.
A hle, liůh ho uchoval ode vší nákazy a obdařil mnohými
milostmi.

2. Sv. královna Radegundis nejen že malomocné ženy ke
stolu svemu zvala, ale je i líbala, myla, mazala, vředy jejich
čistila a když ji opouštěly, hojně. a štědře obdarovala.

&. Sv. Alžběta královna čistila vlastníma rukama rány
'nemocných a konala takove služby, při jichž pouhe vzpomínce
človeka hnUs pojímá. Poněvadž služky' a Společnice její letního
času odporného výparn nemocných takových snesti nemohly,
pravily k ní: »Ale paní, proč vydáváš život svůj i náš v la
kove nebeZpečí'Pc Kněžna pak odvětila: av.-\žPán k soudu
přijde, kam se podějem? Co mu odpovíme, až k nám řekne:
Nemocen jsem byl aonenavštívili jste mne? Já však vím, cO
mu řeknu: Pane, my jsme tebe navštěvovaly, svědkyněmi toho
jsou mé služebnice, ktere se z hnusu nemohly -na to dívati
a často mi v tom cht.er hránítí.: A od té dohy se společnice
už nemocných neštítily.

(1) Záchrana při náhlém nebezpečí smrti.

l'ři náhlých případech nebezpečí smrti, ku př. když se
někdo utopil, neb oběsil, byl—lihromem omráčen, mrtvicí raněn,
musí se ihned prostředků užíti, jimiž mnozí zdánlivě mrtví
k životu byli vzkříšení. »Tu rozhoduje rychlá pomoc. Při ta—
kovém nebezpečí je každý okamžik drahý; nejjednodušší pro—
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středek, rychle-li ho užilo, více zmůže, nežli o hodinu pozdeji
celá lékařská fakulta. Každý člověk, kdo k takovému neštěstí
první přijde, měl hy míti za svou povinnost, hned ku pomoci
přispčti a nvážiti, že život. takoveho nešťastníka na minulé
ZáVisÍc; tak píše llufeland, který i udává prostředky, kterých
by se při takových případech melo užívati. Poněvadž na ven—
kově lekař často daleko hydií a někdy i kolik hodin cesty
knemocnenw vážili musí, při nenadáli'sm nebezpečí snil-li však
rychle pomoci je potřebí, bylo by záhodno, aby v každém
dome znali prostředky. kterých se má přitom nel) onom padu
užívali. l'i'olo zda se nám liýli potřol'mo, uvésti je \' telo knize.

První [mmoe při úrazech.

(l, Čítanky pro rakouské obecne školy.)

l'ovinnosti křesťanské lásky jes-l, aby každý svému bliž—
nímu pomohl, kdy a kdekoli přílt-sžitost k tomu se naskytuje:
nemeškej proto svou pomocí, spatříš-li člověka v nebezpečen—
stvi života, a použij co nejrychleji prostředků, kterými z toho
nebezpečenství vysvobozen býti může. Jest největším dobro—
diním pro každoho, kdo k úrazu přišel, když nejvetší nebezpe
čenství odstraněno bylo, aby se mu dostalo liirzy lékařske po
moci, klidu a ošetřování. l'i'oto první pomoc má především
v tom záležeti, aby odstraněno bylo všecko, co by stav ne—
šťastníkův zhoršili mohlo, a aby co nejrychleji lekař byl po—
volan. Kdo pro lékaře jde., má mu důkladně. sdělili, jakého
Způsohu úraz jesl., aby přiměřené prostředky přinesl a čas se
nepromeškal.

Než přijde lokař, nemáme státi nečinně a bez rozvahy
nebo snad zbytečně náříkajíee, jak často se stává, nýlirž mámo
klidne, jiste a s rozvahou pomáhali; nebot ničím nešl'astníkovi
více uškodili nemůžeme, než když nerozvážně a hezi'ičelm'
poi'náháme.

Než se |(-kař dostaví, napoj nešt'astníka, je-li při vědomí,
podávaje mu v malých dávkách ohčerstvující nápoje, jako
vodu, víno a t. p. Polož ho a tak ošetřuj, aby mu zatím
žádná další škoda nehrozila! ho a, utrpěl-li úraz, nevy
slovůj seo nem nepříznivě, protože by _ho to mohlo učiniti
smutným! Když lékař přišel, potom při jeho výkonech mu
pomáhejl Abys však ještě před lékařem jaksi napřed praco
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vati mohl, mimo uvedená již poučení ještě tato bnd'tež tobě
vodítkem.

l. Je-li nešťastník zdánlivě mrtev, jde nejprve o to,
aby se příčina toho vyzkoumala. Zdánlivá smrt z mnohých
příčin může nastati. Často člověk omdlí leknutím, bolestí. na
máháním, hladem anebo žízní, horkem anebo ztrátou krve.

Omdlelý klesá, dech jeho skoro přestal, údy a celé tělo
jsou mdlé, mnohdy studený pot vyvstává a celým tělem to
trhá. Omdlel—liněkdo, dej ho rychle položiti, aby neklesnul :|
snad se neporanil. .le—liomdlelý v obličeji bledý, polož ho,
aby mu hlava níže přišla; je—li v obličeji narudlý, inusi po—
ložen býti s hlavou povýšenou. Rozepni jeho oděv, který
dýchání může ztěžovati; otevři okna a postarej se o čerstvý
vzduch, obličej jeho postříkej vodou; spánky a obličej, ruce
a nohy nešťastníkovy potírej studenou vodou, vodou s octem
anebo francouzskou kořalkou, dávej mu ocet čichati!

Když to nepomohlo, jest potřeba zavésti umělé dýchání.
Zkoušíme totiž životní činnost nešťastníkovu tím vzbuditi, žo
obyčejné dýchání napodobujcme. Abychom pohyb dýchací na
podobili, jest zapotřebí, aby hrudník střídavě byl stlačen a opět.
roztažen. K tomu cíli udělá se z kusu oděvu polštář, který se
zdánlivě mrtvému pod hřbet vstrčí. Kdo pomáhá, klekne u hlavy
nešťastníkovy, očistiv jeho ústa a nos, povytáhan jazyk & jej
zadržev anebo šátkem ku hradě přivázav, uchOpí obě jeho ra
mena nad loktem a vyzdvihne jc zvolna a stejnoměrně až
nad hlavu; při tom se hrudník roztáhne, čerstvý a okysličcny'r
vzduch do něho proudí (\'decliování). Pak po několika málo
vteřinách zase nazpátek je vede a tlačí je jemně a pevně ke
hrudníku. Tímto druhým pohybem se vytlačuje ven zpotřebo
vaný vzduch, který se v plicích nalézá (vydychování). Jest.
nutno pohyby tyto střídavě, opatrně a stále prováděti, až dý—
chání přirozené začne. Nabyl-li omdlelý vědomi, jest potřeba
ho napojiti., proto se mu podává něco vody, vína, cognaku neb
černé kávy. Je-li příčinou omdlení krvácení, jest nutno nej
prve krev zastaviti.

Silným pádem anebo ranou může nastati otřesen/í maz/cu.
Poznáme je po silném dávení. V tom případě položí se“ ne—
šťastník plocho na znak, při dávení na stranu a s hlavou
povýšenou.



65

Jest také nemoc, ve které člověk najednou údy trhaje a
pěnu z úst vypouštěje bez sebe zůstane. Jmenujeme ji padoucí
nemocí nebo padoucnicí. Pokud jest možno, má nemocný
na měkkou podložku a to tak býti položen, aby si nijak uško—
diti nemohl. Křečovitým pohybům nesmí býti zabraňováno,
pěsti s palcem často dovnitř zavřeným nesmějí násilím se
otvírati. Nemocnému můžeme také mezi zuby strčiti čistý
šátek, abychom zabránili, aby si jazyk nerozkousal.

Při ušlarccných aneb občšených jakož i při zasypa
ných budiž ihned odstraněno všecko, co průdušnici zavírá, a
šaty bud'tež rozepnuty. Při oběšených má se pozor dáti, aby
tělo na zemi neupadlo. (')stalně se pomáhá tak jako při jiných
domněle mrtvých.

Pol/cnutžm velikých sous-t anebo nějakého tělesa jako
mincí, knollíkův a pod. snadno může nastati nebezpečenství
udušením. V takovém případě rychle sti—čukazováček a palec
hluboko do úsL abys předmět uchopil! Když se to nepodaří,
dělej pohyby ku vrhnutí, aby těleso íliivením ven se vyrazilo.
Často jest prospěšno zasazovati silné rány mezi lopatkami.

Lidi, kteří v nebezpečenství života přišli vdechovánžm
nezdravých plynů (kysličníku uhličitého, kyseliny uhličité,
svítiplynu), jest třeba ihned na čerstvý vzduch vynésti, ze šatů
svléci a je ve tváři i na prsou studenou vodou postřikovati,
při čemž horní část jejich těla má býti vyvýšena. Potom se
má užiti ostatních způsobů křísicích.

Abychom zachránili člověka, který zůstal bez sebe v míst
nosti naplněné škodlivými plyny, jest potřeba 5 velikou opa—
trností si počínati. Nutno—li,aby zachránce do světnice naplněné
kysličníkem uhličitým vniknul, hleď silný průvan způsobiti,
vyraziv zevně okna & dvéře otevra. Není-Ii to možno, uvaž
si před ústa a před nos šátek ve vodě nebo v octě omočený
nebo napušténou mycí houbu, přede dveřmiještě jednou z hlu
boka vdychni vzduch, potom světnici vyskoč na nejbližší okno,
roztluc tabuli v okne, povstalým otvorem prostrč hlavu, vdechni
čerstvý vzduch, skoč k nejbližšímu oknu a tak dále, až po—
vstane silný priivan a omdlelý ze světnice bude moci býti
vynesen.

Ucházel-Ii svítiplyn ve světnici, nesmíme tam se světlem
vkročiti.

I'řišel-li někdo do mrbczpečenství zadušcním ve sklepě
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nebo ve studni, vdechuje tam kyselinu uhličitou, hled'me
i v těchto místech střelbou, házením hořící slámy nebo papíru
a pod. způsobiti pohyb vzduchu. Ve všech případech musí
pomahač býti uvázán na provaz n opatřen obvazkem ústa
chránícím.

Při nlopenýc/L vyčistí se nejprve ústa a nos od mam,
a o to se starámc, aby vniklá voda volně odtekla a to tak,
že neštastníka břichem nn své koleno položíme, hlavu jeho
0 levou ruku opírajíce a pravicí na zádech a na stranách
tlačíce, aby vytekla voda, která do plic a do žaludku vnikla.
Na to se dá nešťastník do takové polohy, aby horní tělo
poněkud bylo vztyčeno a nohy dolů visely, osuší se teplými
šátky a zaobalí se do vlněných šátkův a houní; mezitím co
se pokračuje v křísení a zavádí se umělé dýchání, připraví se
teplá lázeň, ve které nešťastník se tře, kartáěuje a studenou
vodou postřikuje.

Zmrzlý, který jen zdánlivě je.—'tmrtev, smí se toliko
znenáhla zahřívati; jest také třeba, Opatrně se ho chOpíti, aby
žádný úd se mu nezlomil. Nejprve se přenese do nevyt0pene
světnice, svlékne se ze šatův a tře se sněhem nebo šátky
v ledové vodě namočenými, až ztuhlost povolí. Potom se
teplota světnice může znenáhla zvyšovati a nešťastník se může
položiti do vlažně vody; zároveň konati se mají obyčejné. po
kusy křísicí.

Při úpalu slunečním buď dán nešťastník do chladného
místa, hlava jeho povýšena, tělo hojně polěváno studenou vodou
a čerstvý vzduch přiváděn. Jako nápoj občerstvující podává
se mu jenom čerstvá voda, všech jiných nápojů (vína a pod)
jest se tu vyslříhati.

Povstaly—lispálením aneb opařením puchýře, propichni
je několikrát jemnou a čistou jehlou, nedotknuv se kůže pod
puchýřem. První prudká bolest může zmírněna býti studenými
obklady; později popálená místa se mohou tlustě potříti čerstvým
anebo rozpuštěným máslem, bílkem, tekutým klihem, mandlo

' vým aneb olivovým olejem nebo se mohou posypati moukou,
na to se může položiti asi jako prst tlustá vrstva vaty, která
se volně úvazkem připevní. Když na někom šaty chytily, má
se ihned přes něho přehoditi tlustá pokrývka a pevně jí za—
ohaliti a potom vodou politi; teprve když plamen byl udušen
n hOI'kt"šaty vychlndly, smí se oděv rozříznouti a s těla od
straniti.
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Lidé bleskem (mu'áčení, jsou-li jen zdánlivě mrtví,
kí'isí se dosud zna'unýíni zpí'isohy.

". Požil-li nekdo jedovatých látek, hleďme nejprve
vypátrali, jakého druhu ty látky byly, a hned pošleme pro
lékaře. % pravidlu jest proSpěšno, co nejdříve v _otráveném
způsobiti dávení, protože tím jedovaté látky ze žaludku se od—
straňují. Dávení docíleno býti může \' hrtanu lechtáním prstem
anebo pírkem nebo též, požíje-li se hojně vlažné vody. Dokud
lékař nepřijde, může se také. upotřebiti prostředků proti jedům.
Pamatujme si, že při jedech žíravě působících, jako jsou dra
selnatý a sodnatý louh neho sahniaková silice, dávení vzbu
zeno býti nesmí, a že jako prostředky proti nim v tomto pří—
padě vhodné kyseliny jako ocet, citronová šťáva, kyselina vinná
dávati se mají. Silné kyseliny jako na př. kyselina sirková
(vitriol), kyselina Sanytrov'á (lučavka), kyselina solná (solná '
silice) stávají se neškodny'mi sodou, pálenou inagnesií neb
i trochu rozmělněnou křídou.

Při minerálných jedech (na př. bělobě, soli rtutnaté)
užívá se jako prostředku mléka, bílku nebo hustých olejnatých
protijedův. Ale ani při otráveninách měděnkon, ani při
otravách fosforem aneb otrnšílcem olej nebo mléko po
dávány býti nesmějí.

Při mámivých rostlinných jedech, jako při rulíku,
užívá se zprvu prostředků k dávení, potom černo kávy. l'ři
otravách houbami (i()pÚI'UČUjÍse daivivé a projímací pro
středky;

Ilyl—liněkdo jedovatým hadem uštknut, budiž nad
uštknutýni mistem připevněn pevne úvazek, nejlépe pružné
šle, & jed tím odstraněn, že se rána, není-li sliznice „na rtech
u v ústní dutině poraněna, vyssaje nebo se na ni opětovně
kousek cukru přitlačí. .lest |)POS|)ěŠDO,pozdeji ránu vyínyti
silným octem anebo silnou solnou vodou a jí jenom zcela
volně zavázali. Právě tak si počínejme, když nás hmyz hodnu/,
dříve pozorni'- vyláhnuvše žihadlo, které snad vězeti zůstalo.

Išyl-liněkdopominqu psem anebovztekton koč/con
pokousán, upokojme ho nejprve o následcích kousnutí; krvá—
cejí—Iirány, nechejme je vykrváceti, potom je vymyjme a volně
zavažme, dokud Se lékař nedostaví.

Podezřelí psi nemají se zabíjeti, 'ny'brž zavříti a pozo
rovati. '
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"l. llanou pěstí nebo tupým nástrojem, pádem na zemi
a t. d. povstávají tlakem na měkké časti lidského těla úrazy.
které nazýváme pohlnožděn'inami. Zastižené místo puchne
a bolí. Položí-li se klidně polnnožděna část těla a užije-li so
studených obkladův, může se raněnému úleva způsobiti. Va
rujme se užiti arniky, protože způsobuje silný zápal kůže.
()dřela-li se kůže na polunožděném místě, pokryjme je hned
anglickou náplastí nebo čistým klůckem, aby se zamezilo, aby
prach a jiné škodlivé látky tam vnikati nemohly. Jestli se
oddělily na poraněném místě od sebe měkké části, povstala-li
tedy otevřená rána, nedotýkejme se jí prsty, abychom ji ne
znečistili; nebo i na samých domněle čistých rukách vždy
ještě se nalézají látky, které mohou způsobiti zdlouhavé hni
sání a tím třebas ji zhoršiti, že smrt následovati může. '/. téže
příčiny se také rány nemá ani dotknouti oděv, nečistý kapesník
neb i košile nešťastníkova. Ssedlá krev, která se na ráně na
chází, nikdy nesmí býti utřena. .le—lirána znečistěna pískem,
blátem a pod., vymyj ji čistou vodou nebo ještě lépe jedno
procentovým karbolovým roztokem, pak ji pokryj čistým, v čisté
vodě nebo v jeanprocentovém karbolovém roztoku namočeným
kapesníkem anebo karbolovou vatou, a přivaž všecko čistým
šátkem. Ix'rváci-li rána silně, jistě byla současně poraněna
veliká krevní céva, nebezpečenství jest tu velmi blízké. Vezmi
čistý šátek anebo karbolovou vatu, slož je na způsob podušky
a přikládej podušku na krvácející ránu tak dlouho, až lékařská
pomoc přijde a zraněná (:(-va se zaváže Nestačí-li tvé síly na
tak dlouho, můžeš do polštářku zaobaliti hladký kámen nebo
kouli a na ránu přitlačiti, pevně to šátkem sešněrovav. Rány
nikdy nevymývej, také se nikdy neopovažnj odstraniti v ní
vězící tělesa, jako třísky kosti, kousky oděvu. Kdo těchto dů
ležitých předpisů nezachovává, prohřošuje se proti životu svého
bližního. (lhraů se také, abys ránu neznečistil pavučinami nebo
hubkami; neboť z toho snadno může nastati otrávení krvi—.

Někdy oddělení-měkkých částí jest spojeno se zlomeninon
kosti; ale zlámanina může povstati, aniž by zjevně. bylo ránu
pozorovati. Skokem nebo pádem mohou se dočasně klouby
přesmyknouti a povstane vyvrtnutž ; přesmyknou-li se klouby
trvale, sluje to vy/mlcnutím. Pro vždy si pamatuj, že se nikdy
nesmíš pokoušeti, abys sám napravovat zlámaninu nebo vymknu—
tinu. 'l'vá pomoc ať v tom záleží, poraněného upokojiti, ob—
čerstviti, poraněné údy studenými obklady obložiti a je v po
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hodlnou a přirozenou polohu uvésti. 'l'o děje se při všech
úrazech, že horní končetiny dáváme do kličky, dolení končetiny
kladou se vodorovně na podložku.

Krvácí-li někdo silně z nosu, hled', aby se posadil
s hlavou zpříma vztyčenou, zakaž mu, aby nesupal, nechrchlal
nebo si nos noutíral, aby z hluboka vzduch vdechoval; dávej
mu studené naičinky na hlavu, na nos a do týla. Když krev
téci nepřestane, hleď, aby obě ramena svismo držel, studenou
vodu, vodu 3 octem nebo vodu kamencovou do nosu vtahoval.
Krvácí-li přes to ještě dále, dej do krvácející nosní dírky zátku
udělanou z čistě vlny.

Při tak zvaném chrlení krve má nemocný vodorovně a
s povýšenou hlavou býti položen. Studené obklady dávati, po
malu polykati ledovou vodu nebo kousky ledu, jest velmi pro
spěšně.' Nemocný má'sc: n'apom'enout'i, 'áb'y tiše dýchal, 'ne
mluvil, se nerozčiloval & pokojně ležel.

Dostalo-li se nějaké těleso (bob, hrách, jádro) do vněj
šího sluchovodu nebo do nosu, neodstraňuj je prsty nebo
nástroji; mohl bys je hlouběji strčiti. Hleď raději, abys ve—
třelce vypudil vystřikováním vlažnou vodou; když se to ne
podaří, obrat' se na lékaře.

Když se nějaké těleso (písek, prach, vápno) dostane do
oka, často se podaří je ven dostati, otevřeme-li oční víčka.
Nepodaří-li se to, ncpomáhej tu žádnými nástroji, neštourej
prstem kolem v oku, nýbrž přilož malý kousek vaty na oko,
přivaž jej čistým složeným šátkem a pak se obrať na lékaře.

Vniknou-li do kůže jehly, třísky, ocelová péra, háčky,
pamatuj si toto: Když předmět silně vyčnívá a snadno se
uchopiti dá, odstraň jej, ránu vyčisť a zavaž. Nepokoušej se,
abys jej násilím vytáhnul; vniknul-li tam háček, vždy počkej
na lékaře.

Pokaždé však, když pomáháš, přihlížej obzvláště k tomu,
abys neštastníkovi žádné škody nezpůsobil á starej se ve všech
povážlivých případech co nejdříve o lékařskou pomoc.

Příklad.
Venkovan v lchterhausenu nalezl 4letě dítko své mrtvě

ve vodě, kde as 1/2 hodiny leželo. Dítě bylo po celém těle
modré a ztuhlé; všichni lidé, kteří se sem sběhli, měli je za mrtvé
a byli tak nad tím ohromeni, že nic k jeho záchraně nepod
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nikali; jenom vdova po lékaři měla za svou povinnost užíti
prostředků, které znala z prakse svého manžela. Násilné ote
vřela dítěti ústa a očistila je od náplavu kterým Ěse v rybníku
naplnila; rozřezala na dítku šaty, položila je do teplé lázně,
mírně je po celém těle tí'ela adržela mu pod nosem salmiakový
éther. Za nějakou dobu zčervenaly trochu rty dítěte a bylo
pozorovati, že se trochu hýbají. [ bylo dáno dítě to do teplé
postele, a tělo i chodidla třela se mu teplými šátky. Po dvou ho
dinách přišlo dítě úplně k sobě. l)áno mu trochu dávivého
kamene a průjímadlo z heřmánku a poněvadž bylo pořád stu
dené, položeno do postele k dorostlému člověku, což výborně
působilo. Dítko přišlo do silného potu, zvracelo a uzdravilo se
heze všech dalších léků.

l)) Ochranné prostředky při nakažlivých nemocech.

(Dle Dr. Machi—aa Pauliského).

Mnohé nakažlivé nemoci, jako: svrab &jeho druhy, vztek
Iina a t. p. vyvozují nakažlivou látku, která lpí na hutných
věcech a nemoc dále rozšiřuje, přijdeme-li bud s nemocným, nebo
s věcmi, které na sobě měl, do styku. „l.átka ta však nerozpouští
se ve vzduchu tak, aby se tím nemoc mohla přenášeti. Jsme
tedy vždy a dostatečně před nákazou chráněni, nedotýkáme—li
se nemocného a věcí od něho znečištěných.

Jiné nakažlivé nemocí, jako mor, skvrnitý tyfus, neštovice,
šarlach mají již prchavou látku nakažlivou, která nemoc dále
rozšiřuje &vzduchem na lidi se přenáší. Proto nepostačí, abychom
so. střežili nemocného a věcí jím pokálených, nýbrž musíme se
iukOlÍ jeho jakož i předmětů, jež v jeho blízku byly, pilně
vystříhati. Kdetomužná není, jako ku př. u domácích nemoc
ného, u kněze, ošetřovatele a t. p., může se přec zachováváním
některých pravidel a ochranných prostředků nebezpečí nákazy
zmenšiti, anu i nákaza úplně odvrátiti. Nejdůležitější, co o věci
té věděti třeba, lze zahrnouti v tyto tři body: [. Ničení nakaž
livého zárodku a ochrana před ním. 2.. Zmenšení vnímavosti
pro nákazu. 3. Zamezení vzniku a vývinu nemoci.

!. Ničeni nakažlivého zárodku & ochrana před ním.

lllavní věcí při tom jest a zůstává, aby v čistotě udržen
hyl nemocný, jakož i vzduch 'v jeho okolí. Nemocný se musí,
nenamítá—li lékař proti tomu ničeho, často vodou a octem
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umývati, a také často za den ústa sobě vyplachovati. Všechna
špína, moč, výměty & t p. musí se ihned odkliditi. Všecko
vykuřování, kterým se vzduch neobnovuje, nic neprospívá, ano
spíše škodí a málo působí k seslabení zárodku nemoce. Naproti
tomu má se obnova vzduchu díti častým větráním a ohněm.
K ohni (ne ku kouři) nejlépe jest užíti jalovcového dříví; při
větrání budiž ovšem toho dbáno, aby studený vzduch na ne—
mocného netáhl, a proto budiž tento pečlivě ukryt. Této opatr
nosti je jmenovitě třeba, nachází-Ii se nemocnýv potu. Nejlépe
by bylo, kdyby mohl nemocný na ten čas, co se jizba jeho větrá,
do jiné nějaké místnosti přenesen býti. V letě je nejpříhodněji
větrati ráno a večer, v zimě v poledne, kdy bývá nejméně
zima. Ostatně toto větrání samo také by nedostačilo, vzduch
pro nemocného musí býti zlepšen. To se děje parou z tresti
octové neb kyseliny solné a sanýtrové, nejlépe chlorem. Pára
octová nejlépe Se 'vyt'vo'rí, lejem'e-l'i čistý ocet na horký, ale ne
žhavý kámen. Může se také postaviti do světnice k nemocnému
hrnek s vařícím octem; v zimě může se na kamna postaviti
nádoba s octem, aby se vypařoval. Je-li vzduch přílišzkažen, nepo
stačí oceta musí se přikročiti k vykuřování solí minerální. K cíli
tomu polejeme kuchyňskou sůl jemně utlučenou nebo sanýtr něko
lika kapkami kyseliny sirkové amícháme to hůlkou skleněnou,
musíme však dáti pozor, abychom páry vystupující bezprostředně
nedýchali nebo abychom sirkovou kyselinou tělo nebo šaty
sobě nepolili. Poněvadž páry z kyselin solních nakažlivé látky
sice suší, ale je samy dýchati nelze, musí po nějaké chvíli vě
tráním býti odstraněný. Nejjistěji však účinkuje plyn chlorový.
Jet obsažen v tak zvaném chlorovém vápně a je—litoto čerstvé,
vyvinuje se plyn sám od sebe. Smísíme-li 4 dekagr. vápna
toho s litrem vody, vypařuje se plyn rychleji a učinlivěji, aniž
by Se plíce tím obtěžovaly. Chceme-li, aby se plyn ještě rychleji
vyvinoval, přidejme několik kapek octa. Je-li na blízku lůžka
nemocného míska s vápnem chlorovým nebo jeho roztokem,
ruší se všecky nakažlivé látky v nejbližším okolí nemocného
a můžeme se k nemocnému bez bázně blížiti. Ba ani dotýkání
se jeho avěcí jím pokálenýcli není pak nebezpečno, doporoučí
se však prsty v roztoku vápna chlorového před i po dotýkání
umývati.

Velmi prospěšno bývá, musíme—lisv dotýkati nemocného neb
věcí jím znečištěných, potřeme-lí si před tím rum—.olejem. Zkušení
lidé tvrdí, že jest možná mazáním celého těla olejem i lrlí'ell
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morem se uchrániti. V dobách nemocí nakažlivých doporučuje
se duchovním, aby u sebe vždycky něco vápna chlorového a
oleje nosili. Střežme se před výparem a dechem nemocného.
Proto ned0pouštěj duchovní, aby se nemocný odkrýval neb
mnoho sebou hýbal. Duchovní sedniž si vždy k hlavě nemoc
ného, nikdy proti němu, by na něho dech nemocného nešel.

Poněvadž se nakažlivá látka ráda na sliznice nosu a úst
usazuje, nesmíme žádných slin polykati, ale třeba jest častěji
vyplivnouti, nos si vyčistiti a při odchodu od nemocného neb
alespoň při příchodu od něho domů ústa octem si vypláknouti,
ruce a obličej si umýti. Dobře jest při takové návštěvě míti
na sobě zvláštní svrchní šat, který se pak hned svléknea pro—
větrati dá. Nikdy nejezmc neb nepijme v jizbě, v níž nakažlivý
nemocný leží, kousejme, dokavadjsmeu nemocného, jalovčinky,
puškvorec, angeliku, pepř neb jiné koření, kuřine, jsme-Ii
kouření uvyklí a pilně sliny vyplivejme. [ po návštěvě u takových
nemocných nejezme a nepijme pak doma hned, nýbrž až po
nějaké chvíli.

2. Kterak se vnímavost nákazy zmenšuje.

K tomu napomahá nejlépe statečná mysl a moudrá životo
správa. llližme se k nemocnému sice s potřebnou opatrností,
ale bez bázně a nelekejme sc nebezpečí, které jen bázlivcům
hrozí; zmužilý šťastně je přemáhá. [ mor ztrácí svou hrůzu,
čelíme-li mu myslí hrdinnou. Když ku konci 17. století morová
rána v Marseillu zuřila, prohlásil lékař ktcrýs, že nákaza není
tak nebeZpečna a že jou házlivce stihne; a hle, to účinkovalo;
lidé přestali se báti a morová rána přestala také. Nikdy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč by snad později ještě musel
sloužiti mši sv. Dobrá posnídávka a doušek dobrého vyleželého
vína neh jiné lihoviny se v tomto případě velmi doporučují.
l snídaně vydatná dobře účinkuje. Musí—likněz s lačným ža—
ludkeni k nemocnému jíti, necht? si ústa octem vyplákne a
obličej i ruce jím umyje, do úst angeliku vezme, sliny pak
pilně vyplivuje. 'l'ělo budiž v čistotě chováno, oděv pak hud=
ročnímu počasí přiměřený. Vystříhejme se návštěvy jsme-Ii
zapoceni, unaveni, na mysli pohnuti neb nastudili—lijsme se
anecítíme—li se úplně zdravými. Při nakažlivých nemocech nese—
dejme si u nemocného n musí-Ii to býti, tedy sedněiue jen na
dřevěnou stolici & dlouho v _iizhě té neprmllévejiue. Vůle má
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návštěva u podobných nemocných býti co možná krátká a po
ní se má jíti na procházku na čerstvý vzduch. Všechny
chyby v diétě, jako přeplnění žaludku, opilství, nedostatečné
spaní, únava, silně rozčilení mysli anáruživosti všecky zvětšují
vnímavost naši pro nákazu.

3. Zamezováni příčin nákazy.

Příčinou nákazy mohou býti všecky okolnosti, které vní—
mavost pro nákazu podporují; nejčastěji to bývá: chyba v diétě,
pohnutí mysli a náruživosti, vliv povětrnosti & jmenovitě na—
chlazení; i vzduch tichý neproudící a vlhko—studený podporuje
značně nákazu.

Kdo nemocné ošetřuje, má obzvláště potřebí, aby se chránil

nespavosti, prudkého'mysli' pohnutí. a'vůbec všeho toho, 'co' tělo.
seslabuje, a má dbáti, aby dle možnosti užíval prostředků, jimiž
by vnímavost pro nákazu zamezil, an by se jinak mohl sam
snadno nakaziti.

()povídá—lisenákaza a nemoc již sama nějakými příznaky
v těle, bývá často možno nemoc v zárodku ještě zlomili aneb
průběh její oslabiti. '

Nejlepšími prostředky jsou léky, které působí na zvracení a
pak držení se v mírném (ne přílišném) teple. Duchovní správcové,
jimž se při nakažlivých nemocech skytá příležitost prostředky
takovými velmi mnoho dobrého působiti, necht vyžádají si od
některého lékaře, který s podobnými nemocmi jest obeznámen,
o věcech těch poučení. Prostředky pro dáveni při choleře,
červince a hlavničce působí mnohdy pravé divy, neboť vyčišt'uji
žaludek a střeva a celou tělesnou soustavu člověka blahodárně
otřásají a přeměňují.

% toho jde na jevu, že zmužilost a srdnatost mysli umen
šuje vnímavost pro nákazu. Proto ať se žádný, vypukne—li
nemoc nakažlivá, nebojí. Kdo si dovede zachovati chladnou
mysl & neohroženosl, může se bez nebezpečí k nemocným
blížili. lšázní se rozrušuje čivstvo a nákaza se usnadňuje. A proč
bychom se straclmvali? Vždyť ti, kteří z pravé křesťanské lásky
a horlivosti nemocné obsluhují, stojí pod zvláštní ochranou Boží
a proto velmi zřídka se stává, že by byli nakažlivou nemoci
postiženi, jak. nám o tom nesčetní příkladové ze životů svatých
& světic Božích důkazy zřejmé podávají.
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Příklad.
Strašně řádil druhdy mor v Miláně. Děsně ticho panovalo

v ulicích jindy tak hlučného města. Z domů slyšeti bylo až na
ulici pláč, ston a nářek. Tisíce lidí stali se obětí morové
rány. V té všeobecné tísni bývalo viděti sv. Karla Boromejského,
arcibiskupa Milánského, an kráčí ulicemi města. Jednou slyšel
z kteréhos domu srdcelomný nářek, vstoupil do dvóří a hral
se po schodech vzhůru a tu našel v komoře umírající matku,
mající na klíně novorozeňátko. I'lrozný to byl pohled! Snad že
sv. biskup utekl? Nikoliv, ale skloniv se k umírající matce,
těšil ji slovy přívětivými a vyslechl poslední její vzdech. Pak
vzal nemluvně, které ještě pokřtěno nebylo, a udělil mu svatý
křest, načež duše dítka k nebi vzlétla. ()pouští dům, aby dále
se bral, a zase z jiného domu zavznívá nový nářek. Z okna
domu toho volá někdo o pomoc. Sv. Karel běží ke dveřím, ale
ty jsou zavřeny. Honem posílá svého průvodce pro žebřík,
který pak opírá o zeď, aby po něm dovnitř se dostal. Tam
pohlížejí na něho bledé obličeje, z nichž hlad, bída, zoufalství
zeje. Zde bylo rychlé pomoci nutně zapotřebí! [ nechává při
nésti potraviny, těší ubohé, žehná jim a sám od nich žehnán
sestupuje dolů. Hle, svatý ten muž nebál se nákazy; svatou
srdnatostí, horlivostí aláskou posilněn, spěchal k morem naka—
ženým, aby jim útěchy a pomoci jak tělesné tak duchovní
poskytl a je pro nebe získal. Jdi a čiň podobně! Důvěřuj
v pomoc a ochranu Boží a Pán tebe y službě jemu tak milé
neopustí.

0 přispění umírajícím.

»Mezi všemi skutky milosrdenstvíc, praví P.Crasset, »jež
bližnímu prokazujeme, není důležitějšího a záslužnějšího nad
přispění umírajícím. Na tomto úkonu lásky záleží velmi mnoho,
poněvadž od poslední hodinky závisí buď štastná bud' nešťastná
věčnost člověka a chybu, kterou jsme v posledním okamžiku
života učinili, nemůžeme nikdy už napraviti.c Kéž by proto
každý, komu péče o nemocné jest svěřena, tak je vedl, aby
duše jejich šťastně doplula přístavu věčnosti. Bůh, který dobré
odměňuje, nenechá tuto službu bez odměny. Zajisté, že se bude
takový nemocný, jemuž bylo do nebe pomoženo, u Boha při—
mlouvati za toho, kdo při jeho smrti byl a jemu hodinku po
slední usnadňoval.

Abychom sprospěchem umírajícím sloužiti mohli, musíme
především Boha za potřebnou k tomu milost prositi a pak dle
uvedeného zde poučení věrně &svědomitě se říditi. Nejdůležitější
pokyn dává nám otom sv. Kamill z Lellis.
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Příklad.

b'v. lx'amill z láellis odebral se do Ríma, kde mnoho ne
mocných ošetřoval. Casto ho bolela netečnost a lhostejnost svět
ských ošetřovatelů osob nemocných. I připadl na myšlenku za—
ložiti řád, který by z pouhé lásky k Bohu a bližnímu nemocné
ošetřoval a jmenovitě umírajícím přispíval. Těmto svým bratřím
přikázal světec, aby umírajícím věrně sloužili, v příhodnou
dobu aby pomohli jim časné záležitosti urovnati, aby se pak
tím snadněji o věčné věci starati mohli; aby je nenechávali
dlouho samotné s přáteli neb příbuznými, kteří je svou pří—
lišnou něžností matou; aby v nich city kajicnosti, odevzdanosti
do vůle Boží, ctnost víry, naděje a lásky vzbuzovali, aby je
učili smrt jako trest za spáchané hříchy přijímati, aby je na
pomínali, by Boha za smilování prosili, pro zásluhy umírajícího
Spasitele ho žádajíce, by je užitku modlitby, kterou Kristus
Pán na kříži konal, účastnými učinil, jakož aby smrt jejich se
smrtí .ležíšovou za obět příjemnou přijati _a je do lůna slávy
své vz."ti ráčil. Složil „sbírku modliteb. které uložil, říkati nad,
těmi, kteří v posledním taženťbyli. “ Každý radoval se z toho,
že vznikl nový ústav z nezištné lásky k bližnímu.

l. Kterak máme nemocného na. smrt připravovati.

1. Příprava k blažené smrti záleží hlavně v tom, abychom
nemocného spřátelili s myšlenkou na smrt, při tom však ne—
odnímajíce mu nikdy veškeré naděje na možné uzdravení, ne
mluvíce stále jen o nastávající smrti. Potřebí jest přiměti ho
k tomu, _:aby se do vůle Boží zcela odevzdal a stále s Bohem
se ohíral. Měl-li by ještě něco na srdci a znepokojovalo-li by
ho ještě v něčem jeho svědomí a přál-li by si s duchovním
proinluviti, budiž tento ihned zavolán, by nemocného upokojil.
Není dobře, ustavičně o smrti mu mluviti, poněvadžjsou mnohé
duše bázlivé & málmnyslné, které tím nad míru se znepokojují,
a |„ioněvadž mnozí houževnatě lpí na svých dítkách, rodičích,
manželích, příbuzných atd. & pomyšlení na loučení se s nimi
hrozná muka jim působí. Ponechávejme jim cit tento nedotknutý,
ale při tom hledme, aby byli do vůleBoží odevzdání a ochotni,
kdyby Bůh velcl všecko, co jim milé a drahé, opustiti. Kdyby
chom neužili při tom potřebné opatrnosti, snadno by se mohlo
státi, že by se nemoc zhoršila. Není tudíž nikdy radno nemoc—
ným všecku naději na uzdravení a další život odnímati. Jsou
však případy, kde ošetřovatel nesmí býti k nemocnému příliš
shovivavým a šetrným, nýbrž kde mu s důrazem musí připo—
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menonli, že mu smrt nastává. Takove případy mohou býti:
a) je—linemocný nekajícím hříšníkem, ktereho jinak obrátili
nelze. Řekne—li se mu, že se mu poslední hodinka jeho žití
blíží, vznikne v něm bázeň, která ho k smíření se s llohom
dožene. b) .Je-li nesmířitelným, představí se mu, jak může oče
kávati odpuštění od Boha, když sám ani v posledních chvílích
svých odpustiti nechce? c) Nechce—li někdo v časných svých
záležitostech učiniti pořádek a odkládá-li s poslední vůlí svou,
což často bývá později příčinou trapných a velkých sporů mezi
jeho příl.)uznými. d) Prosí-li nemocný sám, aby mu ošetřovatel
oznámil, až- se hodina jeho smrti blížiti bude, an má něco na
svědomí, s čím se však svěřiti nemůže, až před smrti. V tomto
případě. budiž nemocnému šetrně oznámeno, že je u velkém
nebezpečí a že lékař na uzdravení žádne naděje více nedává.
Mnohý nemocný i na smrtelné posteli vykoná třeba zpověď
neplatnou, poněvadž nemoc svou za nebezpečnou nemá a se
domnívá, že se později ze všeho vyzpovídá. Proto neklam oše
třovatel nemocného, nýbrž řekni mu rozhodně, by své věci
časné i věčno USpořádal dříve, nežli smrt přikvačí. ()šetřovatel
mohl by tu snad užíti toho neb onoho příkladu, v němž Se
mluví o náhlé smrti mnohých, kteří na smrt ani nepomyšlili.
Snad by postačil některý z uvedených zde.

Příklady.
]. Vznešený kterýs pán měl všecky statky tohoto světa.

llyl v nejlepších letech, úplně zdráv, ze vznešeného rodu, hohat
a všude vážen. A tento —-dle úsudku světa přeštastný — pán.
rozdělil si svůj čas na tři části:_ První část věnoval svemu
důležitému a vysokému úřadu; druhá sloužila mu k přijímaní
návštěv lidí vznešených í nízkých; tři—típak věnoval svému
pohodlí, pěstění svého těla a zdraví, jakož i péči, aby co možná
nejdelšího života dosáhl a při tom si život co nejvíce zpří—
jemnil. Avšak o nesmrtelnou duši svou neměl peče pražadm'-.
Nebyl sice nevěrcem, ani vrahem, ani cizoložníkem neb pod
vodníkem, ani se nechoval ke svým podřízeným příkře; nebyl
žádné neřesti oddán, ale take nebylo žadné ctnosti a zadneho
dobrého skutku při něm. Měl na venkově rozkošný letohrádek,
kde leto trávíval. Dříve však nežli se tam odstěhoval, posilal
každoročně do letohrádku mnoho vozů s rozličnými předměty,
jichž k pohodlí a k zábavě potřeboval. Tak ubíhal mu život
bezstarostně a vesele, při čemž zapomenul na tu pravdu, že:
»Uloženo jest lidem jednou zemříti a potom přijde soudu
(Zid. 9, 27.) Jednoho dne náhle onemocněl. Namahání lékařů
veškeré ukázalo se býti marným a proto také všichni jej
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opustili. Tak opuštěn ležel nemocný jednoho dne ve svém
pokoji sám a sám a děsil se nastávající smrti. Těšil se sice
tím, že není žádným lotrem, ale pokoje duše své přece ne
nalézal. 'l'u vstoupil do pokoje věrný jeho sluha, sedl si k lůžku
jeho, chtěje mu dlouhou chvíli ukrátiti. Smutným okem po—
hlížel na svého nemocného pána. »Ubohy',< zacal tento, »brzy
už nebudeš míti žádného pána. lh'zy nastoupím dalekou cestu,.
a ukazuje prstem k nebi dodal: »ano, půjdu tam na věčnost
v kraje neznáme. Snad již zítra nebude mne tutob: dak,
odpovídá udiveně služebník, »již zítra chcete, pane můj, od
cestovali? 'l“omu ani věřiti nemohu. Vždyť jsem neviděl, že
by byli něco odváželi vaši lidé před odchodem vaším. .lindy,'
když se chcete na př. sem na letní pobyt přesídliti, co tu bývá
shonu, co vozů bývá napřed posláno, aby tu všecko pro vaše
pohodlí vhodně bylo zařízeno! A nyní mluvíte o cestě do no.
známych krajů věcnosti a dosud jste pro ni ani té nejmenší
přípravy neučinil. ('.o si počnetc, až tam dojdete a shledáte,
že praničeho není pro váš klid a pro vaše blaho vykonáno?
Slova tato padla jako jiskra do srdce nemocného; poznalt, že
za celého života svého pramálo pro věčnost učinil, že si ne
shromažd'oval žádných zásluh pro nebe, a slzy pravé lítosti
kaniuly. hojně po jeho lících. Obrátil se k lšohn, vykonal
zkroušeně sv. zpověd' životní čili generální a nalezl pokoj duše
své. Zemřel pak smrtí šťastnou.

t), jak blaze skonává ten, kdo s Bohem usmířen v pokoji
se všemi lidmi umírá; nebot smrt. jeho je pak bezpečnou cestou
v krajiny nebeské. Hle, tak asi by mohl ošetřovatel pokračo—
vati: [ ty, niůj'nemocny, brzičko máš nastoupiti ces-tn podobnou.
Užij moudře posledních těch okamžiků; připrav se na cestu tu,
snnř s Bohem i bližními; pořid' svou závěť, pakli tak
dosud se nestalo! Učiň to co nejdříve a pak nemusíš se ničeho
báli; vždyt jsi dítkeln církve katolické., doufej v zásluhy l'ána
Ježíše Krista a pod.

2. Když měl prorok Ahiáš manželce krále .leroboamn
na rozkaz Boží zvěstovati, že nemocný syn její zemřel, učinil
SÍCHpo vůli šoží, ale přidal soustrastněz »l'oslán jsem,_k tobě,
neliby' posel.: (lll. Král. Ill-, G.)

3. Kterás nemocná osoba nechtěla se dáli od duchovního
při-svědčiti, že brzy již zemříti musí a nebylo ji lze pohnouli,
aby se na smrt připravila. Na všecky domluvy kněze odpovi—
dala el'iladně: »Vždyt vy take všecko nevítec »Ovšem, že
všecko nevim; odpověděl kněz, »ale to vím jistě, že ve 24 ho
dinách budete mrtvolouc To s důrazem řka odešel. |in však
doma sotva čtvrt hodinky, když nemocná k němu poslala se
vzkazem, aby »ráěil ihned k ní přijítilx Přišel, zaopatřil ji,
uspořádal její časné záležitosti a — ve 24 hodinách nemocná
skutečně zemřela.
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2. Často nechtívají nemocní ničeho o smrti slyšeli ani
věděli, poněvadž přílišnou láskou lpčjí na pomíjejícím životě.
Proto také hněvají se na ty, kteří je napomínají, aby svůj po
řádek učinili a na odchod na věčnost se připravili. Abychom
takové nemocné k tomu přiměli, by se podrobili mocné ruce
Boží a život svůj Bohu v oběť přinesli, hled'mc přílišnou jejich
příchylnost k světu oslabiti. K cíli tomu vyličme jim bídu a
strasti lidského života; ukažme jim, jaké břímě doléhá na
dítky Adamovy; s jakými obtížemi musí každý člověk zápasiti;
sotva že přejde jedna nemoc, je tu zase jiná a mnohdy více
se jich nahromadí. Proto dobře praví písmo sv.: »Člověk na
rozeny' z ženy, krátky' živ jsa čas, naplněn by'vá mnohy'mi
bídami. Ktery'ž jako květ vychází a setřín by'vá, a utíká jako
stín, nikdy v témž stavu nezůstává.: (.lob. 14, 1—2). Proto
je šťastny'm, kdo se k smrti či lépe řečeno k lepšímu životu na
věčnosti blíží, poněvadž má naději, že v brzku velkého bře—
mene, mnohy'ch strasti a nemocí bude pozbaven, moha se tím
těšiti, že zamění bídu tohoto světa za věčné radosti v nebi.
Sv. l'avel, mnozí jiní svatí a všickni mučedníci »měli žádost,
rozdělenu by'ti, a byli s Kristem.< (Filip l, 23.) Viz také díl:
»Útěcha pro nemocnéa. Budeme—litakto k nemocny'm mluviti,
pak zajisté s milostí Boží probudí se v nich touha po nebi a
vynasnaží se, aby se štastuě dostali k přístavu věčnosti. .-\by
tato touha jejich rozhojněna byla, vypravuj jim ošetřovatel
třeba následující

příklady.

!. Nemocná paní, celá zoufalá, která o smrti ani slyšeti
nechtěla, byla po návštěvě páni z llelyotů, této laskavé ošetřo
vatelky nemocných v nemocnici »de l)ieu< v Paříži, jako pro
měněna; nebot paní z llelyotů tak dojemně mluvila o věčné
blaženosti těch, kteří v l'ánn umírají, že nemocná touhou po
nebi zahořela & pak jako ovečka trpělivě všecky bolesti své
snášela.

2. Sv. .Ierony'm nazy'val samotu svou rájem, smrt svou
nejmilejší sestrou, věčnost největší útěchou. »Mf'-duši,: říkával,
»hnusí se tento svět; hynu l0'uhou spatřili tebe, nejmilejší .Ieru—
saléme, milá otčino, blažené sídlo vyvoleného trůnu mého
Rohax Takovým rozjímáním a modlitbou zabýval se světec
ten, když v prudkou zimnicí upadl, která ŽiVul.jeho ohrožovala.
.leho žáci a přátelé přišli nabídnout a prokázat mu svých
služeb. Přijal je s tváří veselou, řka: »Přátelé moji! llřinášíte
mi zvěst, že již odejíti musím? Bůh vám odplat za tu blahou
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zprávu. Berte účast na mé radosti, buďte svědky mého štěstí !
Hle, blíží se okamžik, který mne na věky osvobodí. (), šťastná
hodino smrti! Sladký a tichý spánku 'spravedlivých, přijď a
zatlač mi oči! Smrti! jak krásnou a příjemnou jsi! Proč
váháš? Jak neprávě činí lidé, představujice si tebe v podobě
tak hrozné! Jen hříšníkům jsi strašnou! Od té doby, co Kristus
Pán umřel, líbíš se všem věrným jeho učedníkům. Přátelé
moji! Milujte Pána Ježíše, bděte a modlete se a pak seznáte.
jak sladce se to umírá, máme-li vědomí, že jsme spravedlivě
a svaté živi byli.: 'l'o pověděv, vypustil věrný sluha Boží
ducha svého.

3. Jiná příčina, proč někteří lidé neradi umírají, jest
pomnění, že navždy opustiti musí své milé a drahé; děsí se
smrtí, poněvadž na světě zanechati musí dítky, manžele, při—
buzné a t. d. K potěše jich přečti jim ošetřovatel, co v této
příčině uvedeno v oddílu »Útěcha pro nemocné-:. l'ovzbud' je
k důvěře v Boha, který se o pozůstalé jich jistě co nejlépe
postará. Řekni jim, že mohou sami přímluvou svou u Boha
v nebi těm, ,které, zde,na. syětě zanechávají, „velice prOSpěti.
Poukaž je, že v nebi naleznou Pána Ježíše, jeho nejčistší
matku, anděly a svaté. Jsou-li příbuzní jejich chudí a mají—li
v tomto ohledu nějakou obavu, pověz jim, že ten Pán, který
se stará o ptactvo nebeské a přiodívá lilie polní, ani těch
milých jejich ne0pusti; nad to poukaž na tu blahou naději, že
se po nábožném životě a šťastné smrti všickni v nebi shledají,
kde už pak nebude žádného odloučení.

Příklad.

Když 'l'obiáš mladší sestaral, upadl do nemoci a smrt
se blížila. Syn jeho Azariáš stál u jeho lůžka a plakal
hořce, nebot bolel jej smrtelný zápas otce jeho. Tobiáš však
nenaříkal, duše jeho byla klidna a obličej jeho se vyjasnil,
ulevily—li na chvíli bolesti těla. [ řekl Azariáš: »Otče můj, jak
se ti obdivuji! V takovém boji a při takových bolestech viděl
jsem tebe veselého a dobré myslilc ! odpověděl Tobiáš:
»(Šasto jsem ti, synu můj, vypravoval o cestě své na rozkaz
otcův do země Medské ve dnech mého mládí. Vyplniv věrně
rozkaz otcův, navracoval jsem se vesel domů. Poslední dni
cesty návratu mého bylyoblížné velmi, nebot cesta vedla poušti
a skalinami neSchůdnými. Ale pomnění na otce a vlast' mou
dodávalo mi zmužilosti, urychlil jsem kroky své a s plesaním
objal jsem otce svého. llle, synu můj! cesta má po světě
nyní je skončena a vracím se k otci nebeskému.< 'l'o í'ka, vy—
pustil duši.
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4. Sněm Tridentský praví, že nepřítel pokolení lidského
nikdy tak prudce všech sil svých nenapíná na zkázu duší lid
ských, jako když se člověk k smrti blíží. S tím souhlasí všickni
sv. otcové církevní a pravdu tu dotvrzují i životOpisy svatých
a světle Božích. Připravme tedy nemocného na podobná po—
kušení a dejme mu potřebné zbraně, aby mohl zdatně nepříteli
odolati. Pouč ho ošetřovatel, aby vzýval, kdykoliv se mu po
kušitel blížiti bude, nejsladší jména: Ježíš a Maria. Tato sv.
jména jsou nejvydatnější zbraní proti ďáblu, který \“ hodincc
smrti hledí křesťanu odejmoutí víru, naději a lásku, aby ho
pro peklo získal. Proto napomíná bl. P. Sartorius Kapito
všecky ošetřovatele nemocných, aby jim často do ucha mluvili
přesvatá jména: Ježíš, Mai-ia, Josef, to že ta nejvýtečnější zbraň
proti nepříteli lidského spasení. Více o těchto věcech dočteš se
v stati »Škola pro nemocné: a »Útěcha pro nemocnéa.

Příklad.

Sv. mučednice Perpetua vypravuje: »Viděla jsem jednou
ve snách žebřík sahající od země až k oblakům, ale tak úzký,
že jen jedinký člověk mohl po něm nahoru stoupati. Po obou
jeho stranách byly meče, kopí, nože, tak že každý, kdo ncdbale
aneb nemaje očí svých stále vzhůru obrácených po něm vy—
stupoval, jistě se poranil. U paty žebříku nad to ležel ohromný
drak, který syčel strašně na ty, kteří po něm vystupovati chtěli.
První, který cestu po žebříku tom vzhůru nastoupil, byl Sarlur.
Když dostoupil vrchole, obrátil se ke mně a volal: »Porpotuo,
pojď, očekávám tebe, ale dej pozor, aby tě drak nepohltil.:
Já odvětila: »Ve jménu Pána našeho Ježíše Krista! Neuškodíť
mně!: Na to odtáhl drak pomalu hlavu svou od žebříku a tělo
jeho .sloužilo mi za první stupátko k žebříku.

Obrat se tedy v každém nebezpečenství a pokušení k l'ánu
Ježíši, vzývaje nejsvětějšijméno jeho a jistě zvítězíš nad všemi
úklady nepřítele zlého.

ll. Jaké modlitby mánie umírajícímu předřikávati.

l'ředříkávejme umírajícímu takové modlitby, které jsou
přiměřené jeho stavu.- llbejme obzvláště toho, abychom s ním
vzbudili tři Božské ctnosti, víru, naději a lásku, opravdovou
lítost nad hí—ichycelého jeho života, odevzdanost do vůle Boží
a touhu po spojení se s Bohem. (Podobné modlitby najdeš
vzadu této stati.) Není nutno, aby se nemocný nahlas modlil
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za tebou slova opakuje, postačí, když v duchu Spolu se modlí.
Poněvadž někdy umírající kolik hodin v posledním tažení leží,
mají se přítomní, kteří mnohdy dlouhou chvílí nevědí, co by
si počali, za něho modliti bud několik Otčenášů na památku
suu-telnóho zápasu Kristova na Olivetě, bud litanie k l'anu
.ležíši za umírajícího, aby mu ulehčili zápas poslední. V hodině
smrti je duše člověka nejvíce vydána nebezpečí věčného za
hynutí. .lest tedy sv. povinností katolických křesťanů svým
umírajícím bratřím a sestrám modlitbou přispívati. Proto udělil
papež Pius VIl. reskriptem ze dne I8. dubna 1809 na věčné
časy odpustky 300 dní všem těm, kteří se _za umírající třikrát
Otče náš a Zdrávas Maria nábožně a kajicně pomodlí. Kdo by
tak činil každodenně po čas jednoho měsíce, obdrží plnomocné
odpustky v tom měsíci, když nábožně sv. svátosti přijme a na
úmysl sv. Otce se pomodlí. Však musí se modlitba ta denně
v kleče konáti. 'l'aké můžeme nemocnému předříkávati sedm
žalmů kajících, litanii loretanskou a t. d.

Příklady.

]. Sv. František Sáleský jednal s umírajícími jako pravý
anděl; mluvil k nim něžně a laskavě; občas promluvil k nim
vážne slovo, pak předříkával jim nějakou střelnou modlitbu a
pak zas popřál jim na chvilku pokoje a oddechu.

2. vSv. Paula, vdova, paní vznešená a bohatá, opustila
hlučny' Rím, aby zbytek života svého trávila v zátiší jeskyně
Betlémské. Cítíc, že se konec života jej ího blíží, byla tak klidnou
a veselou, jakoby smrt byla jen příjemnou cestou z časnosti
na věčnost, do pravého to domova jejího, kde se se svými
mily'mi a drahými zase shledá. Modlila se radostně žalm 25.
a 83. a často se žehnala sv. křížem. Vzývala nejsvětější jméno
Ježíš a poslední vzdechy její, praví sv. Jeroným, byly chvalo—
zpěvy Hospodinu.

lIl. Kterak máme k umírajícímu mluvíti & čeho se při
tom vystříhati.

1. Někdo, kdo dobře čte, posaď se k umírajícímu, ne
však před jeho obličej & nehleď mu do očí, ale usedni tak,
abys byl blíže jeho hlavy a předčítej mu pomalu a zřetelně
modlitby a zbožné průpovídky; dej však pozor, abys mu do
uší nekřičel.
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2. Co se čte neb mluví, musí býti co možná krátké.
Dlouhé modlitby a dlouhé cvičení duchovní unavuji nemocného
a rozčiluji jej.

3. Musí se mluviti pomalu a zřetelně. Často se musí
učiniti pomlčka, aby si mohl umírající v duchu slova slyšená
opakovau.

4. Může—liumírající bud' slovy neb znamením na jcvo
dáti vnitřní svě smýšlení a city, můžeme mu klásti krátke
otázky, týkající se věci k Spasení nulnč potřebných, jako
na příklad:

Věříš, milý bratře (sestro), všemu, co církev sv. nám
k věření předkládá? Chceš v te vířc žíti a zemříti? l.)oufáš
v Boha a doufáš v jeho nevystihlě milosrdenství?

Miluješ šoha z celého srdce, poněvadž nejvyšší dobro je.“—zl.?
Lituješ upřímně, žes Boha svého hříchy tak často a velice

hněval a urážel?
Chceš ochotně pro Boha vše podstoupiti, ano i smrt trpěti ?
Chceš-li jen to, co Bůh chce?
Spojuješ bolesti své a smrt svou 3 utrpením a smrtí Páně?
5. Zamezme přílišný nával sousedů a přátel, poněvadž

nářkem a pláčem jejich se umírající znepokojuje a zbytečně
obtěžuje.

(i. Vystříhejme se polohlasite'ho mluvení a šeptání, jakož
i všelikých příprav, jakých po úmrtí bývá potřeba, poněvadž
tím se umírající postraší a mnohdy s nevolí umírá.

7. Vzdalme od umírajícího všecky osoby, které mu bý
valy příležitostí ke hříchu neb s kterým v nepřátelství žil;
nebol: i v umírajícím těle povstává žádostivost a pomsty
chtivost.

8. Napominejme příbuzné, aby se v pláči a nářku mírnili
a nepomáhá-li naše domluva, odved'me je pryč.

9. Mluvíme—li k umírajícímu, nikdy nekřičme. Bud umí—
rající slyší nebo ne. Slyší-li, pak rozumí všemu, co se mu
předřikává a není křiku zapotřebí; neslyší-li, pak ani křik náš
nic platen není. Přílišným křikem pak může se umírající státi
netrpělivým a mrzutým. Mluvme tedy zvolna, zřetelně sice, ale
nekřiěme příliš!

Příklady.
1. P. Crasset vypravuje: »Vznešená paní, která v těžké

nemoci smrti již blízka byla, svěřila se mi později, že mluvilo—li
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se trochu hlasitěji, bylo jí tak, jakoby jí někdo lebku štipal
neb jí do hlavy hrozne. rany daval. Mluvil jsem k ní zcela
potichu, a hle, ona všecko slyšela tak, jako kdybych jí byl
silně do uší křičel.c

2. Sv. František Salesky' nerad viděl, když umírající dlou—
hymi modlitbami a rozjímáními byl mučen. »Tu už není čas
ke kázání,: říkával, »aneb k dlouhy'm modlitbám; postačí, když
udržíme umírajícího v odevzdanosti do vůle Božím

IV. 130se ma díti při posledním tažení umírajícího.

]. Dejme umírajícímu do ruky sv. kříž, při|mmenouce mu
tak onu velkou oběť, kterou Kristus Pan na kříži za nás přinesl;
řekněme mu, že ta krev Kristova i _zaněho na kříži tekla a
že i on má účast na zásluhách vykoupení, aby tedy důvěřoval
v milosrdenství lloží a takto se modlil:

'U'.
Ú nejdobrotivější Jezisi„ smiluj, se nade mnou! _Ú můj

.Iežíši, v tebe věřím! O můj Ježíši, v tebe doufám! () můj

.ležíši, tebe nade všecko miluji! Ú Ježíši, ktery jsi se pro mne
na hoře Olivetské krví potiti račil, smiluj se nade mnou!

('.l'rva-li smrtelný zapas dale, modlemc se za umírajícího
litanie k P. .ležíši neb k P. Marii a vzývejme svaté anděly za
přispění, modlícc se s umírajícím:

() Maria, matko lloží, stůj při mne! Ú Maria, budiž mojí
matkou a oreduj za mne! Sv. Michaele, ochraňuj mne, sv.
andčle strážce můj, stůj při mně, všickni svatí a světice lloží,
přiinlouvejte se za mně!)

Podobne vzdechy a modlitby uvedeny jsou v posledním
díle této knihy.

2. Dejme umírajícímu do ruky hořící hromničku, aby,
nemoha snad již slyšeti, pohledem na hořící světlo upamatovan
byl na Ježíše, to svetlo prave, kteréž osvěcuje každého člo
včka, přicházejícího na tento svět. (.lan ], $).) Není po
třebí, aby umírající svíci tu ustavičně. v ruce' držel, postačí,
když mu ji jen na chvilku dame a potom někde na straně
hořeti nechame.

El.Pokropme umírajícího občas vodou svěcenou, ale mirne,
dbajíce toho, abychom do obličeje mnoho vody nestřikli, eož
činí velmi nemily' pocit. Svěcena voda zahání zleho ducha,
jak toho mnozí svatí na sobě zakusili.
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4. Střežme se u umírajících všech povérčivy'ch zvyk/Á aobyčejů, neboť zbožné srdce nesmí si ničeho přáti, (:( se

Bohu protiví. /5. Neukvapujme se a nečiňme ničeho, co tuto pověíěno,
dokud není opravdu v posledním tažení. Ne každá mdloba, ne
každé prudké křeče neb ztrnutí jest znamením, že se umírající
svému konci blíží. Musíme proto obyčejné příznaky blížící se
již již smrti znáti, abychom snad nemocného nadarmo nezne
pokojovalí a stav jeho značně. nezhoršili.

Příklady.
]. P. Rekupitus z Tovaryšstva Ježíšova vypravuje sám

o sobě, že zápase se smrtí" nerozuměl slovům, která se mu
l'íředříkávala, ,nybrž že jen hluk a šum jakysi slyšel, který ho
však tak rozčiloval, že za 'pokoj a ticho prosíti musel.

2. Duchovní správce byl volán, aby navštívil hospodyni,
která se prý k poslední hodince chystá. Pospíšil si do domu
smutku, aby duši její při vykročení ze světa přispěl. Již z daleka
slyšel pláč a nářek manžela a dítek. Vstoupil do světnice a
vidí, že nemocná drží již v ruce hořící hromníčku a že je svě
cenou vodou takřka zalita, poznává však zároveň na první
pohled,_že nemocné poslední okamžik ještě nenastává. Prudký
záchvat zbavil jí toliko řeči, tak že se nemohla s domácími
dorozuměti. Představme si duševní stav te nemocné, když při
úplném vědomí a zdravy'ch smyslech vidí & slyší, že považují
ji již za umírající. Duchovní shasl svíci, mluvil k nemocné
laskavě, dal ji utíšující prostředek, a hle, nemocná nabyla po
nějaké době zase řeči a v několika dnech ozdravěla úplně.

Aby tedy nemocny' zbytečně rozčilován nebyl, máme znáti
příznaky nastávající smrti, o čemž tuto pojednáme. _

V. O známkách blížící se smrtí.

Njeobyčejnější známky toho, že rozklad těla nastává, jsou:
1. Těžké oddychování.
2. Nepravidelná tepna.
3. Zapadlé a jako skleněné oči, jejichž horní víčka

dolů visí.

Jiná znamení jsou, je—linos špičaty' a bledý; je—lichřípě
roztažená a jako mechem porostlá; jsou—li'spánky zapadlé,
třesou-li se ruce, je—lidech smrdutý, vyvstává-li nemocnému
studeny pot na čele, pohybují-li se rozčilené ruce, prsty na
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peřině neb přikry'vce se škubou, tuhnou-li a stydnou-li nohy
a ruce.

Nejbližší známky blízko. smrti, posledního vzdechnutí
jsou: přestane-li nemocný (lychati neh dýchá-li sotva znatelně,
přestává—li žilobití, dostavuje-li se. chrapot. v krku, vychází—li
z úst pěnivy' hlen neb ukáže—li se z nosu azúst zpěněná
krev a i.. d.

lhmětihodno jest, že: 1. vodnatelní, souchotináři, ranění,
dýchaviční nebo ti, kteří chrlením krve, záškrtem neb záchvaty
padoucnice trpí, často beze všech příznaků při plném vědomí
a pravidelném žilobití umírají; 2. že ti, kteří záduchou plic
stůňou, blízcí jsou umírání, když se jim dech zatají a pysky
zmodrají. Ranění na hlavě umírají často náhle, mrtvicí ranění,
když se záchvat opětuje; 3. při některých nemocných bývá
dýchání a žilobití tak chabé, že se zdá, že již umřeli, ač ještě
žijí. Nejjistější značkou smrti jest: stydnutí všech údů těla
i srdeční jamky, tíha těla, když sebe silnější líh nosu ku ky'
chání nedráždí, když zrcadlo před ústa (lané se nezamží a t. d.
To budiž však připomenuto, že mnohdy smrti žádné příznaky
a známky nepředcházejí a proto nemáme nemocného opouštěti
a od něho odcházeti, blíží-li se poslední hodinka.

Jak nespolehlivá jsou často znamení blížícího se rozkladu
při některých nemocech a jak nutno jest, aby se zákonité ohle—
(lání mrtvoly nezanedbávalo a neobcházelo, ukáží následující

příklady.
Mlady' muž nedával celých 24 hodin žádné známky života

a pak zotavil se beze všech léků a prostředků — probudil se
jako z tvrdého spánku. —-Celá jedna rodina považována byla
za mrtvou, nebot' tepna nešla, těla byla studená, obličeje bledé
a zapadlé; žádnými prostředky nebylo lze členy té rodiny k ži
votu přivésti a přec za několik hodin ztrnulosti přišli všickni
k sobě. Bylit jen vy'pary z uhlí omámení. — Krvotokem se—
slabena ležela paní 38 hodin jako mrtva.

VI. 00 se má díti, jakmile ošetřovaný zemřel.

1. Nesundávejme mrtvého ihned z lůžka, ale nechme ho
ještě po několik hodin v posteli, ano by snadno státi se mohlo,
že je pouze ve mdlobách. Vystydlo—lijiž tělo a vydává-li zápach
mrtvoly a necítí-li tělo ani kapající hořící vosk neb píchání
jehlou, je mrtvo. Pak zatlačme mrtvému oči, omyjme tělo
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vodou, oblečme je, šložme ruce jako k modlitbě, dejme mu
do rukou růženec neb sv. kříž & podvažme mu bradu.

2. Odloučila—li se duše od těla, modleme se litanie za
zemřelé, říkajíce: »Smiluj se nad ním (ní), oroduj za něj
(ni) a. t.. d.c

3. Účinkuje dobře na přítomné, čtou—Iise »Slova mrtvého
k živýmc, jak uvedena jsou na konci modliteb za zemřelé.

4. Výstříhejme se všech zlozvýků, které se dějí při tak
zvaných nočních hlídkách 11mrtvých. Lepe jest., abý jen něco
málo lidí se sešlo, kteří by se opravdu za zemřelého modlili,
než aby se celá osada shromáždila, přičemž se mnohdy i žertuje
a hoduje. Hodina modlilbý U|_iří|nnévíce mrtvému prospěje,
nežli celá noc promarněná.

Dodatek.
&

(Jeho žádá církev sv. od lékařů.

l. Církev sv. nařizuje lékařům, aby nemocné o včasné
zaopatření sv. svátostmi nepřipravevali.

Již na I. všeobecném snčmč Nicejském (l. (ian. Hl.) po
roučí církev sv. všem nemocné ošetřujícím, tedy i li'ekařiiín,
aby pečovali () to, aby nemocní záhy zaopatření býli. l\':inon
onen zní: »Co se týče těch, kteří se š tímto švčtem loučí,
platiž pravidlo starších nařízení, které stanoví, aby žadný, kdo
s životem se loučí, o poslední nutné zaopatření připraven
nebyl.:

Církev sv. poroučí také výslovné každému lékaři, aby,
hrozí-li nebezpečí smrti, nemocný o zaopatření připraven nebyl,
a lékař hřeší, opomine-li v tom ohledu konati svou povinnost.;
neboť rozhodnutí otců církevních čtvrtého šnčmu lateránského
(z r. 1215 cap. Quam inlirmitas) zní doslovné: »l'ončvadž
tělesná nemoc často z hříchu původ svůj ina, an l'an k ne—
mocnénm řekl: »Aj zdrav jsi učiněn; již více nezhřeš, aby
se něco horšího nepřihodiloc (Jan 5, ll.), nařízujeme a stano—
víme tímto všem lékařům, aby, jsouce k nemocným volani,
tyto nejprvé napomenulí & pohnuli, aby si pro lékaře duše
poslali, aby, když postaráno bylo o zdraví duše, tím snadněji
o zdraví těla pečováno býti mohlo, nebot pomine-li příčina,
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pomine i účinek. K rozkazu tomuto pohnqu nás mimo jiné
i to, že někteří nemocní, bývá—lí jím od lékařů domlouvání),
aby záležitosti duše sve spořádali, v zoufalství a tím v ne
bezpečí smrli upadaj1.<

Z tohoto rozkazu sněmu lateránského vyplynuly později
rozličné bully papežské, jimiž ono církevní nařízení ještě
zostřeno bylo.

ll. Církev sv. zapovidá lékařům raditi nemocnému pro zdraví
tělesné něco takového, co by duši nemocného škoditi mohlo.

Církev sv. vyjadřuje se o tom v naduvedemím kánonu IV.
sněmu Lateránske'ho takto: »Ostatní—,poněvadž duše mnohem
drnhoeennňjší jest tělu, zapovídáme, by lekní- nemocnému ně
čeho ke zdraví ta'-.laradil, co by duši jeho škodití mohlo!



Díl druhy.

Skola pro nemocné.



Potřebná a vhodná poučení
pro nemocného, jak si počínali má před přijotim

sv. svátosti, při něm a po něm.

Poučení první.
() nemocech.

Jako jest zdraví mezi všemi pozemskými statky nejvzác
nější, rovněž tak jest mezi přemnohými protivenstvími tohoto
života, která pro hřích Adamův na lidi přicházejí, nemoc jedno
z nejobtížnějších. Co jsou člověku platny zlato a stříbro, pěkně
domy a rozsáhlé majetnosti, pocty a radosti, když leží nemocen
a uzavřen mezi čtyřmi zděmi neschopen jest těchto statků
užívati? Všeho by se rád vzdal, jen kdyby tím nabyl zdraví!
Položme jej do hedbávných peřin, on bude ve svých bolestech
vzdychati, kdežto nejchudší žebrák při svém zdraví i na tvrdé
zemi tiše odpočívá. Pokryjte stůl jeho nejskvostnějšími pokrmy,
on je odstrčí. Obklopte jej nádherou královskou, on bude na
trůn a žezlo lhostejně pohlížeti a nemá jiného přání, než aby
byl zdráv.

Milý nemocný! [ ty vzdycháš nyní na bolestněm lůžku
svém, jsi snad utrpením zcvšad obklopen a toužíš velice, abys
předešlého zdraví Opět nabyl. Ale věř mi, jakkoli to zlé jest
nemocným býti, zejména když s nemocí spojeny jsou stálé a
prudké bolesti, přece mají nemoci také něco dobrého a při
nášejí, snášime-li je náležitě, veliký užitek. Jsouť veliká
dobrodiní Boží a slouží vždy Ic našemu dohru. Hleďme
se o této potěšitelné pravdě přesvědčiti!

]. Nemoci jsou bezpečným prostředkem k obrácení hříšníků.

Ač lšůh nejsvětější hříchu nenávidí a jej v ošklivosti
má, žádá přece co nejsnažněji, aby duše hříchem obtížená
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pokáním byla zachráněna. Když tedy Bůh všeho zkusil, aby
duši uchránil, když k ní mluvil uvnitř svým \'nuknutím, po—
strašeným svědomím, zevnitř pak hlasem svých služebníků
nebo hroznými důkazy sve spravedlnosti, nebo když ji chic'-|
štěstím & blahobytem k sobě přitáhnouti & to vše neprospělo,
pak užívá Bůh často přísnějšího & ostřejšího prostředku. Jako
moudrý otec béře tu, kde moudrá slova již nepomáhají, do
ruky trestající metlu; jako moudrý lékař podává tu, kde sladké
léky platny nejsou, hořké léky; posýlá totiž hříšníka do školy
utrpení, sesílá na něho kříže a protívenství bolestnou.
nemoc. Všecko to činí v tom láskyplné—.inúmyslu, aby hříšník
ze svého hříšnébo spánku procítnul, aby šel do sebe a se po
lepšil. Nikdy by se nebyl marnotratný syn k otci svemu ná
vrátil, kdyby nebyl zkusil hladu. Ten marnotratný syn jest
věrným obrazem hříšníka. Dokud se mu dobře vode, nedbá se
polepšiti; pošle—livšak Bůh na něho utrpení, tu poznává a
činí pokání. Kříž a soužení ukazují mu nejlépe marnosti tohoto
světa & nicotu statků a požitků pozemských, k nimž byl celým
srdcem přilnul. | poznává mdlobu všelike moci a síly lidske,
v níž pošetile důvěřovat S hrůzou spatřuje nyní propast, na
jejímž pokraji se potácí; pohled do věčnosti děsí jej, srdce
jeho se obinčkčuje, milost jej osvčcuje, nemůže odporovati
vnitřnímu puzení; cítí lítost nad dosavadním trestuhodným ži—
votem svým, činí pokání, obrací so. llle, nemoc jcst příčinou
jeho záchrany. jeho spásy! Právem tudíž dí Iluch svatý:
»Nemoc těžká střízlivou činí duši,: t.j. působí, že se člověk
vzpamatuje a k Bohu obrátí. Protož take sv. Řehoř dí:
»Utrpcní, která nás skličují, nutí nás jíti k Bohu, působí, že
Boha hledáme a k němu se obraeíniem .lak pravdivá jsou -tudíž
slova sv. Ignáce: »Baduji se vždycky, když vidím, že nějaký
hříšník se roznemobl, neboť nemoc vede k Bohu.a Protož, milý
trpíteli, taž se sebe sama, zdaži ty jsi dosud nevedl život
hříšný. .lest-li tomu tak, jest tvá nemoc zasloužený trest„„kterým
tě Bůh chce zachránili. Bůh tě chce z tvého hříšného spánku
vyburCovati. »Un léčí,: dí sv. Beboř, »nemoe nemocí, nemoc duše
nemocí těla, aby duši očistil od zlých št'av a jedu hříchu, jimiž
ji (duši) tělo nakazilo.<< Protož, milý trpiteli, vyplň nejvýš
moudrý a dobrotivý úmysl svého nebeskť—ho()tce, který by to
již dávno byl mohl uvrhnouti do věčné záhuby; obrat se,
snášej utrpení své v duchu pravé kajícností a často uvážuj
naučení sv. apoštola Pavla, který sám mnoho soužení vytrpčl
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a toto praví: »Synu můj, nezamítej kázně Páně, aniž ustávej,
když od něho trestán býváš. Neb koho l'án miluje, toho tresce;
í mrská každého syna, kterehož příjímá. Setrvejtež v kázni.
Bůh se vám ukazuje jako synům, nebo který jest syn, jehož
by netrestal otec?-c t_Žid. 12, €).)

Příklady.

]. (l. 2 P. žil až do svého GU. roku spíše jako bezuzdné
zvíře, než jako člověk, nemyšle na Boha ani na věčnost. llýi'il
v hospodách, oddal se kai-bano, domova a rodiny své často po
mnoho dní neviděl; hospodářství jeho hynulo největším ne—
pořádkem. l_lbohá jeho žena, která utrpení to po 26 let snášela,
viděla se zcela opuštěnou od toho, jenž v životě občanském
měl býti její nejmilejší přítel, její opatrovatel, její rádce. Ač
jíž šedivec, chtěl se vyrovnati ještě všude nejbujnější, nejroz—
pustilejší mládeži. Tak bylo i při nějaké veselce, kdež s dětin
skou lehkovážností tančil a skákal, až se svalil se schodů. 'l'u
ležel potlučen & schromen, nemoha sebou hnouti ani promlu
viti, a_v zástupu bujné mládeže nebylo nikoho, kdo by se byl
nad nimi slitoval & o pomoc pro něho sv postaral; ještě se
mu posmívali a ho tupili. V hroznem tom stavu, od celého
světa jsa opuštěn a k tomu ještě polupen od těch, které byl
považoval za svě přátele, vzpomínal na toho, který ho ještě
nyní nad propastí záhuhy uchránil. »Ano, láska tvá, kterou
jsem tisíckrát odmítal, tvé milosrdenství musí býti neskonale
větší, než všeliká láska & slitovnost lidská. .liní, kteří byli moji
přátele, posmívali se mi při mé pohromě. Ty však, jehož ne—
přítelem jsem byl, ty jediný nechtěl jsi smrtí mě..: llzdrávíl
se na těle i na duchu zároveň. Naučílt' se znáti svět, sebe
sama i Boha. .leho lítost bylá hluboká, pravá a vroucná; jeho
bolest a šlze přinášely dobre ovoce; l byl od té doby jiným
člověkem.

2. Muž, který velikého bohatství svého jen k hodování,
k nádheře & k bujnemu veselí zneužíval, nebezpečně se roz
stonal. Jeho přiblížili poroučeli jej modlitbě sv. Františka Hále
ského, biskupa v Ženevě. 'I'en mu vzkázal: ».len alf důvěřuje,

'ta nemoc není k smrti, ny'hrž ke cti a slávě Boží. Budoucně
však at napraví život svůj, aby se mu nestalo něco horšihmx
A vskutku, nemocný uzdravil se proti všemu očekáváni. .lak
mile se vystonal, šel do kostela, aby Bohu diky vzdal, a potom
k sv. biskupu, aby i jemu poděkoval za jeho modlitbu. 'l'ento
však řekl mu velmi vlídně: »Vidíte, často potkávají nás tako—
véto nehody podle Božské Spravedlnosti, která zmirněna bývá
jeho milosrdenstvím, abychom, nechtice dobrovolně za své
hříchy pokání činiti, takto k němu donuceni byli. Blahoslavený,
kdo jich pak použije & dovede z nutnosti učiniti ctnost! Ne
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uděluje Bůh této milosti všem; nezjevuje soudů svých všem
s takovou dobrotou. Děkujte mu za to, že vás tak otcovsky
pokáral. Dobré jest vám, že jste byl trochu pokořen; poslou
žilo to k tomu, abyste se naučil jeho spravedlivé úradky znáti
a jim se klančtim

2. Nemoci jsou pro kajícníka nejvhodnějším prostředkem, aby
Bohu zadost učinil.

(lpustil-li hříšník skutečně dráhu hříchu a nastoupil cestu
ctnosti, stal—lise milostí Boží z hříšníka kajícník, tu posílá mu
Bůh nezřídka utrpení a soužení, maje při tom taktéž na zřeteli
jeho blaho; chcet' kajícníkovi dáti příležitost, aby se za své
hříchy kál a dosti činil. Pravé pokání ovšem shlazuje vinu a
věčný trest, avšak ne vždy také časný trest hříchu. Pošle-lí
Bůh obrácenému hříšníku utrpení, bolestné nemocí, dává mu
takřka do ruky peníz, aby Božské spravedlnosti zaplatil svůj '
dluh. Bůh přijímá trpělivé snášení nemoci jakožto zadost
učinění; kárá nemocného bolestmi, aby mu na onom světě
uspořil citelnějších trestů. Musíť se jednou pykati; není—liž
tedy mnohem žádoucnějši, zde na světě trpěti na loži nemoci,
než tam v ohni očistcovém? Není—ližlepší, zde na světě již
zapraviti své dluhy, než tam v ohni tak dlouho trpěti, až bude
zaplacen poslední halíř? Kdyby nějaký zločinec krátkým tre
stem tělesným mohl ujíti zaviněné popravě, jak by se měl za
štastna! Rovněž tak uznávej to i ty, milý trpiteli, za obzvláštní
milost, když milosrdný Bůh místo dlouho trvajícími a hroznými
mukami očistcovými trestá tě nějakou nemocí. Což pak jest
ta nejbulestnější nemoc proti mukám na onom světě? Hle,
přoto začasté volal veliký kajícník, sv. Augustin: »Pane, zde
řež, zde pal, zde kárej, jen tam ušetřila A kdybys i zbožně
a bohabujně živ byl, což můžeš říci, že se nemáš z čeho káti,
že jsi v srdci svém číst a všeho hříchu prost? Zajisté ne—
můžeš; nebot i spravedlivý sedmkráte za den klesá, dí písmo_
svaté. .lako nejkrásnější role má koukol a ani nejkrásnější růže
není bez trní, tak ani nejzbožnější člověk před očima Božíma
není zcela bez poskvrny, není prost každého stínu hříchu; ont
z lidské křehkosti začasté klesne a někdy učiní něco, čím se,
ne—litěžce, přece aspoň lehce prohřeší. Sesílá-li tudíž Bůh ná

božnému utrpení, dáyá mu příležitost, aby i své nepatrné sla
bosti, chyby a hříchy odkál, aby pak úplně očištěn ukázatí se
mohl před soudnou stolicí Boží. Vidíš tedy, jak nemoci lidem



95

všem, kajícnikům i zbožným, veliký užitek přinášejí. Budeš
snad ještě reptati & naříkati a vší útěchý pozbývati, když tě
Bůh navštěvuje utrpením & bolestmi?

Příklady.
|. Ku konci první francouzské revoluce pracoval ctihodný

kněz o spáse duší v nemocnici a poskytoval poraněným, jichž
tam veliké množství býlo, léků a útěchý sv. náboženství. Vý
pravovali mu o vojínovi, který prý jest tak zmrzačený, že
jest ku podivu, jak může ještě býti živ. Žádaje si ho viděti,
dal se k němu dovésti & nalezl člověka na pohled velmi klid
ného. »Přiteli,< pravil k němu, »řeklo se mi, že vaše ráný
jsou velmi značné.: Nemocný se usmál. »Velebný pane,- od—
pověděl, »račte zdvihnout přikrývku.-= [ zdvihnul ji a zachvěl
se hrůzou, vida, že nešťastník nemá žádných ramenou. »Jak ?e
dí zraněný, »vy se děsite pro takovou maličkost? Zdvihněte
přikrývku v noháchln Vzal ji a spatřil, že nemá nohou. »Sýnu
můj,c zvolal útrpný kněz, »kterak tě litujilc »Nikoli,c odpo
věděl voják, »nelitujte mne, otče duchovní, mně se stalo, jak
jsem toho zasloužil; právě tak jsem učinil s obrazem Ukřižo—
vaného. Když jsem se svými soudruhý ubíral k vojsku, viděli
jsme u cesty kříž, který ušel zuřivosti tak zvaných vlastenců.
Hned jsme začali ho ničiti. Já jsem byl jeden z nejčinnějších;
vystoupil jsem, utloukl jsem svým mečem ruce i nohý Ukřižo—
vaného a kříž Spadl. Nedlouho po mém příchodu na bojiště
nastala bitva, a při prvním výstřelu octnul jsem se vtom
stavu, v jakém mě vidíte. Ale buď Pán Bůh pochválen; on mne
potrestal za můj bohaprázdný zločin na tomto světě lehkým
trestem svého milosrdenství, abý mne ušetřil na onom světě
trestem své spravedlnosti, tak aSpoň doufám od jeho dobroty.:

2. »O milost, ó milost !: volal Petr z Blesu ve své nemoci,
»Kristus Pán proměnil mi trestv milost, navštíviv ině nemocí;
trpím očistec na posteli, střídání horka a zimý v horečce na—
liražuje muky.: jak mírný, jak žádoucí to očistec! — Právě
proto i sv. František Xaverský tak potěšitelně psal Františku
Mansilovi, který' ležel nemocen: »Představ si, že skutečně trpíš
v očistci trestý svými hříchý zaviněné, pak se budeš za štastná
pokládati, že ti Bůh tý bolestné muký vyměnil za tuto nemoc.c

3. Sv. lgnac z Loyoly byl za svého mládí udatným voj ínem,
ale bohužel vlažným křesťanem. Při obležení Pampeloný byla
mu noha koulí roztříštěna. Upadl do rukou nepřátel, kteří však
pro jeho udatnost laskavě s ním zacházeli & jej dopraviti dali
do jeho otcovského zámku, aby tam byl léčen. Po dlouhý čas
stonal a trpěl veliké bolestí. Abý na ně zapomněl a čas si
ukrátil, přál si čísti knihy, které by jednaly o dobrmlružstvích

a jiných marných věcech. V zámku však takové knihy nebylo,
za to tam byla legenda o životě Pána Ježíše a svatých. Tu
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nm přinesli. 7. počátku četl v ní jen pro ukrácení chvíle s nej—
větší lhostejnosti; ale brzy dojímal ho obsah její tak, že se
zcela pohroužil v rozjímání vznešených příkladů, které se mu
před oči stavěly, a konečně cítil se tak zaujaty'm, že si umínil,
světa se odříci aod té doby jedině Bohu sloužiti. Se spasítelnou
hrůzou hleděl do hlubiny duše své, kterou shledal hříchy a ne
pravostmi tak zohyzděnou, začal nový život a od té chvíle
snášel volně a odevzdaně bolesti tělesně, jež mu Bůh ke spáse
duše jeho seslal; trpěl & snášel rad, aby tím za své hříchy
pokání činiti mohl. Blaze nemocnému, který s takovým smy'
šlením a úmyslem trpí!

4. Sv. Hoch, mořen jsa hlízou po celém těle a k tomu
ještě zcela opuštěn a vší lidské pomoci zbaven, modlil se leže
ve své chyžce takto: »Nejdobrotivější Ježíši, vím, jak mnoho
jsem velebnosti tvé povinen, že mně, služebníka sveho, zkoušíš
a mně trpěti dáváš zaslouženě bolesti.c

5. SV. Afra byla dříve pohankou & vedla hříšny život.
Sv. biskup Narcis obrátil ji a ona pak byla kajicně živa. l'ro
víru křesťanskou bylaise svy'mi domácími odsouzenak upálení.
V plamenech modlila se: »Chválím a velebím tě, Pane, že se
ti zalíbilo duši mou tímto ohněm očistiti !&

Nemohl bys také tak mluviti o své nemoc-itJ lllaze tobě,
učiníš—lirozhněvanému Bohu zde zadost; nebot pak mluví Bůh
také k tobě, co pravil ústy proroka, že tě nyní trestá,' aby tě
potom nemusel trestati.

Nemocmi se ctnost spravedlivého zkouší, očišťuje, upevňuje
& zdokonaluje.

Nesmíme všecka utrpení považovati za tresty; nebot“
nemoci nejsou vždy následky Spáchanych hříchů. Když totiž
Pán .ležíš jednou v .lerusalcmě šel mimo chram, tu spatřil
člověka, který byl od narození slepy'. [ otázalj se ho učedníci
jeho: »Mistřo, kdo (jest.) zhřešil, tento-li, čili jeho rodičové, že
se slepy narodilh Odpověděl Ježíš: »Ani lento nezhřešil, ani
jeho rodičové, ale aby zjevení byli skutkové Boží na něnu
Bylo tedy utrpení toho od narození slepého nezaviněné a mělo
jen |_'()5|()užlti k slave lloží. Neboť I'án .ležíš, otevřov slepenm
očí. ukázal, že onjrstsvětlo světa, které přišlo osvítit. temnosti;
a že jest Všemolmueí. jehož má vše poslouchali. Když pak
slepec iizdrz-iveny v l'ánu .ležíši poznal Syna Božího, \' něho
uvěřil & jemu se klaněl, zjevila se milost Boží, která jest silná
ve slaby'ch, jakož i jeho věčná moudrost, která onoho ubožz'ika
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nechala slepého na svět přijíti, aby mu otevřeny byly oči ducha
jeho. Tak ještě nyní mnohému Spravedlivěmu jest mnoho tr—
pěti, aby Bůh byl oslaven, on sám pak nabyl velikého užitku, ne—li
pro tělo, tedy přece jistě pro duši, ne-li pro čas, tedy jistě
pro věčnost. Proč pak sesílá Bůh na své věrně služebníky
utrpení a soužení? Odpovídám:

a) Aby zkoušel jejich ctnost a stálost. V strasti má
se osvědčiti pravá láska k Bohu. V utrpení má se dokázati,
zdali se za dnů nehod právě tak věrně Boha přidržujeme jako
za dnů blahobytu. Dokud nám štěstí přeje a vše dle naší vůle
se děje, snadno jest lloliu říci: »Pane, miluji tebe!: Dokud se
nám dobře daří, není to nic velikého, Bohu věrny'mi zůstati,
zachovati trpělivost, oddanost, tichost, důvěru, pokoru a jiné
ctností; za dnů zdraví se dobře o těchto ctnostech mluví. 'l'u
však náhle udeří hodina zkoušky; bolestná nemoc se svými
útrapami povstání—proti nám jako ozbrojený Oíll'. Nastává boj,
v němž se musí nkázati, zdali se ctnost. také v našem srdci
zakořcnila, zda—liji také konámc a tak dokážeme, že naše
ctnost jest pravá. 'l'eprv tenkrát., když naše ctnost žádnou ne
hodou se neviklá, když Boha sw'-|ioješt.ě právětak milujeme, když
na nás utrpení sesílá; když lšolia jakožto Otce svého ctíme, an
nás kai-á; když Ilohu svému věrnými zůstáváme, an se zdá od
nás vzdálen býti; pak teprv osvědčuje se naše ctnost dokonale
jako pravá, přesná a pevná. Protóž také dí sv. apoštol Pavel,
žc soužení působí trpělivost, a trpělivost zkušení. (Rím 5, 3—4.l
'l'akt byla zkoušena a osvědčená ctnost Jobova, jemuž až na
holý život odňato bylo vše—.,co na světě měl; tak se osvědčila
oddanost 'l'obiášova, jenž po mnoliy'ch skutcích ctnostných zbaven
byl zraku. Protož právem píše sv. .\lfons z Liguori: »Nemoc
jest zkušebny kámen, kde poznati lze, jest-li ctnost zlato nebo
jen špatně železo. Mnozí jsou veselí, trpělivi, pobožní, dokud
se těší dobrému zdraví; jsou-li však navštíveni nemocí, dopou—
štějí se tisíce chyb a nelze jich upokojiti; pozby'vají trpělivosti
se všemi i s každým, i s těmi, kteří jim z lásky v nemoci
přispívají, naříkají sina každou bolest, na každou nepoliodlnost,
kterou trpí; stěžují si na všecky, na lékaře, na ošetřovatele;
říkají, že se o ně nedbá, že se jim špatně slouží. 'l'u vizmež,
co se zlatem by'ti jen —zdá !c 0, jak stateční byli svatí, když
Bůh ctnost jejich zkoušel nemocí!



Příklad.
Sv. Vincencz Pauly byl skoro ustavičně nemocen. l'rudká

a trvalá horečka trápila ho dnem i nocí. Dýchavičnost, bolesti
v hlavě a v žaludku mučin ho často děsně. Pro oteklinu na
noze musel choditi oholi; bolostný neduh očníjejskoro o zrak
připravil. Dva roky před smrtí podbíral se mu .kotník na noze
a on musil choditi o berlích. Posléze musil zůstali v len0šce
seděti a dnem i nocí nejpalčivější bolesti snášeti nemaje pokoje
ani úlevy, ba nemoha ani sebou hnouti. Ale při všech těch
útrapách ani slovem si uenaříkul; zůstal veselým a ku každému
přívětivým jako dříve. .lako pravý hrdina obstál při zkoušce
od Boha naň seslané. Nikdy si nenaříkal, ale často Boha za
své bolesti chválil a velebil. »Jest pravdac, pravil kdysi k svým
řeholním bratřím, »stav nemoci jest stav bolestný a přiroze—
nosti skoro nesnesitelný. Jest to však jeden z nejmocnějších
prostředků, jichž Bůh používá, aby srdce naše všeliké náklon
nosti ku hříchu zbavil a nás svými dary a milostm'i obohatil.
Spasiteli můj, jenž jsi tolik trpěl i zemřel, abys nás vykoupil
anám ukázal, jakjest stav bolesti Bohu příjemný a k našemu
posvěcení tak prospěšný, dej nám milost, abychom tento veliký
statek, ten skrytý poklad nemocí dobře poznali. Bolestmi se
duše očistují, aty, které jsou bez ctnosti, nalézají zde nejlepší
prostředek ctnostnými se státi. Není. stavu, v němž by se ctnost
lépe konati mohla. V nemoci otvírá se víře, naději, lásce, ode
vzdauosti do vůle Boží a všem ctnostem široké a otevřené
pole. V nemoci také může člověk nejjistěji zkusiti, má-li mnoho
nebo málo nebo nemá-li zcela žádné ctnosti. Mnoho tedy na
tom záleží, abychom věděli, jak se v nemoci máme chovati.
Nemocní mohou na svém bolestněm lůžku dávati světu příklad
trpělivosti a vůbec všech ctnosti.

b) Nemoci čistí a tříbi se dále ctnost spravedlivé/eo
jako zlato v ohni. [ spravedlivý klesá sedmkrát za den;i ten
nejzbožnější nalézá při zevrubném zpytování ještě rozličné
vady a nedostatky, ještě nějakou, byť jen slabou smyslnou
náklonnost srdce svého, nějakou nezřízenou příchylnost k věcem
vezdejším, nějakou samolibost, nedbanlivost ve službě Boží a
všelijaké pozůstatky vykořeněných náruživostí. Byt to byly jen
malé skvrny, přece zatemňují lesk ctnosti; byti neoloupily
duši o milost Boží, přece umenšují Božské zalíbení, překážejí
úplnému účinkování Božské milosti & vadí rychlému pokračo—
vání na cestě dokonalosti. A tu nemoci ijine časné strasti
odstraňují tyto překážky ačlověka vždy víceode všeho pozem
ského odlučují a pevněji k Bohu přitahují. .lako totiž stříbro
a zlato všelikou nečistotu v sobě má, která musí ohněm býti
vypálena, tak i na duši ctnostného lpí rozličné chyby, které
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jsou Rohu nemilé a od nichž může duše jen ohněm utrpení, bo
lestnou, často dlouho trvající nemocí býti očištěna a Bohu při
jemnou učiněna. Protož praví Bůh sám skrze proroka Zachariáše:
»Páliti je budu, jako se pálí stříbro, a zkusím jich, jako zku
šeno bývá zlatou: a skrze lsaiáše: »Obrátím ruku svou na tě
a vyvařim do čista trusku tvou.:

Příklady.
I. Sv. arciotce Jana prosil jednou bratr těžce nemocný,

aby ho přece zbavil jeho nemoci a palčivé horečky. Světec
však mu odpověděl: »Ty chceš odhoditi věc, která ti je potřebna;
nebot“ jako se kovové věci louhem ajinými podobnými pro-—
středky od špíny čistí, tak 'se duše očišťují nemocmi a jinými
podobnými tresty.c

3. Zbožný arcijáhen 2 E. vypravuje, že bl. Jindřich Suso
po mnohá léta mořen byl tak hroznými mukami, že při pouhém
pomyšlení na ně každý jiný člověk by se byl chvěl, a přece
dal mu Bůh poznati, že ze svého děsného pokání skoro žádné
zásluhy nemá, protože se k tomu připojila samolibost. Bůh mu
však slíbil, že hok sobe povede cestou mnohem lepšía jistější.
l stíhalo nyní služebníka Božího veliké utrpení, nejstrašnější
pronásledování, jemuž by byl jistě podlehl, kdyby ho nebyla
přímluva P. Marie zachránila. Boudan, který toto vypravuje,
ujišťuje, že tyto zkoušky tak očistily srdce muže Božího, že
Pán jeho jméno Jindřich vyměnil za jméno Amandus, t.j. ini
láček Krista Pána.

c) Nemocmz'se duše spravedlivé/ao ?)dobrém utvrzuje.
Čím jsou hořká sůl aprudké spodni bouře klidné vode mořské,
tím jsou strasti spravedlivému. Přemýšlejnie jen sami o sobě!
Jak snadno býváme vlažni a lhostejni, jak brzy chladne naše
horlivost v dobrém, jak snadno zapomínáme na Boha, žijeme—li
nějaký čas bez starostí a soužení a utrpení; jak rádi jsme ne—
spokojeni, nedaří—li se nám vše dle přání a vůle; jak často
zapomínáme na nebe, máme-li hojnost radosti pozemských?
'l'n nás pak soužení musí čas od času zase probuditi z toho
nebezpečného spánku a upomenouti na tu vážnou pravdn, ŽP
jsme jen jako cizinci na této zemi aže putujeme do své pravé
vlasti, která jest svrchu, kde Kristus Pán sedí na pravici 0th.
Naše ctnost neohstála by dlouho bez utrpení, bez nemoci. Bouře
strasti musi plameny horlivosti naší udržovali v živosti a jako
telo jen prací a namáháním nabývá síly a pevnosti, tak může
i duše sesíliti a v ctnosti se utvrditi toliko namahavým zápasem
s utrpením a soužením. Protož píše sv. Pavel Korintským:
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»l.il)uji si v svých nemocech, . . . nebo když nemocen jsem,
tehdáž jsem moceim »Noní divu,a dí sv. Bernard, »že byváš
mocnějšim, když tvůj nepřítel pozbývá svych sil.< Kdož pak
jest náš nejhorší nepřítel? Naše tělo, které často tak krutě
bojuje proti duchu. Když tento nepřítel. naše tělo, bolestmi a
mukami bývá sníženo a síly své zbaveno, není se čemu divili,
když duše se posiluje a vždy nová vítězství slaví.

Příklady.
'l. Sv. Ludvík při každé nově nemoci nabyl nové posily

ducha a proto ji vždy nazýval Božím novoročním darem.
2. Sv. Jeroným vypravuje o římské matroně Blasile:

»Pohled'mež na ní, pohleďme na naši_ Blasilu! Stávalat po
celý den před zrcadlem, kadeřila své vlasy & činila, co činívá
ženská zdobivost; Pán však navštívil ji na třicet dní silnou
horečkou, uvrhl jí do ohnivě pece utrpení a nyní stojí před zr
cadlem duše — před Kristem Pánem — a modlí se; ona,
která dříve světu náležela, jest nyní žádostem života“ zcela
odcizena; záhy ráno vstává a spěchá k modlitbě; ta, která
dříve byla jinym k pohoršení, svolává ke chvále BOŽÍ; na holé
zemi klečí, která dříve byla tak marníva, & již se nebojí, že
by se pošpinila; kteráž dříve nenalézala času, aby vzhůru po—
hlědla_ má nyní skrze nemoc za svou rozkoš největší byli
s Ježíšem Kristem.< Jak pravdiva jsou tudíž slova: »Ctnost.
zdokonaluje se v nemocím

d) Nemocmi se ctnost zdokonaluje. »Za největšíradost
mějte, bratři moji,<< napomíná sv. Jakub křesťany, »když v roz—
ličná pokušení upadnete, vědouce, že takové zkoušení víry naší
působí trpělivost, trpělivost pak skutek dokonaly má; abyste
byli dokonalí a celí, nemajíce v ničemž nedostatku.“ (|, 3—4)
Strasti dávají nejlepší příležitost ku konání všech ctností, zvyšují
jejich cenu a rozmnožují jejich zásluhu. Utrpení činí víru ži—
vější, naději pevnější, lásku vroucnější, zbožnost srdečnější, &
pokora, oddanost, sebezapírání za dnů soužení hlouběji se za
kořeňují, hojněji rozkvétají a přinášejí vzácné ovoce. Strasti
vlastně nás Pánu Ježíši v pravdě podobnymí činí; neboť o něm
píše apoštol, že proto trpěl a nám pozůstavil příklad, abychom
následovali šlépějí jeho. A Kristus Pán sám tvrdí, že, kdo chce
učedníkem jeho byti a k němu přijíti, má kříž svůj na se vzíti
a jeho následovati. Kdo však s Kristem Pánem trpí, bude
s ním také oslaven.
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Příklad.
Bl. Marketa .llacoque měla ve svém dětství velikou ná

klonnost k zábavám n. hrám a majíc mysl ohnivou, oddávala
se jim velmi živě a zapomínala při tom na vznešené milosti,
kterých jí Božský Spasitel udělili ráčil. Pán .ležíš však chtěl
srdce její míti celé a vyléčil ji z neduhu, který ohrožoval čistou
její duši, dvojím způsobem. Předně naplnil všecky její radosti
citelnou hořkostí. Iidyž si ln-ála nebo nějak se bavila, trápily
ji vnitřní uzkosti a výčitky tak, že bylo hned po všech rado—
stech. Za druhé poslal na ni Bůh bolestnou, dlouho trvající
nemoc: jakýsi kloubový hostec a pakostnici zároveň, což ji po
celá čtyři léta na lůžko poutalo. Nemohlat aní choditi ani
jisti ani spáti ani sebou hnouti. Zhubeněla až na kost a kůži.
Konečně po dlouhém utrpení učinila slib, že se Bohu úplně
v klášteře zasvětí; brzy na to ozdravěla a dosáhla vysokého
stupně dokonalosti. '

4. Nemoci jsou závdavkem Božské lásky.

Sv. Terezie často se modlila: »Pane, trpětí nebo umřítiťc
Tím chtěla říci: »Můj Bože a mé všecko, nechci žíti, nemohu-li
trpěti.: Jako tato sv. panna, tak toužili i mnozí jiní vyvolení
služebníci a služebnice Boží po soužení a protivenství; neměli-li
co trpěti, byli nad tím velmi zarmouceni, myslíce, že se Bůh
od nich vzdálil. Ty se tážeš, proč se svatí tolik radovali, když
je Bůh navštěvoval utrpením? l'án sám služebníky své. o tom
poučoval: »Uč se, dítě mé,a pravil Pán Ježíš jednou k sv.
'l'erczii, »že Otec můj ty duše nejvíce miluje, kteréž nejvíce
trpí. Nemyslí si, že štěstí zde záleží v |_íotěchách; nikoli, ono
záleží v tom, že člověk mnoho s trpělivostí a z lásky ke mně
trpí. Raduj se tedy, když máš podíl v mém utrpení; Otec můj
prokazuje ti tím jednu z největších milostí.. O tom také sv.
l'avcl dává dostatečné vysvětlení, řka: »KOhOPán miluje, toho
trescex Utrpení bylo tedy pro ně znamením, závdavkem, že
Bůh je miluje, a tato myšlenka proměnila jim jejich žalosti
v radosti; učit ustavičná zkušenost, »že ti, kteří Hohu byli
bližší &dražší, také vícn než jiní pronásledováni byli utrpením;c
tak mluví sv. Terezie. (')ni se při utrpení radovali, protože jim
bylo možno s Pánem Ježíšem kráčeti po královské cestě kříže
a s ním z kalicha jeho píti. Zajisté jest to pro nás znamením,
že nás nějaký přítel vroucně miluje, když s námi sdílí, co má
nejmilejšího. Pán Ježíš však ničeho na zemi tak velmi ne—
miloval, jako utrpení, strasti a kříž. Ano, kříž miloval; libal
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a objínial jej, když mu jej na přesvatá ramena jeho vložili.
A tentojemu tak drahy' kříž, své utrpení a bolesti chce s nami
sdiletí; zdaž by to nemělo pro nás byti zavdavkem jeho lasky?
Hle, tento kalich utrpení, jejž tí nyní podává, jest pro tebe
obzvláštním prokazováním přízně, vzácny'm darem, jimžtí chce
dokázati svou lásku a své přátelství; zdaž bys neměl se ztoho
srdečně. radovatí? Čí myslíš, že by od Otce nejvýš dobrotívého
mohlo kdy něco přijíti, co by nebylo k našemu dobru?

Příklady.
I. Bl. Marketě Alacoque ukázala se jednou v čas sv. přijí

mání sv. hostie zářící jako slunce tak, že lesk její sotva mohla
snésti. Uprostřed toho světla viděla Pána našeho, držícího v ruce
korunu trnovou, kterou -jí dal na hlavu, řka: »Dcero má, příjmi
tuto korunu jakožto předznak oné, kterou tí brzy dám, abys mně
byla podobnou.: 'l'ato předpověď se vyplnila. Marketa třikrate
poranila si hlavu co nejbolestnčji a bolestné následky toho zů
staly jí po celý život Bolesti ty nazy'vala jen »milodary Božímíc,
a nenalezala slov, aby I'šožskému ženiclíu svému za ně dosli
poděkovala. .

2. Sv. císař Jindřich trpěl bolestnou nemocí. Nenaříkal
si, ny'brž pravil: »Pán Bůh nám posy'lá nemoci tela, aby nás
v pokoře udržel; když nás trestá, jest to znamení, že nás
miluje.

5. Nemocmí shromažďujeme si velikých zásluh.

Nemoc číní_sicc člověka neschopným k práci pro svřt &
časné věci, ale tím scl'íopnčjším k získání zasluh pro nebo
a věčnost, pokud všecky bolesti přijímá s pokorou a odevzda
ností z ruky Boží. 'l'rpělivy'm snášením strasti můžeme každého
okamžiku dostoupíti vyššího stupně na nebeském žebříku a za
sluhy své pro věčnost rozmnožití. x\lli slza, ani vzdech ne
zůstane bez odplaty! líažda slza, kterou k vůlí Bohu vyroníme,
jest drahou- perlou, kterou náš sv. anděl strážný v zlaté na—
době uschová, aby jí jedenkráte nebeskou korunu naší okráslil.
Za každý povzdech, za každou ctnost, kterou na lůžku bolestí
konaš, obdržíš pak dostatečnou odplatu. A jak mnoho při
ležítosti má nemocný, aby si takovy'ch zásluh nashromáždil a
je každým dnem, každou hodinou rozmnožoval! Slyšme o tom
vy'roky nektery'ch svatých. »Strastmi pozbýváme sice statků
časných,c dí sv. papež Řehoř, aale snášejíce pokorně strasti,
rozn'možujeme si statky nebeské.< Podobné mluví též sv. Je—
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rony'm: »Čím více na tomto světě souženi jsme pronásledo
váním, chudobou, nepřátelskou přesilou, tím větší odplatu ob—
držíme po vzkříšení v životě budoucímx »l.ot kříže, jejž snášíme,
vyrovná se milionu modlitebních knih. Jeden den býti ukřižován
jest lepší, než sto let jiná sv. cvičeni konati. Okamžik býti na
kříži jest lepší, než zakoušeti slasti nebesky'ch;c tak mluví
Viktorie Angelini. V tomtéž smyslu vyjadřuje se též veliká
trpitelka sv. 'l'erezie: »Kteří dospěli k dokonalosti, nikdy ne—
prosí Pána, aby je zbavil souženi a pokušení; toužit po nich
a váží si jich tak, jako světáci bohatství, zlata a drahokamů
si váží. Vědít, že obzvláště v čas souženi a pokušení snadno
lze zbohatnouti.c Právě proto si svatí nemocí vždy vážili, ba
toužili po nich, vědouce, že trpělivym nesením kříže nejlépe
dokazují svou lásku k Bohu a sobě takovymi sv. milodary
veliké zásluhy pro nebe shromažďují.

Příklady.
I. Sv. Gertruda tázala se jednou Pána, co by asi mohla

učiniti, aby mu byla zvláště milou, a obdržela odpověď: »Snášej
s trpělivostí utrpení, která ti posilám.:

2. Také sv. 'I'erezii zjevil Pán, že mu jest nejmilejší ta
duše, která nejvíce trpí. Od toho okamžiku tak se roznítila
její láska k utrpení, že přečasto opakovala slova: »Buďto trpěti
nebo zemřítih Když po své blaženě smrti zjevila se jedné ze
svych sester, řekla jí, že si největší zásluhy a nejkrásnější od
platu získala svou trpělivostí a že, kdyby si mohla přáti ještě
jednou byti na zemi, učinila by tak jen v tom úmyslu, aby
pro Boha ještě něco mohla trpěti.

G. Nemoci slouži často i k našemu časnému dobru.

Nenít' vše, co se za zlo považuje, skutečně takovým.
Moudrost. Iložskii obrací zdánlivé neštěstí či utrpení často
k našemu dobrn. Josef lůgyptsky' nebyl by se nikdy stal pánem
Egypta, kdyhy nebyl byval od svých bratří nenáviděn, pro—
následována prodán. Bůh vidí dále než člověk. Bud"ubezpečen,
milý nemocný, že vše, co tě trápí a souží, jen k tvému blahu
se děje... l'ozoruj dítě., které s otcem svým jest na cestě. Otec
drží jej za ruku a vede po kluzkě, kamenité a trnitě stezce.
Vedle té vidi dítě pěknou louku, plnou pestrého kvítí; i myslí
si: »Proč mne nechá otec tou špínou se broditi, kde si o trní
šaty roztrhám a o kamení nohy poraním? Proč?: . .. (ltec jest
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větší a vidí dále, než dítě; spatřuje křoví, jehož by nemohlo
překročiti, a příkopy. do nichž by mohlo padnouti a v nich se
ulopiti. .. 'l'y snad take říkáš: Proč Bůh na mě dopouští tuto
nemociJ Proč mě vede tou obtížnou cestou ? Proč? ('), ty jsi ono
dítě; Bůh vidí dale nežli ty. ()n vidí nebezpečenstvi, propasti,
které by n na na pěkné—ceste byly k záhubě. Mnohým jest
zdraví jak k časné, tak i k věčné záhubě! Vzal ti zdraví, aby
to uchránil snad velikého hříchu, velikého časného zla, náhlé
smrti a pod.! Nech Boha vládnouti & klaň se otcovské Pro
zřetelnosti jeho!

Příklad.

Vznešení-' Angličan chtěl se přeplaviti z Irska do Anglie.
Chtěje \'stonpiti na loď, padl a zlomil si nohu. .leho přátelí—
litoVali ho, on však pravil: ».lest dobře., jest to k memu dol)ru.<<
I tázali se. ho, kterak zlomení nohy může býti dobré a sloužiti
k jeho dohru. (ln odpovedel: »Prožřetelnost vi to lépe, než já;
ale já trvám na tom, že jest to k mému dobru, že jsem si nohu
zlomil.: Brzy se take ukázalo, že měl pravdu. (ln zůstal, lod"
odplula a utonula. a všickni, kteří na ní byli, utopili se.
Zlomenina tedy žacln'anila mu život. Protož právem piše apoštol:
»Vímet pak, že milujícím Hoha všecky věci napomáhají k do
brému.:

7. Nemoci jsou závdavkem odplaty nebeské.

Nemysli, milý nemocný, žt-jcs-t to něco tak snadneho,
získati nebe a že nám Bůh beze. všeho namáhání a spolu—
působení našeho chce udčliti odměny nebeské: nikoli, nehot
Božský Spasitel praví, že tesna jest brána a úzká cesta„ která
vede k životu; a jinde praví, že království nebes-ke trpí nasili.
a jen ti, kteří si nasili činí, uchracujije. .lest tedy nebo vitez
stvi, jehož musime bojem dosíci, jest koruna, kterou mus-inn—
namáháním získati, jest odmena, které si obtížemi musíme za—
sloužiti; nel'ior.,jak di sv. Pavel, jen ten býva korunován. kdo
náležitě bojoval. Výborným prostředkem k dosažení této nie—
beske koruny jsou pro nas utrpení a strasti, nemoci, jež Bůh
na nás sesílá; pravít' Ježíš- Kristus: »Blahoslawní Ikajíeí, nebo
oni potěšeni budou.< Čím více utrpení jsme tedy snášoli, čím
trpělivčjší jsme při tom byli, tím krásnější koruna očekává
nás na onom světe.. To vidíme v podobenství o chudém La
zaru. 'l'enť nyní potěšen a hlažen odpočívá v líinč Abrahamovč,
a jeho utrpení, jež tak trpělith snášel, připravilo mu tak slavnou
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odměnu. Čemu Spasitel náš v tomto podolwnství učí, do—
kázal mim co nejzřetelni'ji svým vlastním příkladem. Čemu
učí nás l'zin Ježíš od svého narození až do své smrti? tio
volaji jesle a co kříž? (Io volají bičíky a trnova koruna? (lo
hlásají hřeby, co kopí? Zajisté nic jiného než: »To vše musel
Kristu.—;Pán trpěti a tak vejíti do slávy své-..a Ano, cesta kříže
byla pro l'ána Ježíše cestou k jeho oslavení. 'l'ak jest i pro
nás, jakožto učedníky Kristovy, cesta kříže a utrpení cestou
k nebi vedoucí; nebot Kristus Pán trpěl za nás, pozůstaviv
nám příklad, abychom následovali šlépějí jeho. A kterakž mohli
bychom doul'ati, že oné blažené věčnosti, které si i Božsky náš
Spasitel tolikerymi mukami a strastmi dobyl, dosáhneme bez
utrpení, bez přičinění a namáhání? Všickni sv. služebníci Boží
musili kráčeti touto cestou, trnitou stezkou utrpení a tak do—
stali se do slávy nebeské; zdaž neměli bychom i my se radu
vati, když Bůh nejvýš moudry' a dobrotivy' také nás vede tou
cestou? Slyšmež o tom některé výroky svatých. »Kteréž před—
zvěděl, ty i předzřídil, aby byli připodobněni obrazu Syna jeho,:
dí sv. Pavel. »Nepatříš-li k trpícím; píše sv. Augustin, »pak
také nepatříš k dítkám a předustanoveny'm; neboť jak mluví
|)uch sv. ústy Šalamounovymi a sv. Pavel opakuje, trestá Pán,
koho miluje, a dává metly pocítiti těm, jež za své dítky při
jímáx A sv. Alois praví: »Není jistější známky, že člověk
patří do počtu vyvolených, než když při zbožném křesťanském
životě sevřen by'vá strastmi, utrpením a soužením.: 'l'oliko po
cestě křížové dostati se lze k oné slávě nebeské, do níž svatí
již vešli. Není zapotřebí, abychom jako sv. mučedníci tělo své
vydali k spálení a údy své k rozedrání, abychom se odebrali
na pusté samoty anebo se zavřeli ve tvrdy'ch zdích; jen sná—
sejme utrpení a strasti, jež nám stav náš přináší, s trpělivostí
a z lásky k Pánu Ježíši. »Hez ohně a meče; dí sv. Řehoř,
»můžeme by'ti mučedníky a získati nebe, jen když trpělivost
v srdcích svy'ch zachováme.: Příležitost k takovým zkouškám
trpělivosti a lásky nebude nám nikdy chyběti; jestiť život náš
velmi úrodná půda pro kříže a utrpení. Avšak jistá jest tež
odplata, hojná žeň, slavná koruna vítězná, když trpělivě vy
trváme. Dobře praví sv. Pavel, že všecka utrpení tohoto času
nemohou ani přirovnávána by'tí k oné slávě, která má jednou
zjevena byti na nás. Pozemské a krátkého trvání jsou všecka
utrpení, všecky nemoce, ale co svrchu jest, to jest nebeské a
potrvá věčně. Nedívse tedy, když Bůh i na tebe seslal bo—
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lestnou nemoc. Bůh ti tak chce pomoci do nebe; musímet,
jak. dí písmo sv., skrze mnohá soužení \'ejíli do království
Božího. Protož, milý trpiteli, nikdy nereptcj proti řízení l-ložímu,
nýbrž uvažuj vždy slova bl. 'l'omnše l\'.cmpcnsk(—lm: »Co se
tedy bojíš, vzíti na se kříž, s kterýmž se jde k blaženosti?
Vezmi tedy kříž svůj a následnj Ježíše a vejdeš v život věčný.
l'ředešelt on tobe, nesa kříž svůj a umřel za tebe na kříži,
abys i ty nesl kříž svůj a žádal si umříti na kříži. Neboť
uniřeš-li s ním, budeš i taktéž s ním žíti. Budeš-li mu son
druhem _vmukách, budeš mu jim i v slávě.: Viz, milý ne
mocný, pohled na tu korunu, která zbožného trpitule na onom
svčtč očekává, ten právě těšil svaté v jejich ntrpeních; tcn
působil, že měli velikou touhu po utrpení.

Příklady.
1. Sv. panna Marie lůscobarská byla po 30 let nmnocna

a po celou tu dobu rozličnými strastmi a bolestmi trápena.
Ani lékař ani kdo jiný nemohl jí pomoci. Mimo to bylo jí
zápasiti s vnitřním utrpením, zejména s pokušennn proti trpěli
vosti a odevzdanosti do vůle Boží. Marie však byla skoro vždy
vesela, děkovala Bohu za to soužení a říkala, že jí tyto vnitřní
i zevnitřní nesnáze mnohem jsou milejší než všeliká útěcha;
uno, že kdyby se všech těch strasti a bolestí zbavili mohla
jediným hnutím prstu, neučinila by tak, protože tčmi okamži—
tými a krátkými strastmi může vyměniti a získati věčnou
slávu v nebi.

2. Matka machabejská, povzbuzujíc syna sveho, aby sta—
tečně trpěl a zemřel, pravila k němu: »l'rosím tě, dítě mé,
pohled k nebi & nebudeš se chvěti před svými katany, nýbrž
budeš hoden, s bratřími svými stejný podíl míti.—

3. Pohled na korunu nebeskou pobádal sv. Františka
Xaverského, že uprostřed svého soužení volával: »Více utrpení,
óPane, více utrpení!—

4. Sv. Klára snášela po 28 let nejtrapnější bolesti s nej
větší trpělivostí, protože znala velikou cenu a odplatu utrpení.

a').Sv. panna Regina, ležíc v žaláři, po celém těle metlami 
rozedrána, spatřila veliký kříž od země až k nebi sahající a
na vrchu kříže holubici s věncem v zobáku. Zároveň slyšela
slova: >Tvě utrpení bude ti žebříkem k nebi.: Ale kterak jsou
utrpení a bolesti žebříkem k nebi? Jsou žebříkem tím způ
sobem, jakým trpitel svá utrpení a své bolesti snáší. Žebřík,
po němž někdo vzhůru vystupuje, musí pevně na zemi státi,
obě ramena jeho musí býti silna, jeho špruhy musí býti pevně.
Půda, na níž bolestný žebřík k nebi státi musí, jest pevná, ne
zvratná víra, že každá žalost, tedy i nemoc, od Boha přichází
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a to k našemu Spasení. ('lhě paže žebříku jsou láska a dů
věra. Nemocný musí z lásky k Bohu trpěti & pevně důvěřovati,
že mu Bůh dá potřebnou sílu k nesení kříže a že ho nikdy
neOpustí. Spruhy jsou poznání vlastní hříšnosti, duch kajicnosti,
pokora, trpělivost, klidná od'evzdanost a sjednocení s Božskou
vůlí... Pevně stoje u víře v řízení Božské Prozřetelnosti, pevně
se drže obou větví lásky & důvěry, dostoupí trpilel bezpečně
k nebi, kde ho očekává'koruna věčné slávy.

Vidíš tedy, milý nemocný, kterak nemoce patří k nej—
větším dobrodiním Božím a jak Bůh posílaje utrpení vždy
má jen nejlepší úmysly. Raduj se tedy, že tě Bůh ve svém
nekonečném milosrdenství uvésti ráčil na cestu utrpení. Vezmi
do rukou svůj křížek, líbej jej co nejvděěněji & uvažuj, co
Spasitel náš trpěl, a viz, je—liutrpení tvé větší. l'ozoruješ-li
zraněného Beránka Božího soucitně, ucítíš úlevy v bolestech
svých & zajisté zvoláš se sv. Pavlem: »Všecko mohu v tom,
jenž mne posiluje.: Podrob se jen trpělivě & odevzdaně Bož
skému řízení a budeš pak spíše přihlížitelem k svému utrpení
než trpítelem. Poznáš, ten že kříž 'nejtížeji nese, kdo jej usta—
vičně chce setřásti. Cesta k nebi zdá se tvrdou a bolestnou
jen těm, kteří ustavičně dolů hledí na trnitou zemi. Pohled“ na
svůj vzor, na Pána Ježíše při ukrutném bičování. Zraky jelio
obráceny jsou k nebi, aby tě naučil pomýšleti, odkud to zlo
pochází, abys se nehněval, a kam vede, abys se nermoutil.
Neboť nevole a truchlivost často sužu jí nemocného. Obrat tedy
oči své vzhůru k nebi & snaž se dobrým použitím nemoci si
ho zasloužiti. Abys tak činil, chci ti o tom dáti nejpotřebnější
naučení. Nejprve chci ti ukázati, že nemocný především jiným
() to se má snažiti, aby se s Bohem smířil, aby, dle výroku
sv. Ambrože, nemoc učinil dílnou ctností, t. j. konáním ctností,
aby si zasloužil nebe. O smíření se s Bohem mimo některá
jiná nemocným potřebná poučení bude se nyní v této »Škole
pro nemocné: mluviti. Kéž mě Duch sv. v slabosti mé račí síliti
a osvítiti, aby slova má tobě posloužila ku spáse!

Poučení druhé.

Pobídka k smíření se s Bohem.

Když zbožný král Ezechiáš z úst proroka Isaiáše uslyšel,
že bude muset umříti & proto také vyzván byl, aby spořádal
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dům svůj, obrátil se na loži svém ku stěně, začal hořce pla
kati, vzpomínaje s velikou lítostí všech hříchů svého minulého
života. »Připomínati budu tobě (ó Bože!)c, tak zvolal, »všecka
léta svá v hořkosti duše svéla Hle, právě to činiti má křestau
na počátku nemoci své. Má se od světa odvrátiti, k Bohu se
obrátiti, hříchy své oplakávati a své záležitosti náležitě uspo
řádati. Zajisté přemnoho na tom záleží, aby člověk na počátku
nemoci vykonal dobrou a platnou zpověď; dílem proto, aby
tak své utrpení učinil záslužným, protože v stavu smrtelného
hříchu nezíská pražádné odplaty pro nebe, byt byl sebe trpě—
livější; dílem aby ducha svého upokojil, nebot dobré svědomí
vše oslazuje a usnadňuje; dílem aby tím vytrhl kořen zla,
kterýž jest hřích; dílem aby od Boha ještě větších milostí
dosáhl; přede vším pak má tím docíliti, aby nebyl překvapen
smrtí náhlou . . . Nadto, když zpověď odkládá, stává se méně
schopným ji vykonati; nebot k tomu jest zapotřebí, aby měl
mysl sebranou, na své hříchy se upamatoval, pravou lítost
vzbudil, opravdivé předsevzetí učinil, při těžkých hříších i počet.
a druh jakož i potřebné okolnosti udal a opravdu se polepšil.
.lakž se budeš moci v mysli sebrati, až nemoc dosáhne nej—
vyššího stupně? Nevíš-li při počátku nemoci, jak bys vykonal
svou zpověď, jak ji vykonáš na konci? Zdaž se má toto nej
důležitější dílo odkládati na takovou dobu, kdy člověk již není
k tomu schOpen? . . . Bohoslovec Scotus byl toho mínění, že
jest smrtelným hříchem zpověď odkládati až na poslední chvíli.: —
Těmito slovy vybízí l). Crasset ve své znamenitě knize: »Kře
stanská smrt- všecky nemocné, aby se záhy zkroušenou zpo
vědí s Bohem smířili.

Protož kéž bys i ty, milý nemocný, jako nemocný král
Ezechiáš kajicně zvolal: »Připomínati budu tobě, Bože, všecka
léta svá v hořkosti duše své;c chci se pravým pokáníms tebou
smířiti. Hle, právě proto snad tě Bůh upoutal na lůžko bolesti,
abys, jenž jsi za dnů zdraví jako buřič proti králi svému
povstával, nyní s tímto uraženým Pánem uzavřel mír. Tys
ovšem svou nevděčností zasloužil nelibost Boží; ale neboj se
jako marnotratný syn k opuštěnému Otci se navrátiti; ont' sám
volá k tobě ústy apoštola svého: »Smiř se s Bohem !: Ovšem
jsou snad hříchy tvé veliké a četné, ale poslyš jen, co Bůh
praví ve smilovnosti své: »Pak-li by bezbožný činil pokání ze
všech hříchů svých, kteréž činil, a ostříhal by všech přikázání
mých a činil by soud a spravedlnost: životem živ bude, a ne
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umřef“Všech nepravosti jeho, kteréž činil nevzpomenuc Slyšíš
to, netbocný? On pravi : Všech jeho nepravosti nevzpomenu;
chce tedy zapomenouti na všecky tvé nesyn-avedlnosti, všecky
tvé hříchy tělesné, všecku tvou lakotu, svatokrádež, vraždu,
tvé rouhání, kacířství, zkrátka všecko, cokoli bezbožný člověk
učiniti vůbec může. Budeš-li, milý nemocný, hlasu Boha tak
nekonečně dobrotivého ještě déle moci odporovati? Nuže, tedy
vykliď dle napomenutí sv. Pavla starý kvas a budiž novým,
dobrým člověkem; odlož člověka starého, hříšného, a oblec
nového, který dle obrazu Božího právě svatě živ jest. Má-li
se ti však toto znovuzrození šťastně zdařiti, musíš také vyplniti
podmínky, za kterých bezbožnému slíbeno a zabezpečeno jest
úplné odpuštění. Musíš se, jak učí sv. apoštol, k Pánu Ježíši
obrátiti a činiti to, co ti velí. »Synáčkové moji,< tak píše
apoštol, »totoť vám píši, abyste nehřešili. Pakliťby kdoizhřešil,
přímluvce máme u Otce, Ježíše Krista spravedlivého.c .ležíš
Kristusjestnaším prostředníkem; neboťjeho krev, jeho utrpení,
jeho smrt, jeho rány a zásluhy jsou přímluvci za nás u Otce;
skrze 'něho dosahujeme odpuštění svých hříchů, odpuštění zavi—
něných trestů. A tento prostředník náš ustanovil nám na zemi
kněze jakožto své zástupce, na něž se dle jeho nařízení každý
hříšník musí obrátiti, jenž odpuštění svých hříchů dosíci chce;
neboť kněžím odevzdal plnou moc, hříchy odpouštěti nebo za
držovati. »Přijměte Ducha svatého! Ix'terýmž odpustíte hříchy,
odpouštějiť se jim, a kterýmž zadržíte, zadržány jsou.: 'l'ak zní
slova Ježíše Krista. Obzvláště. pak nemocné odkazuje Božský
Mistr na své kněze; mluvit ústy sv. apoštola Jakuba takto:
»Stůně-li kdo z vás, uvediž (k sobě) kněží církve, a at“ se nad
ním modlí, mažíce jej olejem ve jménu Páně; a modlitba víry
uzdraví nemocného a polehčiť jemu Pán, a je-li v hříších, budou
mu odpuštěny.: ——Milý nemocný, když měl Šavel obrácen
býti v Pavla a vylečen býti ze své slepoty tělesné i duševní,
byl odkázán na Ananiáše, ten ho měl slepoty zbaviti. 'l'ak jest
i s tebou. Při tvé slabosti a churavosti bylo by ti těžko
veliký seznam hříchů prozkoumati, všecky rány duše své nalézti
a každou náležitě obvázati. Protož povolej k sobě nějakého
Ananiáše, svého duchovního správce, který ti bude nápomocen,
rány tvé vyčisti, jed z duše tvé vyklidi, než ti způsobí smrt.
Již čeká kněz, aby ti ohlásil tvé omilostnění, aby stebou nad
tvým smiřením se s Bohem ronil slze radosti, — necháš ho
ještě dlouho čekati?
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l'říklad.
Nemocný kterýs, jehož srdce dlouho x'(-zelo v poutech a

otroctví tohoto světa, měl jední-. noci sen, jako by lložský Spa—
'sit.el na jeho srdce klepal a za vpuštěni prosil. Ale jakkoli

mírně Pán Ježíš klepal, nemocný se k tomu neměl., aby mu
otevřel, nýbrž odpověděl chladně.: »Já mám hostů v srdci svém
již dost, a nemohu tebe, Spasiteli, potí-ebovati, nemaje pro tebe
již místala [ odpověděl Pán Ježíš truchlivě: »Kdož jsou ti tvoji
hosté“?c Nemocný jemu odpověděl: »Jsou to pýcha, nečistota,
závist, hněv, lenost a ještě jiní dobří přátelé a dobré přítelky,
s nimiž již tak dlouho věrně jsem spojen.< Iřekl llltl Pán
.ležíš, aby tu Společnost ze srdce svého vypudil, aby on sám
tam měl místo; že však musí všickni ven, aby on sám srdce
jeho ovládl. Marná domluva! Nemocný odpověděl: »Nemohu
přece se svými nejlepšími přáteli takto jednatilc Spasitel po—
vzdechl si & smutně odešel. lřruhé noci však měl nemocný
podobný a přece zcela jiný sen. Zdálot se mu, že se odebral
z této země a že stojí před branou nebeskou, snažně žádaje
za vpuštěni. Ale Pán Ježíš sám objevil se u brány nebeské a
pravil: »To nemůže býti; já mám již mnoho hostů a nemohu
tebe potřebovali, protože nemám pro tebe už místa.cz »Ach,c řekl
nemocný, »kdož jsou tito hostéle Na to obdržel od Božského
Spasitele odpověď: »Moje požehnaná matka, Panna Maria, ti
mnozí Spravedliví starého zákona a nesčetni svatí, mučednici
a vyznavači nového zákonaaještě jiní dobří přátelé a přitelky,
kteří již dlouho věrně se mnou spojeni jsou.c 'l'u žádal nemocný
l'ána .ležíše: »Vypud přece ty hosty z nebe, at já se v něm
usadím !: Marná prosba! Božský Spasitel dal mu na srozuměnou:
»Nemohut se svými nejlepšími přáteli takto jednati !: A nemocný
odešel smutně ode dvěří nebeských. Když pak se probudil ze
sna toho, poznal strašnou pravdu jeho, činil od té hodiny
upřímně pokání a zemřel smrtí příkladnou a blaženon.

Poučení třetí.

Jest. nutno i prospěšno, aby se nemocný k Bohu obrátil.

»Nemáme zde města zůstávajíciho, ale budoucího hle
dáme;< těmito slovy učí nás sv. Pavel, že zde jsme jen pout
níci, kteří se mají snažiti, aby cestu do věčné vlasti, do nebe
šťastně dokonali. I ty, milý nemocný, jsi takový poutník; jen
ještě krátký čas, a život tvůj, cesta na věčnost, jest u konce!
Blaze tobě, jsi-li na pravé cestě; pak šťastně dojdeš k ()tci
nebeskému a obdržíš za svou věrnost zaslíbenou odplatu. Jakž
ale, můj drahý, nekráčíš—li nyní po úzké a obtížné cestě, která.



111

vede k životu, totiž po cestě spravedlnosti, nýbrž po cestě
široké, vedoucí k záhubě; zabloudil-lis s pravé cesty, co bys
tu musil činili? Jakýsi hlas v tobě volá: »Obrátiti se musíšlc
čilí jinými slovy, musíš se cestou pokání k Bohu opět na
vrátiti! Milý nemocný, poutníku na věčnost, jenž snad jen
ještě několik kroků udělati máš, zastav se nyní na chvilku
& poohlédni se trochu, zdá—li po pravé cestě kráčíš a zodpo—
videj si následující otázky, které jsou velmi důležité:

|: Která cesta vede do nebe?

Ježíš Kristus, jednorozený Syn Boží, přišel na zemi nejen
proto, aby nám svou smrti na kříži dobyl věčně blaženosti,
nýbrž také, aby nám ukázal cestu do nebe. Na něho můžeme
se spolehnouti. »Tentot jest Syn můj milý,. tak volá hlas
s nebe. »toho poslouchejte.: Co nám tedy pravi Pán Ježíš
o cesta“-.do nebe? Praví nám: »Já jsem cesta & pravdai život.:
Ano, »k tomu jste povoláni,: dí sv. Petr, »abyste netoliko
v něho věřili, nýbrž abyste následovali šlépějí jeho.: Následo
vání Krista Pána jestíť cesta, vedoucí do nebe. Pán Ježíš jest
vzor od Boha Otce nám lidem daný, abychom jemu se podo—
bajíce, t. j. jeho následujíce, mravy své napravili, život svůj
spořádali a cestou ctnosti kráěeli. Protož praví nám Pán Ježíš
sám: »Pi—íkladzajisté dal jsem vám, abyste, jakož jsem já
učinil vám, tak i vy činili.: A abychom ho následovati, t. j.
svatý život vésti mohli, jest také stále s námi a podporuje nás
svou milostí. 'I'udíž ČIOVČk,jehožto život praničeho podobného
životu Pána Ježíše nemá, ten zajisté nevejde do království
Ježíše Krista — do království nebeského; nebot Pán Ježíš praví:
»Žádný nepřichází k Otci, než skrze mne,: t. j. následováním
života mého. Ano, náš život má se podobati životu jeho; »nebo
kteréž předzvěděl,c dí apoštol, »ty i předzřídil, aby byli při—
podobněni obrazu Syna jeho.c Musímeť býti dobrými křesťany,
— to vede do nebe.

Příklady.
l. Čelnému jednomu úředníku, který ve víře a svých ná—

boženských názorech právě tak hluboko klesl, jako stál vysoko
ve svém úředním postavení, bylo nejmilejší, vzdalovati se, co
jen možno, víry a náboženství a i u přítomnosti svých domácích
ukazovati, že v srdci chová nepřekonatelný odpor proti všemu,
co se týká Boha a náboženství. Podivnd věru: Bůh dal svo



112

bodomyslnému tomu muži za manželku opravdu dobrou kato
ličku, vzor pravé ctnosti a zbožnosti. Ale proti nevěře svého
manžela nezmohla ničeho. Tu náhle onemocnělo jediné dítě
jejich, dívka to něžná a milá, v květu svého života, v 18 letech.
Starostlivě vychovávala ji zbožná matka v náboženství a ctnosti;
než bohaprázdné zásady nevěreckého otce ohlas nalezly i v tomto
mladistvém srdci a byly by snad vlivem zlého světa zvítězily
brzo nad lepším smýšlením náboženským, které jí vštípila drahá
máti, kdyby se nebeský zahradník v čas nebyl postaral o tuto
něžnou květinu. Nemoc dívky stávala se každým dnem ne
bezpečnější a zdálo se již, že není už prostředků k záchraně.

, Jednoho dne seděl otec se zavlhlýma očima _u lůžka nemocné
dcery a otcovsky o ni pečoval, stíraje právě pot úzkosti s ble—
dého studeného čela milého dítka, když se ono vzpřímilo, otci
strnule do oka pohlédlo a vážným hlasem k němu promluvilo:
»Otče! bojím se, že konec můj se blíží; musím se tě nyní
ještě na něco zeptati. Rci mi, čemu musím přece věřiti, tomu,
čemu tys mne naučil, nebo tomu, čemu mne učila věřiti zbožná
moje matka ?: .lako střela projelo to duší překvapenélio otce;
sklopil zrak a pravil: »Dítě, věř jen, čemu tě naučila tvá
dobrá matkala

2. Dvorský jeden služebník, který vedl jako mnozí veselý
život, nařídil na smrtelném lůžku, aby k výstraze pro jiné byl
dán na jeho hrob nápis: »Zde leží člověk, který ve světě žil
a jej opustil, nevěda, proč na svět příšelm

2. Kráčel jsem až dosud po této cestě?

».len jednoho jest potřebí,c pravil Ježíš k pečlivé Martě.
Toto potřebné však jest: .ležíše následovali a tak pracovatí
na spáse své. To jest ono veliké dílo, za jehož dohré dokončení
Pán slibuje nám věčnou korunu. Co námahy a práce. vynaložil
jsi, milý nemocný (ubožáku), když jsi byl zdráv, abys něco vy
získal, abys se domohl nějaké důstojnosti neb čestného po
stavení, abys krátké radosti užil! A cos až dosud učinil pro
duši svou ? »Velké dílo,—vpraví mudřec, »vyžaduje mnoho starostí
a přemýšlení; malé však provede se bez vynaložení dlouhého
času a starosti. Jako je znamením slabého rozumu příliš se
zabývati dětskými hračkami, tak je znamením dobreho rozumu
často a mnoho mysliti na to, co má v zápětí velké následky.c
Hle, můj milý, nevěnoval jsi snad právě malicherné péči o časný
statek celou svou pozornost? Nemáš-li také ty, jako onen vy
soko postavený státník zvolati na smrtelném lůžku: »Ach, jak
jsem byl nesmyslný, tak mnoho balíků papíru jsem popsal,
abych sloužil svému knížeti, ale ani jeden list jsem nenapsal
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pro spásu své duše!- Náležíš snad i ty k oněm bezbožným,
o nichž písmo sv. činí zminku, kteří pravili: »Nechte nás jísti
a píti, neb zítra zeinřemex Nehledal jsi i ty svého štěstí v po—
žívání hříšných radostí? Ú, prozkoumej jen přikázání Boží a
shledáš, žes mnohá z nich často a. těžce přestoupil a tak pravou
cestu k nebi opustil. »Chceš-li vejíti do života věčného, za
chovávej přikázání; praví Kristus; než ach! kde zůstala tvá
poslušnost k Bohu a jeho sv. církvi? Prozpytuj jen všechny
své myšlenky, žádosti, slova, skutky a shledáš, žes až dosud
kráčel po široké cestě hříchů.

Příklad.
(')ísař Karel V. měl dvorního úředníka, kterého velice

miloval pro jeho věrnost a upřímnou přítulnost. rl'ento věrný
služebník upadl náhle do těžké nemoci; lékaři pochybovali
o jeho uzdravení. Illubocc dojat uslyšel to císaři umínil si,
že nemocného ještě jednou navštíví. Když však tento viděl
císaře u svého lůžka, hluboce pohnut zvolal: »Cisaři! Vy vite,
s jakou láskou a věrností jsem vám sloužil. Poskytněte mi
přece v tomto vážném okamžiku jen jedné ještě milostih
Hluboce dojat odpověděl císař: »U, mluv jen, věrný služebníčel
Vždyť, jak bych tobč mohl něco odepříti, když ti tolik jsem
povinenía »Nuže,a pravil umírající, »v okamžiku musim vydati
účty králi všech králů. Vymozle mi proto, snažně vás za to
prosím, jen ještě několik dní času, abych mohl svému Bohu
sloužiti a důstojnčji se připraviti na hrozný okamžik Účtůx
»Ach,a zvolal císař, »lo není v mé mocilc :(), já pošetilý!
mluvil k sobě nešťastný, »všecky dny svého života, všecku
lásku svého srdce, všecky síly svého těla jsem obětoval svému
pánu a císaři, a on nemůže k dnům mého života přidati ani'
hodinky a onomu Pánu, který mi mohl dáti a dáti chtěl celou
věčnost, ach, tomuto jsem sotva několik hodin svého života
zasvětillc '/.ale|n zakryl rukama tvář svou a ze slábnoucích již
očí řinuly se poslední slzy pozdní lítosti.

3. Jaké následky jsem si připravil svými hříchy?

Kdo přestupuje vědomí“ a dobrovolně \' důležité věci při
kázání lloží, dOponšli sc smrtelného hříchu. Každý smrtelný
hřích jest však drzý odboj proti Bohu. Kdo těžkého hříchu se
dopouští, o tom platí slovo llospodinovo: »Zlámala jsi jho mé,
roztrhalá jsi svazky má a řekla jsi: Nebudu sloužiti! (.ler.
2, 20.) Smrtelný hřích jest hrozný nevděk k Bohu, největšímu
našemu dobri'nlinci a nejlepšímu lltci. Vše, co člověk jest a co
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má, je darem Božím. Ale co činí hříšník? Užívá darů svéhn
Stvořitele za šíp, aby ho jím ranil, urážel. Smrtelný hřích jest
pohrdání milostmi a zásluhami našeho Vykupitele a ohyzdná
věrolomnost proti němu. Hříšník maří všechny úmysly a krev
Vykupitelovu a činí bezúčinnými svátosti, milostí, učení, Božské
slovo, přislíbení i hrozby.. »Ti, kteříž jednou osvícení byli,x
píše sv. Pavel (Žid. 6, 4—6), »a okusili daru nebeského a učinění
jsou účastni Ducha sv., a Opět (smrtelným hříchem od Boha)
padlí, sobě Syna Božího znova křižují a v posměch vydávajía
Poněvadž smrtelný hřích jest hroznou urážkou Boha, nesmíme
se diviti, jestliže od Boha hřích ten jest přísně trestán. Jako
Bůh zařídil přirozenost semena bodláčího tak, že se z něho
objevují ne růže, ne kárafiáty nebo lilie, nýbrž bodláčí, tak
také zařídil, že zlé nemá míti dobré, nýbrž'zlé následky. Věru,
smrtelný hřích jest zhoubou člověka, nebot: [. odlučuje nás
od Boha a olupuje o jeho lásku a přátelství. Jak smutný to
následek, duše bez Boha, duše od Boha odloučena! »Oplakáváš
tělo,c píše sv. Augustín, »z kterého duše vyšla, a ne0plakáváš
duše, od které se Bůh odloučil?c 2. Znetvořuje v nás obraz
Boží a zbavuje nás klidného svědomí. »Nejhorší malomocen
ství,c praví sv. Chrysostom, »jest smrtelný hřich. Onoť zohyzďuje
tělo, hřích však duši.: A opět: »Hříšník není šťastný; nelahodí
mu spánek, poněvadž se bojí a chvěje; nechutná mu jistí;
hovor přátel ho neobvescluje a nemůže mu odejmoutí jeho.
vnitřní trýzeň;c neboť jak dodává sv. Efrem: »Svědectvím
vlastního svědomí hnán jest do úzkých; vyhýbá se pohledu
druhých a nenávidí svou vlastní ohyzdnost.: Dobře se praví:
»Nikdy klidu nemá, kdo v hříchu trvání 3. Olupuje nás o všecky
zásluhy a o dědictví nebeské a připravuje nám soud Boží a
na konec věčné odsouzení. Proto pravi se již u Tobiáše: »Tí,
již činí hřích & nepravost, nepřátelé jsou duše své.: ('l'ob.
12,103 Ach, jak nešťastným činí člověka smrtelný hřích!
Olupuje ho o všccky zásluhy a činí ho chudým před Bohem;
»bývá mu pak jako kupci,c praví sv. Basilius, »který si na—
shromáždil veliké poklady, šťastně ušel nebezpečenstvín'í na
moři, již se blíží k přístavu, ale před tváří jeho domoviny loď
se ztroskotá a on ztralí všechno. co měl. »I—lříšníkztrácí blaže

nost, -k níž jest stvořen, a nalézá bídu, pro kterou není stvořen,
poznamenává sv. Augustin. Vidíš tedy, příteli, jaké smutné ná
sledky má smrtelný hřích. Zajisté jsi k politování, žil-lis až
dosud v takových hříších! .Iak velkou škodu jsi tim sobě
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způsobil! .lest snad tato tvá nemoc též následkem tvé prosto
pášnosti? A jestliže jsi se nedOpustil žádného těžkého hříchu,
věř, že člověk i každy'm dobrovolným všedním hříchem uráží
Boha, sveho nejvyššího a nejlepšího (.)tce, pročež i všední hříchy
máme nade vše nenáviděti a jich se varovati. llle, příteli!
Bůh tě nyní připoutal na lůžko, abys poznal hříchy své! 0, po—
slechni vnitřního hlasu, neodpírej milosti Boží a vrať se jako
marnotratný syn k opuštěněmu Otci! '

Příklady.
1. Když slavný Boursoul městečkem Bretagňskym cestoval,

uslyšel, že jakys umírající tvrdošíjně odpíral přijmouti poslední
útěchu. Světec dle svého zvyku vzýval především Boha 0 po—
moc a vydal se pak na cestu k umírajícímu. 'l'ento však za—
mítl naprosto jeho pomoc a prohlásil určitě, že se zpovídati
nechce. Sluha Páně už pak nemluvil, zdvihl se jen ze svého
místa a přecházel po delší dobu po pokoji, při čemž upřeně
pozoroval zatvrzelého hříšníka po několik okamžiků. Nemocný
však se unavoval přítonmoslí knězova & zlobilo ho, že se zdá,
jakoby chtěl jeho osobu studovati. [ žádal ho hněvivě a po
hrdavě, aby ho ihned Opustil. Boursoul odpověděl však zcela
chladně: »Můj pobyt nepůsobí vám nic zlého, mily' panelu a
přecházel po pokoji dale. 'l'o popuzovalo nemocného ještě
více a zvolal hlasitě: ».lednou pro vždy vám pravím, odejděteh
»Dovolte přeci: odvětil sluha Boží, »abych zde zůstal! Byl
jsem často svědkem smrti duší svaty'ch, ale nebyl jsem ještě
svědkem smrti zavrženého; chci tedy byli při tom dnes, neboť
jest to pro kazatele velice užitečnea (.)dpověd' tato vážně pro
nesena od muže hluboce dojatěho, dotkla se srdce umírajícího;
zachvěl se a zděšení zračilo se na jeho líci. Boursoul nezane—
dbal příznivého okamžiku; přiblížil se k lůžku a mluvě k no—
mocnému, pohnul ho k sv. zpovědi a obrácení.

2. tlollot z llerbois, přemrštčny' revolucionář, byl pů—
vodcem vraždění v |.yonč. Když r. 1793 byl poslán do ne—
šťastného města, dal zde rukou katovou neb děly 600 obětí
|í'ovražditi; jediným zločinem jejich bylo, že chtěli se sebe se
trásti jho tyranské. l'ončvadž se národní konvent bal odporo
vati veřejnému mínění, které si tyrana samo nejvíce zošklivilo,
nařídil března I795, aby byl zatknut a vypovězen do (luayany.
Po jeho příchodu na toto místo byl (Jollot v opovržení nejen
u bělochů, nýbrž i u černochů, kteří ho nazy'vali katem nábo—
ženství i lidí. Ve své. bídě volal časem: »Jsení potrestán; celá
opuštěnost, v níž včzím, jest mi peklem!< Zatím ho zachvátila
horečna zimnice, sžírajíc ho; i vzyvá Boha a svatou Pannu
o pomoc. Voják, kterého chtěl svésti, by Boha zapřel, tázal
se ho nyní, proč několik měsíců před tím vysmíval se Stvořiteli ?
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»Ach, milý příteli,: odvětil mu, »má ústa obelhávala srdce
mě.: Na to křičel opět: »lšože! Bože! Mohu-liž donfati ješte
v odpuštění svých zločinů? Pošlete mi někoho, kdo by mne
potěšil, kdo by mne zbavil hrozného žáru, který užírá mí
nitro! Bože můj, dej klid srdci mémula Jeho poslední oka
mžiky byly tak děsně, že nutno bylo ho nechali dOpraviti do
odlehlého pokoje. Než mohl býti přiveden kněz. zemřel 7. června
1797 s polootevřenýma očima, hrozně skroucenými údy; proudy
krve řinuly se z jeho úst. ernoši 'ho pohřbili jen dopola;
mrtvola jeho padla za kořist dive zvěři.

4. Co musim činiti, abych zachránil duši svou?

»Čiňte pokánílc volal svatý předchůdce Ježíše Krista.
»Čiňte pokánílc volal Petr k lidu. Čiň i ty pokání, hříšuíčc,
který nyní nemocen na lůžku úpíš & na jehož srdce dobry'
pastýř nyní tak zřetelně klepe. Ano, pokání a to upřímně,
prave pokání máš nyní i ty činiti. Ježíš Kristus sám k tomu
vyzývá: »Nebudete-li činiti pokání, všichni zahynete (Luk. 13, 75).
Chceš-li svou duši zachrániti, musíš útočiště vzíti k svátosti
pokání, musíš se z hříchů zpovídati upřímně, úplně a zkroušeně.
Žádnými námitkami, ani vytáčkami nemůžeš se vyhnouti zpo—
vědi a pokání, nebot pokání jest všem potřebno k spáse, kteří
se dOpustili po křtu těžkého hříchu. ».lestliže by kdo popíral,—x
praví církevní sněm 'I'ridentský, »že z Božího ustanoveni svá
tostná zpověďjest nutná zavržen budižlc a dále: »Svátosl.
pokání jest těm, kteří po křtu zhřešili, tak nutná jako dosud
neobrozeným křest svatý.—xSv. .Ieroným nazývá pokání druhým
trámem, který nás zachrání při ztroskotání lodi při hříchu, t. j.
jest jedinou nadějí, která zůstává křestanu po pádu do hříchu,
aby věčně smrti unikl. Kristus Pán ustanovil kněze za soudce,
proto musíme, jestliže jsme zhřešili, objevili se před jejich
soudnou stolicí. »Bůh odevzdal nám úřad smíření;c praví Pavel
jmenem všech zpovědníků. Jestliže však Bůh odevzdal kněžím
plnou moc nás souditi, nás s ním smiřovati, máme jistě také
i povinnost podrobiti se jejich soudcovskému úřadu; nebol'
žádný vinník nemůže obejíti soudy, proto také žádný hříšník
nemůže obdržeti rozhřešení bez soudního výroku apoštolů a
jejich nástupců. Jen v' jednom případě, jestliže nám naprosto
není možno, svátost pokání přijati, může tato nahrazena býti
dokonalou lítostí s pevným spolu předsevzetím, z hříchů se
zpovídati, jakmile k tomu příležitost bude. Nemocný, zdaži ty,
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nezakusil jsi hříchem ztroskotání lodi? Ille! Hůl: posílá ti
v osobě tvého duchovního správce zachránce života; již vztahuje
k tobě svou ruku jako záchranný trám, aby tě vytáhl z bahna
hříchů, aby tě zachránil od věčnébo zahynutí; i') nemeškej —
nebot sečteny jsou okamžiky našeho života. »Bděte a modlete se,
volá sám Ježíš, »nebot nevíte dne ani hodiny, kdy přijde Pán la
Ú neváhej déle, chopiti se záchranného trámu a smířiti se
s Bohem v pravý čas!

Pří klad.

Krásná velmi nadaná .dáma viděla, „jak se často stává,
že se konec její blíží dříve než to tušila. Na počátku její ne
moci zatajovali jí nebezpečí, jak už nešťastným zvykem světa
bývá. Když však nebezpečí očividně rostlo, musili se rozhod—
nouti seznámiti ji s pravým stavem a napomenouti, aby do
pořádku uvedla své svědomí. Dáma“ uslyšela zprávu a vyzvání
s velkým zděšením; než brzy oživila milost její víru, přinesla
Pánu oběť svého života a žádala za sv. svátosti umírajících.
Na to dala pozvati více svých přítelkyň, aby ji navštívily a
když se sešly, pravila k nim hlasem odumírajícím: »Přítelkyně
mé! dala jsem si vás k sobě povolati, abyste na mně poznaly
nicotnost všeho pozemského. Před několika málo dny kypěla
jsem zdravím, květinami jsem byla ověnčena a zítra mne bude
pokrývatirubáš. Ú přítelkyně mé, kdybyste na věci tohoto světa
pohlížer těma očima, jakýma já nyní na ně hledím, jak velice
byste cítily klam a šalbu tohoto světa a jak jasně byste
poznávaly, že nic není bezpečnějšího, než Bohu sloužiti! llodina
má přišla, vaše přijde; neodkládejte se svou přípravou až na
tu dobu! Naposledy v tomto životě vidím vás amluvím svámi.
Modlete se za mne! Dojdu—li,jak doufám, milosrdenství, budu
na vás u Boha pamatovati.c 'l'ak mluvila a nedlouho na to
skonala; slova její hluboko utkvěla v srdcích posluchaček a
nebyla řečena nadarmo. Povzbudíitebe, milý nemocný, příklad
ten k spasitelnému rozjímání o tvém vnitřním stavu ? Vezmeš
i ty útočiště k sv. svátostein? () učiň tak rychle — získáš
tím mnoho, mnoho.

5. Čeho dosáhnu zkroušeny'm návratem k Bohu?

Jestliže hříšník činí pravé pokání a se opět k Bohu vrací
a zpovídá—lise platně, zkroušeně a úplně 1. odpouštějí se mu
všechny spáchané hříchy, at jich jest sebe více a necht' jsou
sebe trestu hodnější. (Pakli by bezbožny' činil pokání ze všech
hříchů svých, kteréž činil,c praví Hospodin, »životem živ bude
a neumře. Všech nepravostí jeho, kteréž činil, nevzpomenuc,
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tak praví sám Bůh u Ezechiele (18, 21—22). K tvé útěše a
k tvému povzbuzení připojuji také lahodná slova slovutného
kněze Thaulera. »Povstane-li hříšník ze své nepravostic,
píše zbožny' ten muž, »odvrátí-li se úplně -od nich a umíni—Ii
si vždy Bohu sloužiti a pouze jemu žíti, ukáže se mu věčná
a nekonečná dobrota tak láskyplnou, jako by nikdy nebyl
do hříchu upadl. Nebot_všechny hříchy mu odpouští a nepři—
čítá mu jich už nikdy, a kdyby jich bylo více, než všichni
lidé dohromady spáchali, jen když ze srdce a jen pro čest
Boží bolest snáší a své nepravosti zvláště proto má v oškli
vosti, že poznává, že se Bohu nelíbí! A to proto, poněvadž
planoucí láska, z níž ona bolest se prýští, odnímá všechen rez
hříchů; jen taková láska a litost jsou dosti velké a vycházejí
ze všech sil, jak jest správno a slušno. Kdyby však i lítost,
kterou někdo měl čistě jen z ohledu na Boha, byla malá, přece
jest l-lohu daleko milejší, než bol všech lidí, který mají k vůli
sobě samým. 'l'akto obrácenému hříšníku může Bůh ihned
věnovati své nejdůvěrnější přátelství a zjeviti svá tajemství,
jako je vůbec kdy udělil. Neboť jakmile Bůh koho k tomu
schopny'm shledá, nehledí pak na to, jakým byl dříve. Bůh jest
Hohem přítomnosti a jak každého shledává, přijímá ho tak,
jak jest, nehledě na to, čím dříve byl, nýbrž na to, čím jest
nyní.a 2. _l'okáním dosahujeme fodpuštění věčny'ch trestů, které
jsou vyměřeny na hříchy. Poněvadž s hříchem jest ivina spolu
smazána, není také žádného trestu více, jelikož jen tam jest
trest., kde jest nějaká vina. El. l-lůh nám opět dává ztracenou
posvěcující milost, nebo nebyla-li ztracena, rozmnožuje ji; proto
také znova oživují zásluhy získané před smrtelny'm hříchem.
4. Konečně dosahujeme tím lásky Boží, ztraceného pokoje svě
domí á ještě zvláštních milostí k zbožnému životu. Kdo může
popsali, neb pochopiti onu útěchu, onu rozkoš, která plnísrdce
kájicího hříšníka, když uvnitř poznává z klidného svého svě
domí, že jest. s Bohem smířen, že kráčí přímou cestou k nebi!
'I'uto útěchu, tuto rozkoš lze jen pocítiti, nelze ji však slovy
vyjádřili. A vskutku sladké a milé. jest, z víru bouřlivy'ch ne—
pravosti přejití k tichému klidu ctnosti & pociťovati, kterak se
člověk oIn-ozujc k milosti Boží! Proto nemůže by'ti ani dosti
často. nemocnému řečeno, jak potřebno a prospěšno jest, aby
v pravý čas svaté svátosti přijal, pokojné pak svědomí že
jest nejsladším občerstvením duše a těla.
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Příklady.

1. Pokoj duše, který nám zjednává svátost pokání působí
nezřídka také velmi prospěšné na zdraví těla. Protestantský
lékař Tissot v Lausanne vynaložil celé své umění ucizí mladé
dámy, jejíž nemoc vzala na se stav velmi znepokojující. Když
zvěděla o nebezpečném stavu svém,"trápila se, že tak brzy
musí život opustiti, a poddávala so prudkým výbuchům zou
l'alství. Lékař měl za to, že toto nové rozčilení mohlo by její
život ještě více zkrátiti, a nemeškal proti svému obyčeji povo
lati pomoc náboženskou. Kněz byl přivolán; nemocná naslouchá
jeho slovům a přijímá slova jeho útěchy, jakožto to jediné,
co dobrého jína tomto světě ještě zbývá. ] uklidňuje se,zabýva
se myšlenkamioBohu aosvé spáse, přijímá pak svátosti umí
rajícich svelikým pohnutím. Druhého dne shledal ji lékař v tak
klidném stavu, že žasne; horečka zmírněna, všechny známky
ukazují na zlepšení nemoci, která i zcela zmizela. rI'issot rád
vyprávěl tento případ a s obdivem mluvil o moci svátostí
církve katolické.

2. Sv. Rosa z Limy byla častým nočním hděnim, posty
a jinými kajícími skutky na smrt seslabena. Sla—lido kostela,
musila často na cestě odpočívati, si oddechnouti a trochu sil
sebrati. Sotva však přijala nejsv. Svátost, se zářícím obličejem
a pevným krokem pospíchala domů, a tam trávila bez pokrmu,
bez nápoje v tiché komůrce až do noci. .lednou zůstala po
sv. přijímání po 8 dní bez pokrmu. Před svou smrtí přijala
s nadšenou radosti svatý pokrm na cestu. Hrozných bolestí,
které pronikaly její tělo a hlavu, necítila; neb upadala do vy—
tržení. Přišedši opět k sobě, pravila k svému zpovědníku, že lituje,
že tak málo má času, neboť by mu mohla mnoho radostného
o Božské sladkosti vyprávěti.

3. Pan .N**, královský úředník, žil se svou manželkou
v poměrech velice nepříjemných; viděl se konečně nucena dáti
se rozvésti a odloučen od ní žíti v malém městě, kdež trávil dny
svého života dle zásad osvíceného světa. 'l'u ranila ho mrtvice
a ochromila mu pravou ruku a obě nohy. Nyní vzdálen od
světa obrátil se ve své nitro. Cítil, že zásady, kterých se držel,
nestačí, by snášel svůj stav plný útrap. Proto s upřímným
srdcem obrátil se k Bohu, hledal a nabyl útěchy a síly ve
svatém náboženství, modlil se mnoho, těšil se, navštívil—liho
kněz, přijímal častěji sv. svátosti, odevzdal se úplně svému
osudu a konečně jednoho dne zemřel. Ještě před svým odchodem
se usmíval a konečně usnul sladce jako dítě v náručí matky své.
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Poučení čtvrté.

Vyvrácení rozličných námitek, které se obyčejně uvádějí
proti včasnému zaopatření.

Když sv. biskup Wolfgang na cestě byl do Pechlarnu
v Dol. Rakousích, přepadla ho u malého městečka Puppingu
horečka. Ihned dal se donésti do kostela té osady a před
oltářem na holou dlažbu položiti, kde se pak, jako velký
kajícník, zpovídal, horké slzy prolévaje. .Hle, milý nemocný,
světec snaží se ve své nemoci ihned očistiti od hříchu a toužil
po sv._zpovědi; co učiníš asi ty, jenž se můžeš málo dobrými, ale
mnohými zlými skutky vykázati? Snad i ty náležíš mezi ty po—
šetilé nemocné, kteří ničeho se tolik nestrachují jako včasného při
jetí sv. svátostí? »Nastává—liv přírodě večer,: píše zbožný spiso
vatel, »chystá se každý člověk k odpočinku a odvrací myšlenky
od všeho, co rozptyluje, aby klidně usnul; jestliže však smrt
oznamuje večer života, počíná si, jakoby nebylo potřebí žádných
příprav ke klidnému usnutí a jakoby nebylo ničeho, co by
mohlo naši mysl znepokojiti a libé usnutí zadržetim Ano,
většina lidí činí právě to, co jim libé usnutí v náručí smrti
právě stěžuje. ()ni nechtí, aby u nich nastal večer; chtěli by
jen stále žíti. Ba, oni takořka nechají k tomu dojíti, zdali
osud všech smrtelníků také jich se dotkne; a je jim úplně
lhostejným, zda vydají se na dlouhou cestu na věčnost z ta
nečních místností, od hracího stolku, z honby nebo dokonce
z místa podezřelého- Považovali bychom tuto lehkomyslnost
za nemožnou, kdybychom ji denně nemeli před očima. () tělo
pečujeme, aby se mu nic nebezpečm'mo nepřihodilo, ale o duši
se nestarame, jakoby nám na ní nic nezáleželo. Jake přípravy
se činí k cestě několikadenní, a k úplnému odchodu z tohoto
světa ncčiníme příprav žádných. Při vyjíždce chceme koně
docela jistého; jedeme-li, žádáme vozku zkušeného a dotazu-—
jeme se na nejjistější cestu. Ale při jízdě ze všech nejnebez
pečnější, při jízdě na druhý svět, kam žádný kůň, žádný vůz
nás nepřivcze, kam musime cestovati a to v temné noci smrti,
tu nemyslíme na žádnou přípravu a počínáme si, jakoby umí—
rání bylo snem. Ach, jak jsme politování hodni, stojíme—li na
prahu Iu-olm a na smrt mysliti nechcemeh A uestojíš také
ty, milý nemocný, jenž zde. ležíš v těžké nemoci, již na prahu
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do hrobu? Není tato nemoc poslem od Boha poslaným, který
k tobě volá: »Bud' připraven, nebot' nikdo neví dne ani hodiny,
kdy přijde Páník »Bolestnými nemocmi,c praví sv. Řehoř,
»klepe Pán na srdce člověka, aby mu je otevřela ()tevřeš—li
mu své srdce, pak můžeš s útěchou příchod Páně očekávati,
pak smrt ztratila pro tebe svou hrůzu. Zlý nepřítel nepře
stane tč sice pokoušeti, abys se zpovědí odkládal; bude ti na
šeptávati: Nemocný nesmí nyní svou nemoc zhoršovati, pře
mýšleje mnoho, musí se dříve zotaviti, než se může dáti do
trapně—hozkoumání hříchů a t. d. Zavři pevně své srdce před
takovým našeptáváním a slyš Spíše to, co sv. Augustin praví:
»Nesmíme váhajíce oddalovati prostředky k Bohu se obrátiti,
aby čas pokání neuplynul v této váhavosti, neboť ten, který
přislíbil kajícímu odpuštění, nepřislíbil mu zítřek. To mnohé
usmrtilo, kteří volají: Zítra! zítralc Proto, příteli, bij se zkrou
šeně ve svá prsa. llle, kdybychom ti nabízeli tělesné zdraví,
neřekl bys: Zítra! Nyní však nabízí se ti zdraví duše, od čehož
vše záleží, & ty pravíš: Zítra! Není to velkě bezpráví? »Ne
meškej; praví Duch sv., »obrátiti se k Pánu a neodkládej to
den ze dne; nebot rychle přijde jeho hněv a zahubí tě v čas
pomsty.c Ač tolik naléhavé jest toto vyzvání lioži k rychlému
pokání, k včasnému přijetí sv. svátostí, stává se přece, že
mnozí nemocní o tom uičeho slyšeti nechtí. Smrt, soud a věč
nost, zpověď, poslední pomazání atd. jsou jména, která se dnes
nesmí vysloviti v jizbě nemocného, by hned od přítomných
nebyl dán potají pokyn, nemocného těmito strašnými slovy
ušetřili; jakoby se nemocný bez toho brzy sám nedozvěděl, že
v krátce musí vstoupiti na jiný neznámý svět, a jakoby mu
smíření s Bohem bylo na škodu! Jak prázdné & pošetile ná
mitky se často činí proti zaopatření sv. svátostmi v pravý
čas! K tvému poučení, že i ty, milý nemocný, bys byl v počtu
těch, kteří se bojí pomoc církevní povolati, pokusím se_oby
čejné námitky uvésti a vyvrátiti.

[. Námitka.

Dáti se zaopatřiti ! —_To nemocného příliš pole/cd,
poněvadž pak bude mysliti, že není více naděje na jeho
uzdravení a že musí již umřiti.

Vyvráceni. »Myšlenkn, že zpovčd' olupuje nemocného 0 na
ději, že se opět uzdraví, jest myšlenka pošetilá a klnmná,<<

6
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praví bl. |.. Scupnli, »mnohem častěji následuje pravý opak.:
Neboť nezřídka Bůh sesílá nemoci jako trest za hříchy; shla—
zuje-li se tedy hřích zpovědí, ktery' jest vlastní příčinou ne
moci, přestává také jeho následek. Nepopíratelny' důkaz dává
nám Pán v evangeliu, neboť chtěl-li nemocné uzdraviti, od—
pustil jim především jejich hříchy; a uzdravil-li je, připojil
vždy napomenutí, aby se ke hříchu již nevraceli, by neupadli
do nemoci ještě těžší. »l-lle,c pravil, »nyní jsi ozdravěl. Ne
hřeš proto, aby se ti nepřihodilo nic horšího.c Proto již r. 1215
na 12. obecném sněmu církevním, t. j. na 4. koncilu laterán
ském byl uložen lékařům závazek, starati se též () spásu duší
jejich nemocných. Praví se v kan. 32.: »Poněvadž tělesná
nemoc mnohdy svou příčinu má v_(osobních) hříších, pečujtož
lék_aři především o to, aby se nemocnému dostalo též pomoci
lékaře duší (kněze): aby se tím účinněji dařilo tělesné uzdra—
vení, když jest postaráno o spásu duše nemocného..: A jestliže
mnozí nemocní nedosahují opětně svého zdraví, není často nic
jiného příčinou toho, než že mnozí příbuzní tak dlouho čekají
povolati nemocnému pomoc církve, až tento leží v posledních
tazích. Často se stává, že kněz skoro nic více nemá před
očima, než mrtvolu. Kdyby se z krutého takového milosrden
ství tak dlouho neodkládalo, byl by nemocný mohl býti účasten
drahocenného ovoce svátostí, o něž byl oloupen, zatím co slepé
lásce se pepřávalo sluchu; než dojista svátosti ho nenechaly
umříti! Kolik lidí naopak vidíme, kteří vícekráte přijali již sv.
svátosti umírajících a nyní se těší pevnému zdraví? Kolik lidí
se bojí a hrozí, jestliže mají přijmouti poslední pomazání, ja
koby musili nevyhnutelně hned pak uinříti; ačkoliv katechismus
jim praví, že tato svátost mimojiné veliké milosti velmi často
působí i tělesné zdraví, jestliže ono prospěšno jest spáse duše.
»Odkládání posledního pomazání na hodinku smrti,< praví
kardinál de la lluzerne, »je to, co činí toto oznámení nemoc
nému tak těžkým a bolestným. 'l'ento nešťastny', lichý před
sudek, že poslední pomazání musí se jen udíleti v posledním
okamžiku života, jest to, co děsí a znepokojuje ty, jimž se
tato představa činí. Kdyby nemocní věděli, že tato svátost
musí se udíleti při prvním objevení se nebezpečí, kdyby byli
přesvědčeni, že se nečekalo připraviti je, až zlo pokročilo tak,
že už není naděje, nepohlíželi by na napomenutí jim učiněné
jako na oznámení smrti; přijali by ji bcz znepokojení; považo
vali by to za jakousi pomoc, která se jim podává jako po—
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slední útočištěc % toho, co dosud bylo řečeno, můžeš, milý
nemocný, poznati, že nemusí proto člověk zemříti, přijímá-li
sv. svátosti. Bůh snad proto ustanovil svátosti, aby přivodily
smrt? 'l'akto smýšleti bylo by velikým bczprávím. Ježíš je
ustanovil k naší spáse, k našemu duševnímu i tělesnému dobru;
proč se tedy bojíš těchto naskrz drahocenných spasných pro—
středků použiti? »Ú jak klidný, jak potěšen jsem nyní,< pravil
kdysi nemocný knězi, když se vyzpovídal, »nyní jsem na vše
připraven, chci rád své bolesti jako pokání přijmoutilc Vidíš,
jak sv. svatosti vlévají ne úzkost a zmatek, nýbrž útěchu a
sladký pokoj do srdce raněného. Věz, že tím duše tva před
obličejem Božím se stává čistou a krásnou, že získáváš po
divuhodnou sílu s trpělivostí snášeti bolestí nemoci a zmužíle
hledětí vstříc smrti, kdyby se blížila. Právě tento vnitřní du
ševní klid, jak křesťanští lékaři přiznávají a jak již nahoře
v Ill. poučení bylo ukazano, výhodně působí na zdravotní stav
nemocného & příčinou je, že léčivé prostředky prospěšněji
účinkují. Abys viděl, jak přijetí sv. svátosti uděluje také tělu
sílu a ulehčení a že nemusíme hned umříti, jestliže se necháme
za0patřiti, chci ti ještě několik příkladů pověděti.

Příklady.
]. (ltihodný milosrdny' bratr .lan Graude, který ošetřoval

tisíci- nemocných s nejněžnější laskou, říkával, že teprv tehdy
působí léky na tělo léčivě, byla-lí duše dříve uzdravena od
nebeského lékaře a smířena s Bohem“ milostí Vykupitelovou.
Proto naléhal vždy nato, aby každý nemocný, který přišel do
nemocnice, nejm've se zpovídal a sv. příjímání přijal.

2. Při svém návratu na llavannu padl pan ["laget, věrný
syn církve, do těžké nemoci; prohlásili ji za žlutou zimnici,
která tak rychle pokračovala, že v několika málo dnech byl
blízek smrtí. Žadal a přijal sv. svatosti. 'l'u však nastal št'astný
nbrat a on vyvazl z nebezpečí. Když mu přátelé blahopřali,
pravil: »Myslil jsem, že zemí-u. Poněvadž mne však Hůh ne
považoval za hodna této milosti, musím ovšem zůstati na živu.
l'řijetí sv. svatosti mne zachovalo na živu. Byl jsem tak mocně
dojat, že tomuto vlivu připisuji šťastný obrat.:

Sv. (jehhard dychtivě toužil po přijetí sv. svatosti
uniírajících. llíkali mu, že podle lidského výpočtu není ještě
blízka hodina jeho smrti, jak se domnívá. l'ravý však žak
.Iežíše Krista odvětil: »Nesmíme otáleti s tím, co jest ze všeho
nejdůležitější, nebo čekati na onu hodinu, když duch není už
sebe lll(l('l“ll a když už nemůžeme chápati útěchu, která nám
má býti nejsvětější svatosti udělena; nemocný potřebuje v nej
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vyšší míře útěchy a posily, a kde bychom jistěji mohli nabýti
útěchy a posily, než v nejsv. Svátosti?!a Těmito výroky nej—
živější viry přemohl okolostojící a po několika okamžicích ob
jevil se přivolaný kněz se sv. pokrmem, jehožto hodným po
žitím přijal zbožný Gebhard záruku blaženě. nesmrtelnosti. Na
to byl tak potěšen a povznešen, že radostně zvolal: »Necht
nyní přijde cokoliv, já jsem Spojen se svým l'ložským Spasitelem!
'l'en—lise mnou, kdo proti mně'h

(.lině příklady viz ve stati: »Ošetřovatel pečuj o klidc a
»Škola pro nemocnéa v Ill. poučení poslední příklady.)

2. Námitka.

Dáti se zaopaýřiti ! — Ale co řeknou o mně? Je
to přiliš nápadné; člověk přichází tim, přiliš do řeči.
Póěkejme ještě. Tree/m později a pak zcela tajně, aby
nikdo ničeho nepozoroval!

Vyvráceni. Milý příteli! "»on ti již řečeno, že hřešil—lis,
jen pravým pokáním můžeš dosáhnouti odpuštění svých hříchů.
li pravému pokání však žádá se poznání vlastních chyb, lítost
v srdci, vyznání ústy, dostiučinění za spáchané škody. Nezáleží
na tom, co jiní o tvem nynějším stavu duševním myslí a mluví,
nýbrž jak se tobě při tom daří! (Io li pomůže, chceš-li se vy
varovati řečí lidských, odsuzuje-li tě volající hlas lvěho svě—
domí? l'ošetilče! Stydíš se oznámili polepšení svého života,
návrat k llohu svým spoluvinníkůin? Nemáš dosti zmužilosti
veřejně se nkázati bohalmjným člověkinn těm, kteří tě znali
jako tupitele náboženství? Stydíš se nyní přijmonti sv. sválošli,
poněvadž dříve bylo tvou snahou zbožně lidi směšnými učiniti ?
Bojiš se řečí lidských'.J .le snad nějaká škoda veřejně še uká
zali jako sluha lšoží, jako věrný učedník Ježíše Krista? Ano!
veřejně. bys se měl ukázali pravým křesťanem; nebot věz, naše
láska, naše věrnost k Bohu nesmí býti chována v tajnosti;
jinak jest lží, a tebe stihne hrozba Ježíše Krista, když praví:
»Kdo se stydí iným učedníkem býti a mě. učení zachovávati,
za toho se bude styilěti Syn člověka a nevpočte ho do počtu
svých vyvolených.< Naopak však jest známkou vyvolení, vy
známe-li svou víru svobodně a zmužile přede všemi lidmi;
neboť: »Kdo mne vyzná před lidmi, toho vyznám i já před
Otcem svým nebeským; praví Kristus. (Mat. H).) Rci mi jen,
milý nemocný, neurazí-li to těžce nejvyšší velebnost Božskou,
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stydíš-li se ty, jeho bídný tvor, zaň veřejně, kdežto přece ani oka
mžik bez něho žití nemůžeš? Jmenuje se to činiti pokání, chceš—li
ješte nyní býti před svetem t. zv. osvícencem, který o llohu,
sv. náboženství a jeho služebnících, kněžích, hanlivě mluví a
k svatým prostředkům milosti nevážnost ukazuje:J Ú bídný
olroku bázně před lidmi, tys se nestydčl, když jsi byl zdráv,
ukazovati se nestydatým a bezbožným a nyní na lůžku smrtel—
nem, nedaleko od soudne stolice nejvýš svateho lloha bys se
stydel všem dáli dobrý příklad, jimž jsi byl dosud na po
horšení? Proč se bojíš sveta? llle, ničeho nezískáš jeho po
chvalou, 'ničeho neztratíš jeho hanou! .lsi snad povinen skládali
lidem účty ze svého jednání? Js0ll'oni tvými soudci?l Oče—
káváš od nich svou odměnu? .len Bůh tě. bude souditi, co se
tedy staráš () soud lidí? Myslíš snad, že tě lidé budou chváliti,
jestliže se nedáš zaopatřiti? Právě tímto váháním a odklá—
dáním dáváš podnět k mnohým zlomyslny'm řečem. Sv. Martin
z Brague praví: »že jest to znamením nízké duše, jestliže se
někdo neodváží býti moudrým proto, že se tomu vysmívají
blázni.<< lllázny 'a pošetilci nazývá Písmo sv. ony lidi, kteří
plni hrdosti nohama šlapou Božské zákony a kteří by rádi
popřeli jsoucnost lloží. A soudu techto smělých bláznů bys
se obával? Mohou te tito sveláci vysvobodili z pekla, do něhož
te vrhá tvá bázeň před lidmi? Nechť sejim zdá tve chování
směšným, jen když llůh jest s tebou Spokojen, pak málo se
starej'o posměch lidí. »..lest záslnžno; praví týž sv. Martin,
býti pohrdán od zlýclm la, jest nemožno, současně upokojlti
Boha a svět., jejich požadavky si odporují. »lx'dybych se ještě
lidem zaliboval, nebyl bych učedníkem Ježíše Kristine (t'lal. l.)
praví sv. l'avel. Vzhůru ledy, nemocný křesťane, vrhni se ka
jicne jako hříšnice Magdalena k nohám Ježíš—ovým; dej se za—
opatřiti! Když Magdalena poznala velke své. hříchy, byla tak
hluboce zahanbena, že se ani neodvážila pohlednouti Pánu do
tváře, nýbrž vrhla se k jeho nohám, prolévajíc proudy slz
zkroušených. Ačkoliv byla, jak lze z dějepisu soudili, ze stavu
vznešeného, nestyděla se nikterak objevili se jako kajicnice
před společností osob vznešených a najednou se zříci všech
nedovolených poměrů. llle, křesťane, tak musí smýšleli duše,
chce-li se obrátili; proto i. ty vyhostí bázeň před lidmi ze
srdce svého a vzdej čest Bohu!
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Příklady.
l. Napoleon opojen mocí a ctižádostí prohřešil se sice

velmi často proti náboženství, než přec vždy si uchoval víru a
úctu k ní. Když byl blízek smrti, propustil svě lékaře. kázal
přivolali svého almužníka kněze Viguoli, jemuž pravil: »Věí'ím
v Boha: v náboženství kalolíckěm jsem se zrodil; chci vyplnili
povinnosti, ktere ukládá, a dáti si posloužíti pomocí, kterou ono
udílí . . .a A císař se zpovídal, přijal sv. pokrm na cestu a
poslední pomazání. ——»Jsem štasten, že jsem vyplnil své po
vinno.<l.i<<,pravil generálu Montliolonovi. »Přeji Vám, generale,
téhož štěstí, až budete umírali . . . Jsa na trůně neplnil jsem
své náboženství, poněvadž moc člověka omamuje, ale'víru jsem
si zachoval; lilaliol zvonů mne těší a pohled na kněze mne
dojímá. Chtěl jsem vše lo zatajiti, ale jest to slabost Chci
vzdáti čest Bohu la Na to se sám postaral, aby se v sousední
světnici zřídil oltziř k výstavě nejsv. Svatosti a ku konaní
!Hl—llmllllllt'“pobožnosti. 'l'ak zemi-el Napoleon jako křesťan.

2. ll. 1015 přiliodila se věvodovi Arnoštovi ve Švábsku
tato smutná udalost. Vévoda měl na honbě neštěstí, že mu
hrabě Alberoni, jenž chtěl mrštiti oštěpem po kanci, oštěp
vrazil do těla takovym způsebem, že tím byl smrtelně zraněn.
Když se blížil konec jeho života, toužil ještě sevyzpovídali aob
držeti rozhřešení; ježto však nebylo tu kněze a nebylo lze ho
v brzku přivésti, vykonal svou zpověď veřejněshojnymi slzami
před dvorskými úředníky a ostatními služebníky, kteří ho
obklopovali plni hluboké soustrasti. prosil llolia za milost
a smilovaní, porouěel se pokorně do ran sveho Vykupih-le
a v lese vypustil duši.

El. Sv. Isidor, arcibiskup Sevillsky ve Španělsku, dal se
ve své nemoci, když cítil, že je.—il.velmi šlab a blízek smrti,
dověšli do kostela sv. Vincence. tlelě město se sešlo, aby při—
jalo jeho požehminí. Arcibiskup vynaložil všecky své síly, po—
vzbuzuje spláčem lid k dobrému. llkončiv svou řeč prosil dva
biskupy, kteří byli u něho, jednoho, aby ho oblěkl v roucho
kajicí, druhého, aby ho posypal popelem. 'l'akto vykonal ve
řejnou zpověď ze svých hříchů, prosil všechny přítomně za
odpuštění, a přijal od SVýCl'l bratří rozhřešení s takovou po—
korou, že celé shromáždění tonulo v slzách. Když konečně přijal
na tom místě poslední pokrm na cestu, vypustil duši.

4. tlnen šlechtic, () němž vypravuje ctihodny' Heda v dě—
jinách starěAnglie; byl od samotného krále povzbuzovali v lěžké
nemocí k zpovědi, než odpověděl: ».lestliže se uzdravím. pak
jistě; jen v tomto okamžiku nikoli, aby mně moji přátelé nevy
ty'kali, že jsem to učinil ze strachu před smrtí la 'l'o však nebyla
námitka velkodušná, ale spíše pošetilá; neboť se neuzdravil a
a zemřel bez zpovědi.
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3. Námitka.

Dátí se zaopatřiti ! _—nemolm se Ictomu odhodlat-í,
;:i'ípmlá mně lo těžkým ! Deset, dvacet let nebo ješte"
délejsem sejiž nezpovídal, nebo špatně zpovídal, a nyní
[r_i/chměl vyznati knězi všechna a mnohá i těžká svá
provinění, co si o mně pak pomyslí? Ach, nemo/m !
Musel bych se příliš stydět.

Vyvrácení. Milý nemocny'f Kež bys se byl raději dříve
styděl! 'l'enkráte, když jsi chodil, abys hříchem se snižoval
k zvířeti; když jsi se rozhodl z dítka Božího státi se nevol
níkem d'áblovým, tehdy kéž bys by'val naplněn hlubokým studem,
a ne nyní, když se žádá, abys otroctví hříchu opustil a se Opět
dědicem nebe stal! Jak? Ty bojíš se před knězem a stydíš se,
hí-íchy sve mu vyjeviti? Kdybys (» tom jen trochu uvažoval,
shledáš velmi brzy, že k tomu nemáš žádného rozumného
důvodu. Rci jen, můj mily', kdo pak jest zpovědník? Slyš!
Zpovědník jest člověk a to právě tak slabý, křehký. & hříšny'
jako ty; jest pokoušen jako ty; zhřešil a snad tíže hřešil než
ty, ktery' se máš zpovídati. »l'roč se styilíš vyznati sve hříchy'h
volá sv. Augustin, »ten jenž tě poslouchá, jest take hříšník
jako ty a snad ještě větší. .lest člověk jako já a jest mně ve
všem roven !& Krásně poznamenává sv. Chrysostom: ».*\ni an—
dělu, ani archandělu nebyla svěřena moc kněžská, ny'brž člověku.a
Proč to ? thlpovídá sv (')tcc: »proto, aby kněz pamětliv.svych
vlastních slabostí &hříchů se ukázal laskavy'm k hříšníku, tento
však aby byl povzbuzen k upřímné zpovědi.<<Hle, zpovědník tedy
není žádný anděl, před nímž bys se měl styděli, ny'brž hříšník
jako ty. l'íipushne však tako, že by byl mužem svatým, přece
bys neměl příčiny se báli; neboť jo—lisvaty, jest svaíy'm z mi
losti Iloží. llohu tedy bude jen děkovati, že ho nejmilostivěji
uchránil tak těžky'ch přestupků, jako jsou tvoje; lohem-Ii
opuštěn, pomyslí si, snad ještě větších hříchů _bychse dopustil,
než zbloudilé, však nyní kajícnč vracející dítko (líce nebe—
ského. .le-li však zpovi'edník hříšníkem jako ty, vzpomene si
na své vlastní hříchy a bude míti s tebou soustrast. Nebije—li
kněz denně v prsa svá, když slouží mší sv., 'd. nevyznává-li
veřejně, že jest hříšník? Nemusí se kněz právě tak zpovídatí
se ze hí-íehů jako ty'.J I'ročbys tedy měl se stydětí? () neboj se!
Ovšem zpovědník jest soudcem, ale takovým, který neodsuzuje,
nýbrž osvobozuje. Jest otcem, jenž nczavrhuje ztraceného, nepo
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slušného syna, nýbrž přijímá na milosl. Jesl lékařem, ale
ne lakovým, jenž pálí a řeže, nýbrž milosrdným Samariláncm,
klerý vlévá víno a olej útěchy do lvé raněné duše! Ale, řekneš,
milý nemocný, lo jesl všechno pravda; než, co si asi zpovědník
pomyslí, jestliže se mu budu zpovídali z mnohých a těžkých
hříchů, nebo dokonce mu odhalím lakové hříchy, jež jsem už
po mnoho lel zamlčel; nebude míli omně špalné mínění anebude
mnou pohrdali? Jislě bude mnou pohrdali! Chyba lávky, milý
příleli! Věz, že tě kněz ncbude podceňovali, nýbrž bude se
radovali z lvého návralu k Bohu. A čím vělší jsou lvé hříchy,
lím vělší jesl radosl kněze nad lvým obrácením. Buduje se,
že zlracený syn se opěl vrací k Bohu. Raduje se, že malo
mocný se očišl'uje. Raduje se, že zlracená ovečka Opěl jesl
nalezena. Víš, co si o lobě zpovědník pomyslí? Řeknu li lo.
Pomyslí si: lenlo hříšník má velkou důvěru ke mně, mně zje—
vuje svá poblouzení, jež by nikomu nebyl zjevil ani za slalky
celeho svěla; za lulo velkou důvěru chci ho odměnili a jemu
prolo v jeho bídě jíli vslříc jako pravý přílel a lěšilel, chci
inu ukázali cestu k míru, ceslu k nebi. Zpovčdník si pomyslí:
'l'cnlo hříšník dnes očišťuje své srdce, viz, lo způsobil Bůh
(Ž. 65, 2); velebcno budiž milosrdenslví laskavého ()lcc nebe
ského! Jak šlaslen jsem dnes, že jsem mohl lulo duši, klerá
lolik lel kráčela ve slínu smrli, vyrvali ďáblu azpěl ji přivésli
k Synu Božímu! Zpovědník si pomyslí: () hříšníku, jak jsi
šťaslen! Nyní náležíš opěl Bohu, nyní jesl li nebe ulevřcno,
nyní jsi opěl miláčkem Ulce nebeského, jemu náležíš, nyní
chci lě i já milovali! Zpovědník bude Bohu vroucnč dčkovali,
že svou miloslí lak podporoval slabého člověka, že mu pomohl
hrdinně proli sobě samému bojovali, sebe sama přemoci. llle,
příleli, lakové jsou myšlenky zpovědníkovy, proč bys se ledy
slyděl?

Sv. Pavel a sv. Auguslin oznámili ve svých spisech po
blouznění svá celému svělu, proč bys se ledy slyděl hříchy
snad menší skrylě vyznali? Není mnohem lépe, musili vyznali
své hříchy nyní skrylě před jedním člověkem, nežli jednou
v den soudný — veřejně u přílomnosli všech lidí, všech
dobrých i zlých duchů, u přílomnosli Boha nejvýš svalého?
Jak se budeš hanbili, vyplní—li se polom slovo Boží: »A ukáží
národům naholu lvou a královslvim hanbu lvou. [ pohančníni
lebe lrýznili budu a vyslavím lě za příklad“ (Nahum :l, a')»—6).
Kéž bys prolo mluvil jako sv. .-\uguslin : aNezakrývaljsem, nýbrž
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odkrýval, abys ty zakryl. Nezastíral jsem, abys ty př—ikryl.
Neboť jestli-že člověk tají, Bůh odkrývá; člověk-Ii na sebe ža—
luje, Bůh odpouští.< Nemocný křest'ane! llej povolati kněze a
vykonej upřímnou zpověd. Nechtíti se ze studu zpovídati jest
pí'ecliovavati ve'svěm srdci jedovaté hady1 kteří tě mohou
každého okamžiku učiniti nešťastným na věky, kdežto odstra
níš—lije, způsobíš si nejen na věčnosti, nýbrž i zde na zemi
sladkou útěchu a radost, jak uvidíš na těchto příkladech.

Příklady.
]. Svatý arcibiskup Antoninus vypravuje, že mlada jedna

osoba upadla do hříchu, z něhož styděla se vyzpovídati. Mučena
výčitkami svědomí jde do kláštera s úmyslem zkroušenč se.
tam vyzpovídat a učinit pokání. Avšak i tu styděla se vyznati
z hříchu, žila však tak zbožně, že ji zvolili za [')f'etlStaVGIIOII.
Brzy potom upadla do nemoci; nyní máachce se vyzpovídati,
avšak i tu zavírá ji lichý stud ústa. blíží se smrt, již při—
padá na ni smrtelný boj, chce se zpovídati, avšak hle! smysly
se nyní matou, nemůže se vyznati a ———umírá. Pro její ušlechtilý,
kající život klášterní sestry nepochybovaly o jejím Spasení;
avšak co se za pokoj její duše modlily, ukázala se jim ne—
šťastná a pravila: »Pí'estaňte se za mne modlili, nebot jsem
zavržena, poněvadž jsem ve zpovědi zamlčela hříchla

2. V Mayenne žil proslavený lékař ve velké vážnosti, ale
byl bohužel lhostejný křesťan. tlnemocnčl nebezpečně a nikdo
se neodvážil ho povzbuditi, aby si zavolal kněze. Biskup (.lhe—
verus byl právě v městě, a když slyšel () stavu nemocného,
šel nevolan k němu. Mluvil k němu něžnou“ láskou, aby se
smířil s Bohem, a docílil skutečně toho, že ho nemocný prosil,
aby slyšel jeho zpověď. Když se tak stalo, nemohl nemocný
potlačiti svou radost a z hloubi srdce dojat děkoval biskupovi.
Ač dříve smutný a nepokojný, byl nyní zcela vesel a pokojný
& stale až do smrti děkoval Bohu za štěstí svého obrácení &
Pána Boha velebil.

El. l\' svatému Františku Sťtlesskómu přišla jednou k zpo—
vědi paní, ktera vypovč—„děvšisvůj život stavu jejího nehodný
na konci pravila: ».lak se však, miloný otče, budoucně před
Vašima očima objevím ?e ».lako světicela odpověděl světec.
»Budete mě však za ni pokládati proti svému vědomí &
svědomí.<< »Nikoli, nýbrž s vědomím a svědomímc, odpověděl
světec. ».lak jest to možno ?< ptala se. »Co ve světě předcházelo,
slyšel jsem mnohé,“ vysvětcoval světec, »z veřejné pověsti a
nebylo mně neznámo; bolelo mě to velice, že tím Šůh byl
urážen, i že tím trpěla Vaše dobra pověst, které jsem nemohl
hájiti. Nyní však, poněvadž vidím, že jste se opravdovým po—
káním s Bohem smířila, mám v rukou prostředek Vás hájiti a
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to jak proti zlym duchům tak proti lidem, a mohu se mocně
postavili proti všem zlym řečem proti Vamx »Avšak, milený
otče,<< odpověděla, »sti-an n'tinulosti budou lidé mluvili jen
pravdu.<< »Nemusíte se,< odpověděl, »od zbožný-ch ničeho 0le—
vati. A co se týče reptání l'ariseů, bude Váš hajiti Ježíš Kristus,
jako hájil kajicíMagdalcnu.< ».\však<<,pravila dále, »cobudeto
si sám o mé minulosti mysliti? »Nic,.< odprwěděl svaty', »neboť
nehledě na to, že to není dovoleno, jak měl bych v myšlenka'tch
obirati se něčím, co jest zapomenuto, zničeno a před očima
lšožíma vyhlazeno. A jak bych také mohl na nic mysliti, leda
snad, že bych vůbec nemyslel? Nermutte se proto, co bych
mohl mysliti. Neboť co pro Vás a o Vás myslim, směřuje
k chvále Boží. Všemi svými myšlenkami chci oslavovati tuto
chvíli s anděly, kteří se. radují z obrácení Vašeho srdce.: (lsoba
tato vypravovala to potom jedné příbuzné, kteréž jeji dřívější
způsob života byl neznám, a ještě. připojila, že světec při tom
proleval bohaté slzy, a když mu pravila, že pláče jistě nad
ohavnosti jejich neřesti, odpověděl; »Nikoli! pláči radosti nad
tim, že jste povstala k novému životu milosti !(

4! Námitka.

Dáti sc zaopatřit ! — Jest na to ještě čas, nemoc
má není ještě tak povážlivá ; nejsem tak nebezpečněnc
mocen. Později, zhorší—li se má nemoc; později, ?) ÍtO
(l'inn smrti se vyzpovídám, zcela jistě,: bez zaopatření
nezemrn !

Vyvráceni. Později ! — pravíš, mily' příteli; avšak jak mnozí
pravili jako ty: »Zítra, později,: a nedočkali se leč soudu a
věčnosti! Potom, praviš, zhorší-li se můj stav, budu se zpo
vídati; což však jestli tě smrt překvapí náhle, jako onoho mla
díka v Paříži, o němž se vypravuje toto: Ilorlivý Eusebius
z Nieremberga přednášel jednou, abychom v čas pamatovali
na smrt a že je potřebí křesťansky se připravovati na ni.
A mezi řeči pravil: Poslyšte příklad, jak pravdivá jsou slova
našeho Spasitele, že smrt přichází nenadále jako zloděj v noci
a naučte se, každého času na smrt by'ti připraveni. .Ieden
jínoch v Paříži rozhodl se jíti do kláštera a měl přítele, kte—
rého chtěl přemluviti, by ho následoval. Ten mu odpověděl:
»Dřive zůstanu ještě tři roky v Paříži, abych se stal mistrem
svobodných umění; potom ztrávím čtyři léta na hoře Pessulano,
abych se stal mistrem umění lékařského a pak po pět let budu
v Bononií poslouchat práva, abych se stal učitelem prav. Tc—
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prve potom vstoupím do řádu.“ A s těmito Slovy šel na lož'e.
Když příštího rána volal ho jeho přítel ke čtení, byl již mrtev!
Neměla by tě tato náhlá smrt pohnouti k přemýšlení? .Ie-li
tve tělo nemocno, spěcháš ihned zjednat mu pomoci a pro
středků k spáse tve duše potřební— cla-ceš obmeškati a odklá
dati? Kolik lidí myslilo jak ty, avšak hle! než to pomyslili,
byli smrtí překvapeni. Je-li hodina smrti nejistá,- jsme-li stále
v nebezpečí, že budeme její. kosou zasažení, neplyne z toho, že
musíme by'ti stále připraveni? Proto tak nalehavě k nám
všem volá Ježíš: »lšdětež tedy, poněvadž nevíte, v kterou ho—
dinu l'án přijde; (Mat. 24, lyž.) Později, pravíš, jestliže se
můj stav zhorší, přijmu sv. svátosti. Ú, pošetilý člověče, ne
chceš tedy pohlédnouti do svého svědomí dříve, nechceš iny—
sliti na polepšení života dříve, než až ti dají na srozuměnou,
že hrozí tvěmu životu krajní nebezpečí. Vykonáš potom toto
důležité dílo klídněji a lépe než nypí, kdy ještě tak umdlen
nejsi? Věř mi, hodně přijetí sv. svátostí, zejména vykonání
dobre zpovědi, jest věc velice důležitá, na níž závisí věčná
spása, jež nevykoná se v několika okamžicích a k níž žádá
se příslušný duševní stav a příprava. licí mi„ jaké to bude
pokání, chceš-lí se teprve tehdy zpovídati, kdyrjiž sotva budeš
moci inluviti? Bude taková zpověď, která se koná často ve
spěchu a největším zmatku, s hrůzou a vzdycháním, bez právé
lítosti a dobrého úmyslu, Bohu příjemná?

Sv. Augustín popisuje nám v tom ohledu stav nemoc
něho, ktery pokání velice stěžuje. Slova jeho jsou: »Čiňte po
kání, než smrt, tato nepřitelkyně přirozenosti, vás zastihne.
Neboť upadnete-li v krajní nemoc, bratří, jak těžko vám bude
vzbuditi lítost a bolest nad spáchany'm 'zlem a opomenutým
dobrem. .lak také může býti jinak, když všechna mysl odnáší
se tam, kde jest bolest? Nebot' tělo pociťuje bolesti, trest činí
úzkostlivym, poněvadž smrt se blíží. Vstupují dítky, které otcové
milovali nad míru, pro něž vidí se zarrženými, s temny'ma
očima na ně hledí otcové, se slzou v zraku pohlížejí na ně
ženy; svět dává jim ještě naději; ďábel, aby nelitovali svy'ch
hříchů, jim pochlebuje a dává nemocným dobré ujištění; tělo
doufá, že se uzdraví, rodiče s nimi souhlasí a baví je marny'mi
řečmi, ano i kněží lichotí jim třebas neméně a tak umírají
bohatí — pro peklo.» »Ubožáku není dovoleno,: tak pozna—
menává o takových nemocny'ch sv. Bernardín ze Sieny, »pře—
myšletí o svých hříších, ani spasítelně spořádati stav a konec



132

svého života. Není tedy radno s obrácením odkládati; jednej f
dle mudrce, který učil: »Číňte pokání a obraťte se den před
svou smrtílc Žáci jeho 50 ptali: »Ví-lí pak člověk, kdy umře'Ra
Mudrc pravil: »Tím spíše at obrátí se již dnes, poněvadž snad
již zítra zemí-ec Obrat se dle toho i ty ještě dnes a dej se
zaopatřitj, aby se ti nevedlo jako těm, které pan pozval k ho
stině, neurčív jim čas. Rozumní ozdobilí se slavnostně a po
sadili se před bránu domu; pošetílj pak pravili: jest času ještě
dosti, než bude hostina připravena. Náhle objevil se pán a ptal
se po svých služebnících; moudří přistoupili ozdobení a směli
se posaditi, ti však, kteří byli v rouše nečistém, byli zpět po
sláni a potrestáni od rozhněvaného pána. Obrat toto vypravo
vání na sebe; nechceš-li také ty od krále věčně. slávy jako
ničemný služebník býti trestán, musíš stále na jeho příchod
býti připraven a očístítí proto svou poskvrněnou duši bez od—
kladu zkroušenou zpovědí. Neposlouchej hlasu svého nepřítele,
který tí pokrytecky našeptava: Není nebezpečí, nezemřeš ještě,
i jiní nemoc tu šťastně přestali, ty sám byl jsi již touto ne
mocí zastižen a t. d. Hle, se slovy: »Nezemřetev uvrhl had
první lidi do záhuby a právě téhož klamu užívá satan i nyní
při mnohých nemocných, aby zemřeli bez zaOpatření ». tak
aby jejich duše zahynuly!

Příklady.
]. Jeden mladý člověk opomíjel z nedbalosti svě nabo

ženské povinnosti. Víru si však ještě zachoval, í pravil: »Budu
se zpovídatí později; pro vše na světě nerad bych bez svátosti
zemí—eh Vážně onemocněl. Jeho matka hovořila k němu o jeho
duši, o knězi, o zpovědi. .. ()n však váhá, odkládá. Zlo se
horší. Konečně se rozhodl. Spěšně šli pro kněze; byl večer.
Kněz byl príwě zavolán k jinému nemocnému. Uplynulo něco
času, co ho hledali; konečně ho našli; I pospíclní s největší
rychlostí. .. Ale bylo již pozdě ! . . . Rozhodný okamžik se u ne
štastníka dostavil; právě byl v hrozne zoufalostí zemřel!

2. Zbožný jeden venkovan cítil se nemocen a prosil své
domácí, aby mu povolali kněze. Tito váhali, poněvadž neviděli
žádného nebezpečí, ale nemocný stále prosil, až mu učinili po
vůli. Kněz přišel &divil se, když viděl nemocného seděti ustroje
ného na lavici na pohled zdraveho. Udíven se ho tázal, proč si ho
povolal, když, jak se zdá,.nic mu neschází. »Nedívte se, velebný
pane,< pravil venkovan; »cítím se churav a poněvadž jste daleko
vzdálen, bál jsem se, že bych mohl zemřít, aniž bych se s Bohem
smířil. Proto bych rád nyní, kdy ještě mám dosti sil a rozumu,
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svatosti se zbožností co možná největší přijal, a prosim vas,
byste mi k tomu pomohl.a Kněz splnil mu rád jeho prosbu.
l):tvaje tím dobrý příklad všem, přijal venkovan sv. svátosti a
ještě té nocí byl mrtvolou! Kdyby byl nemocný se sv. svá
toslmi odkládal, jak by se mu bylo vedlo ? Neodkládej ani ty
v čas s Bohem se smířit! '

5. Námitka.

Dáti se zaopatřil ! — Nač to? — Bůh,je milosrdný
a laskavý (Moc, který mé, dítě své, jistě nezam'lme !
Vy/konámpokání v srdci ; vyzpovídám se Holm ; jeho

poprosím za odpuštění a on mi odpustí, neboťBůh jest
příliš dobrý, než aby mě zkroušenélao zam-hl!

Vyvráceni. Víš, milý příteli, kdo tak myslí a mluví?
I'ovím ti to. .lest to řeč oněch lidí, kteří žijí jen dle svého
vlastního náboženství, jež si sami vytvořili; zpovědi opomíjejí
a sv. svatosti po léta nepřijímají, vše skládajíce na milosrden—
ství Boží a slabost lidskou. l'o leta žijí v cizoložství, soulož
níctví a jiných hříších; těžké hříchy ty pokládají jen za lid
skou slabost, kterou tak dobrý a milosrdný Bůh zcela jistě
slabým lidem odpustí, jestliže přece v srdci chyby oplakají atd.
Zcela jinak však mluví církev katolická, kterou založil na
zemi Ježíš Kristus, Syn Boží, v níž uložil sve učení a která
stojíc pod jeho stálou ochranou, nemůže se mýliti. »,Neříkej
mi nikdo,: tak mluví církev ústy sv. Augustina, jednoho ze
svých nejznamenitějších učitelů, »konam pokání v srdci, vy
znavam všecky své hříchy před vševědoucim Bohem; vyznávam
se jen tomu, který mě viděl, když jsem hřešíl; své hříchy
zjevují jen tomu, který mně odpouští. 'l'o neStačí, musíš se
uteci k svatosti. Snad tedy nadarmo pravil Kristus k apo
štolům & jich nástupcům: »Kterým odpustíte hříchy, odpouštějí
se jimla Snad byly klíče církví dány nadarmo? Tak se Božímu
evangeliu posmívúme! (ltevři svá. ústa před knězem; to jedině
po spachanem hříchu brána k ráji. Skryješ—li se a nebudeš—li
se zpovídati, budeš bez zpovědi zavrženla Ciň, cokoli chceš,
rozdej své jmění chudým, postí se denně () vodě a chlebě,
modlí se, jak dlouho a kolik chceš, prolcj proudy kajících
slz, — nemáš-li však opravdové vůle ústně se vyzpovídat, vše
ono ti ke spáse nic nepomůže.

Jest &zůstane katolickou a nepochybnou pravdou, jak již
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při 111.naučení bylo ukázáno: Svátost pokání, je-li k ní příle—
žitost, nebo není—li této příležitosti, Opravdová vůle se zpoví—
dati, jest každému, kdo po křtu těžce zhřešil, k spáse nulná.
Nebo se domníváš, milý příteli, že se upokojíš a proti trestající

. ruce Boží zajistíš tím, že peklo popřeš? Uvaž jen, zda to není
největší pošetilostí, věčné radosti připustiti, avšak věčné tresty
chtíti pepříti? Bylo by přece pro hříšníka daleko rozumnější,
obávati se věčných trestů pekelných, než doufati ve věčné rzi
dosti nebeské. Ze strachu má hříšník prospěch, lepší se, aby
ušel peklu; avšak v naději na nebe žije odvážlivé dále ve
svých hříších a nachází na konec svou odmenu v pekle. Kdo
by se také namáhal hledati nebe a dobrými skutky si je za—
sloužiti, když bychom mohli rozkoše světské požívali, aniž
bychom se trestu obávali? Nač tedy náš Spasitel pravil: »Ne—
budete-li činit pokání, všichni zahynetem liůh jest ovšem ne—
konečně milosrdny'm a v nebi jest veliká radost nad hříšníkem
v pravde pokání činícím; avšak jak veliká jest radost v nebi
nad obrácením hříšníkovým, tak bolestno by bylo pro anděly,
kdybys chtel ve svých hříších zůstati a spoléhaje na milosrdenství
Boží řikatí, 'že přišli již vetší hříšníci do nebe než ty, nebo že
není při tvé nemoci nutno utéci se k svaté zpovědi. Chceš ve
své smelosti toho se odvážiti, bys llohu odporoval:J Přijal-li
Bůh ony veliké hříšníky do nebe, stalo se to teprve potom,
když s jeho milostí spolupůsobíli a pokání činili. .lsou-li však
větší hříšníci v nebi než—lity, jsou za to i mnozí v pekle,
kteří“nespáchali tolik zlého jako ty.

Viz! Bolestnou nemocí dává ti nynímilosrdny' lšůh nejlepší
příležitost k pokání; každy' okamžik tvého života jest velice
důležity! Můžeš s pomocí Boží státi se v jednom dni zkrouše—
nym kajícníkem & je-li tvá lítost Opravdová a vážná, i svatyni.
'l'u musíš všeho použiti, co jestvetvé moci; nadeji svou ovšmn
musíš skládati na Božské milosrdenství, na zásluhy Ježíše Krista;
avšak s touto nadějí musíš Spojíti také upřímnou azkroušenou
zpověď. Hle, pak tvé doufání není smělostí, ny'brž dětinnou du
vérou, jíž se Bůh“ctí, tak jako nedůvěrou je zneuctíván. lx'ež
bys proto vždy pomyslil: Bůh jest dobrotívy' a milosrdný Otec,
jenž rád odpouští. Pomysli však také a rci: Bůh jest nejvy'š
svatý a spravedlivy', nenávidí nekonečně každy' hřích, trestá
každou urážku jemu učiněnou, nečiní-li človek pokání. l'roto,
mily příteli, slyš a následuj laskavého povzbuzení moudrého
Siracha: »Nepřidávej hříchu k hříchu! A neříkej: b'milování
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l'áně velike jest, smiluje se nad množstvím hříchů mých. Nebo
milosrdenství i hněv rychle. přicházejí od něho, a na hříšníka
hledí hněv jeho. Neprmllevej obrátiti se k l'áuu aniž odkládej
den ode dne! Nebo náhle přijde hněv jeho a v čas pomsty
rozptýlí sex

Ano, milý příteli! Ilůh je milosrdný, avšak jestliže hříšník
Božské shovívavosti vzdoruje a milosti sluchu nepopřávz't a ne
obrací se, tu mění se shovívavost Boží ve spravedlnost a ne—
zřídka nejstrašnější tresty lložske pomsty přicházejí na nekajíeí,
jak uvidíš na následujících příkladech.

Příklady.
l. Na Sicílii žil bohatý obchodník, jenž měl s lehkomyslnou

osobou druhého pohlavi hříšný poměr. 'I'u navštívil ho Ilnih
těžkou nemocí, aby mu otevřel oěi. Na ll:llt"|lil\'t)ll domluvu zpo
vědníkovu kázal one osobě odejíti z domu a slíbil, že se obrátí.
Avšak sotva že sv pozdravil, vzal ji opět k sobě. llrzy potom
povstala mocná. bouře na moři, na němž se sní na jedné lodi
nalézal. Loď se rozkotala. Ale měl se svou hříšnou Společníci
štěstí, že se mohl uchopiti prkna. Plavali oba několik dní na
bouřlivém nioři, vzbudili lítost &bolest nad svými hříchy, slíbili
llohu, zachrání-li je, že se ihned rozejdou a že učiní přísně
pokání. 'l'ak přišli šťastně na zemi. rozloučili se skutečně. Avšak
po ní.—kolikadnech, když hrůza je přešla, vyhledali se opět a
žili zase jako dříve. Konečně navštívil ho lšůh nebezpečnou
nemoci. Lékaři ho měli za ztracena. Nyní dal si povolali zpo
vědníka a lehkou ženštinu bez milosrdenství vyhnal z domu.
'l'akt'- slíbil llohu a zpovědníku všechno a tento myslil, že to
myslí vážně.: všichni radovali se nad jeho obrácením. Když se
však v několika (lnech'nenloc zn'iěnila a lékaři mu řekli, že
nebezpečí pominulo, dal si ihned k sobě onu dívku povolali,
prosil ji za odpuštění, že ji od sebe zapudil, a v tom, co jí
|mdával ruku byl mrtev.

2. Svatý Řehoř Veliký vypravuje ve čtvrtě knize svých
řeěí zvláštní věc za času jeho se přihodivší, jež by měla hrůzou
naplniti duši, která jest ve stavu smrtelného hříchu. llohalý
muž, jmenem (_Jhrysacrius, žil již dlouho v divoké nevázanosti.
»llyla to duše,: praví světec-,c lpící docela na hroudě zemské a
všecky její náklonnosti byly rozděleny mezi lakqu a hýření.:
.leho prosto|nišnosti unavin konečně lšoží shovívavost, i byl
stižen nemocí, která ho nepozorovaně vedla k smrti. Dříve
však, než jeho duše se oddělila od těla, otevřely se následkem
Spravedlivého trestu Boha, který chtěl tohoto hříšníka již na
tomto světě potrestati, náhle jeho oči a on viděl kol svého lože
množství hrozných postav. S námahou pozdvth ještě svůj umí
rající hlas, aby v úzkosti svého srdce povolal ku pomoci svého



136

syna Maxima. »Maxime,'synu můj,: volal chvěje se. Maximus
ihned přišel. »MilýMaximela pokračoval nyní umírající, »rozpomei'i
se přece, že jsem ti vždy jen dobré prokazoval! Vezmi mč pod
svou ochranu proti hrozným postavám, které mě se všech stran
obklopujile Na tento křik nemocného sbehla se celá rodina.
Nadarmo všude hledí; strašné postavy ukazují se jen očím ne
mocného; okolostojící nevidí než hrůzu nešťastného hříšníka
Docela pomalu vyskočí tu Chrysacrius na svém loži a snaží se
těmto prudkým mukám uniknouti. Brzy obrací se k okolo
stojícím, brzy ke zdi. .-\však všude vidi Cosihrozného. Konečně
počne ze vši síly křičeti: »Klid! (ldložím to! až zítra ráno.“
Avšak za tohoto křiku vypustil nešťastník ducha.

O. Námitka.

I.)át'i se zaopatřtt ! — Ušetřte mne s takovými po
šetítostmi ! Jsem osvícen světlem osvěty a smrt a peklo
pro mě dávno ztratily hrůza ! Vše je náhoda : není
žádné/to ředitele světa ; náboženství jest jen vynález
chytrých zákonodárců! Mým Boltem jest rozum ; ne
nnt'te mne, byc/t se řídit (tte ohmezených pojmů lián
nevzdělane'lto !

Vyvráceni. Mily příteli! Snad se ještě pamatuješ ze svého
mládí, že jsi jednou slyšel něco o proroku .Ionašovi. 'I'ento ne—
poslušen jsa rozkazu Božího, utekl na loď, aby se plavil do
'l'arsu. Bozhnčvany Bůh vzbudil mocnou bouři a celé nebe
ukázalo se v ohni. Vlny včtrem .zmítane mocnč bily o loď a
vše hrozilo brzkou záhubou. lx'ormidelnik, veslař, cestující,
všickni jsou hrůzou přestrašeni před smrtí již již hrozící;
všichni se obracejí k Bohu, všichni volají k nebi o záchranu a
.lonaš, pravě proti němuž Bůh vzbudil hroznou boni-i, .lonaš
ležel v dolejší části lodi a Spal. .lonáš jest sam ohrožen a Jonáš
jest samojediny, ktery spí. Jako .lonaš při nejhroznňjším ne
bezpečí, tak spíš i ty, hříšníkn, jemuž pomsta Boží hrozí!
Zbožna tvoje manželka, tvoje dítky, tvojí přátele pozdvihují
ruce k nebi, k tobě, abys -byl zachráněn; avšak ly neslyšiš
jejich úpění, jejich prosby, abys se přijetím sv. svátostí s Bohem
smířil; nebot“ spíš hrozným spánkem hříchu, jsi zatvrzelým
nevěrcem; a u takovy'ch lidí jest často všecko pí-imlonvaní,
každé poučení marne, jest. to, jak pravi pismo sv., jako když
někdo mluví ke spícím! (Ecel. 22, t).)

Jsi slepý a ve své slepotě nevidíš světla, které ti ukazuje
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cestu k záchraně; proto praví žalmista: »Nevěděli toho, aniž
tomu srozuměli, chodí ve tměa (Žalm 81, b.) A tato slepota
rozumu jest Spravedlivý trest Boží za mnohé prostOpášnosti,
kterými jsi se provinil. Nechtěl jsi v smělé zpupnosti poslou
chati Boha, proto vyplnilo se na tobě slovo Páně, které praví
ústy Mojžíšovými: ».lestliže pak nebudeš chtíti poslouchati hlasu
HOSpodina Boha svého, abys ostříhal ho a činil všecka při
kázání jeho, raní tebe Hospodin pominutím smyslu i slepotou;
a přijdou na tebe všecka zlořečení tato a stíhajíce zachvátí
tebe, až zahyneš.: (5. Mojž. 28, 15.28. 4:1) llyla_by tedy marná
práce, kdybych se chtěl namáhati, přesvědčiti tě o lepším;
neboť: »Nevěrec,c praví Massilon, »jest člověk bez mravů, bez
spravedlnosti, bez charakteru, klerý nezná jineho pravidla než
své žádosti, jiného zákona než své hříšné náklonnosti, jiné
uzdy nežli bázei'i před autoritou, žádného jiného lšoha než sebe
sama.c 'I'o, proč nevěrci praví: »Není Boha, nebudu mu sloužitlc
ukazuje dokonale jejich život. 'l'vrdá mysl takového zatvrze
lého, nevěřícího hříšníka může ještě býti pohnuta k pokání
jen milostmi mimořádně velikými, které mocí skoro neodola
telnou působí na srdce lidské. Ponechávám tě tedy velikému
milosrdenství Božímu a nebudu se namáháti tě přemluviti,
všecky tve pochybnosti a námitky vyvraceti, nýbrž jako věrný
přítel chci lě jen varovali před záhubou, na jejímž okraji nyní
stojíš, a upozorniti tě proto na smutné následky, zůstaneš—li
zatvrzele ve své nevěře. Slyš jen hrozící hlas lšoží: »Na člo—
věka, kterýž tvrdou šíjí pohrdá tím, jenž lid kárá, náhle přijde
zahynutí: a nebude míti zdraví.: (Přísl. 20, l.) Jestliže také
ty zatvrzele pohrdáš tím, který tě nyní nemocí kárá, co můžeš
potom doul'ati'.J 'l'o-li bys chtěl, pak bys byl i ty jedním
z těch, k němuž sv. Pavel takto praví: »Ú plný vší lsti a vší
chytrosti, synu ďáblův, nepříteli vší Spravedlnosti, nepřestáváš
převraceli cest Páně přímýclm (Skutky apošt. 13, H).) Vyplnilo
by se na tobě slovo .ležíše Krislá, Syna Božího: »lx'do neuvěří,
bude zatracen.<< (Mar. 16, Id.) llle! to jest to veliké, hrozné
slovo, které Ježíš, jindy tak mírný a dobrotivý Spasitel, vy
slovil, aby nás varoval, a které se'zájiste vyplní, nebot: »Nebe
a země pominou, ale slova l'ánč nepominoux (Mar. 13, Bl.)
»Smrl. hříšníků jest nejhorší; (Žalm 33, 33), praví proto právem
Duch sv. 'l'resl. tedy„ věčný trest na tebe čeká, budeš—lidále
odporovali Iluvhu sv. a jestliže se sv. svátostmi s Bohem ne
smíříš. Avšak ty sám již nyní na bolestném lůžku nemocných
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cítíš kárající ruku rozhněvaného Roha. Jen trochu uvažuj
o svém nynějším stavu a shledáš, že nevěra činí člověka velice
bídným. »Nevěra,< píše jeden křesťanský spisovatel, »čini ze
svých přívrženců nejbojácnější lidic

Dějiny nám praví, že nevěrci nic není svatým; proráží
všecky hráze, které se mu staví v cestu. .ležto varovný hlas
svědomí se v něm již neozývá nebo ozývati se nemůže, jde
ve svém pustošení, kam až jeho rámě dosáhnouti může. V sobě
samém nenalézá žádné blaženosti, proto hledá ji mimo sebe,
brzy v nádherném pí'íbytku, brzy v drahých šatech, brzy při
dobrém stolu, v ohnivých nápojích, v měkkých postelích nebo
v jiných požitcich, až konečně smrt vytáhne oponu, za níž ho
čeká smrt a věčnost. Co pomohou nevěrci jeho pochybnosti,
až smrt na něho zakýrá. Co může ten doufati nebo očekávati,
který nevěřil nic'.) A co může nešťastník cítiti, jestliže při po
myšlení na onen svět bezmezná prázdnota se na něho šklebí,
jeho rozum se ztrácí v nekonečnosti & jeho pocity na něho
vždy s novým pochybováním dorážeji? Nepřijde-li tu tako—
vému nešt'as'tníku sv. náboženství na pomoc, klesá vždy hlouběji
ve své černé nevoli a opouští teprve ve smrti své pochybnosti,
aby je zaměnil za ještě hroznější. Nyní, v nemoci, jsa věčnosti
tak blízký, si ovšem myslí: (Jo mi prospívá vysoké důstojenství,
které. nyní musím opustit? Co mi pomůže me bohatství, jež
nyní přijde do cizích rukou? Co mám z oněch obětí, které
jsem přinesl světu, z něhož nyní musím odejít? 'l'ak leží &
vzdychá zavržený na smrtelné posteli, že ho smrt svou kosou
zasáhne. S hrůzou pozoruje, že byl na světě jen krátkou ná—
vštěvou a že důležité poslání, pro něž ho Bůh na svět poslal,
nechal zcela nevykonáno. Místo aby svého ducha uzpůsobil
pro věčnost, zůstal nečinným, hrál si s prachem a cítí nyní
s bolestí, že vyšší moc mu bídnou jeho hračku odejme. Při
stoupi—likdo však k lůžku nemocného zatvrzelce, jakou útěchu
může mu dáti? Člověk, jemuž bylo vždy k posměchu činiti
násilí zvířeckým vášním, který to nazýval pošetilostí, pro ctnosti
zříci se smyslné rozkoše; jak může býti od někoho upokojen,
kdy má s životem ztratiti vše? Ach, jak uboze, nehodně, bídně,
nevyplniv svůj život leží takový na loži smrtelném! Jaký to
stav! .laká vyhlídka do věčnosti, kde člověk bude jen žíti, co
v životě se|!

.Iak, milý příteli, nejsi i ty v podobném nejvýš smulném
stavu? Buď přece jednou upřímný k sobě samému! Ille! tvá
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vědychtivost vedla tě snad až k oblakům, abys dráhu hvězd
vyměřil, až na dno mořske, abys jeho hlubiny vyzkoumal, do
lůna země, abys její nitro probadal; jen své nitro, své svědomí
jsi ne|_irohledal a žil jsi bez Boha, bez viry, bez náboženství;
avšak nyní udeřila hodina, kdy i do svého srdce máš na—
hlédnouti! Ú věř mi, že nemoc, je—lidlouhá a bolestná, může
i nejzatvrzelejšího přivésti k přemýšlení, k lítosti a polepšení.
.lsou chvíle a jednotlivé okamžiky v nemocech, kdy nemůžeme
vážnou myšlenku na. svůj minuly život nikterak ze své duše
vypudili. „Vniterny' soudce, nepokojné svědomí se probudí a
při|mmína nam naše přestupky, kterých jsme dříve nedbali.
Hlízka smrt, ubývaní životní sily nam praví, že budeme ještě.
málo jen dní žíti, a s očí spada nám rouška a milosrdenství
Boží popřava nam nahlednouti do našeho srdce a my pak
vidime, v jakém nebezpečenství naše duše je. Neměli bychom,
když toto nelmzpečenství vidíme, spešně usilovati o to, abychom
tomuto nebezpečenství unikli? Ilci mi, kdyby te zkušený sta
vitel ujistil. že dům, v němž bydh'š, se sesuje, zůstal bys bez
strachu ještě dole v tomto domě nebo mohl bys se v něm
radoVati'.J Illel v takovem nebezpečmm stavu se právě na—

Nemoc tvz'ijest stavitel, který ti praví, že tvůj dům,
tve tělo v nebezpečí jest a každého okamžiku hrozí sesutim.

.Iest tedy na. ':ase, abys se ohledl po jiném obydlí; nebot' jest
od íloha ustanoveno, že musíme tento pozemský dům, své tělo,
opustiti, když naše duše mai odejiti do domu věčnosti. 'l'ento
dům má však dva příbytky; příbytek věčného pokoje a stále
radosti a příbytek večneho zármutku. llokud žiješ, můžeš voliti.
Že nevěrou & nekajicnt'isti se Človek vrha do vččne zz'thuby,
prave jsi slyšel, co budeš tedy nyní konal.? l-lle! neseš již
smrt ve svem nitru, již cítíš každodenní ubývání svých sil a
přes to, že smrt. je tak blízka, nechtěl bys mysliti na |;iří|.iravu
k blažene smrti? Protož, nemocný hříšníku, budí—li ti'- milost
Boží z tve nevěry, nevahej a vrat se, vrat“ se ku Kristu. 'l'čžce
jsi zhřešil. avšak nezmalomyslni; nebot .ležíš také za tebe na
kříži se modlil: »Olče, odpust jim !<<Ježíš i za ty se modlil, kteří
ho usmrtili, a snad mene by učinil pro tebe, když bys hříchů
litoval a k němu se vrátil? Ano, .ležíš omlouval i své vrahy,
an připojil: »Nebot' nevědí, co čini,c a myslíš, že tě meně'
omluví, jestliže bys se bil v prsa jako onen setník při ukřižo—
vaní a Ukřižovaného jako Syna Božího vyznal a za urážky ho
zkroušenč odprosil? Nenech se tedy omámiti řeči oněch bez—

eliázíš.

\
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božníků, kteří se snad budou tvěmu obrácení vysmívati a. ří—
kati: »K čemu to! Není ředitele světa! A je—lillůh, pak se
zajisté o jednání lidské nestará. Smrt jest rozklad lidského
těla! Křesťanství se přežilo, obsahuje mnoho věcí, které s výroky
rozumu nelze spojili atd. Víš snad, milý příteli, proč tito lidé
rozumáři, kteří často tak mluví, jakoby neměli žádněho rozumu,
taková tvrzení uvádějí? — llle! to praví jen proto, že cítí, že
by pro své ohavné skutky ze všech smrtelníků musili býti nej—
neštastnější, je—livševědoucí a'Spravedlivý vládce světa. Avšak
i pro ně přijde hrozný čas, kdy víra v Boha, mstitele jich hříchů,
bude se jim neodolatelně vtírati. O blázni! neclitějí'věřiti, po.
něvadž oni, tvorově, nemohou pochopiti a vyzkoumati nevyzpy
tatelná tajemství l'loží. () kéž by se tito učení synové přírody
jen svého neučeného ošetřovatele ptali, ten by jim ihned odpo
věděl: »Věřím v toho, který přírodu stvořil, a věřím, že nic
nepovstalo samo ze sebe ;' neboť to by byl ubohý šíih, který
by nemohl míti tajemství, která by inejvětší rozum jeho tvorů
přesahovalaa Proto, milý příteli, neposlouchej řečí bezbožných
a střež se, bys s ješitnou \'šetečností chtěl se ve. věcech víry
tázati, proč to 'tak a ne jinak jest. Může snad člověk z prachu
učiněný vstoupiti před trůn lloží a tázati se 'l'víirce na jeho
divy? Věřte jen, pravil .ležíš, včřte jen, a budete činit větší
divy než já Netrap se tedy, milý příteli, neužitečuým zkoumá—
ním tájemství, k němuž teprve na věčnosti jest klíč. (Jo pro—
spívá hloubání, kde bys měl jednáti? .-\ k čemu (chceš trápili
se pochylmostmi, v nichž západáš vždy hlouběji á hlouběji a
cíle nenalezáš, při němž bys mohl spočinouti a říci: dosti jest.

Ú, milý příteli, uč se přece znáti Všemohoucího Stvořitele
nebes i země a věř v něho! liůvěřuj v něho, pak budeš ho také
v brzku milovati dětínnč. Stokrát. & tisíckrát již lidé, kteří po
léta nevinně. a ctnostně žili, odstoupili od lloha a vrhli se do
propasti hříchu a právě tak stokrát a tisíckrát kráčeli již lidé
po cestě zkázy, a milostí lloží, bez níž ničeho nemůžeme pro
život věčný, se obrátili a zasvětili poslední dni života Sveho
ctností a lásce Boží. l-Ile! až do této chvíle čekal llůh také na

tvé obrácení. () v pravdě, musil dlouho čekali. l'oužij proto
této chvíle milostí! Když uplyne příznivý okamžik, pak násle
duje odmena nebo trest, dle toho, zdá-Ii jsi se rozhodl pro
Boha nebo proti němu. Nechceš-li ničeho o llohu věděti, řekne
jednou i Bůh: Neznám tebe. b' divokou radostí pravil jednou ne
pravý mudřec k jednomu ministrovi: »Vaše Excellence! Dnes
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učinil jsem šťastný objev: našel jsem důkaz, že není Boha.“
»Není-li Bohaa, odpověděl ministr, »tož jděte a učiňte Boha;
nebot bez Iloha nemůže byti šťastným ani lid ani král ani
vy ani já.: Již abychom šťastně žili, potizebujeme Boha, oč
teprve více, abychom pokojně zemřeli!

() věř mi, kdo v lloha věří, jeho zná amiluje, ten umírá
pokojně, umírá s důvěrou ve Všemohoucího, ktery' jest jeho
přítelem; ví, že smrtí bude' vysvobozen z velikych strasti, a po
silněn a očištěn sv. svátostmi praví se svatou radostí: Jdu
k tltci! Rozhodni se dle toho! Budeš snad několik jen hodin
žíti a pak vyplní se, čemu nás učí písmo sv.: »Padne-Ii strom
na poledne, nebo na půl noc, na kteréžto místo padne, tam
bude.. (Eccl. II, 3). ()kážeš-li se shadem kol svého srdce ovi
nuty'm t. j. s těžkým hi'íchem, budeš na věky neštastenl Po
volej si proto kněze, aby tě tohoto hada sprostil, aby tě tvy'ch
hříchů zbavil; nebot jemu — knězi, jímž jsi pohrdal, — a ni
komu jiněmu na zemi — dal Syn Boží tuto velikou moc.
»lx'terym odpustíte hříchy, odpouštějí se jim,c tak pravi lšůh.

Kněz jest strážný duch, ktery provází věřícího od kolébky
až do hrobu, ano i po smrti jako věrny přítel. Při smrti roz
plývá se všeliká velikost: tu císařové a králové, vítězové a hrdi—
nove nemohou nijakě pomoci očekávali od svých korun a
velitelských holí, i andělé nehešlí nemohou pak než za umíra
jícího se modliti. .Ien kněz, posvěceny Páně, může se ti státi
v této těžké hodině vlastní pravou útěchou a andělem míru.
Kněz zastupuje místo Ježíše Krista, řekne tobě, jestliže vyznáš
zkroušeně. své hříchy: »Ve jménu Ježíšově zprošt'uji tě tvých
hi'íchů, jsou ti odpuštěny! Pouta jsou rozlomena,jsi nyní dítko
milosti, dědic nebe!: I'ovolej si tedy kněze a dej se zaopatřit
sv. svátostmi! Nečín toho pouze však na oko t. j. jen proto,
abys svou rodinu neuvedl do rozpaků, abys neznepokojil svou
manželku,_sv(-. děti, abys nebyl zbaven církevního pohřbu.

Ti, kteří přijímají poslední pomazání jen na oko, nejsou
praví křesťané. .le-li nemocný tak neštasten, že se zpovídá jen
na oko a přijímá-li poslední pomazání na cestu k vůli své ro
dině asvym přátelům, znesvěcuje tři svátosti, jež se mu stanou
třemi prameny zavržení. Mily'nemocný ! Zajisté ti bude těžko pře
móci pochybnostia pychu a odříci se zkažených zásad,jimž jsi snad.
po léta hověl, avšak pros nejdobrotivějšího Otce nebeského za
osvícení ducha svého a št'ast'ně v tomto boji zvítězíš. Modli se
s dětinnym srdcem: »O Bože, bytosti nejvyšší, prameni vší
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pravdy, jen od tebe mohu doufati milost osvícení & Božský dar
víry. Otče, dej mi světlo víry, osvět temnosti ducha méhon
sz'vej též Márii, královnu nebes, aby podporovala modlitbu
tvou svou přímluvou á \'yprosilá ti milost praveho obrácení.
Věř mi, utečeš—li se k Márii, obrátí se brzy zármutek tvůj
v radost; přemůžeš & udusíš v sobě nevěru, dáš se. zaopátí'iti
svatými svátoslmi á pak bys nevyměnil svůj klid duševní za
žádné statky ná světě; osvícén Duchem svatým budeš moci
zvoláti se. setníkem v evangeliu: »Vskutku, tento .ležíš, který
umř'el na kříži, který mi byl podán nyní ve způsobů chleba &
mému srdci daroval ztraceny mír, jest Syn Boží!

Příklad.
l_li'cd několika lety byl povolán v Štrasburku kněz k bý—

valému svému Spolužáku, který později upadl v nevěru, nyní
pák povážlivě onemocněl, ale o obrácení k Bohu ničeho slyšeti
nechtěl. Kněz přišel a. snažil se. se vší vy'mluvností přivesti ne
mocného Il'd.Spasitelnú myšlenky, ávšak nadarmo. Všechny ná
mitky nemocného vyvrátil, ale. srdcem jeho polmouti nemohl.
| p*ávil: »Mily' příteli, s úzkostí á zármutkein vidím Váš od
cbázeti ná věčnost nesniířeného s Bohem. 'l'í-ebásjste. mi všechno
odřekl, neodpíi-ejte prosbě mě & vykonejte krátkou modlitbu
k nejblál'ioslávcnější l'anně, pomodlctc se jedno »Ztlrávasc!
A nedostává-li se Vám důvěry, obětujte Matce lšoží moji dů—

<Věl'll; Marin jest tuk dobrotivá, že pobledne i na důvěrujineho.
Slibte mi to a já vás ujištuji, že o příštím svátku Mariánském
se. snlíříte s Bohem.: 'l'váí'e nemocného polily se. slzami, podal
přívětivě knězi ruku & ujistil jej, že učiní dle rady jeho. 8 ro
stoucí zbožnosti modlil se »Zilrávas Márizm t) slavnosti Zvě
stování Panny Marie, byl nemocný zcela změněn; Matku milo
srdenství vyprosilzt .mn milost obrácení. Vyzpovídal se. s npí'í
mny'mi |“irojevy litošti á přijal svátosti niníi-ujících s vroucí po
bcžností. Posledním jeho slovem byl dík nejluskávčjší ochrán
kyní Panně Marii.

7. Námitka.

Pálí se zaopalříii! —- K čemu Io? Nepolřnlnqíi se
zpmyídalí. Jsem poctivý muž a nemám si co v_i/čítali.

_N mlopuslil jsem. se ani vraždy (mi krádeže ,' Niko-nmjkr-m,
bncuhlížil. Věru.ne?.vědňlbyc/c co

Vyvráceni. Milý nonmcný!..lákožto křesťan víš, že máš
přikázání Boží nejen dle pišiilene ale též dle. ducha plniti. To
znamená, že jsme povinni konati a vystříháti se nejen toho,
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co značí slova přikázání, nýbrž máme konatí též to, co Bůh
slovy těmi \'yroznmívá a co rozumem poznáváme. l'ouze dle
písmene zachovávali přikázání Boží l'arizeové, jež přirovnal
Pán k obíleným hrobům. Nedopustíli se na př. žádné vraždy,
ale v srdci svém byli plní nepřízně, závisti, zlosti a nenávistí
k bližnímu. Právě tak neSpáchalí krádeže, ale vnitřek jejich
byl proniknut lakomstvím a chtivostícizího majetku. Takovýmto
plněním přikázání nemožno líbití se Bohu a státi se hodným
odplaty. Proto pravil l'án Ježíš: »Nebude-li hojnější Spravedl—
nost vaše nežli zákonníků a fariseů, nevejdete do království
nebeskéhoc (Mat. 5, 21).) Božský učitel vykládal též pravý smysl
každého přikázání. 'l'ak pravil při výkladu 5. přikázání: »Slyšeli
jste, že řečeno bylo starým: Nezabiješ, pakli by kdo zabil,
hoden bude soudu. Ale já pravím vám, že každý, kdož se hněvá na
bral ra svého, hoden bude souduc (Mat. :"),21—22). A při výkladu
(i.přikázání pravil Pán Ježíš : »Alejá pravím vám, že každý, kdožby
pohleděl na ženu ku požádání-jí, již cizoložil s ní v srdci svému
(Mat. 5, %.) Vidíš ludíž, že musíme dle učení Božského Spa—
sitele zachovávali přikázání Boží dle ducha a ne pouze dle do—
slovného znění. Činil jsi tak vždy? Nedělá ti svědomí žádných
výčitek ? Jsi skutečně. prost každého hříchu? Vykonejme spolu
krátké zpytování svědomí. Pí'esvědčíš se brzy o opaku!

]. Jak se chováš k Bohu? l'řisvědčíš mi zajisté., že jsi
mu povinen velkým díkem za mnohá dobrodiní. Zdaž není
tvým Stvořitelem, tvým Pánem, tvým Otcem, tvým posledním
cílem a koncem? . . . Klaníš se mu? Vzýváš jej každodenně '?
Děkujcš mu za jeho dobrodiní? I'rosíš jej za odpuštění chyb,
jichž jsi se proti jeho přikázáním dopustiliJ I'lníš tento zákon?
Neobíráš se jen jako vedlejší věcí tím, co je hlavním úkolem
života tveho:J libozí divocí modláři ctí své falešné bohy. A ty,
jenž poznáváš pravého, živého Boha, zdaž nežiješ tak, jak by
Boha vůbec nebylo? Víz tento první bod, o němž jsi se špatně
zpytoval, když jsi pravil, že si nemáš co vyčítati a že nevíš,
co bys knězi řekl.

2. A co se týká povinností k bližnímu, plnil jsi je věrně?
Polož si ruku na srdce: i zde najdeš mnoho nedostatků ! Účinná
a upřímná láska bratrská; blahm'olnost k jiným; útrpnost
s chudými; shovívavost při chybách bratří; ohledy na jejich
dobré jméno; odpuštění urážek : vzájemná snášenlivost; dobrý
příklad: občanské povinnosti: povinnosti k rodině; povinností
dobreho syna a dobrého otce; povinností dobrého manžela;
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povinnosti dobré vrchnosti a dobré čeledi; povinnosti dobrého
a věrného přítele; povinnosti svědomitého řemeslníka a Spra
vedlivého a vlídného pána atd.; řada povinností jest dlouhá,
plníš je všechny'.) Také zde máš pěknou látku přípravy ku
zpovědi!

3. l-llodě k povinnostem k tobě samému mohu tě uji
stiti, že by se zde také mohlo leccos vytknouti, když si z ná
boženství ničeho neděláš. Pozoruj: Máš jednu duši; jak seo ni
staráš? Žiješ sk0rem tak, jak bys duše neměl. Které pohnutky
povzbuzují tě ku konání dobrého? Víš dobře, že jediné dobrý
úmysl dodává činu ceny, jak pravípřísloví: Špatný úmysl kazí
skutky i nejlepší. Pobádá tě ku konání dobra vědomí tvé po—
vinnosti ? Konáš své skutky proto, abys plnil vůli Boží aBohu
se zalíbil, nebo tě pudí vlastní prospěch, pýcha nebo přání za—
líbiti se lidem a býti od nich ctěn?

A jak je to s tvojí střídmostí? Jak obzvláště s čistotou?
Kdyby syn tvůj v tvé přítomno-sti učinil, co ty děláš před
očima vševidoucího Boha, zdaž bys ho nevyhnal z domu jako
nezdárného synaP... Kdyby někdo jiný řekl tvé ženě, sestře
nebo dceři to, co jsi již častokráte říkal ženám, mladým dívkám,
co bys o něm soudil? Nepovažoval bys jej za velmi trestu
hodného? Nuže, zdaž nezamaže tebe, co jiné pošpiní? V tomto
zpytování mohli bychom ještě dlouho pokračovati, ještě není
vyčerpáno. — Z uvedeného poznáš, že při vší své domnělé ne—
vinnosti potřebuješ dlouhé., dobré a svědomité zpovědi. Sjedné
strany vidíš hříchy, z nichž jsem ti předvedl jen nejtěžší,
s druhé strany, o tom nepochybuji, máš zajisté dobrou vůli a
znáš dobrého kněze, který tě s radostí přijme a ve jménu
Božím ti odpustí. Vzkaž si pro něho a vzchop sc! Jen první krok
stojí přemáhání; námaha však brzy pomine, ale radost zůstane.

Připustme, že se skutečně neupamatuješ na žádný těžký
hřích; proto přece může býti svědomí tvé obtíženo jedním
nebo více těžkými hříchy, tak že tě Bůh považuje za velkého
hříšníka; neboť l.)uch sv. praví: »Neví člověk, je-li lásky nebo
nenávisti hoden.c (lCccl. ó.) Kdyby tomu tak bylo, nalezala
by se duše tvá ve velkém nebezpečí. Co z toho následuje?
Vyvol si, co jest jisté, čiň pokání, dej se v čas zaopatřiti.
»Nikdo,a praví sv. Augustin, »nemá se loučiti s tímto světem
bez náležité bolesti nad hříchy.: 'l'ím chce říci, že žádný
člověk, byti sebe zbožnčji a bohabojněji žil, nemít opustiti
tento svět bez pokání, bez přijetí svátostí pro umírající.
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Př ( k l a d.

.Jeden vojín trpěl v invalidovně v Paříži již půl roku
prudkým chrlením krve & blížil se znenáhla k smrti. Byl na
pohled dobromyslný, zdvořilý a vděčný za prokázané služby;
avšak o zbožnosti nebon žádné známky. Mravy jeho byly
velmi zkažené a každý věděl, že vedl po 20 let rozmařilý život.
Než víra nezdála se býti zcela udusena v jeho srdci; neboť
když nemocný vedle něho ležící blížil se k smrti, připomenul
inu poslední povinnost k Bohu a byl příčinou, že tento ne—
mocný sv. svátosti přijal. Když však přišla řada na něho, ne—
chtěl o zpovědi ani slyšt-ti. Milosrdne sestře, která jej na po—
vinnost jeho uptnnitniln, pravil: ».lsem poctivým mužem, sestro!
Nedopustil jsem se ani vraždy, ani krádežea K námitkám
sestry, že jsme všichni hříšníci a všichni že potřebujeme milo
srdenství lložího, odpovědtd: »Sestro, zkraťte to a dejte mi
pokoj, prosim vásla Mezitím cítil, že sil jeho ubývá; vzdychal
hlasitě: <Jsem ztracený člověk !u-a tato myšlt'nika jej, jak se
zdálo, zármucovala. 'I'akt'- duchovní správce nemocnice hleděl
ho přivésti k lepšímu smýšlení. Než všechno namáhání bylo
marné; ano, když jednou šel kněz kolem jeho lůžka a sestra
na něho upozornila, rozlobil se a začal zlořečiti. Sestry se
o něho velmi obávaly, neboť se měl v brzku ukázati před
soudnou stolicí Boha, chrOptěl již, i myslely, že se příštího dne
nedočká. Když sestra, která jej ošetřovala, již ničeho od něho
očekávati nemohla, obrátila se s důvěrou k Matce Boží a vlo
žila, nejsouc nemocným pozorována, medailku do jeho postele.
Důvěra její byla překrásně odměněna. Hned za jitra, dříve než
mohla mluviti se sestrou, jež u nemocného bděla, spěchala jiná
sestra se sklíčeným srdcem k nemocnému a tázala se jej, jak
se mu vede. »Velmi dobře, milá sestrotc odvětil tázaný, »v noci
jsem byl pokojný, klidně jsem spal, což se již dlouho nestalo,
a nyní se mi vede lépe.: Když se chtěla sestra vzdáliti, za
volal ji zpět slovy: »Sestt'o, chci se zpovídati, at přijde pan
farář.: Kněz přišel a nemocný vykonal zpověď, jež trvala přes
hodinu. Po zpovědi navštívila jej jiná sestra; když ji viděl ne—
mocný přicházeti, zvolal vesele: »Ú sestro, jsem tak spokojen,
vyzpovídal jsem se, dostal jsem rozhřešení a pan farář dnes
ještě přijde. Po dni prvního mého sv. přijímáni jest tento den
nejblaženějším dnem v mém životě.: Byl velice dojat a pro—
jevoval velkou touhu po sv. přijímání. Nyní mu teprve sestry
vypravovaly, že vzaly útočiště k Panně Marii. Medailku vyndaly,
a když ji nemocný spatřil, políbil ji s úctou a láskou zvolal':
»Ona mi pr0půjčila síly, bych přemohl bázeň lidskou; připněte
mi ji; dám vám stužku, byste ji mohly připevniti k mému
čestnému kříži ...a Brzy potom l. prosince 1834 zemřel ka—
jicník a to blaženě.

Her i ty, milý nemocný, útočiště své k P. Marii; zajisté
že se ani ty nebudeš déle vzpírati a v'ykonáš dobrou zpověď!

"
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Poučení páté.
Příprava k náležitému smíření se s Bohem.

Chce-li se nemocný smířiti s Bohem pravy'm pokáním, musí
se k tomuto veledůležitému dílu náležitě připraviti. K dobré
přípravě vyžaduje se předně, aby se úpěnlivě modlil k Bohu
prostřednictvím Panny Marie; musí tudíž především vzývati ji
. mocnou přímluvu. Dále musí hříšník se vší opravdivostí se
přičiniti, hy odstranil překážky pravého obrácení, jež jsou:
1. nečisté obcování, 2. nepřátelství, 3. neSpravedlivč nabyty
majetek, 4. uloupená čest, 5. pohoršení. Kněz nesmí udčliti
dříve rozhřešení, dokud hříšník neodstranil těchto překážek
nebo dokud si alt+Spoň pevně neumínil, že tak co nejdříve učiní.
Chce-li se nemocný náležitě připraviti, musí odstranili tyto pře
kážky — před zpovědí. A poněvadž se často stává, že hříšníci
po dlouhá léta žijí ve hříšném návyku a nikdy se upřímně
nesnaží jej odstraniti, ježto'mnohdy ncvykonali platné zpovědi
anebo že se po dlouhý čas vůbec nezpovídali, vyžaduje se za
třetí, aby taci hříšníci neplatné zpovědi opakovali nebo za
delší dobu zpověd' vykonali; žádá se tudíž, by se připravili
k zpovědi životní nebo generální.

() prvním a druhém požadavku pravého obrácení po
jednáme nyní, () třetím v následujícím poučení. _

Mily' nemocny'! Chceš-li se smířiti s Bohem a dojíti od
něho odpuštění svy'ch nepravosti, připrav se náležitě k tomuto
usmíření, od něhož závisí tvé věčné Spasení a řid' se přede
vším následujícím paterym napomonutím:

[. Nemocný křesťane, obrať se k Marii!

K Marii máš se v bídě své uchýliti, neboť Maria jest
»útočiště hříšníků—x! »Byla ustanovena od Boha za útočiště
všem, kdož pro nepravosti své zasloužili smrt, i snaží se vy
prositi milost dokonalého obrácení a smíření s Bohem zvláště
těm hříšníkům, kteří ji vzývají, jak to dosvědčují nesčetní lidé,
kteří se její přímluvou obrátili a k Spasení přišli,c praví sv.
Jan Damascensky'. Sv. Bonaventura připodobňuje proto Márii
k holubici, která přinesla do archy olivovou větvičku na zna
mení míru a smíření.
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Milý nemocnýl. Když jsi byl zdráv, sloužil jsi hříchu a
byl jsi jeho otrokem; také ty patřil jsi k oněm, o nichž žal
mista l'áně praví: »lx'dyž byl člověk ctěn, nepochopil toho a
podobný učiněn jest zvířatům.<<Avšak nyní na smrtelném lůžku
spadlo ti bělmo s očí a ty vidíš hlubokou propast, do níž se.
můžeš každým okamžikem sřítiti; vidíš a poznáváš velké a
těžké hříchy, jimiž jsi urazil neskončenou velebnost Boží a u vě
domí viny a trestuhodnosti třese a chvěje se Srdce tvé jako
srdce zločince, jenž má býti veden na smrt! Neztrácej ducha!
Vzmuž se! Spěchej k Márii a budeš zachráněn; neboť takto
praví Panna Maria ústy sv. llrigitty: »Byt i člověk sebe více
zhřešil, utíká—lise z celého srdce s pravým polepšením a láskou
ke mně, jsem ihned hotova jej opět přijmouti a nehledíin na
to, jak mnoho zhřešil, nýbrž s jakou vůli a s jakým úmyslem
se ke mně vrací; nebot! nepovažují za zlehčení své hodnosti,
když hojím jeho rány, ježto mne právem nazývají útočištěm
hříšníků, čímž i skutečně jsemm Slyš slova, jež sám Duch sv.
klade Marii v ústa: ».lá jsem matka krásného milování, bázně
a poznání a svaté naděje. Ve mně jest všeliká milost cesty &
pravdy, ve mně jest všeliká naděje života & ctnosti; pojďte ke
mně všickni, kteříž si mne žádáte a nasyťte se plody mými.:
(Sir. 24, 25—26)

l'roto, milý nemocný, uvrz se k nohám své pomocnice a
ochránkyně, ona tě neopustí, zachrání tě, slituje se nad tebou.

Příklady.
!. l). Ambrož (.lataneus vypravuje o ženě, která měla po

kolik let těžký, ošklivý hřích na svědomí, poněvadž se styděla
z něho se ve zpovědi vyznati. Konečně na smrtelné posteli,
když jí chtěl opět stud ústa uzavříti, povzdychla k Matce lloží:
vt) Maria, má milá Paní, otevři přece ústa málx načež ihned
jako z těžkého sna jsouc probuzena, lehce avšak se srdečnou
lítostí z hříchů se vyzpovídala a po přijetí sv. svátostí do hla
ženě věčnosti se odebrala.

:3. Velká hříšnice odhalila v slzách sv. Alfonsu z Liguori
hrozný stav své duše. Alfons měl upřímnou soustrast s touto
kající Magdalenou a poukázal jí, jak to ijindy rád činil k Marii,
jež je útočiště hříšníků. »llůvěřuj, dcerolc pravil laskavě k skli—
čené duši, »důvěřuj! Ukáži ti prostředek, jímž se můžeš opět
vrátiti k svému nebeskómu tltci. Viz, máme matku, jež sluje
Maria, ta je zvláštním útočištěm hříšníků. (jo neudělá matka
pro své děti? Zdaž nenechá, když jedno padne, ostatních státi
a neběží k tomu, jež upadlo. Jak hledi umírniti jeho bolesti,
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jak čistí zamazané ručky a šaty! Spěchej k této laskavé
Matce! Pomůže ti povstati a přispěje 1i s mateřskou láskou,
bys očistila pošpiněnou duši svou.: Rada Alfonsova nebyla
marná; hříšnice učinila, jak jí poradil, a poznala jasně, že je
Maria zvláštní ochránkyní hříšníků.

ll. Nemocný křesťane, zapuu' od sebe osobu, se kterou jsi až
dosud udržoval hříšný poměr.

Milý nemocný! Není na tom dosti, abys Marii pouze
o pomoc vzýval, ty musíš také s milostí spolupůsobiti a proto
musíš všechny síly své vynaložiti, abys vše- odstranil, co by
mohlo překážeti tvému obrácení. Zvláštní příčiny, pro které se
hříšník často vůbec nezpovidá anebo pro které, zpovídá—lise,
svátost neplatně přijímá, jsou dle slov bl. Scupuli tyto čtyři:
]. nečisté obcování; 2. nenávist bližního; 3. nespravedlivě na
byté jmění; lí. stud, vyznati se z hříchu. .ležto o poslední při
čině již v předešlém poučení pojednáno bylo, promluvíme zde
toliko o ostatních třech překážkách. Mimo to chceme ještě
poukázati na jiné dva hříchy, jež se za naší doby beze vší
bázně páchají; myslím totiž olupování o čest bližního a po
horšení, k jehož nápravě jest každý přísně zavázán, kteroužto
povinnost však většina kajicníků zanedbává.

Milý nemocný! Jestliže jsi až dosud žil v nečistém po—
měru, musíš se především zříci této podezřelé známosti &osobu,
s kterou jsi snad již dlouhý čas k pohoršení mnohých udržoval
důvěrný, hříšný poměr, musíš od“ sebe zapuditi, abys jí více
neviděl a oni ničeho více neslyšel. Bude ti ovšem těžkým
opustiti něco, co tak vroucně miluješ, izvoláš s kajícníkem
Augustinem: »Sténám jako Spoutaný, avšak ne jako ten, který
železnými pouty rukou cizi Spoután jest, ale jako ten, jenž
Spoután jest vlastními železnými pouty. Nepřítel poutá pevně
vůli mou a tímto způsobem vložil na mne okovy. Neboť z pře
vrácené vůle povstala lehkomyslnost, z lehkomyslnosti zvyk,
ze zvyku nutnost a tato mne drží pevně řemeny svázaného ve
službě své . .. Moje stará přítelkyně mne zdržuje a tiše reptá:
Mne chceš vyhostiti a od tohoto okamžiku nemám býti nikdy
více u tebe? Ach, můj Bože, co všechno mi našeptává! Milo—
srdenství tvé odvrať vše to od duše služebníka svého. Ú, jakým
kalem míchá, jaké hanebné věci mi našeptáváh — Také pro
tebe bude boj tento těžkým, avšak s milosti Boží zvítězíš také
ty, chceš-li jen opravdově! Proč ještě váháš?
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Rci mi, jest to snad pravá láska,_ když jeden druhému
připravujo smrt a záhubn? .liž dosli dlouho dával jsi jiným
pohoršení, nechceš se ani ted' zlého zříci, když již stojíš u brány
věčnosti? Nechceš odojíti na věčnost s útěchou, že jsi jiné
křesťanským životem povzbuzoval? Nebo se chceš ve své
hrozné zaslopenosti odvážiti předstoupiti, poskvrněn takovými
hříchy, před Božského soudce, jehožto trcst nemá konce? Ach,
ptáš se, měla by' tato důvěrná známost, ve které jsem až
dosud žil, býti skutečně urážkou Boha? .lsou snad takové zná
mosti smrtelnými hříchy? K otázce té odpovídá sv. Alfons
z Liguori takto: »Všeobecnř mám za to, že osoba, která udr
žuje známost, se stěží před hříchem uchová. Zkušenost učí, že
jsou jen nenmozí, kteří při známosti bez smrtelných hříchů
zůstávají. A neprohřešují—li se hned s počátku, stává se tak
velmi snadno později. S počátku mluvíme jen z náklonnosti,
z náklonnosti povstává vášeň a jakmile vášeň se upevnila, za
slepuje brzy rozum a působí, že se páchá na tisíce hříchů ne
čistými myšlenkami, řečmi a konečně i nečistými skutky.:
A víš—litaké, jak smutné následky mají takové tělesné hříchy?
Ony nejen časnou ale i věčnou záhubu přinášejí. Proto stojí
psáno v písmě sv.: »Smilníci, cizoložníci, měkci nebudou vlád
nouti královstvím Božím.: (I. Korint. 6, $).) »Smilníků dil bude
v jezeře, kteréž hoří ohněm a sírou.: (Zjev. 21, B.) V pravdě
sniilník nalézá v růžemi ověnčeném poháru rozkoše jako moucha
v nádobě sladkým jedem naplněné svou záhubu. Chceš-li žlti
život pravý, musíš tento pohár od sebe odvrci. Největším ne—
přítelem svým bys byl, kdybys nechtěl od něho se odtrhnouti.
Věz, že k pravému obrácení jest třeba opravdové lítosti a
pevného předsevzetí vystříhati se hříchu i |“iříležitosti. lx'de
však jest lítost lvá a ošklivost nad Spáchaným hříchem, ne
'chceš—Ii zapuditi od sebe osobu, která ti byla až dosud pří—
činou lak přeinnohých hříchů? 'l'vou povinností jcsl., abys po—
horšení, jež jsi dal, zase napravil. '/.apuzením této podezřelé
osoby máš pudati důkaz pravého obrácení se k lšohu, ano
máš, bylo-lí pohoršení příliš velké, u přítomnoin několika
svědků veřejně pokání činili. kde však zůstává náprava zlého
příkladu, nechceš—li dáli výhosl při,—(hnělupohoršení? '/.de ne—
pomůže žádná námitka, žádná omluva, nebezpečí jest příliš
veliké, ty musíš příčinu svých hříchů odstraniti. (.Ihceš-li neho
nechceš-li, musíš ji beztoho brzy opustiti! »Upust společníci
svých neřestí, aby i ona s láskou se obrátila k tomu, který ji
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stvořil a vykoupil, a aby i ona litovala, že tak těžce urážela
velebnost Boží! Nezapudiš—Iité osoby od. sebe, zemřeš v hříchu
a zahyneš věčně. O, zachraň duši svou!

Příklady.
1. Ctihodný kněz l'. Segneri vypravuje, že jedna ženština,

která žila v nedovoleněm poměru 5 mladíkem, dala si před
smrtí zavolati zpovědníka a prolěvajíc hořkě slzy složila gene
rální zpověď. Na to si dala zavolati těž onoho jinocha v tom
dobrém úmyslu, aby i jej přemluvila, by začal dle jejího při
kladu Hohu sloužiti. Avšak, co se přihodilo? ]\'dyž mladík
přišel, pohlědla naň nešťastnice a znova vášní pobouřena takto
k němu pravila: »Miláčku můj! Milovala jsem tě vždy, ale
nyní tě miluji tim horoucněji. Poznávám sice, že se láskou
k tobě do pekla uvrhnu, ale lásce mě nic na tom nezáleží,
budu-li věčně zavržena.: Pronášejíc tato slova, vypustila duši.

2. Sv. Ursin žil nějaký čas ve stavu manželském, později
však složil i se svou chotí slib ustavičně čistoty, následkem
čehož žili oba v odloučenosti a Ursin věnoval se stavu kněž
skěmu. Když se tento svaty' kněz v posledním tažení nalezal,
byla také jeho bývalá manželka přítomna, která chtíc se pře—
svědčiti, zdali ještě žije nebo ne, k němu se sklonila, by na—
slouchala jeho dechu. Když to umírající zpozoroval, sebrav
poslední svou sílu pravil odpuzuje ji od sebe: »Leno, odstmi
ode mne, neboť jest ještě trochu ohně v těle mém, proto pryč
s plevami a slamoulc Když tento svaty' a čistý muž zápase
se smrtí nechtěl míti u lože svěho svoji nevinnou a čistou
choť, jak mnohem nebezpečnější jest tobě míti u sim—tehlěho
lůžka ony osoby, s kterými jsi v životě v nepočestně lásce žil
a proti čistotě se prohřešil!

3. Mlady' muž, který po delší dobu udržoval hříšny' poměr
s jednou osobou, onemocněl. Kněz byl povolán, jenž stál pevně
na tom, aby ona osoba ihned se z domu vzdálila. Stalo se.
Nemocny' se, jak se zdálo, kajícně vyzpovídal a dostal l'oz
hřešeni. Když nebezpečí rostlo, odvážila se ona osoba jej na
vštíviti, & ejhle! sotva že ji mladík spatřil, tu probudila se
v něm na novo zlá žádost. (Jely' rozčilen vyznal, že nenechá
osobu tu od sebe odejíti, že srdce jeho jí patří a že
si přeje raději by'ti zavrženu, než aby se od ní odloučil. Marně.
bylo všecko domlouvání, aby osobu tu propustil; nedovolil
toho a zemřel v tomto smutném stavu duše své.

Proto, nemocný, nechceš-li takovouto hroznou smrtí ze—
mřiti, dej vyhost osobě, která byla až dosud Společníci tvych
neřestí, vypověz ji na vždy ze svého domu!
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H[. Nemocný křesťane, smiř se se svými nepřáteli!

Chceš—liuvítáti ve svém domě vznešeného pána, co učiníš
dříve? Zajisté že vyčistíš dům a vše nečisté, co by mohlo ura—
ziti oko hosta tvého, odstraníš. Milý nemocný! Ty jsi se již od—
hodlal, že přijmeš sv. svátosti. Zdali pak víš, koho v nejsv._
Svátosti oltářní do srdce svého přijímáš? Přijímáš tu nejen
velkého pána, ale Krále všech králů! Máš tedy srdce své při—
praviti za příbytek ne človéku ale samému živému Bohu. Než
v srdci tvém snad již dlouhou řadu let sedí nečistý host, kte—
rého Bůh nekonečné nenávidí. V srdci tvém sídlí hnév a ne—

přátelství! Chceš-li, aby Ježíš Kristus k tobě zavítal, hříchy ti
odpustil a milostmi svými té záhrnul, musíš nejprve tohoto ne—
čistého hostá ze srdce svého vypuditi, musíš se s nepřáteli
svými smířiti á jim ze srdce odpustítí, neboť jako křesťan jsi
povinen milováti nepřátele své. 'I'ážeš-li se, proč tak máš
učiniti, obdržíš za odpověď: ]. Protože toho Bůh sám od nás
žádá; nebot takto práví jeho Syn: »Milujte nepřátele své, do
brořečte těm, kteří vám zlořečí, dobře čiňte těm, kteří vás
nenávidí, a modlete se za ty, kteří vám utrhttjí a vás proná—
sledují, áhyste byli dítkamí ()tce svého, kterýž jest v nebesích,
který dává slunci vycházeli na dobré i na zlé a nad nábožnými
i nešlechetniky nechává pršeti. Neboť milujete—lí jen ty, kteří
vás milují, jákt't odměny očekáváte? '/-,daž i publikáni toho ne—
činí? A budete—li pozdravovati toliko bratří svých, co činíte
velkého? Nečiní-liž tak i pohané ?: (Mat. 5, -'tn3—-'t-8.)Milovati
nepřátele jest tedy výslovné přikázání našeho l'ána a zákono
dárce. Protože nám Kristus sám dal nejlepší příklad. Ne—
modlil se umíraje na kříži za své vrahy a nepřátele: »Otče,
odpqu jim, nebot nevědí, co činí.<? (Luk. 23, 24) Slova Ježí
šova »Odpusť jim: naplnilá sv. Bernarda udivenim, tak že volá:
»Ú jak ochotný a láskou překypující jsi, (: .ležíši můj, k od—
puštění! o jak veliká jest sladkost tvá, (» Pane! (; jak jsou
vzdáleny myšlenky lvú myšlenek našich! () jak daleko szthá
milosrdenství tvé i k bezhožníkům! Syn lšoží volá na kříži:
(()dpusfjim !: Bezbožní lidé naproti tomu volají: »Ukřižuj Hola
'I'ito žádali a křičeli: »Krev jeho přijď nás !a (')n však žádal,
by jim |)l,'()S|lt"lil.k věčné blaženosti. Lidé křičeli neustále: »Nechť
zemře !“ (ln však volal stále k tltci svému: »Necht \'éčnéžijílc
3. Protože musíme odpustítí svým nepřátelům, chceme-lí sami



152

odpuštění od Boha dosáhnouti. Nebot takto praví Kristus l'án:
»Neodpustíte—li,neodpustí ani vám ()tec nebeský hříchy vašec,
(Mar. 11, %.) a výslovně nás učil modliti se: »()dpust nám
naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkůnu Aby nám
jasně dokázal pravdu, že nedosáhneme od ()tce nebeského od
puštění, neodpustíme-li sami ze srdce nepřátelům svým, po
věděl Božský Spasitel podobenství o nemiIOsrdněm služebníku.
.leden král odpustil svému služebníku, když jej pokorně prosil,
deset tisíc hřiven; protože však tento se svým Spoluslu
žebníkem, který mu byl dlužen sto penízů, neměl i'itrpnosti,
ale hrdloval se s ním a nedbaje prosby jeho, dal jej uvrhnouli do
žaláře, nechal jej král svázati na rukou i nohou a spoutaného
do žaláře uvrhnouti, až byl dluh svůj zaplatil. Toto podobenství
končí Ježíš slovy: »Takt i ()tec můj nebeský učin'í vám,
jestli-že neodpustíte jedenkaždý bratru sve'mu ze srdcí svých.:
(Mat. 18, 23—35) l'roto běda každému, kdo se nechce smířiti
s nepřítelem svým; nebot Kristus praví: »b'oud bez milosr—
denství vyrčen bude nad tím, kdo lie-prokazoval milosrdenstvíc
l'ovede se mu jako včele. Když se včela mstí a píchne, hned
také zemře. »Ráně nepomůže žádná mast, pokud v ni jest
žihadlo; tak také neprospěje kí'est'anu modlitba, pokud jest
v srdci jeho nenávist; připomíná sv. Augustin. Uposlechni
proto rady Ducha svatého, který ústy moudrého Sii-acha
k tobě volá: »Odpust svému bližnímu, kterýž tobě škodí, a
pak když se modliti budeš, hříchOVě tvoji rozvázání budou.
(Sir. 28, Q.) Neříkej: »Nemohu, urážka jest příliš velká:
atd. Mohli-li svatí, proč bys ty nemohl? l'ozoruj sv. Štěpána,
kterak pod deštěm naň dopadajících kamenů za své nepřátele
se modlí. Když tedy svatí, kteří byli tak lidé jako my, nepřá—
telům svým tak velkomyslně odpustili, proč bys nemohl jednali
ty dle jejich příkladu? Neříkej: »To byli svatí, já tolik sin
nemám,: odpovídám ti se sv. Ambrožem: »Nemáš-li dosud té
síly, pros lloha a on ti ji jistě udělí.: Pryč tedy se starým
hněvem, usmiř se! Urazil-li jsi ty někoho, jsi ovšem povinen
učiniti první krok k smíření i musíš se vynasnažili, by.—;škodu,
kterou jsi bližnímu způsobil na cti nebo na majetku, opět
napravil, nebot takto pravi Spasitel náš: »l'řinášíš—lidar svůj
na oltář, tu se rozpomeneš, že bratr tvůj má něco proti tobě,
nechejž daru svého před oltářem a jdi prvesmiřitisc sIn-atrem
svým & potom přijda občluj dar svůjlc (Mal.5, 23—24) llyl-lis
však uražen, podej rád ruky k smíření a pokoji a trp raději
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bezpráví, nežli býs zlé splácel zlým; proto píše sv. Pavel Ři—
manťnn: »Neodplacujte nikomu zlého za zlé! Může—lito býti,
což na vás jest, se všemi lidmi pokoj mějte, ne sami se zastá—
vajícc, nejmilejší, nebot“ stojí psáno: Mně pomsta, ját' odplatím,
praví Pánu (Řím. I?, I7—18).

Milý nemocný! Povole toho, jenž ti ublížil, k svému
lůžko a podej mu ruku k smíření! Ú věř, že Spočívá velká zá—
sluha v tom, činíme—li dobřo těm, kdož nás urazili. tibáváš—li
se snad nějakých nepříjemností, necht pokusí se_ napřed
o smíření osoba třetí, na př. nějaký dobrý přítel nebo tvůj
zpovědník. tklpiíst; nebot na tom závisí tvé spasení!

Příklady.
]. Karel III., král španělský, ležel na smrtelném loži.

Iti-íve než přijal sv. svátosti, tázal se ho patriarcha indický:
»zdali také odpouští svým nepřátelům ?a A nemocný odpověděl
vskutku křesťanský a královský: »Což jsem měl čekali 5 od—
puštěním až na tento vážný okamžik? Odpustil jsem jim hned,
když mne urazili !

2. Maje přijmouti sv. svátosti umírajících, dal si zbožný
papež Pius VI. obléci ornát a z úcty k l'ánu Ježíši do lenošký
posadití. Kardinál Spina, arcibiskup korintský, přiblížil se se slzami
v očích k sv. Utci a tázal se jej u přítomnosti Pána Ježíše:
»zdali odpouští svým nepřátelůmh Na tuto otázku obrátil
l'ius VI. zrak svůj k nebesům a pak ku kříži, který drže! stále
v rukou, a zvolal: »'/, celého srdce, z celého srdce!: Zehnal
nepřátelům svým při svém příchodu do Francie a žehnal jim
při svém odchodu z tohoto slzavěho údolí. Nemoha svých vě—
řících napomínati slovy, zanechává jim svým příkladem nejdo
jimavější a nejúčinnější poučení.

Hleď, milý nemocný, tak jednají svatí. Následuj jich, býs
stal se též dítkem Otce v nebesích.

IV. Nemocný křesťane! Nahraď & naprav škodu, kterou
jsi kdy jiným na majetku způsobil.

['říteli! Máš—licizí statek aneb způsobil-lis bližnímu škodu,
jest tvojí neodkladnou povinností, abýs cizí statek navrátil &
škodu dle sil svých nahradil, sice neobdržíš ani odpuštění od
Boha. »Neodpouští se hřích, dokud se nenavrátí věc odcizená,c
praví sv. Augustin. Ale i v písmě sv. se nám tato povinnost
mnohokráte zřetelně a důtklivě připomíná. Učinil—likdo škodu
na poli neb na vinici & pustil—li bý hovado své, aby spáslo
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cizí: cožkoliv nejlepšího bude míti na poli svém neb na vinici,
za škodu, jakž by se uvážila, nahradí. Jestliže by vyšel oheň
a našel trní a zachvátil hy stohy obilí neb stojící osení na
poli, nahradíškodu ten, kdo by oheň zapálil.: (ll. Mojž. 22, 5, G.)
A v novém zákoně praví Božský Spasitel; »Ameu, pravím tobě,
nevyjdeš odtud (ze žaláře), dokud posledního penízku nenavrátíš.c
(Mat. 5, 26.\. A sv. Pavel píše výslovně, že nespravedliví, zloději
& loupežníci královstvím Božím vládnouti nebudou.

Dle těchto výroků musíš tedy navrátiti vše, co máš z má
jetku bližního svého proti jeho vůli a právu. Musíš tedy na
vrátiti ]. vše, co ti jen bylo svěřeno, 2. vše, cojsi nalezl a 3. vše,
čeho jsi nespravedlivě nabyl.

K lepšímu poučení odpovím ti dle návodu duchovního
rádce na následující otázky:

1. Kdo musí dáti náhradu? Nahraditi musí a) ten, kdo
má v držení cizí statek nebo jeho cenu aneb kdo skutečně.
škodu způsobil, l)) jestliže ten toho neučiní, pak ti, kteří na
hříchu radou nebo skutkem podíl měli, nebo kteří hříchu ne—
zabránili, ač mohli nebo dle smlouvy neb svým úřadem k tomu
byli zavázáni. 2. Kolik musí se nahradili? Zde třeba rozezná
vati, zda vědomě a proti právu aneb bez vědomí a vůle cizí
statek si kdo přivlastnil, aneb podržel. V prvém případě musí
se navrátiti nejen cizí statek sám (aneb není—lijiž po ruce,
musí se nahraditi), nýbrž i to, co vynesl, avšak s odečtením výloh,
jež by byl měl majitel. Musí se také nahraditi všechen zisk,
o který byl připraven, neb všecka škodu, která mu byla způ—
sobena. V druhém případě, jakmile se člověk doví, že má cizí
statek, musí navrátiti vše, co mu z cizího statku ajeho výnosu
po odečtení výloh ještě zbývá a sice toiik, oč by se byl stal
bohatším majitel, kdyby statek byl měl v držení a užívání.
3. Komu má se cizí statek navrátiti? Cizí statek má se navrátili
majiteli neb jeho dědicům; není-li to možno, má se dáti chu
dým nebo věnovati k dobrým účelům. Je-li tudíž majitel nebo
dědic jeho znám, nesmíme jich pominouti a statek dáti chudým;
nebot »jako by bylo velikou nespravedlnosti; pravi sv.Chrysostom,
»kdyby vzal člověk někomu oděv a dal jej druhému, jenž by
ho potřeboval, právě tak jest chybou dávati almužnu ze statku,
jenž se má navrátiti.: Teprve tehdy, když po bedlivěm pátrání
nemůže nalézti ty, jimž má nahrazovati, má po poraděs mou
drým zpovědníkem v jejich úmyslu cenu statku toho věnovati
!( dobrým účelům 4. Kdy má se státi náhrada? Hned, jakmile



jest to možno; povinnost náhrady přestává tehdy, jestliže se
majitel nároku zřekl, nebo jestliže ten, kdo škodu učinil, není
naprosto s to, byl dal náhradu; má se však snažili, aby dle
možnosti své povinnosti zadost učinil. Nemůže-li dáti náhradu
ani zcela ani z části, má se aspoň modliti za ty, jimž uškodil.

li'říleli ! Co tedy nyní učiníš ? Slyš ! Nenavrátíš—li cizí statek,
doka je ti to možno, hřešíš stále; neníť toto podržení nic
jiného než slálákrádež a proto není v takovémto stavu smí-—
ření s Bohem možné. Pravím »ihnedc; nemá se náhrada tato
odkládati teprve až po smrti tvými dědici, neboť se již často
stalo, že dědicové povinnosti te nesplnili. Máš tedy navrátili cizí
statek ihned, nebot může tč překvapiti náhlá smrt. .le—lili ne—
možno dáli náhradu hned, oplakávej ze srdce své hříchy a
učiíl pevne předsevzetí, jakmile ti bude možno, že tak učiníš,
aneb se aspoň snaž nahradili, kolik můžeš. I kdyby náhrada
byla. Spojena s velikou obtíží, jsi k ní přece vázán. Ná
hrada má se státi způsobem nejtajnějšínl, aby ani tvoje čest
ani čest tvých příbuzných nebyla zkrácena. .lest pak nejlépe,
poprosíš-li Zpovčdníka o radu a zprostředkování! Budeš sice
různě se vymlouvati, ku př. že se tím octneš v chudobě, že
dítky tve utrpí velikou škodu, leč dříve než ti na námitky od—
povím, uvedu ti několik

příkladů.

1. .leden vojín chtěl ukrásti chudé ženě tele. Nešťastná ho
l'lpůnlivč prosila, aby jí tele, jediný to její majetek, ponechal.
Ale vojín odpověděl: »Nevezmu-li ti jej já, vezme je jiný. a
tele odehnal. Brzy na to byl vojín onen těžce raněn a ve své
nemoci slrašnými sny týrán. Jednou spatřil zlého nepřítele,
který proti němu zdvihl důtky a zuřivě jej bil. Když pak se
nešťastník tázal, proč to činí, dostal za odpověď:] »Nebudu-li
tč bíti já, bude tě bíti jiný.: 'l'u se.vojín probudil, vzpomněl
na svou krádež & dal ihned povinnou náhradu, aby věčnému
trestu ušel.

2. Navrat cizí statek a Bůh ti navrátí zdraví. Před mnoha
léty šlechtic polský vzal cosi nepatrného z chrámu Loretán—
ského, aby to se vší úctou u sebe opalroval. A hle, brzy na to
byl zachvácen prudkou zimnicí, kterouž vlekl s sebou po zemi
i po moři, na voze i na koni, kteráž ho neOpustila ani na vy
sočinách alpských ani v lázních německých, ale zůstala s ním
jako věrný průvodce až do Polska. Dal si pouštěti žilou, koupal
se a hlad trpěl, ale zimnice trvala dále, a neopouštěla ho,
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dokud věc ukradenou nenavrátil. .Iakmile tak učinil, byl ještě
téhož dne uzdraven.

25. Ermoald, francouzský šlechtic, poslal jednoho dne
40 peněz zbožnému opatovi Lauromarovi a prosil jej, aby roz—
dělil peníze mezi chudé, aby se uzdravil z nemoci, která mu
hrozila smrtí. Lauromar, který už mnoho byl slyšel o neSpra
vedlnosti šlechticově, nechtěl z počátku peníze přijati, ale na
mnohé naléhání dal se pohnouti; rozkázal poslům, aby počkali,
& odnesl peníze do kaple. Tam položil je na oltář, modlil se
k Bohu za osvícení, vážil je v ruce, a podržel posléze v ruce
jen jediný jako spravedlivě nabyty'. Ostatních 39 navrátil poslovi
se slovy: »Rekni svému pánu, že to jsou peníze neSpravedlivě
nabyté a nemohou tudíž rozsudek Boží změnili. Ani život mu ne—
bude prodloužen, ani hříchy odpuštěny. Ať tedy neSpravedlivy'
statek navrátí a pečuje o svou spásu, neboť tentokráte zemře.
Tato slova se brzy vyplnila.

Z toho, co pověděno, seznáváš, mily' příteli, že ti hříchy
nemohou byti odpuštěny, jestliže 'cizí statek nenavrátíš a Způ—
sobenou škodu nenahradíš. A nyní ti odpovím na tvé námitky.
Ty pravíš:

Připadá mi to za těž/co, neboť tím utrpí-m, velkou
škodu na majetku a ocima se v nouzi.

Odpověď. Na cestě ,vedoucí od městečka Červeně Skály
vzhůru ke hradu, jenž se zdvihá na vrcholu příkré skály na
Mohanu, nalézáme na kamenném podstavci znázorněncu ženu
pohlížejicí k nebi. () té pak vypravuje pověst tato: »Jakéši ži—
dovské děvče, jež chtělo přijati víru katolickou, modlilo a na—
říkalo v těchto místech, že svým přestoupenim ztratí všecky
své pozemské statky. '.l'u náhle sestoupil paprsek nebesky na"
její hlavu a ona zaslechla zřetelně slova: »'/.a to máš však
nyní Boha.: Na památku toho zázraku byl prý zde postaven
onen kámen.

Příteli drahy'! Podobně mohl bych ti říci i já: »Vzdej se
všeho nespravedlivého majetku a dostaneš za to Holm, souhrn
vší vznešenosti. .lak, není tento majetek nekonečně větší ceny
než všecky časné statky dohromady? Či myslíš, máš—IiBoha,
že zahyneš? Kde jest tvá víra, tvá důvěra v Boží moc, dobrotu
a lásku? Ú věř mi: Bůh svych neopustí. Anebo vezmeš snad
statek s sebou na věčnost? Hle, nazí přicházíme na svět a nazí
musíme odejíti. _Nečekej tedy, až smrt ti vezme cizí statek,
dříve nežli očekáváš. A jestliže se opět uzdravíš, věz, že cizí
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jmění nikdy nepřináší štěstí a požehnání, nýbrž zlo, kletbu &
neštěstí; nebot' »kdo rozsívá nepravost, žiti bude zle věci,;
praví písmo svaté. (Přísl. 22, 8). »Získal—lis tisíc zlatých Spra
vedlivým způsobem a jen jediný nespravedlivý nalezá se mezi
nimi, zničí tento nespravedlivý ostatní spravedlivé, jako zkazí
shnilě jablko ostatní zdravá,“ praví sv. Vincenc Ferret-ský.
A známo jest přísloví: »NeSpravedlivy' jeden krejcar vyžene
devadesát. devět spravedlivýchc.

Bozvaž si tedy, příteli, že není nic nerozumnějšího, nežli
pro pomíjejíci statek ztratiti nebe a uvrhnouti duši do ne
smrtelného ohně pekelného. ».lest lépe utrpěti škodu na majetkUc,
praví sv. Jeroným, »nežli ztratiti spásu duše..: A Božský Spasitel
praví: »Co prospěje člověku, kdyby celý svět. ziskal, ale na
duši své škodu trpěl.: (Mat. 16, 26).

Příklad.

Bohatý muž připravil chudou vdovu o jediné jeji pole,
aby jim rozšířil svou zahradu. Když jednoho dne procházel
se po poli, přišla k němu ubohá ta žena s prázdným košem a
pravila nm plačíc: »Prosim, nechte mne vzíti z mého otcov
ského pole aspoň tolik země, kolik se vejde do tohoto košea
Boháč pak odpověděl: »Tuto bláhovou prosbu ti vyplním.:
Vdova naplnila koš zemi a pak pravila: »Nyní mám ještě
jednu pokornou prosbu. Bud'te tak laskav a zdvihněte mi koš
na ramenaez Boháč, práci a tělesné námaze nezvyklý, dlouho
nechtěl. Když však vdova neustávala ve svých prosliách, ko
nečně svolil. Chtěje pak koš pozdvihnouti, zvolal: »To jest
nemožno! Jest mi příliš těžkýx Nyni pak pravila vdova s dů
razem: ».le-li vám tento koš země již těžký, oč těžší bude
vám teprve celé pole na věčnosti, kteréž obsahuje více než
tisíc takových košů..: Boháč zarazil se nad touto vážnou řeči,
kteráž ho upomínala na soud Boží a věčnou odplatu a na—
vrátil vdově její pole. »Vidím nyni dobře,: poznamenal, »že
cizí majetek jest. velikým břemenem, jež by mne na věčnosti
[ÍŽllOJ _ '

Přiteli! Snad i ty jsi rozšířil neSpravedlivě hranice svého
pozemku, snad máš neSpi-avedlivý statek. Pomysli jen na věč—
nost.! Návrat jej jeho majiteli, neboť jen tak získáš nebe.

'l'y pravtš dále:

».Íalc povede se potom po mě smrti mým (lé/em u
mým, příbuzný-m ? Rudou velice na. svém podílu. skrá
cem' a octnou se u veliké chudobě.a
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Odpověď. Zanecháš-li své rodině cizi statek, zahyne
i tvůj vlastní a tebe i s dítkami tvými uvrhne do pekla. Ach,
jaká jest to zaslepenost, je—ličlověk z přílišné lásky k lidem
úzkostlivější 0 cizí pohodlí než o Spášu vlastní své duše; jiným
dává to, čeho sám si odpírá, aniž by za to obdržel odměnu
neb odplatu! »Neměl-li bys za blázna toho,-= praví Salvian,
»kdo by takto mluvil: Drazí dědicové! .la nechci užívati svého
jmění, nechci si zasloužiti almužnou nebe, chci se zříci všeho
|mhodlného života a vydali se v nebezpečí, že budu zavržon,
jen aby se vám dobře vedlo.» Může ještě člověk smýšleli a
jednati nerommněji'.J Šilenství jest to, vrhati sebe sama v zá
hubu pro cizí radosti a bohatství. 'l“y nechceš vratiti cizi
statek, aby tvé dítky se v chudobě ueoctly, aby nebyly ve
svém dědictví zkráceny.

Slyš, co pravím: Bud'lo děti zemrou předčasně neb še
pokazí. Viz tedy, nespravedlivým jměním razíš si cestu k peklu,
abys pak tam duši svou na věky proklínal. »A spravedlivým
soudem Božím; praví křesťanský jeden spisovatel, »tisím-ré
utrpí bídy na tomto světě, jak to z mnohé zkušenosti víme.
Neboť často a mnohokráte jsme viděli, že dědici neSpravedlivý
statek záhy rozmrhali a octli se v největší chudobě.a

Řekni mi dále, nepostaráš-li se o sebe sám. za svého života,
kdo se bude starati o tebe po tvé smrti? 'l'vé dítky ? Jsou s to,
aby tě vysvobodin Z pekla'.) »Ach,c praví Salvian, »všechno bo
hatství, jež mají tvojí dědicové, není s to, aby udusilo jedinou
jiskru plamenů, v nichž neštastníče se pálíš.: I'ohřeb, mše sv.,
to jest vše, co smíš doul'ati od svých dědiců. Ty se staráš, jak
se povede dětem po tvé smrti — smiř se jen jednou upřímně
s llohem a vrať cizí statek, a potom sám Bůh se o tvé dítky
postará. S důvěrou v lásku a dobrotu lloži, s důvěrou v (líce
nebeského, který sám v písmě sv. nazývá se Otcem vdov a
sirotků, mluv i ty, jako ona vznešená paní římská, sv. Mar—
cella, která svlékla své vlastní dítky, aby oblékla a nasytila
chudé, ke svým příbuzným: »Nebojte se, dítky, zanechám vám
v milosrdenství Ježíše Krista mnohem jistější poklad, než jsou
všecky naše statky.: A kdyby náhodou tvá rodina skutečně
octla se ve velké chudobě, hled, aby náhrada stala se pone—
náhlu; nebo nařiď ve své poslední vůli, aby jeden přítel, jemuž
jedině bys sdělil sve tajemství, od tvé rodiny "každoročně
určitou sumu poškozenému odvedl, aniž by tvojí příbuzní bližší
podrobnosti o tom věděli.
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l'říklady.
Na nesmavedlivěm jmění spočívá neštěstí a zkáza; (:o

rodiče nepoctivé dítkam svým nashromáždí, zmizí brzy a při—
naši jen potupu a bídu. Pro pravdivost těchto slov podava
nám samo písmo sv. mnoho příkladů.

[. Achon vzal červený plzišť a 201) lotů stříbra a zlate
pravitko 50 letů těžké. Pro toto jedine nespravedlivé jmění
potrestal Bůh cele vojsko israelske, kteréžto před nepřítelem
musilo utéci. A prOSpělo ucpoetivé jmění dítkám Achnnuvým?
Nikoliv; byly všechny proti pobity. (.les. 7, 24, 251)

2. (iiezi, služebník proroka lůlizea, přisvojil si nespra—
vedlivý statek. Pro tento hřích byl on i potomci jeho potrestáni
malemocenstvíin. (fi-. Kral. b.)

3. Achab, král samařský, přisvojil si neSpravedlivým Způ—
sobem viníci Nabothovu. Brzy následoval trest. Achab tahl do
války proti Syrským. Padl a psí lízali jeho krev. On ijehu
dům zahynuli. llIe, to byla odměna za jeho nespravedlnost.

4. Bohatý jakýs kupec měl tři syny. l.íchvou získal si
veliké bohatství. 'l'u pak sestalo, že upadl do těžké nemoci:
když pak se nemoc stávala povážlivější, chtěl se postarali
o spásu své duše. Povolal tudíž všechny své tři syny a vy—
světloval jim, jak toliko pro ně s velikou námahou, starostí a
prací tolik peněz nashromáždil, aby po jeho smrti mohli bez
starostně žítí. Žádal pak také, aby mu pověděli, jakou pomoc
a jakou útěchu po své smrti má od nich doufati. Nejstarší
sliboval, že se zaň bude pilně modliti a dávati almužnu a že
dá zaň sloužiti mši svatou. K radosti a potěše otcově sliboval
i druhý syn podobně. Tu přišla řada na třetího, nejmladšího;
také on byl tázán, co učiní pro svého zemřelého otce.. 'l'en
však „odpověděl neumenému otci: »Věř, milý otče! že z dětinne
lásky budu se po tvé smrti za tebe modliti, avšak musím ti
ještě dáti radu, abys se ještě sám o spásu svou pelstaral, dokud
máš k tomu čas a sílu, neboť mohl bys se snadno zklamati,
kdybys se jedině. Spoléhal na modlitbu a peníze svých dětí.
Velmi často přijímají dítky po smrti rodičů jen bohatě dědictví,
nemyslí však na ty, od nichž je zdědily.c Otec podivil se tělo
řeči synově, šel do sebe a uposlechl dobré rady. Vyzpovídal se
Upřímně ze svých hříchů, navrátil cizí statek, učinil dobrodiní
chudým a zemřel tiše a blaženě v Pánu. Syn, který dal otci
tuto dobrou radu, vstoupil brzy po smrti otcově do kláštera a
stal se horlivým sluhou Božím.

5. Nic nemá nás od povinně náhrady zdržeti. Sv. Alfons
z Liguori vypravuje následující příběh: Jakýsi beháč, který
část svého jmění nabyl křiklaveu nespravedlnosti, nebezpečně.
onemocněl. Cítil v údeeh svých velikou paleívest, avšak ne
mohl přece býti přiveden k náhradě. Pokaždé, kdykoliv o tom
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byla řeč, odpovídal: »Co by pak bylo z mých děti? Staly by
se žebráky.: 'l'ato odpověď dostala se také k duchovnímu.
chyby mu někdo řekl,<<pravil onen, »že mám výborný pro
středek k uhasení palčivosti, snad by si mne dal zavolati a
pak, myslím, jistě by dal náhradu a Tato zpráva donesla se
nemocnému" a ten hned žádal duchovního, aby' k němu co [fej
dříve přišel. 'l'en neotálel ani okamžik a byl velmi laskavě
přijat. »Prostředek jest. neklamný,c pravil kněz, »jcst jedno
duchý a nemůže uškoditi; jest však drahý, velmi drahý.<<
»At stojí 1000 nebo 5000 zlatých, není přece drahý,: odvětil
nemocný, »z čeho pak sestává ?“ »Celý prostředek záleží
v tom, že na místo palčivé. nalije se něco sádla ze živého a
zdravého člověka; není třeba mnoho; najde-li se někdo, kdo
by za 5000 zlatých aspoň čtvrthodinku nechal si páliti rnkn,
dostačí to.: »Achh pravil nemocný, »mám starost, že se
nikdo nenajde.: »Bud'te zmužilýlc pravil duchovní, »nevite,
jak oddány jsou vaše dítky otci, který jim zanechá takové.
jmění. Zavolejte nejstaršího syna! Miluje vás, má býti vaším
dědicem; řekněte mu: 'l'y můžeš svému otci zachrániti život,
necháš-li si páliti ruku, abys mne uzdravil! Doufám, že to
učiní. A kdyby se zdráhal, nabídněte to druhému a slibte mu,
že ho učiníte svým dědicem. A bude-li se zdráhati i ten, učiní
to jistě třetí, aby dostal dědictví.: Všichni tři synové byli za
volání; všem třem, jednomu po druhém byl učiněn návrh, ale
žádný ho nepřijal. »Otče, nemysli na něco takovéholc pravili
a odřekli. »Nepochopuji vás,: pravil duchovní k nemocnému,
»že chcete ztratiti tělo i duši, abyste se v ohni pekelném věčně
mučil k vůli takovým dětem, které pro vaše uzdravení ne—
chtějí ani čtvrt hodinky snášeti _mnka ohně pozemského. Jaká
to pošetilosth »Máte pravan odvětil nemocný; »vy jste mi
otevřel oči; zavolejte notáře! Prosím vás, vyslechněte zatím
moji zpověď.: V souhlase s knězem hleděl nyní, pokud mohl,
aby své nepravosti napravil, bez ohledu na to, jak se dětem
jeho povede.

G. Pověstný lichvář, jsa blízek smrti, dal si zavolati du
chovního. Tento pak věda, že celé. své jmění nabyl způsobem
nepoctivým, pravil mu, že musí své celé jmění navrátiti. »Co
bude však z mých děti?: tázal se nemocný. »Spása vaší duše,:
odpověděl Zpovědník, »musí vám býti dražší nežli jmění vaši
rodiny.: »K tomu, co žádáte, nemohu se odhodlati,c odvětil
nemocný, »raději dám v sázku spásu své dušec Po té obrátil
se ke zdi a zemřel. .Iaká to smrt! Kolik strachu musí způ—
sobiti těm, kteří vše, co mají, jedině podvodem a nespravedl
nosti nabyli!
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V. Nemocný křesťane, nahraď škodu, kterou jsi způsobil bližnímu
na dobrem jeho jmenu pomluvou a na cti utrháním.

l'říteli! Víš-li pak, jak se člověk dopouští hříchu pomluvy
a na cti utrln'tnííJ Snad i ty náležíš k lidem, kteří hříchy tyto
často páchají beze všeho studu, z nich se nezpovídají a také
naprosto se nestarají, aby čest. svého bližního, kterou svymi
zlym'i řečmi poškodili, napravili. Slyš tedy: Na cti utrhání se
dopouští, kdo tajne chyby bližního bez nutné potřeby zjevuje;
neboť může se také státi, že člověk smí a má chybu bližního
oznámíti, je—lito totiž nutno ku blahu bližního a k zabránění
většího zla. Vždy má se to však státi z dobrého úmyslu; mimo
to nesmí chybu tu zvětšovatí & smí ji sdělili jen tění, kdo
mohou zlu zabránití, ku př. rodičům, představeným a duchov—
nímu.Spravci. Kdyby však chybu tu oznamoval jiny'm ze zlo—
myslností, aby jej připravil o čest a dobré jméno, pak by to
už bylo na cti utrhání. A o takových lidech čteme: »Nepří
měsuj se k utrhačům, nebot záhuba jejich přijde brzo.:

Pomluvou hřeší, kdo o bližním rozšiřuje chyby, kterych
tento nem.-i nebo skutečné chyby jeho zveličuje. rl'ento hřích
právě tak jako na cti utrhání jest tím větší, čim důležitější
jest chyba a čelnější osoba, o které. ji rozšiřuje, čím větší jest
škoda, která mu tím povstává, čím více osob ty řeči slyší a
čím horší jest úmysl, který při tom má. l'omluva jest ohavny'
hřích, poněvadž se jí porušuje láska a spravedlnost. Předně
laska; či neukazuje se to člověk jako nepřítel spolubratra
sveho, když jeho čest hanobí? Proto praví Duch sv.: »Pomlu
vačí jsou l'leřálelé Boží (k Řím.) a ohavnosti před lídmí.»
(Přísl. %.)

Dále porušuje se také spravedlnost; nebot“ dobré jméno
jest bližnímu statkem; pomluvač však olupuje ho o tento
statek, bere mu z rukou poklad, který dle slov sv. Augustina
jest největší ze všeho bohatství. Pomluvač jest tudíž v plném
smyslu zloděj. .lest však také vrah, nebot! zabíjí čest bližního,
kteráž jest inu dražší nežli život. Jedna jako ďábel, který se
v písmč sv. nažy'va žalobcem a pomluvačem bratří svych.
(Apok. I“2.)A víš-li, příteli, k čemu jest zavázán, kdo bližnímu
na cti uškodil ? Musí odvolati, odprositi atd. & nahradíti všecku
škodu, kterou ublížení na cti způsobilo.

A jako jest povinností navi-aliti cizí statek, tak musí se
bližnímu ulmipena čest navratiti, nebot »dobré jméno jest lepši
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než—limnoho bohatství.: lido tudíž tajné, avšak pravdivéchyby
bližního vyzradil, musí ho omluviti a hleděti, aby mu čest zase
navrátil způsobem dovoleným. Kdo však poškodil čest bližního
pomluvou, naň chyby vymyslil nebo skutečné chyby zveličil,
musí odvolati aodprositi avšecku způsobenou škodu nahraditi,
pokud může. Na to má poškozený právo; může říci tomu, kde
kdo ho oloupil o čest: »Vrat' mi, co jsi mi vzal. Vzal jsi mi
čest, dobré jméno, vrat mi to \'šeckole Nebolináboženství, spra
vedlnost a láska volají k nám ke všem: Každému, což jeho
jest! Není odpuštění, jestliže zlo, pokud možno, nenapraví.
Pravím: »l'okud možnola nebot bohužel, zlé nenechá se
již často napraviti. »Padne-li na bílý papír inkoust, zůstane
vždy skvrna, byt byji člověk sebe lépe vyškrábal. 'l'ak těžko dá
se také pomluva zcela smy'ti, zůstane vždy skvrna.<< Co tedy,
příteli učiníš? Snad mnohý horlný člověk byl by i bez krejcaru
peněz nalezl dobré zaopatření; snad mnohý hodný člověk byl
by učinil dobrý obchod, koupi nebo prodej kdybys ho byl ze
závisti nepomluvil a jeho štěstí nezničil. 'l'vá pomluva jest snad
příčinou, že ten neb onen ztratil své postavení, kterým dosud
živil sebe i svou rodinu

'l'vá pomluva připravila bližního o vážnost u představených
a tak mu uškodila pro celou budoucnost. Oplakávej a vyznej
se ze svých přečinů a'nahraď škodu, kterou jsi bližním svy'm
učinil na jejich cti a majetku, pokud ti to možno! Odvolej!
Odpros! Navrat čest! Žádný zpovědník, žádný biskup nemůže
lupiče cizí cti sprostiti povinnosti, nahraditi uloupenou čest, a
kněžské rozhřešení bylo by bez této náhrady neplatné. Přísnou
povinnost náhrady vyslovuje sv. František Sal. ve slovech:
»Kdo dobrou pověst“bližního ztenčuje nespravedlivým způsobem,
jest mimo hřích, jehož se dopouští, zavázán k náhradě, jakkoliv
tato náhrada jest dle různosti pomluvy různé; nebot nikdo ne
může s cizím statkem vejíti do nebe, a dobré jméno jest nej—
lepší ze všech zevnějších statků. Pomluva jest jen druh vraždy.
Neboť trojí jest náš život: duchovní život, který spočívá v milosti
boží; tělesný, který jest udržován duší, a občanský, který má
své trvání ve cti a dobré pověsti.: Pomluvaě dopouští se jedinou
ranou svého jazyka tří vražd najednou; zabíjí duši svou jakož
i duši toho, kdo ho poslouchá, a olupuje toho, koho pomlouvá,
o život občanskyk
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Příklady.

l. l'adlá žena jakási žalovala rodičům, že sv. poustevník
Makarius ji připravil o čest. Více nebylo třeba, aby byl všemu
zlému nakládání vydán; byl hanebně vlečen po ulicích, bili ho
& láli mu, že jest pokrytec, který nejzkaženější srdce ukrývá
pod rouchem poustevnickým. Makarius, ač nejsa si vědom viny,
ncchtěl se přece ospravedlniti, ale snášel vše bití a lání spodivu—
hodnou odevzdaností. Ba učinil ještě více, vzal na sebe úkol pe—
čovati o výživu své žalobkyně a poslal ji výtěžek ze svých
košů. Avšak lšůh ukázal brzy nevinu svého sluhy. Když přišel
čas porodu oné nešťastnice, cítila hrozné bolesti a nemohla při
vésti dítko dříve na svět, dokud neudala pravého otce. l,.idu
otevřely se teprve oči, a jeho zuřivost proměnila se nyní
v obdiv, i počal přemýšleti o trpělivosti a pokoře světcově.

2. .litka, pokojská pani Fatinelli, pomluvila sv. r/Jitu ve—
lice hanebně u jejich pánů a způsobila jí tím mnohé domluvy
& trpké výčitky. |.,ichými žalobami vzbudila proti ubohé Zitě
nedůvěru & podezření a způsobila, že s ní panstvo zle na
kládalo. Konečně po šesti měsících ukázal Bůh nevinu svého
dítěte. Pomlouvačná Jitka onemocněla a byla již blízko smrti.
Zita pak ošetřovala ji s tak něžnou láskou, že tato donucena byla
všecku svou pomluvu odvolati. Jednoho večera seděla Zita
u postele nemocné a těšila ji s obvyklou něžností. 'l'u propukla
.litka náhle v proud slzí a žádala Zitu, aby poprosila paní, aby
k ní přišla, že ji chce něco říci, co jí leží těžce na srdci, a
Zita aby přišla také. Pani přišla se Zitou a chtěla ji těšiti; tai
jí však vpadla do řeči & pravila: »Přestaňte mne těšili a po
slyšte vyznání mého těžkého zločinu. Zita jest v domě anděl
a já jsem ďábel. Nenávist a žárlivost mne svedly, že jsem se
prohřcšila na nejčistší této nevinnosti. Vždy jsem na ni křivě
žalovala; sama jsem učinila, z čeho jsemji potom vinila; sama
jsem kazila její práce, jen abych ji učinila před vámi neschop—
nou; týrala a mučila jsem ji; prosím Boha, předjehož soudem
brzy budu státi, za odpuštění.<< 'l'u selhala jí slova, a ona upadla
v bezvědomí. Po několika minutách byla — mrtvolou.

3. .ledenkráte pomluvili tři bezbožní muži sv. Narciso,
biskupa .lerusalemského, velmi hrubě, a sice první řekl: »Neřekl-li
jsem pravdu, at mne oheň zničí !: l.)ruhy'pravil: »|.hal-lijsen'i,
zit“ mne nemoc zachvátila Třetí konečně řekl: Nemluvím-li
pravdu, at oslepnulc Když pak sv. Narcis pro velikou pomluvu
odešel napoušť, vzal ho Ilůh ve svou ochranu a učinil, že první
is domem, který se v noci vzňal, shořel, a druhý od paty
už k hlavě stižen byl těžkou nemocí; třeti pak uvážil konec
obou prvních :t u veřejném vyznání cclý stav věci vyložil.
Oplakával ze srdce svoji zlobu, aby dosáhl odpuštění.
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VI. Nemocný křesťana! Vynalož vše, abys napravil škodu,
kterou jsi jiným způsobil daným pohoršenim.

Příteli! Abych tě přesvědčil o velikosti a trestuhodnosti
tohoto hříchu a pohnul tě, abys daně pohoršení napravil, zod
povím k tvému poučení následující otázky:

1. (70 jest pohoršení? Křesťanská mravouka odpovídá:
»Pohoršení jest skutek nebo slovo, jež se odchyluje od kře—
sťanské mravouký a dává bližnímu podnět neb příčinu k du
ševnímu pádu (hříchu). Abý pak někdo hříchu toho se dopustil,
není třeba, aby měl při špatné řeči nebo skutku výslovnou vůli
bližního přivésti ku pádu (— takové bezbožnosti jest jenom málo
lidí schopno ——),dostačí, aby řeč nebo skutek byly s to, svěsti
jiného ku hříchu nebo dáti k tomu podnět. — Pohoršovati
znamená tudíž někoho horším učiniti. Jestliže tudíž někdo něco

mluví, píše, činí nebo opomíjí, čímž dává příležitost, aby bližní
stal se horším, ten dává pohoršení, a to nazývá se »pohoršeni
daně.:

2. Kdo se dopouští zvláště tohoto hříchu pohoršení ?
llříchu tohoto dopouštějí se všichni, kdož nějakým způsobem
ke zlému popuzují, radí, pomáhají, je přikazují aneb dobrým
nazývají. .lsou pak to: a) vlastní svůdcove, totiž lidé, kteří ne—
stýdatými řečmi, dvojsmýslnými písněmi mor'nemravnosti roz—
šiřují, jichž oči, jak praví sv.. Petr, jsou plný cizoložství a ne—
nasytné rozkoše. 'l'aeí lidé jsou ohavníci; žádná nevinnost není
před nimi jista; svými sladkými, lichotivými slovy oblnznji
mladé lidi. Běda li, duše nevinná, octneš-li se v takových rukou,
jsi ztracena, ztratíš svou nevinnost, nejkrásnější ozdobu duše!
h) Pohoršení depouštějí se rodiče, učitele, představení, kteří dit
vají zlý příklad nebo zlé-.mn nezaln-anují. Zlý příklad rodičů a
představených působí velice záhubně na poddané; nadarmo
jsou všecka jejich krásná slova, jestliže jejich jednání se slovy
se nesrovnává. Sein náleží i ti, kteří zlodějům, pijanům a karba—
níkům a podobným lidem otvírají svůj dům k nedovoleným
schůzkám. c) l'ohořšení se dopouštějí. kdo se zbožným a hod—
ným lidem vysmívají, za pokrýtcc jo prohlašují, jejich pokoru
v pOsměch uvádějí, a jejich jednání zlý úniýsl podkládají. 'l'ím
se jiní odvracuji od dobreho tak, že ti si pak netroufají vésti
život zbožný, ztrácejí lásku k dolu—uakonečně, aby ušli dalšímu
pronásledování a'výsměchu, nastupují cestu hříchu, Sem náležejí
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i ti, kdo o katolické církvi, () jejímzřízení, svátostech, článcích
víry a obřadech ,posměšnč a neuctívč mluví, kdo falešné zá
sady rozšiřují. (i) Pohoršenídopouštějí se všichni ti, kdo rozši—
řují špatné knihy a obrazy. Nic nemůže účinněji působíti na
srdce člověka, nic nemůže více svádětí ku hříchu a nepra—
vosti než špatná kniha, špatný obraz, pohoršlívé, nebezpečné
spisy a listy, jež dává člověk jiným čistí. »Šj'iatnýobraz, na stěně,
praví sv. Augustin, který na př. znázorňuje smílstvo .lovíšovo,
jak rozplameňuje mladíka, jenž naíi patří, k smyslné rozkoší!
Knihy, které jsou krásně psány, ale rozšiřují nevěru a nepra
vost, jsou jako zlatý pohár růžemí ověnčený, ale smrtícím
ji.—demnaplněný. Takovými hanebnými spisy (jmenovitě špat—
nými novinami) a knihami rozšiřují se nejbezbožnčjši zásady, ha—
nebné nepravosti, strašlivé bludy a tím kazí se města i venkov.
Bůh tázal se proroka Zachariáše: »Co vidíš?: a ten odpověděl:
»Vídím letící knihu.c A Bůh pravil k němu; »Totjest zlořečení,
které vychází na tvář vši země.:

'l'outo knihou letící, tímto zlořečením, které vychází na
celou zemi, mohou se dobře rozuměti mnohé denní listy, hano—
písy, milostné básně, divadelní hry at. d., které z ruky do
ruky, od domu k domu, od místa k místu putujíce, zkázu
mravů a kletbu Boží na celé země přivádějí. Nenamítcj, žez ta
kových spisů možno čerpati mnoho užitečného zejména vzdě—
laný způsob psaní. Aj, kdo bude v blátě drahokamů hledati?
A kdo zc smrduté kalužiny bude ukájeti žízeň svou ? '/.daž není
mnoho jiných spisů, jež rozum oSvěžují, osvčcují, poučují a
zároveň srdce povzbuzují aje k dobrému naklol'tují! (loje tako—
vých pohoršítelů za dnešních dnů? Co je těch, kdož špatné
knihy spísují? Co je těch, kteří takové hanebné listy rozšiřují
a tak mnohého dříve ctnostnčho člověka o víru a. ctnost olu

pují? Neni—Iižtaké dost rodičů a představených, kteří na po
vinnost svojí zapomínají? .\ není-lí počet svůdců a posměvačů
sv. víry tak veliký, že až hrůzu vzbuzuje? () nemocný, zkoumej
se, nepatříš-li také mezi ty ukrutníky, kteří. svému bližnímu
na duši tak citelně škodí. Ach, jaký kletby hodný hřích jest
pohoršení! .Iest. to nepravost nad míru veliká, jak z otázky ná—
sledující poznati můžeš.

El. ( ,'0 má nás od pohoršení zdržovali ? .Iežto se po
horšenim bližnímu nesmírná škoda činí, máme se jeho co možná
nejvíce chrániti. Proč obzvláště? K tomu odpovídám: a) Pro
strašný výrolt Ježíše Krista. Zní pak slova Božského Spasitele
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takto: »Kdo by pohoršil jedno z maličkých těchto, jež ve
mně věří, lépe by jemu bylo, aby zavěšen byl žernov osličí na
hrdlo „jeho a on pohřížen byl do hlubokosti mořské. Běda
světu pro pohoršení! Běda člověku, skrze něhož pohoršení při
chází.: (Mat. 18, (')—T) Strašlivá to, ale Spravedlivá hrozba;
nebot: h) 'l'cn, kdo pohoršení dává, jest nespravedlivčjši než
zloděj. Zloděj 'bere jiným, co jejich jest, peníze, statky a pod.,
on potřebuje k tomu lsti a násilí, aby něco uloupil. Kdo však
bližního _pohoršuje a jemu k hříchu podnět dává, olupuje ho
o vyšší nadpřirozené statky, které všecky poklady tohoto světa
nekonečně převyšují. (')lupuje ho o nevinnost a dobré svědomí,
odnímá mu posvěcující milost, zásluhy, jichž si byl za mnoho
roků nashromáždil, přátelství a synovství Boží a konečně dě
dičné právo na nebeskou vlast. Ztráta—to hrozná, kterou ne—
může už nahraditi nikdo, neučiní-li tu Pán sám zázrak svého
milosrdenství. Ach, zaslouží—Ii zloděj, který uloupil někomu
věc v ceně několika zlatých provaz, jaký trest pak očekává
toho, který beře vše, co před Bohem cenu má. 0) Kdo dává
pohoršení, jest horší než zrádce. Vším právem trestají knížata
ony falešné najímače, kteří vojíny k útěku svádějí, a ony buř'iče,
kteří obyvatelé zemí ke vzpouře popuzují. Nejsou-liž pak všichni
lidé poddaní Boží? Nepřísahali všichni pravověříci pod pra
porem sv. kříže a při křtu sv. nezaslibovali se Ježíši Kristu?
Co činí ten, kdo pohoršení dává? Činí z lidí odbojníky jich
pravého l'ána a Tvůrce, on jest příčinou, že jiní prapor Kristův
Opouštějíce k satanově vlajce přecházejí, on násilně rve duše
Pánu Ježíši z náručí a z jeho srdce, které on tak draze byl
vykoupil a přivádí je do pekla. Není—lito vše nevěrnost horší
než zráda, jiným dávati podnět k záhubě, když nás přec kře—
sťanská láska zavazuje k tomu, abychom jim k Spáse ná
pomocni byli? (i) Kdo dává pohoršení, jest ukrutnčjší než
vrah. Nejdrahocennější ze statků pozemských jest lidský život
a byl-li tento nějakým zlosynein člověku odňat, považujeme
takového úkladneho vraha za bídníka a odsuzujeinc ho k smrti.
.—\však,co jest takový vrah proti svůdci, který pohoršení dává
a bližního ke hříchu svádí? () to převyšuje tento onoho
v nkrutenství, oč duchovní život nad život tělesný povznesen
jest. Nadpřirozený život milosti, na který věčně blažený život
následuje, byl nám smrtí Bohočlověka vydobyt a o tento draho—
cenný život bližního olupuješ, dáváš-li mu pohoršení. .-\ proto
vším právem volal-druhdy Spasitel: »Běda světu pro pohoršení:
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Neboť pohoršení naplňuje svět neřestmi a peklo zatracencí.
Avšak běda tomu, at jest to kdokoliv, skrze něhož pohoršení
přichází.

4. Go musíme učiniti, jestliže jsme bližnímu na
duši ubližili? Dal-lis, můj milý nemocný, v životě svém ně—
komu pohoršení a přivedl-lis jej tím k pádu, učiň vše, abys
škodu tuto 'nahradil. 'l'oho žadá od tebe spravedlnost, neboť
jestliže zloděj pod ztratou sve blaženosti povinen jest ukra—
denou věc navrátíti a utrhaě pod trestem věčného zatracení
zavázán jest, by porušenou čest zase napravil, co bude moci
tebe omluvili, abys pohoršením učiněnou škodu zase nahradil?
Nešetř tedy žádných námah a píle, abys ty, které jsi svedl a
pohoršil, zase na pravou cestu přivedl, ale snaž se se vší silou
svaté příklady bázně Boží a pravé zbožnosti dávati, usiluj
o to tím více, čím častější a záhubnější tvoje předešla po
horšení byla. Tak to činili ti, jež Bůh z velikých svůdců pro—
měnil ve veliké světce. Tak činila na př. Magdalena veřejně
pokání za hříchy, kterými veřejně pohoršení dala. .lestližes
dal pohoršení řečmi, zlými zásadami, bludy nebo špatnými
knihami a spisy, musíš je vhodným způsobem naZpět vzíti,
aby přišly v zapomenutí. ()dvolej na svem bolestném loži
za přítomnosti několika svědků bludy své a odpros všecky.
Odstraň osobu z domu, se kterou jsi až dosud v zapovězeněm
poměru žil, nad čímž se všichni dobře smýšlející pohoršovalí,
tím nejlepe dokážeš, že jsi proniknut pravou lítostí a že to
s napravením svého života opravdově míníš. Jsi-li otec, matka
nebo představený, který dříve slovem i skutkem, t. j. špa'ným
příkladem svým dětem a poddaným pohoršení daval, pak za—
volej je k loži svemu, přiznej se upřímně, jak toho lituješ,
pros za odpuštění, napomínej k dobrému a veď od nynějška
život ctnostný. Viz, tímto způsobem napravíš zase škodu,
kterou jsi jiným na duši připravil. Dobře proto praví jeden
duchovní učitel: »Pohoršení můžeme zrušiti a jím způsobené
zlo zase napravíti, když je odvolame, odprosíme, na místě
špatných řečí rozmluvy Spasitelné vedeme a na místě špatného
příkladu příklady dobré dáváme: atd.

Příklady.
1. Spisovatel 'l'ouissant, jehož díla vším pravem zavržena

byla, byl povolán králem Bedřichem do Pruska a zde zachvácen
těžkou nemocí, na kterouž za rok zemřel. Večer před svou
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smrtí dal prositi svých přátel, aby se druhý den o 6. hodině
ranní k nemu dOstavili, aby byli přítomni duchovní slavnosti,
kteráž setu mela odbývati. »Vskutku,- praví jeden z techto
přátel, »našli jsme zde druhého dne katolického kněze, který
mu práve chtel udíleti poslední pomazání. .leho paní & dítky“
klečer před ložem, my jsme učinili totéž. V tomto Okamžiku
nechal si Touissant upraviti podušky tak, že skorem v posteli
seděl, a prosil duchovního, aby chvili nstal ve svatém úkonu,
pak se obrátil k svému asi patnácti- nebo šestnáctiletemu sy
nOvi a pravil k nemu: —»Synumůj. slyš a zachovej dobře, co
ti nyní řeknu. Nacházim se ve stavu, kdy za krátko před—
stoupím před Boha, abych mu složil účty z celého žití sveho;
často jsemjcj urazil a mám tudíž jeho milosrdenství zapotřebí.
Dostačuje k tomu lítost a důvěra má? x\ch zajistí—, tak ne
konečná jest. dobrota Boží, jen kdybych měl na svědomí své
vlastní chyby a slabosti, avšak já jsem dal jiným pohoršení a
je urazil; nemusí-liž také tito býti jaksi nly'mi prostředníky
u Boha tak sice, že mi odpustí. Nuže, počítám na tento skutek
lásky u těch, kteří mají příčinu si na mne stěžovati. Učinil
jsem bezpráví proti tve matce a její zbožná láska, jižznám,
mi za to ručí, že ona mi odpustí, když ji nyní za to prosím.
Provinil jsem se dále velice proti tvým sestrám & také nad
tím bych si musel činiti zoufale výčitky, kdybych nemyslel na
to, že v jejich stáří dojmy ješte slabe. jsou a že matka tvá
důkladným křesťanským vychováním toto zlo zase napraviti
může a chce. Jen ty jediný, synu můj, znepokojuješ mne
nyní, kdy umírám, nejhroznčji. Já jsem ti svým bezbožným
životem a mnohými zlými zásadami dal pohoršení, odpustíš
mi? Učiníš, co třeba, aby mi i Bůh odpustil? Budeš říditi se
jinými zásadami než temi, jež jsem já v srdce tvé ukládal?
Na neštěstí vcházíš do věku, kde člověk i ta nejmoudřejší na
učení zapomíná. Smím doufati, že nikdy nezapomeneš toho
napomenutí, jež jsem ti, k své bolesti, až teprve nyní udělil?
Slyš, synu můj, ješte tato naučení, jež ti tuto podávám: vy—
znávám před Bohem, ktereho nyní příjmu a před kterým se
brzy octnn, že počínal—lijsem si nekřesťansky ve svých pracích,
řečech a ve svých Spisech, že se to stalo vždy jen z lidských
ohledů, z marnivosti, abych se tomu nebo onomu zalíbil, nikdy
však z přesvědčení. Máš-li jen ponekud důvěry ke svému otci,
pak at to, co jsem nyní řekl, v očích tvy'ch je tím pozoru
hodnejším. Kéž si tento poslední výstup v životě otce tvého
hluboko v duši vryješ a se vždy naň živí-. npamatuješ. A nyní,
'synn můj. padni na kolena svá, spoj modlitby své s modlit
bami těch, kteří mně nyní slyší & tebe vidi, slib Bohu, že
moje poslední naučení zachovávali chceš a přísahej, že mi
odpustíš !4

2. W—hlasnýFrancouz La Fontaine onemocněl a vykonal
n P. I'ouzeta generální zpověď. Prvé však, nežli přijal nebesky
chléb, prosil za přítomnosti pánů z akademie, které k sobě
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byl povolal, Boha za odpuštění a ujišťoval, kterak toho lituje,
že své povídky kdy psal, že se mu oškliví a kdyby opětného
zdraví nabyl, že by svých schopnosti jen k umravňujícím a
zbožným pracím užil. Umřel teprve za dva roky po této nemoci
a započal mezitím překlad církevních hymnů. Když jej po
smrti jeho svlékli, nalezeno tělo jeho pokryté žíněnon košilí.

El.Nic nepůsobí v liodinco smrti tolik hrůzy a nepokoje
jako vzpomínka na dané pohoršení. Berengar, arcijáhen v .-\n
gersu, byl tak nešíasten, že rozšiřoval jed kacířství a tím
mnoho duší svcdl. Na sklonku života dotkla se ho ruka Páně,
odpřísáhl bludy své a obrátil se. V hodince smrti stal se po—
jednou rozčileny'm, ncpokojným a pocítil velikou hrůzu. »Proč,
bratře, toto zděšení, tento nepokoje; ptal se jej přisluhující
mu kněz. »llůh jest milosrdný, doulcj v něholc »Vím toa, od—
větil nemocný, »a doufám, že Bůh shlédne k slzám mým a mé
vlastní chyby mi odpustí, ale zdali odpustí mi také ty chyby,
k nimž jsem podnět dal? Běda, zdá se mi, že mnohé skrze
mne ztracené duše u soudné stolice Boží mne očekávají, aby
o pomstu volaly a jakoby Ježíš Kristus v srdci mém takto
mluvil: Kde jest ten, kdejest ta, kteréž jsi zahubila). Jen s nej
větším namaháním mohl býti umírající upokojen. Štěstí pro
něho, byla-li lítost a pokání dostatečným zadostiučiněním, aby
zapomněl nejvyšší Soudce té ztráty, kterou jemu způsobil tím,
že tolik duší zahubil.

\ Poučení Šesté.

Příprava k životní (generální) zpovědi.

Jsou mnozí lidé, kteří si životní zpověď myslí jakožto
něco velice těžkého, skorem nemožného a proto se před ní
zastrašiti ncchají. Chci ti tedy, můj milý nemocný, pověděti,
co životní neb generální zpověď je, pro koho užitečná a pro
koho nutná jest, a pak jak se máme k této zpovědi připraviti.
Generální, životní zpověď není nic jiného než zpověď nebo
žaloba z hříchů celého života nebo alespoň za delší dobu. Ge
nerální zpověď jest potřebná těm, jejichž předcházející zpovědi
neplatné byly. Neplatná pak jest zpověď, když hříšník z ne—
pravého studu nebo z hrubé nevědomosti nebo z trestuhodné
nedbalosti nějaký těžký hřích zcela zamlčí nebo se z něho bez
lítosti a bez Opravdového předsevzetí zpovídá. Sem náleží oby—
čejně ti, kdož po zpovědi opět v těchže hříších žijí, kteří
na př. zapovězený poměr, který slíbili zrušiti, nadále udržují,
kteří nespravedlivé jmění, uloupenou čest nenahrazují, se svými

8
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nepřáteli se nesmiřují a ve svých zlých návycích a nepravostech
po mnoho roků trvají. 7. toho poznáváme, že generálnizpověi'l'
není všem nezbytně potřebna, avšak přece by jí neměl nikdo
zanedbati, obzvláště ne ten, kdo se v nebezpečné nemoci nalézá,
protože taková zpověď přináší všem veliký užitek; dále proto,
že chyby v jiných zpovědích spáchané napravuje, k upřímnějši
lítosti nabádá, často základem k svatému životu je, duši sklí
čené sladkého míru uděluje a nemocný pak bezpečně pohlížeti
může věčnosti vstříc. Generální zpovědí připravujeme se tedy
nejlépe na smrt. Vykonal—lijsi již generální zpověď, pak nečiň
tak podruhé bez svolení svého duchovního vůdce, zejménajsi-li
povahy úzkostlivé., protože bys snadno ve zmatek a úzkost
uvcden býti mohl. l'omýšliš—li ledy vážně na to, bys se dobře
k smrti připravil, která z nenadání ale zcela jistě se dostaví,
neodkládej vykonali generální zpověď. .lak máme si však po
čmati, abychom generální zpověď dobře vykonali? 'K tomu
především náleží dobrá vůle, opravdová touha k Bohu sezcela
obrátiti a jiným novým člověkem se stáli, který se snaží Krista
věrně následovati. Aby tato vůle posilněna byla, máme přede—
vším často rozjimatí o čtyřech posledních věcech člověka,
o smrti, soudu, pekle, království nebeském, dále o utrpení Páně,
podobenství o marnotratném synu, o životech svatých kajícniků
a kajícnic. Po čtení nebo rozjímání máme prositi Ducha sv. za
milost, abychom zpověď Bohu milou a příjemnou vykonali.
Pak zpytujme své svědomí a snažme se, abychom si na pamět
uvedli všechny těžké hříchy; hříchy všední však netřeba zpy
tovati ku generální zpovědi. Když pak jsme po delší čas svě—
domí své zpytovali, vezměme si k ruce zpovědní zrcadlo a
čtěme je pozorně, d0ph'iujíce sve nedokonalé zpytování. Pro
zpytujme desatero Božích a patero přikázání církevních, sedm
hlavních hříchů atd. Ptejme se sami sebe, které přikázání jsme
přestoupili, projděme různé doby stáři, totiž dětství, mládenectví,
věk mužný, kmetství nebo různé stavy, svobodný, ženatý,
vdovský a zpytujme, zdali a jak jsme se proti tomu neb
onomu přikázání prohřešili. Při těžky'ch hřiších a neřestných
návycích, jež snad po dlouhá léta trvaly, musíme také hleděti
vyzpytovati přibližný počet, jak často asi v roce, v měsíci,
v týdnu se udály. Také okolnosti, které hřích značně zveličují,
nebo jeho podstatu mění, máme co možná nejlépe zpytovati.
Na př. osobám duchovním na cti utrhati jost větší hřích, než
když se o jiných zle a nepravdivě mluví. Také si můžeme
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iřichy své napsati, musíme však velmi opatrně jednati, aby
iikdo písmo naše nenašel a nepřečetl. Když jsme se vší pílí a
ibzvláštní přesností svědomí své zpytovali a vzpomeneme-li si
'zdor tomu, po zpovědi na nějaký těžký hřích, nesmíme proto
WOUgenerální zpověď za neplatnou míti, ale povězme tento
iřích svého předešlého života ve zpovědi budoucí; netřeba nám
išak proto opakovati celou generální zpověď. Hlavní věc při
zpovědi není ani tak vypočítávání hříchů jako srdečná lítost a
)pravdová pevná vůle se polepšiti. A právě v tom, že hříchů
svých, po pečlivém zpytování svědomí opravdově litujeme
1 pevné předsevzetí činíme od této doby křesťanský život
vésti, tento nebo onen zlý návyk vykořeniti, této společnosti,
Jříležitosti k hříchu se vystříhati a všech k pravému polepšení
rpotřebných prostředků se uchopiti, v tom záleží nejlepší pří—
prava ku generální zpovědi. [Ičiňme si jakási pravidla, která
v budoucnosti zachovávati chceme, aby se ze světáka křesťan
& z vlažného křesťana horlivý křesťan stal.

Abys, milý nemocný, své svědomí dobře Zpytovati mohl,
přečti si následující zpovědní zrcadlo. Na konci pak tohoto na—
učení chci ještě něco 0 pravé lítosti, kteráž ku generální
Zpovědi tak velice potřebná jest, promluviti.

Zpovědní zrcadlo nebo zpytováui svědmní.

' ]. Desatero přikázání Božích.

l'rvní přikázání: Vjedno/ao Boha budeš věřili.
Víš vše, čeho ti k dosažení věčné blaženosti třeba ne

vyhnutelně věděti a věřiti?
Snažil jsi se v mládí svém i později svatému náboženství

se naučiti?
Posloucháš kázání a křesťanské cvičení proto, abys se

o pravdách svaté víry lépe poučil? (lítáš také. duchovní knihy?
Máš úplnou modlitební knihu i jiné knihy potřebné, abys

se ve víře sílil?
Vedeš rád nábožné rozmluvy o Bohu, o Spasiteli, o jeho

hl. Matce, o svatých?
Pečuješ o to, aby také tvoji podřízení v náboženství ná

ležitě vyučováni byli a dle něho žili'.J
Věřil jsi vždy všemu, co svatá římsko-katolická církev

k věření předkládá?
Nehloubal jsi o tajnostech svaté víry & netrval jsi v po—

chybnostech ?
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Vyslovil jsi pochybnosti své před jinými, snad před mládeží ?
()dpíral jsi poznané křesťanské pravdě snad proto, abys

dle své vůle mohl pohodlně žíti?
Neobcoval jsi příliš důvěrně s nevěřícími nebo s osobami

jiných vyznání?
Nevstoupil jsi s nimi v užší svazek na škodu své sv. víry ?
Nenavštěvoval jsi modlitebny bludařů, neposlouchal je—

jich kázání?
Nemyslil jsi anebo nevyslovil jsi, že je to stejné, patříš-li

ku katolické víře nebo vyznáváš-li víru jinou?
Nemluvil jsi posměšně nebo pohoršlivě o kněžích, () postu,

“ zpovědi, neposlouchal jsi takové, řeči se zalíbením?
Obhajoval jsi dle síly a povinnosti své svaté víry?
Nečetl jsi knihy proti pravé víře, nepřechovával jich, ne

prodával, nepůjčoval ?
Nepochyboval jsi o kázáních katolických kněží, nepře

třásal si je pyšně?
Netropil jsi sobě žerty ze svaty'ch věcí?
Nestyděl jsi se za svoji víru, na př. dělati kříž, poklek—

nouti, pokropiti se svěcenou vodou, před kostelem a svatými
obrazy náležitou úctu vzdáti, při klekání a při stole se mo—
dliti atd.?

Nezneuctil jsi svatých a jejich obrazů slovem nebo skutkem?
Nemyslil nebo nemluvil jsi snad neuctivě o nejblahosla

venější Rodičce Boží, uctíval jsi ji vždy náležitě?
Nespílal jsi nábožným osobám pro jejich nábožnost, ne—

posmíval jsi se jim, nepronásledoval jsi je, nezbraňoval jsi jim
dobré činiti?

Neužíval jsi pověrčivých modlitbiček a prostředků, abys
se dověděl něco o budoucnosti, nebo abys v nemoci se uzdravil,
peníze dostal?

Neprohřešil jsi se vykládáním karet a snů?
Neopominul jsi se častěji pomodliti ranní, večerní mo

diitbu, jakož i modlitbu před stolem?
Nebyl jsi při modlitbě dobrovolně roztržity'?
Obětoval jsi všecky své denní práce Bohu a vzbuzoval

jsi dobrý úmysl všecko ke cti Boží, z lásky k Bohu, ille vůle
Boží činiti a trpěti?

Myslil jsi mezi dnem často na Boha?
Neprohřešil jsi se v kostele neuctivým držením těla, dobro

volnou roztržitostí, hříšnými myšlénkami a pohledy, zbytečnými
řečmi, smíchem nebo dokonce snad nečistými úmysly a
schůzkami?

Nepřicházel jsi rád pozdě do kostela a neodcházel jsi před
časem?

Důvěřoval jsi v protivenství a utrpení pevně v Boha,
nebo jsi snad reptal proti němu a ustanovení jeho hanil?

Nevypustil jsi stesky nebo snad rouhání proti Bohu a ne
vinil jsi Boha z nespravedlnosti?
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Nezoul'al jsi nad milostí Boží mysle: .Iest nemožné, aby
mi Bůh odpustil aneb abych se polepšil; Bůh mi nechce po
moci; Bůh o mne ničeho neví ?

Nespoléhal jsi se Opovážlivě na milosrdenství Boží, říkaje:
Bůh jest příliš dobrý; i když hřeším, mohu se z toho zase vy
zpovídati; zpovídám-li se pět nebo deset hříchů, to jest již
jednu?

liěkoval jsi Bohu za prokázaná dobrodiní?
Nechoval jsi odpor v srdci svém proti Bohu, nedával jsi

hněv a zlobu svou proti Bohu také skutky najevo?
Vzdoroval jsi Bohu, trvaje zúmyslně v nekajicnosti?
Vzbuzoval jsi častěji víru, naději a lásku, obzvláště v po

kušeních a v nebezpečí smrti?

|)ruhé přikázání: Nevezmeš jména Boží/ao nadarmo.
Nevyslovoval jsi neuctivě a lehkomyslně jména Božího,

Ježíše, Marie i jmén jiných svatých? '
Neužíval jsi jména sv. předmětů ku klení a zaříkání; ne

stalo se ti to- zvykem?
Neužíval jsi slov sv. pisma k neslušným žertům?
Nenadával jsi?
Neproklínal jsi zemřelé? Nebral jsi při nepatrných věcech

Boha nebo duši svou za svědka?
Není tvým zvykem přisahati nebo zaklínati sebe nebo

bližního? '
Nezapřísahal jsi se někomu něco zlého učiniti nebo se

pomstiti, nebo nečistou známost, neřestný svazek uzavříti?
Nesložil jsi křivou přísahu proti pravdě nebo v po

chybnosti?
Měla přísaha také pro bližního škodlivé následky?
Nezrušil jsi úřední přísahu nevěrností, žvástavostí?
Nesvedl jsi jiné k zbytečným, falešným, hříšným přísahám?
Neslíbil jsi uzavříti sňatek a nezrušil jsi slibu toho pro

neplatné před Bohem příčiny?
Nevyplnil jsi snad slibu Bohu učiněného, ač ti to bylo

možné aneb jsi bez řádné příčiny otálel jej splniti?
Neučinil jsi Bohu lehkomyslně a ukv_apeně sliby?

'l'řetí přikázání: Pomni, abys den sváteční světil.
Byl jsi v neděli a ve svátek přítomen nábožně celé

mši svaté?
Nevydával jsi se v nebezpečí nebýti na mši svaté na př.

pro nějakou zábavu?
Nezanedbal jsi z nedbalosti nebo pohrdání kázání a kře—

sťanského cvičení?
Byl jsi přítomen odpoledním službám Božím, světil jsi

neděle a svátky modlitbou a čtením duchovních knih a jinými
dobrými skutky, na př. navštěvováním nemocných, dáváním
almužny atd. ?
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Přidržoval jsi také své domácí ke službám Božím?
Nezdržoval jsi je snad docela od nich?
Nevykonával jsi v neděli a ve svátky bez potřeby, bez

dovolení, jiným ku pohoršení těžké prace? Snad jsi i jiné
k tomu přidržoval?

Nestrávil jsi právě dný Bohu zasvěcené v obžerství, marno—
tratných hrách, smilství a rozpustilém tanci, v hlučných a
hříšných zábavách?

Čtvrté přikázání: ( 'ti otce svého z' mai/cu svou, abys
dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.

(_)tázký_pro děti a poddané:
Býl jsi svých rodičů neposlušen, vzdorovitý, hrubý?
Přál jsi jim zlého nebo jsi jim snad zlořečil?
Nepozvedl jsi ruký své proti nim, nebil jsi jich?
Nepřipravil jsi jim nepořádným životem mnoho starostí,

trápení a hanbý?
Nerozšiřoval jsi chýbý svých rodičů?
Neposmíval jsi se jim, nepohrdal jsi jimi?
Nestýděl jsi se za jejich nízký stav?
Přijímal jsi pokorně již i jako dospělý jejich rady a

dobrá napomenutí?
Neučiniljsi sobě bez jich vědomí a vůle nějakou známost

nebo nezasnoubil jsi se snad?
Neobelhal jsi je v některých věcech, nepodvádčl jsi jich,

neodcizil jsi jim něco?
Nechoval jsi odpor proti nim a se o ně nestaral?
Modlil jsi se za ně pilně, jim v nouzi pomáhal, v ne

moci ošetřoval?
Staral jsi se o to, aby v čas sv. svátosti přijali?
Výplnil jsi věrně jejich poslední vůli, nedopustiv se při

tom žádné nespravedlnosti k dědicům neb úřadům?
Nemluvil jsi zle o rodičích zemřelých?
Snažil jsi se po jejich smrti chyby a poklesky jejich na

praviti modlitbou, almužnou, možno-Ii navrácením cizího statku,
křesťanskými skutký?

l'lnil jsi týto povinnosti take vůči svým nevlastním ro
dičům, poručníkům, vychovatelům, učitelům, chlebodárcům,
představeným ?

Vážil jsi sobě svých duchovních i světských vrchností a
poslouchal jsi jich?

Neobelhal, nepodvedl, netupil jsi jich, nehaněl jsi jejich
ustanovení ?

Nenechal jsi se od svých rodičů nebo představených po—
užíti k hříšné službě, ačkoliv jsi věděl, že sluší lšoha více po—
slouchati než lidí?

Neposmíval jsi se starým lidem?
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Otázky pro rodiče a představené:
Neškodil jsi svým dětem snad již před narozením?
Obětoval jsi je častěji Bohu?
Vychovával jsi je řádně a choval pod dozorem?
Vyučoval jsi je v náboženství, přidržoval k ranhí, večerní

modlitbě a v poledne; k návštěvě kostela, k častější sv. zpovědi
nebo jsi je snad od toho zdržoval ? '

Posílal jsi je pilně do skoly, učil pracovitosti, dávaje jim
dobrý příklad?

Nel.in jsi příliš shovívavý k jejich chybám, obzvláště lži,
zahalčivému pobíhání, špatným společnostem snad i nečistým
hrám?

Nekáral jsi je v divoké zuřivosti příliš přísně?
Nenadával jsi jim, neproklínal jsi je?
Zdržoval jsi je od zlých společností a nedovoleného ob

cování, přidržuje je k domácímu pořádku a pod přísným
dohledem?

Nenechal jsi zvláště divky bez dohledu večer se prochá
zeti, do divadla a do tance dle libosti choditi?

Pečoval jsi o ctnost sv. čistoty u svých dítek (i u malých)?
Nesvedl jsi dítky své k žádnému hříchu, nedal jsi jim na

dávkami, nepočestnými rečmi a skutky pohoršení?
Nenutil jsi je k nějakému stavu, k němuž v sobě necí—

tily povolání?
Nezrazoval jsi je nepravým způsobem od stavu, k němuž

se cítily povolány?
Neměl jsi jedno dítko raději než druhé ze slepé lásky?
Stara! jsi se také ospásu duši tvého služebnictvaasvých

poddaných ?
Nepřikazoval jsi jim něco zlého?
Nedovoloval jsi jim podezřelých známostí nebo snad po

horšlivých schůzek ve svém domě? ,
Zacházel jsi se svými podřízenými laskavě, zvláště v ne

moci?
Byl jsi spravedlivým k svým podřízeným, zvláště k starým?

Páté přikázání: Nezabiješ.
Nebyl jsi příčinou smrti bližního svého, sám sebou nebo

vinou jiného bližního?
Neukrátil jsi sobě nebo jiným života, nebo neškodil si

na zdraví nestřídmostí, velikou zlosti, dlouhým trápením se,
bitím, poraněním? '

Nechtěl jsi si vzíti život?
Neradil jsi, neprodával nebo sám neužíval prOstředků,

abys počatému plodu uškodil?
Nezahrnoval jsi sebe nebo jiné příliš těžkou prací?
Nepřál jsi sobě nebo jiným smrti?
Nežil jsi v nepřátelství se svým bližním, nechtě je po

zdravovati, ba ani jej viděti?
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Nepřál jsi si svým nepřátelům se pomstíti nebo jsi tak
učinil?

Oddal jsi se zlosti? Vypukl jsi při tom v nadávky, kleni?
Nebyl jsi ukrutný při trestání svých podřízených?
Neuškodil jsi svému bližnímu na duši daným pohoršením,

zlými řečmi, zpěvy, knihami, obrazy, posuňky, příklady?
Neotrávil jsi srdce nevinná hříšnými řečmi a jinými

věcmi?
Nebyl jsi vinen cizími hříchy, neradil jsi k nim, neodpo—

ručoval je, nesvoloval jsi k nim, neponoukal k nim, ncchválil
je, nemlčel k nim, netrestal jich, nebral na nich podíl, neza—
stával jich?

Šesté a deváté přikázání: Nesesmilníš — Nepožádáš
manželky bližní/to svého!

Nezdržoval jsi se dobrovolně při nečistých myšlénkách?
Nepředstavoval jsi sobě zúmyslně nečisté věci nebo sny,

maje v nich svě zalíbení?
Nesvolil jsi ke zlým žádostem?
Nehřešil jsi nečistými pohledy, pohlížeje zúmyslně na

předměty, jež k zlé žádosti ponoukají?
Byl jsi stydlivý sám před sebou a počestný v oděvu?
Nevedl jsi dvojsmyslně žerty a řeči? Poslouchal jsi je se

zalíbením? Smál jsi se jim a přizvukoval k nim?
Zpíval jsi nepočestně písně, poslouchal je se zalíbeníin,

opisoval a jiným rozdával?
Nečetl jsi špatných knih nebo jich jiným nedával?
Nedovoloval jsi nebo sám dával nečistých polibení a

dotýkání?
Nepoužil jsi na sobě nebo na jiných nedovolené svobody?
Svedl jsi také jiné k této neřesti?
Neprováděl jsi již v mládí nečisté hry?
Nepsal jsi dopisyznečistých úmyslů, nepřijímal je, jiným

odevzdával? _
Neudržoval jsi hříšnou známost, jak dlouho?
Neprohřešil jsi se skutky proti sv. čistotě?
Byly osoby, s kterými jsi zhřešil tvého nebo druhého

pohlaví? Byly svobodně, vdané, ovdovělé?
Byli to pokrevní přátelé, sešvakření nebo snad osoby

Bohu zasvěcené? .
Svedl jsi je k hříchu lichocením, lstí, dary nebo násilím?
Byly ještě zcela nevinné? Byl hřích s obzvláštní ohav—

ností spojen? Stal se v posvátné době na svatých místech?
Nepřešla vášeň tvá až i na nerozumná zvířata? Jaké měly
tyto hříchy následky? Snažil jsi se tím učiněnou škodu zasc
nahraditi ?

Manželé ptejtež se ještě obzvláště:
Nevstoupil jsi do stavu manželskéhoz úmyslu, který jest

křesťana nedůstojným ? /
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Neporušil jsi věrnost manželskou?
Nezavdal jsi podezřelými společnostmi příčinu k žárlivosti ?
Neodepřel jsi bez platné příčiny manželskou povinnost?
Neužíval jsi práv manželství k ohavnostem ?
Bylo tvé manželství rozvedeno bezvědomí tvých duchov

vních představených ?

Sedmé a desáté přikázání: Nepokradeš. ——Am'ž po
Žádáš statku jeho.

Nezáviděl jsi jiným štěstí nebo jmění?
Nepřivlastnil jsi sobě cizího majetek, tajně, násilně?
Nevzal jsi Bohu zasvěcené věci, zc svatého místa, d0pou

štěje se svatokrádeže?
Nepřivlastnil jsi sobě malým odcizováním a zproněvěřb—

váním věc značnou?
Nepodvedl jsi nikoho při prodeji a koupi, v míře a váze,

v účtování?
Neutiskoval jsi chudých?
Nezadržoval jsi někomu mzdy a nebo ji ujímal?
Odevzdal jsi ukradené, vypůjčené nebo nalezené věci

majiteli?
Nepůjčoval jsi peníze na nedovolené úroky?
Poškodil jsi svěřené statky?
()dváděl jsi poplatky, desátky a jiné daně?
Neškodil jsi lenosti, karbanem, marnotratnictvím sobě

nebo svojím na majetku?
Nežádal jsi almužny bez nutné potřeby?
Uděloval jsi almužnu dle svého majetku?
Napravil jsi škodu, kterou jsi jiným způsobil?
Nepřipravil jsi nikoho nespravedlným způsobem o jeho

mzdu?
Nevedl jsi nespravedlnou při aneb k ní neradil a nepo—

máhal?
Nepodplatil jsi nikoho, bys vyhrál nějakou při?
Nedopustil jsi se při správě cizího majetku žadného

bezpráví? _
Nesnažil jsi se při'poslední vůli adědičných pořádnostech

získati si nespravedlivý prospěch?
Snažil—lijsi se, abys bezpráví, jež jiného mohlo potkati,

náležitým upozorněním odvrátil?
Nechoval jsi v sobě žádostivost po časných statcích a

a nechtěl jsi i nedovolenými prostředky něco si získati?

Osmépřikázání: Nepromluvíš křivé/ao svědectví proti
bližnímu svému!

Nesvědčil-li jsi křivě u světské neb duchovní vrchnosti?
Nevybral jsi sobě falešných svědků? Nepadělal dopisů

nebo listin? neb nezatajil pravých listin ku škodě jiného?
Nepřísahal jsi křivě před soudem?
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Nclhal jsi častěji? Ze žertu? Ke škodě jiných? Snad též
ve sv. zpovědi?

Nehřešil jsi přetvářknm pochlebenstvím, lichocením?
Nelichotils nikomu neupřímně?
Nemztrušoval jsi všetečně neb zúmyslně chyby jiných?
Nesoudil jsi o jiných příliš přísně? .lejich řeči a jednání

křivě vykládal? Bez příčiny zlé podezření choval?
Zjevil si také své podezření proti jiným bez potřeby a

tím jsi bližního zarmoutil neli jemu uškodil?
Nerozšiřoval jsi rád chyby jiných? Neodkrýval jsi tajných

věcí bez dostatečného důvodu?
Nemluvil jsi často svévolně? .liné nepomlouval a o nich

nesprávné věci nerozšiřoval, snad ve společnosti více lidí?
Nezpůsobil jsi osočováním svárů? Nenaslouchal jsi rád

osočovatelům? Odvolaljsi pomluvy a navrátil bližnímu jeho čest?
Neklamal jsi často svých představených nebo o nich zlé

věci nemluvil, nevymýšlel i o osobách duchovních?
Nelál jsi a nevysmíval se jiným?

II. 0 pateru přikázání církevních.

Prvé přikázání: Zasvěcené svátky světiti !
Druhé přikázání: V neděli a zasvěcený svátek celé

mši sv. náhožně přítomen býti! Hříchyproti těmto dvěma
přikázáním církevním jsou již obsaženy v pojednání o třetím
přikázání Božím.

'l'řetí přikázání: Ustanovené posty zachovávati, jež
jsou: suché dni, čtyřicetidenní půst, v pátek masitých pokrmů
se zdržovati.

Staral jsi se () posty, jež máš zachovávati?
Zdržoval jsi se v pátek a v jiných zapovězených dncch

postních od masitých pokrmů?
(Jinil jsi si ujmu ve čtyřicetidenním postu, 0 dnech suchých

& jiných nařízených dnech postních?
Nehaněl jsi a nesmáljsi se přikázání o postu a přestupo—

váním jeho nedal jsi jiným pohoršení? Nesvedl jsi své dítky,
služebnictvo a podřízené k přestupování tohoto přikázání?

Čtvrté přikázání: Aspoň jednou za rok zřízené-mu
knězi se zpovídati a 1)čas velikonoční svátost oltářní
přijímati !

Zpovídal jsi se aspoň jednou za rok a v čas velkonoční
přijal si svátost oltářní?

Nebyla žádná z tvých zpovědí neplatná a svatokrádežná,
poněvadž jsi neměl pravé lítosti a páchal hned zase tytéž
těžké hříchy a nevzdal jsi se zlé společnosti? — neb že jsi
z nevčasné bázně a studu těžký hřích zamlčel a jej docela
nezjevil?
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Vykonal jsi uložené pokání?
Nepř'ijimal jsi nehodně Svátost oltářní s těžkým hříchem

na srdci?
Poznámka. Nemocní musi sobě ve velikonočním čase

sv. přijímáni dáli dont'—sli do domu, zde se zpovídati a svaté!
přijímání přijati.

l'áté přikázání: V zapovězcný čas svatební/m veselí
ncdržeti. 'l'ento zapovězcný ča..—',jest: čas adventní a postní:
jsou též ijiné dni kající, kdy takové a podobné zábavy jsou
zapnvězeny. Zkoumej, zdali jsi v takových dnech neuddával
se hlučným zábavám, jako: tanci a různým hrám, neb neza—
vdnl-lis k nim příležitost.?

H[. 0 sedmeru hlavnich hříchů.

l. Pýcha. Nebyl jsi marnivý a pyšný na svou tělesnou
postavu, rozum, schOpnosti ?

Neměl jsi zalíbení na sobě samém, na šatech. nn bohat—
ství a pod.?

Nevyhledával jsi chválu a čest lidí?
Nepovažoval jsi sebe za lepšího, zbožnějšího nad jiné?
Nepohrdal jsi jinými? nestyděl se za jiné pro nízký stav?
Nebyl jsi pi-i zaslouženém napomenutí uražen, rozhněván ?

Neodporoval jsi spasitelnému napomenutí? byl jsi nepoctivý.
oihnlouvačný, nesnášelivý?

2. Lakomstwí. Nebažil jsi náruživě po penězích a statcích?
Nermoutil jsi se nad ztrátou jejich přiliš? Nepracoval jsi a ze
ziskuchtivosti ve svátek a bohoslužbu zanedbával? Nešidil jsi
chudých? Byl jsi marnotratný?

Vynakládal jsi mnoho peněz na marné věci, dobré živo
hytí, hry zvláště hazardní, neb loterii?

3. Smilstvo. Viz šesté přikázání Boží !
4-. Závist. Nezáviděl jsi mnohému jeho štěstí, cti, rozum

a zbožnosti?
Nermoutil jsi se nad neštěstím jinýcha neradoval se zje—

jich škody? Nezlehčoval jsi nikoho ze závisti?

Obžerství a opilství. Nebyl jsi příliš v jídle a pití
rozmařilým nebo nestřídmým?

Nedal jsi Opilstvím pohoršení a ned0|muštěl jsi se jím ji
ných těžkých hříchů?

Svedl jsi jiné k nestřídmosti?
6. Hněv. Nerouhal jsi se ve hněvu Bohu? V hněvu jiným

nelál, nepomlouval a s nimi zle nenakládal?
Nechoval jsi v srdci zášť proti jiným? A nezdráhal jsi

se smířiti se?
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7. Lenost. Neopomíjel jsi z nedbalosti modlitby, čtení
duchovních knih, slova Božího, sv. zpovědi a sv. přijímání?

Nekonal jsi povinnou práci ledabylo aneb jí opominul?
Plnil jsi své povinnosti jen ledabylo? Netrávil jsi mnoho času
hrou a zahálkou?

Lítost & předsevzetí.

»Obraťte se ke mně:, praví Bůh, »celým srdcem svým:
(Joel 2, 12), těmito slovy vyzývá nás Bůh skrze proroky, aby
chom nejen vyznávali hříchy své, ale abychom jich také srdečně
luovah.

Milý nemocný! Bylo ti již řečeno, že, chceme-li u Boha
odpuštění svých hříchů dojíti, pravá lítost a dobrý úmysl se
polepšiti věcí hlavní jest. Bůh nežádá sice, abys měl velikou
bolest Davida nebo kající Magdaleny; ale toho žádá Bůh, aby
změna tvého srdce a smýšlení byla opravdová; jen opravdo
vému kajícníku Bůh, dej pozor! odpustí všecky hříchy. Všecky,
také ony, které jsi ty ohlušen jsa bolestmi své nemoci, proti
své vůli vynechal. Ty se ptáš, jak si to máš představiti? Jen
zkrátka chci ti odpověděti. Aby tvésrdce pravou lítostí azkrou
šeností naplněno bylo, drž se stále a pokorně Boha, a dej pozor

„na následující pohnutky lítosti.
Pozoruj velikost a vznešenost Boha, kteréhďs ty bídný

tvor urazil, odváživ se jeho svatému zákonu odporovatí.
Pozoruj dobrotu Boží; jako starostlivý otec staral se

o tebe od kolébky, až do tohoto okamžiku, atys ho nemiloval,
ale často jsi ho hněval a jej urážel; ó jaký to nevděk!

Pozoruj umučení Kristovo; hleď tolik hříchů jsi spáchal,
tolikrát jsi svou ruku proti Bohu zvedal, ano tvé ruce jej při
bily na kříž; mohl-li bys ještě nyní hříchy milovati? Nepůsobí
ti bolest, jeho svaté, milující srdce tak hluboce raniti?

Pozoruj, kterak jsi obraz Boží ve své duši hříchem ha—
nebně znetvořil, kterak tvá duše vězí v stavu nemilosti Boží
a proto nebe ztratila a peklo zasloužila.

Chceš—li pravou lítost a bolest v srdci vzbuditi, učiň to
tak, jako onen svatý biskup, o němž ti chci vypravovati. Mysl
svou tímto způsobem k pravé lítosti nakloňoval. Upřímně se
k Bohu modlil, aby mu dal pravou zkroušenost. [ nám jest
začíti s modlitbou, neboť zkroušenost jest dar Boží. Pak si
biskup učinil tři zastavení: první v pekle, druhé v nebi, třetí
na hoře Kalvarii. Sestoupil v myšlenkách svých do pekla a po
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zoroval místo zžírajícího a věčného ohně zavrženců, o kterém
byl přesvědčen, že jej zasloužil. Děkoval Bohu, že ho tam již
nezavrhl; modlil se, aby mu popřál milosrdenství a prosil ho
k tomu 0 potřebnou milost. Potom vstoupil na trůn vznešenosti
& blaženosti. Vzdýchal, že svými hříchy si zavřel k němu pří
stup, prosil Pána, aby mu opět otevřel avzýval při tom svaté.
Tímto dřívějším zastavením chtěl živou bázeň před Bohem
v duši své vzbuditi. Od bázně pak přešel k lásce. A proto
učinil třetí zastavení na hoře Kalvarii. Utkvěl s pozorností a
láskou na obraze svého ukřižovaného Vykupitele; pravil k sobě:
»Viz mé dilo! Já jsem příčinabolestí, které Ježíš Kristus utrpěl;
já jsem s ostatními hříšníky spoluzavinil, že tělo Boha člo
věka bylo ranami poseto, na kříž přibyto a usmrceno. Ú Ježíši!
jak jsi mne miloval; jak jsem mohl tak jednati s tebou, jenž
jsi mne tak nade vše miloval; s tebou, jehož jsem měl neko
nečně milovati; kéž bych tě mohl nekonečně mílovati? Po—
něvadž jsi nekonečné lásky hoden, miluji tě a jest mi toho
líto, že jsem tě urazil.:

Milý nemocný, čiň také tak, jako tento svatý; nez otrocké
bázně před trestem, ale z lásky k Bohu musíš želeti svých
hříchů. -»Plač a naříkej, že jsi Boha urazil, který jest nekonečně
dobrotivý, atebe tak miloval, že pro tvou blaženost svého vlast
ního Syna dala, praví svatý Chrysostom. — S Opravdovou lítostí
jest nevyhnutelně spojeno předsevzetí, život polepšítí, nejen
hříchu ale i každé příležitosti ke hříchu se varovati. Bez pra
vého úmyslu opravdu se polepšiti, není pravé lítosti; nebot
mohl bych člověku, jehož jsem urazil, říci: »Lituji srdečně, že
jsem tě urazil, apři tom chci budoucně ještě tak činiti; prosím
tě, odpusť mně jen !: Odpustil by ti? Zajisté ne!

A proto, milý nemocný, musíš také pevné předsevzetí
míti, že od nynějška celý svůj život, aťjest dlouhý nebo krátký,
Bohu zasvětíš. Navrátí—li ti Bůh opět zdraví, nezapomínej na
to, co jsi Bohu ve své nemoci slíbil, dřž se statečně & plň
dobrá předsevzetí! llokaž životem, že jsi se skutečně polepšil
& užívej prostředků k vytrvalosti v dobrém; jako jest ku př.
pilná modlitba, častější přijímání svatých svátostí, myšlénka na
přítomnost Boží a na poslední věci; zvláště si vzpomínej na
svou nemoc, co's v ní Bohu slíbil; pomni že přece jednou zcela
jistě posl'ední nemoc přijde, nedá-li ti Bůh náhle zemříti.

Milý nemocný! V těchto třech věcech, o kterých vtomto
poučení řeč byla, totiž v zpytování svědomí z hříchů celého
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života nebo větší části jeho, v lítosti Spojené s láskou k liohu
a v pevném předsevzetí, od nynějška Bohu zcela náležeti, spo—
čívá nejlepší příprava k životní sv. zpovědi. Abys pak k tomu
důležitému úkonu nabyl potřebné odvahy a naplněn byl po
svátnon důvěrou, čti tři první řeči v »Ozdobň nemocnýchw:
jednající o lítosti, odpuštění hříchů a o velikém milosrdenství
'.ožim. Nezapomeň však vzíti si do ruky kříž a představili si

opravdu živě před očima nkřižovamiho Spasitele. Zajisté, tvé
srdce bude prolévali slzy lítosti!

Příklady.
l. Když svatý hiskup Tomáš z Villanovy upadl ve svém

67. roce v horečku, maje nebezpečný zápal v krku, vykonal
ihned s mnohými slzami všeobecnou zpovědí 'l'ak učinil světec,
který svoji nevinnost bez poskvrny uchoval a po celý svůj

'život. skutky tělesného i duchovního milosrdenství z ryze
lásky k Bohu konal.

2. Když sv. Vincenc Ferrersky' ve Vannech v Bretagni
zachvácen byl prudkou horečkou, vyzpovídal se ,hned na po
čátku své nemoci, jakž bylo jeho zvyku-m; zpytoval důkladně
svědomí a vyznával s největší pečlivostí i nejmenší poklesky
a přijal s velikou touhou odpuštění hříchů a potom tělo Páně.

3. Král lůzechiaš jsa blízek smrti litoval s mnohými
slzami svého předešlého hříšného života, prosil Boha pokorně
za odpuštění a slíbil, že za spáchané hříchy učiní dokonalé po
kání. Když Bůh viděl, že má král opravdovou vůli život svůj
napraviti, smiloval se nad nemocným a oznámil mu prorokem
lsaiášem, že se uzdraví, a kající hříšník skutečně se také
pozdravil.

4. Pater-Leonard z Port—Mauricia vypravuje tuto udá
lost: Když jakýsi zbožný mnich navštívil vězně, nalezl mezi
nimi jednoho, který měl býti následujícího dne popraven, a tu
prosil jej tento nešťastník, aby vyslechl jeho generální zpověď.
»Ale co tě vede k tomu ?: tázal se mnich. »Ach otčec ! od—
pověděl tento, »zítra mám odejíti z tohoto světa na věčnost a
dopadne-li tento krok špatně, co bude ze mne? Není-li tedy
dobře, abych se pokud možno pojistil: ? A tak poznali i zloději
i vrahové ve vážném okamžiku potřebu a prOSpěšnost generální
zpovědi po hříšném a bohopustém životě.

Nemocný příteli! Nejsi—lii ty takovým vězněm, kterýžto
úpí v žaláři tohoto slzavého údolí? Snad brzo již, ach! snad
v několika již dnech padneš pod kosou smrti, aby duše tvá
odešla na onen svět? Neměl bys tedy i ty účty života svého
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přivésti do pořádku a říci : Dopadne-Ii krok do věčnosti
špatně, co bude potom ze mne? V pravdě jest dobré a
rozumné, abych se pokud možno pojistil.

Nemocný příteli! Nyní .—dříve nebo pozdřji, jak ti možno
jest, odstraň všecky překážky pravého se obrácení ; nyní ——
když jsi se připravil k upřímnému, zkroušenómu vyznání se
z hříchů z celého života a k tomu jsi odhodlán; nyní povolej
svého duchovního vůdce nebo jiného kněze, ke kterému máš
důvěru. A kněz |)Í'lS|iěCllá s radostí, aby odvalil z tvého úzkostí
sevřeného srdce těžké břímě a tobě ve jménu Ježíše úplně od—
puštění všech hříchů tvých ohlásil.

Poučení sedmé.

Smíření s Bohem přijetím svátostí umírnjících.

Zpověď & dostiučiněni.

Svatý Mikuláš z '.l'olentina zvolal cítě blízkost smrti:
»Podejtc mi svátost matky mé, svaté církve, totiž tělo Páně,
abych s sebou měl tento nebeský pokrm na své cestěz tohoto .
světa do vlasti nebeské a abych bez posily nezůstal. .lestliže
bych snad pro hříchy své zasloužil, aby ďábel, nepřítel můj,
měl mne potkati, s celou jistotou proti němu jej postavím.:

.lako tento světec, máš i ty, milý nemocný, když jsi se
řádně připravil, míti svatou touhu a velikou dychtivost po nejsv.
Svátosti. Ba, v skutku jest to den veliké radosti, když se objeví
kněz s Nejsvětějším v tvé světnici; den útěchy, když zástupce
Ježíše Krista přichází k tobě, aby tě ve svaté zpovědi hříchů
tvých sprostil! Velmi brzo přesvědčíš se o pravdě těchto slov.
Proto neboj se a nestyd' se nikterak, vykonati upřímnou sv.
zpověď; jak se před Bohem cítíš vinen, tak na sebe žaluj, aniž
bys něco zamlčoval, aniž bys něco zamlouval neb jalovými
výmluvami se ospravedh'ioval. Zpovídej se zhříchů svých úplně
a zřetelně. Úplně t. j. zpovídej se alespoň ze všech těžkých
hříchů a pokud možno, udej také počet a okolnosti hříchu,
jak jsi slyšel v předešlém poučení. Zpovídej se zřetelně, t. j.
způsobem snadno srozumitelným, beze všech dvojsmyslů a
oklik; proto neužívej všeobecných výrazů, ku př.: »Nemiloval
jsem Boha, mluvil neb myslil jsem špatné věci:, atd; to ne—
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stačí, jest třeba určitě se vyjádřiti. Naslouchej pozorně poučeni
zpovědníka a vykonej, jakmile to možno, uložené pokání. Toto
pokání ukládá nám zpovědník proto, že nám je nutno: 1. k od
puštění časných trestů za hříchy; 2. k polepšení života našeho.
S pokáním od zpovědníka uloženým má spojovati nemocný
svoje bolesti a útrapy a je Bohu obětovati na dostiučinění za
provinění proti němu spáchaná.

Čti tedy, co právě zde v »poučení prvémc řečeno bylo
a kde bylo ukázáno, že nemoci jsou nejlepším prostředkem
dáti Bohu dostiučinění. Nalezneš tam také příklady, jichž ná
sledovati můžeš. Jaké tvé vyznání hříchů býti má, můžeš se
také naučiti z následujících

příkladů:
1. Sv. František Regis, ačkoliv 8 dní před smrtí svou

vykonal svoji sv. zpověď, zpovídal se přece otci Leskombes
s úzkostlivou přesností ještě jednouz každého přestupku svého
života.

2. Sv. Františka Chantalská přijímala denně po 31 let
nejsvětější Svátost a dosáhla tím vysokého stupně svatosti.
Přece však ve své poslední nemoci zpytovala se vší péčí své
svědomí a vyzpovídala se upřímně rektorovi Jesuitů, otci Lin
gendes, aby se objevila zcela bez poskvrny před zrakem svého
Božského ženicha.

3. Sv. Aloisius neopominul, leže na smrtelném loži,
s vroucí lítosti se vyzpovídati a přijal s upřímnou radostí a
nejhlubší pokorou požehnání a plnomocné odpustky, jež mu
poslal papež Rehoř XIV.

Jak velikých milostí dosahuje nemocný vykonáním úplné
a zkroušené sv. zpovědi, bylo řečeno svrchu v »třetím poučenía
při otázce: »čeho dosahuji zkroušeným návratem k Bohu ?“
Vzpomeň si, milý nemocný, na tato slova, jež jsi právě pře
četl, a srdce tvé zajisté po sv. zpovědi pocítí velikou, nevýslovně
velikou radost. '

Svaté přijímáni čili posledni pokrm na cestu.

(ld prvých dob křesťanství vládne v církvi katolické zvyk
přinášeti Svátost oltářní k nemocným, a církevní sněm 'l'ri
dentský ustanovil, že tento obyčej, právě tak nutný jako pro—
spěšný, do nejmenších podrobností má býti prováděn. Jakmile

. tedy věřící křesťan nebezpečně onemocní, má přijmouti chléb
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andělský. Říká se tomu přijati poslední pokrm na cestu. Posila
na cestu znamená zásobu životních prostředků, jimiž se opa
třuje cestující na dobu své cesty. Tak se nazývá také chléb
andělský podávaný umírajícím věřícím, poněvadž slouží jim za
podporu a posilu na tak důležité cestě z časnosti na věčnost.
Proto pravícírkevní sněm'l'ridentský: »'l'ímto nebeským pokrmem
posíleni docházejí umírající po ubohém putování zde na zemi
vlasti nebeské.: Neopomíjej tedy nikdy vykonati tak důležitou
povinnost, kterou církev přísně přikazuje. .ležíš sám k tomu
vyzývá, volaje ke všem nemocným: »Pojďte ke mně všichni,
kteří pracujete a obtíženi jste, a já vás občeřstvím.: On zve
všechny trpící k svému stolu, na němž jest připraveno jeho
svaté tělo a krev k požívání, aby tímto podivuhodným po
krmem nebeským nabyli síly, útěchy, osvěžení, pokoje a po—
těšení. .lak veliké štěstí a jaká sladká útěcha pro nemocného,
smí-li se blížiti k tomuto sv. stolu!

Milý nemocný! Nemáš také ty v radostném vytržení, jako
onen nemocný, jehož první slovo při jeho procitnutí v den sv.
přijímání bylo: »Konečně přišel nejkrásnější den mého životaíc,
nemáš také ty nyní, svrhnuv tíhu hříchů se srdce, nyní, když
se kněz blíží s Ježíšem k tvému bolestnému loži, zvolati: »Ko
nečně přišel nejkrásnější den mého života! Bůh budiž pochválen

-a veleben! Milostivý Otec nebeský netoliko mi odpustil hříchy
mé, ba on posílá svého Božského Syna ke mně, aby zavítal do
srdce mého a milostí mne obdařil.:

Příklady.
|. Zbožný velkovévoda Florenský, Vavřinec Medičejský,

jakmile z dálky uzřel kněze, jenž mu přinášel nejsvětější Svá
tost oltářní k posile, ihned povstal se svého lože, vyšel vstříc
svému Spasiteli a na kolenou, s pláčem, a v nejhlubší pokoře
takto jej oslovil: »O, nejsladší .ležíši, tak ráčíš tedy také mne,
svého nejnehodnějšího sluhu, navštíviti.c

2. Kristus sám nežádá ničeho toužebněji, než aby mohl
tímto způsobem, totiž jako pokrm nebeský, navštíviti a nasytiti
nemocné, jako o tom vyprávěli mnozí svatí sluhové Boží. —
Svatý llonoratus byl o půlnocí po třikráte od anděla ze spánku
probuzen a napomenut, aby rychle šel podati 'l'ělo Páně sva
tému biskupu Ambrožovi, jenž právě tehdy nebezpečně byl
nemocen. — Rudolfovi knězi bylo od samého Boha nařízeno,
aby svatému lleodatovi ve stejných okolnostech, poslední po—
silu poslal. Zvláště jest paměti hodno, co čteme v životo
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pise svaté panny .lulianý Falconieri. 'Fato snášela zdlouhavé
bolesti za své poslední nemoci se stále veselou myslí. l'í'ecc.
však ji něco trápilo, totiž to, poněvadž pro slabost žaludku
pokrmů žádných přijmouti nemohla, že nemůže se osvěžiti ne
beským pokrmem. Proto prosila kněze v tomto svém trudném
stavu, abý svatou hostil, kterou do úst vzíti nesměla, aspoň
zevně na prsa jí položil. Kněz, dojat touto prosbou, vyplnil její
prosbu. A hle! div divoucí! V témž okamžiku zmizela náhle
svatá hostie a Juliana s radostnou tváří vypustila ducha. Po
její smrti, bylo viděti na levé straně prsou, blíže srdce, tvar
sv. hostie jako pečetí v těle vytlačený, jakožto pozůstalé zna
mení, že Kristus sám do srdce jejího vnikl.

Abýs pak, milý nemocný, tohoto velikého štěstí skutečně
si vážil, zodpověz si, pí'ijímáš-li nebeský pokrm, dle učení sv.
Alfonse z Liguori, následující tři otázky:

Kdo přichází?

Sv. Cyrill .Ierusalémský odpovídá: »Vězte a nepochybujte,
že to, co dle zdání jest chléb, není chléb, ač dle chuti chlebem
se býti zdá, nýbrž žc jest to tčlo Ježíše Krista; a že tu, co
dle zdání jest víno, není víno, ač dle chuti vínem se býti zdá,
nýbrž krev Ježíše Krista. 'l'edý Ježíš Kristus sám, král nebes
i země, velký, mocný pomocník v bídě, Bůh sám přichází k tobě,
kdýž přistupuješ k sv. přijímání. Může tě něco v nemoci více
potěšiti? Jak se raduješ, navštíví—li tě milý, věrný přítel v ne—
moci tvé a potěší-li tě? Avšak může ti snad vždý zjednati
pravou útěchu, pomoci ti v bídě? Jenom Ježíš jest ten přítel,
jenž skutečně může a chce těšiti a pomoci. On jest všemo—
houcí, věčný Syn Boží, jenž má v rukou svých klíče života
a smrti. A tento věrný, mocný přítel býdlí dnem i nocí ve
svatostánku, abý každé hodiný dal se donésti sluhý svými
ke svým nemocným, trpícím dítkám. Ú nepochybuj, on pot'ěši
také tebe, zavítá—lido srdce tvého ! Tento Ježíš, jenž přichází
k tobě pod způsobou chleba, jest tentýž, jemuž, když ještě na
zemi dlel, nemocní a umírající na ložích býli předkládáni a
jenž »všechný uzdravoval,c jak pravi sv. Evangelium. .lest to
tentýž, jehož pouhé dotknutí obrubý šatu mělo moc zbaviti
nemoci; při jehož návštěvě, měl—li kdo čest, hostiti ho ve
svém domě, ihned zvolal s radostí a velebením: »Dnes stalo
se spasení domu tomutoc; na jehož pouhé slovo, ač sám
do domu nevešel, zoufajicí nemocní ihned byli uzdravování!
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O nepochybuj, on ukonejší také tvojí bolest a dá ti trpělivost
a odevzdanost do své svaté vůle. .lestliže již pouhé vysloveni
jeho svatého jména hrůzou plní všechny zlé duchy, co způ
sobí potom, až skutečně zavítá k tobě, aby se s tebou spojil!
»Jako dvě rozpuštěné svíce,: praví sv. Cyrill Alexandrinský,
»navzájem se pojí, tak i ten, jenž Tělo Páně přijímá, bude
s Kristem jednou »Ú podivuhodná lásko!<< zvolal proto sv.
Chrysostom, »l'án sám se nám dává v nejsvětější Svátosti.
dává nám vše, co má, tak že již ničeho více k rozdání mu
nezbývá... () podivuhodný zázraku lásky Božské! Ten Bůh,
jenž jest pánem všech věcí, stává se naším majetkem..: Tato
pravda, že přijímáme ve sv. přijímáni Ježíše, Syna Božího,
plnila svaté tak velikou radostí. Proto žádali ve své nemoci
s vroucí prosbou nebeskou posilu.

Příklady.
1. Když svatý Filip Neri na smrtelném loži ležel a ne

beský pokrm byl mu přinesen, zvedl se, jakmile spatřil svátost
oltářní a zvolal při vší své slabosti tělesné přece mocným
hlasem: »l—lle,moje láska, moje láska! Můj .ležiš, můj Bůh
přichází ke mnělc Nebeská blaženost zračila se při těchto
slovech ve tváři umírajícího světce; nebot cítil, že 'přijímá nej—
větší dar nebes, samého Boha.

2. Když přijal Karel V. na smrtelném loži 'l'ělo Páně,
cítil pln nebeské rozkoše sladké spojení s .ležišem & zvolal
několikráte po sobě: »t) .ležiši, Pane &Bože můj! 'l'y zůstáváš
nyní ve mně a já v tobělc

Ke komu přicházi Ježiš?

Přichází k bídnému hříšníku! Ach, kdo chápe dobře toto
snížení Božského Syna !a () úctyhodné milosrdenství Boží! On
patří na trpícího, umírajícího hříšníka, jenž po mnohy'ch Spácha
ných hříších lítostně k němu se obrací & s tajnou úzkosti
k němu hledí a odpouští mu! Všelaskavý nečeká, až smrt
zbloudilcc přivede, nýbrž on sám jde mu vstříc, objímá ho,
těší se z něho a obléká ho v roucho nevinnosti.

Milý nemocný! .lak ukážeš svou vděčnost za toto dvojí
štěstí, za úplné odpuštění svých hříchů ve svátosti pokání a za
příchod Ježíšův při přijetí nebeského pokrmu? Co učiníš ty?
Vyslechni a uvaž dobře slovo: ».Iežíš přichází k tobě, ubohému
hřišníku, jejž jsi tak často urážel! (Jo asi nyni učiníš, když jsi
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dosáhl odpuštění ve svaté zpovědi, abýs dobrotivému l'ánu
v srdci svém důstojný příbytek připravil? Viz, milý nemocný!
Přichází—livznešený pán, král, do chatrče chudáka, výčistí
chudák netoliko světnici od špíný, nýbrž postará se, aby ji také
co nejlépe vyzdobil. Tak počínej 'si také tý, kdýž zavítá Ježíš
do srdce tvého. Když jsi je očistil slzami lítosti, výzdob a
okrášli je dobrými skutký, zbožnou modlitbou, udělováním
almužný. Výzdob se oněmi ctnostmi, jež ve staré době, jak
výpráví sv. Řehoř, žádal na každém jáhen, kdož chtěli 'l'élo
Páně přijímati. .láhen pravil totiž každému, kdo ksv. přijímání
byl připraven: »Přistupte s vírou, bázní a láskou !—

Zajisté, milý nemocný! ctnostmi máš srdce své vyzdobiti,
chceš-li se důstojně připraviti na příchod Páně. Živá víra, hlu
boká pokora a lítost, veliká důvěra, upřímná láska a snažná
touha po Kristu mají v srdci tvém sídliti, kdýž přichází k tobě
Pán v podobě chleba. Chci ti tedý ukázati, jak můžeš krátce,
dříve než přijímáš Nejsvětější, ctnosti tý vzbuditi. Chceš—livzbuditi
v sobě citý živé vírý, modli se: »Božský můj Spasiteli, věřím
pevně, že ve sv. přijímání tělo tvé a krev tvou, tvou duši
a tvé Božství přijímám; věřím to, poněvadž jsi to pravil a hotov
jsem za tuto pravdu život svůj položiti.

Projev pokory: »Pane .ležíši Kriste, jak mohu se blížiti
k tobě, jemuž andělé v nebi s úctou se koří, když jsem tě tak
velice urazil? Nikoliv, já nezasluhu ji, abýs vešel do srdce mého;
ale toliko rci slovem a uzdravena bude duše má.c

Projev lítostí : »Bože můj, bolí mne co nejvíce, že jsem
tě urazil, poněvadž jsi nekonečně dobrotivý a laskavý a hříchy
se ti protiví; pevně si umiňuji s tvou milostí, nikdý tebe již
neurážeti a pokání činiti.:

Projev lásky: »Božskýrmůj .ležíši, jenž jsi z lásky ke
mně zemřel, abýs mne vykoupil a Božské '.lÝělosvě za pokrm
jsi mi dal, miluji tě z celého srdce na všecko: chci v lásce
tvé žíti a zemříti.

Projev touhy: »Pojd', Božský .ležíši, pojď, vstup do srdce
mého; snažně žádám s tebou se Spojiti.c

Viz, milý nemocný, s těmito pocitý vírý, lítosti, láský atd.
přijímali svatí nebeský pokrm na cestu do věčnosti; proto na
plnil Pán srdce jejich nevystihlou útěchou a sladkostí. Llč se
od nich!



Příklady.
1. Když svatý Tomáš Aquinsky cítil svůj konec, žádal

snažně, aby mu byla podána svátost umirajících. Aby mohl
přijmouti Tělo Páně, chtěl by'ti položen na popel a na tomto
loži pokory vzbudil v srdci svém tento projev víry: Pevně
věřím, že Ježíš Kristus jako pravý Bůh a pravý člověk přítomen
jest v této vznešené svátosti. Klaním se ti, můj Bože, můj
Spasiteli! Přijímám tě, jenž jsi cenou mého vykoupení a po—
silou v mém putování! Za chvíli potom vypustil ducha.

2. Když sv. Ludvik, král francouzsky, cítil, žejest napaden
nakažlivou nemocí, ihned obrátil všechny své myšlenky k Bohu
a děkoval mu za milost, kterou mu prokazuje tím, že ho zba
vuje pout tělesnosti. Klaněl se nejsv. Svátosti oltářní, která
mu byla přinesena, a přijal ji se slzami, svědčicími o něžné
jeho lásce. Na otázku kněze, věří—li,že je to skutečně tělo
Ježíše Krista, pravil: »Věřím to tak pevně, jako bych jej viděl
v postavě, v které vstoupil na nebe..

3. Když se svaty' Jeroným rozhodl přijmouti tělo Páně,
dal se položiti na zemi a obléci v roucho kajícné. Potom po—
klekl a za hojného pláče takto oslovil Krista ve sv. hostii: Proč,
Pane, tak se pokořuješ, že ráčíš sestoupiti ke člověku, jenž
jest publikán a hříšník, a chceš netoliko s ním jísti, ny'brž po
roučíš, aby on tebe sama za pokrm měl?

4. Když svatý Filip Neri uslyšel z úst kněze slova: »Pane,
nejsem hodenc, doložil potichu: »Pane nejsem hoden a nebyl
jsem nikdy hoden; nevykonal jsem nic dobrého. Když mu
byla potom podána sv. hostie, zvolal: »Pojď, Pane, pojďlc
A když bylo vše vykonáno, doložil: »Nyní přijal jsem ]pravého
lékaře duše. Marnost nad marnost, všechno je marnost! Kdo
hledá něco jiného než Boha, neví, co hledá..

5. V dějinách Skotska čteme: Když David, král Skotský,
cítil konec svého života, chtěl byti zaopatřen svátostí umíra
jících; avšak pokládal se za nehodna, aby Tělo Kristovo bylo
k němu přineseno. Položil se tedy na dva polštáře a dal do
chrámu donésti; přišed tam, padl na kolena a přijal celou, ne
líčenou věrou Tělo Páně.

6. Jan Hunyad, postrach Turků, — vypravuje Eneáš Syl
vius — připravil se k přijetí Těla Páně s takovou věrou a
pokorou, že, cítě konec svého života, nepřipustil, aby Tělo Páně
bylo k němu přineseno; nebot měl za nehodné, aby služebník
byl navštiven od Pána, a proto chtěl sám k Pánu jíti; po—
něvadž však z nedostatku sil nemohl státi na nohou, dal se
donésti do chrámu Páně, kdež nejsv. Svátost oltářní přijal a
duši svou pokojně vypustil.

7. Kateřina z Harley, pocházející z velmi vznešené a pro
své ctnosti velmi vážené rodiny, trpěla neobyčejné bolesti, které
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však přece žádných stesků jí nevynutily. Přála si bý'ti za
opatřenu, dala vyzdobiti svou komnatu nejdražšími věcmi, jež
měla a zůstala při sv. přijímání klečeti. Spatřivši svého Spa
sitele, zvolala: »Klanim se ti, chlebe života, pokrme vyvolených,
radosti andělů a lidí! ()bětuji a věnuji ti tělo své, srdce své,
duši svou se všemi svými silami ! Nalož se mnou dle své vůle !a
Brzy na to zemřela blaženě v Pánu v 20. roce svého věku,
tisknouc obraz ukřižovaného Spasitele na svých rtech.

(Modlitby sv. Edmunda, blahoslavené Gridonie z Gonzagy,
sv. Augustina při sv. přijímání nalezneš u modliteb k sv. pi'i
jímání v Vl. díle této knihy.)

Proč přichází Ježiš?

Prorok Eliáš prchl jedenkráte na poušť, aby život svůj
zachránil. Poněvadž nevzal s sebou ani pokrmu ani nápoje, klesl
unaven po první denní cestě a prosil Boha, aby ho nechal
zemi'íti. Potom úplně vysílen usnul. 'l'u přišel anděl Páně, do
tekl se ho a pravil: »Vstaň a jez, nebot musíš dále jític. Po
dal mu chléb a nádobu s vodou. Eliáš vstal a pojedl a byl
chlebem andělovým tak posilněn, že v síle jeho kráčel cestou
44! dní a 40 nocí, aniž se unavil a dostth šťastně hory Horeb,
kde v jeskyni důvěrně s Bohem obcoval. Tento chléb andělem
daný pokládá církev za předobrazení chleba andělského, jejž
vv sv. přijímání požíváme; zvláště pak jest l_iředobrazením po
slední posily na cestu.

Jako prorok byl v nebezpečenství smrti a zcela vysílen
na zemi ležel, právě tak leží nebezpečně nemocný zcela vysílen
na svém loži, nejsa ani okamžik jist před smrtí. .lako prorok
měl před sebou dlouhou cestu, aby dosáhl hory Horeb a proto
potřeboval posily, aby tuto nebezpečnou cestu šťastně vykonal,
právě tak čeká také nemocného dlouhá a nebezpečná cesta,
cesta na horu Boží do věčnosti. Jako u iproroka ukázal se
anděl s posilujícím pokrmem, čímž bylo mu možno, dostati se
na horu Horeb k důvěrné rozmluvě s Bohem, tak ukazuje se
u nemocného kněz, jejž nazývá svatý Isidor andělem všemoc—
ného Pána, aby jej podivuhodným pokrmem andělským posílil
na cestu do věčnosti, aby šťastně se dostal na svatou horu
Horeb, t. j. do nebe, aby tam na srdci Ježíšově došel poklidu
ode všech strasti tohoto slzavého údolí.

Proto jak velebný jest pohled, přistupuje-li vyslanec Boží
k tvému bolestnému loži a drže Tělo Páně v rukou praví
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k tobě: »Přijmi, bratře! posilu Těla Pána našeho Ježíše Krista,
jenž ochraňuj tě před nepřítelem zly'm a uvediž tě do života
věčného. Amen.:

V těchto slovech jest již odpověď na hořejší otázku: »l'roč
přichází Ježíše, obsažena. Přichází:

1. aby tě ochřánil před nepřítelem zly'm; nebot toto
Božské tajemství, jež představuje utrpení a smrt Ježíše Krista,
jest mocnou zbraní, kteráž duchy zlé, v naší poslední ne
moci vynakládající všechny síly k naší zkáze, může na útěk
zahnati, neb nemocné proti jich útoku posilniti a pojistiti.
»Duše má a, volá proto svatý Bernard, »kdo v den takové bídy
(t. j. v den smrti), bude ti pomocen, kdo bude tebe těšiti, tebe
provázeti?c Potom dokládá: »Vyber si proto toho za přítele,
kdo, byť by tě všechno opustilo, přece by ti zachoval věrnost
i v den odloučeníc. A kdo jiný jest tento věrný přítel, leč
Ježíš Kristus, s nímž co nejúžeji se pojíme ve sv. přijímání, a
před nímž duchové zlí se třesou?c Sv. Tomáš učí, že ďábel,
ježto obětí kříže byl přemožen, tajemství to snésti nemůže, jež
jest představou a pokračováním oběti oné. On prchá — praví
sv. Jan Chrysostom —volaje a vzdychaje sFilištínskymi, kteří
střežili archu úmluvy v táboře židovském: »Ach, jsme ztraceni;
vizte Boha Israelského, jenž lidu svému na pomoc jde! Vizte
archu úmluvy, kterou kněží do domu tohoto nemocného při—
nesli; prchněme, pospěšme odtud, není radno zde prodlévati.:
Jistě zde jest stůl, o němž mluví David, jejž připravil nám Bůh
proti těm, kteří nás utiskují a pronásledují!

Příklad.
Když sv. Mikuláš z Tolentina, jenž častěji ve svénemoci

'l'ělo Páně přijal, krátce před smrtí svou ještě jednou 'I'ělo
Páně žádal, a když se ho ptali po příčině této jeho žádosti
poslední, odvětil: »Chci přijmouti nejsvětější Tělo Páně, abych
na cestě k nebeské vlasti nepodlehl a abych, tímto pokrmem
posilněn, říci mohl nepřátelům mne napadajícím: Pán jest
pomocník můj a chci opovrhovati nepřáteli svymi.: A když
skutečně kněz přinesl mu nejsvětější Svátost, zvolal prolévaje
slzy radosti: »Požehnany', jenž se tu béře ve jménu Páněc!
Potom přijal tento pokrm duší s velikou zbožností a brzy
pak vypustil ducha svého.

2. Ježíš přichází: »aby tě dovedl do života věčnéhoc.
Církev svatá a svatí otcové nazy'vají tuto svátost zárukou

n ašeho budoucíhoz mrtvy'ch vstání a života věčného. Pro toho
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tedy, kdo Tělo Páně hodně přijímá, není smrti! »Smrt nabývá
moci nad tělem naším, ježto hříchy se poskvrnilo. Avšak tělo
musí vstáti z mrtvých, poněvadž Ježíš Kristus vstoupil v něc,
praví svatý Cyrill. .laká to útěcha! .ležíš sám praví : »Kdo jí
mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím
v den nejposlednější.: (Jan 6, bb.) Neboť »jak mohla by naše
těla na věky zahynouti ?: dokládá svatý Irenej, »jak neměla by
tato naše těla, posílená 'I'ělem Ježíše Krista a napojená jeho
krví, vstáti k životu věčnému? Což není Ježíš Kristus vzkříšení
i život? Tím, že Božský Spasitel v nejsvětější Svátosti oltářní
s těly našimi se spojuje, klade do nich síměk životu a slávě;
on jest oheň doutnající pod popelem, jenž jedenkráte vše ne
čisté v nich zničí, co hříchy v nich způsobily; on čeká jen na
znamení pol'nic posledního soudu, aby v okamžiku proměnil
těla spravedlivých k podobnosti s oslaveným tělem svým.:
Přesvědčeni o této pravdě útěchy plné, hleděli svatí s radostí
smrti ve tvář.

Příklad.
Když bylo přineseno svatému .leronýmovi 'l'ělo Páně,

ležel bled a vysílen na pouhé zemi; s námahou poklekl a
nahlas se modlil: »Ty jsi, Pane, chléb života! Kdo 'l'ebe hodně
požívá, může tělesně tisíckráte zemříti, duše jeho na věky
bude žíti. Jeho smrt není smrt, nýbrž přechod ze smrti do
života, jeho smrt jest počátek věčného životav tobě. Hle, nyní
umírám; ty mne vzkřísíš; jsem nemocen a sláb, ty jsi lékař,
abys mne vyléčil; jsem nahý a třesu se zimou, tys bohat,
abys mne oblékl; zmírám hladem, tys pokrm, abys mne úplně
nasytil !: Když přijal Tělo Páně, byl naplněn upřímnou touhou,
aby zemřel. :(), jaký prospěch jest smrt!: zvolal; »neboť od
nynějška bude Kristus mým životem. Křehká schránka těla
mého bude nyní zničena, duše má dostane se do obydlí ne—
beského, jež není zbudováno rukou lidskou. Přistupuji ze tmy
k světlu, z nebezpečí k bezpečnosti, z chudoby k bohatství,
z boje k vítězství, ze smutku k radosti, z časného do věčného
života . . . Nuže, přátelé! Zapějte Vykupiteli chvalozpěv, onť
uvádí mne v občerstvení domu svého.:

3. Ježíš přichází, aby ti Tělo své dal za »posiluc, to jest
k osvěžení tvých seslabených sil. Ježíš přichází, aby právě tak
duši tvou v její opuštěnosti a smutku posílil a občerstvil, jakož
i tělo. tvé. Manna na poušti působila takovou posilu u Židů,
že »mezi pokoleními nemocných uebylo.- (Žalm 104, 37.)
Podobný účinek má také svaté přijímání u nemocného, a to
na těle i na duši Církev svatá učí totiž, že Tělo Páně má
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zvláštní silu, posíliti duši v dobrém, stále ji vzdalovati od
zlého, těšiti, vždy více ji zušlechťovati a jí milost vytrvalosti
propůjčovati. l'roto vždy nemocný, hodně-li přijímá, cítízvláštnl
útěchu a posilu srdce a úplnou odevzdanost do vůle Boží
v bolestech a slabostech svých. A nemůže jinak býti; kde
totiž Bůh vší útěchy a sladkosti osobně přebývá, tam musí
nutně útěcha a sladkost zůstati. »Nad med sladší jest jeho
přítomnosti: zvolal proto svatý Bernard.

Příklad.

Svatá Lidvina, mučednice lásky atrpělivosti, byla trápena
skoro nesčetnými nemocmi a bolestmi jak tělesnými, tak du—
ševnimi; a to tak, že konečně zcela malomyslná a sklíčená
zároveň div si nczoufalu. Jeji zpovědník stál u lože jejího,
ukázal jí Ukřižovaného a vykládal jí tajemství utrpení jedno
po druhém. 'l'ím byla poněkud potěšena: avšak byla to nestálá,
velmi krátce trvající útěcha. Sotva že vyslechla domluvu, sotva
že s očí kříž byl vzat, vrátila se také do srdce jejího dřívější
sklíčenost. Konečně nalezl zpovědník lepši, trvalejší prostředek,
aby upokojil bezútěšnou mysl: dovolilji častěji přijímati. »lllea,
pravil, »dosud mluvil k tobě dřevěný obraz Ukřižm'aného
v ruce tvé, nyní však bude k srdci tvému mluvili sám ukři—
žovaný Ježiš ve vlastní osobě.: 'I'ímto jediným prostředkem
byla tak potěšena a posilnčna, že za ncjkrutějšich bolestí,
útěchou a radostí zahrnuta, netoužila po ničem, leč aby více
a více trpěti mohla. »Ještě více bolesti, Panel: bylo jejím
stálým přáním, »ještě více trápení; ach, jak je bolest sladká,
je—liz tvé milé ruky poslaná.: 'l'ak útěchy plnou a sladkou
v nemoci jest svátostná přítomnost Ježíše Krista!

Avšak také tělo bývá touto svátostí často podivuhodně
posilněno a chráněno. Proto piše svatý Chrysostom: ».lestliže
ti, kdož dotkli se obruby šatu Jeho, od každého druhu nemoci
uzdravení byli, neměli bychom my, kteří tak šťastni jsme, že
netoliko šatu a těla se dotýkáme, nýbrž jej do útrob svých
přijímáme a požíváme, 'ode všech nemocí uzdraveni býti?c —
A svatý Cyrill Alexandrinský poznamenává: >že nejsvětější
Svátost oltářní také nemoci léčí a slabé uzdravuje.

Příklady.
]. Blahoslavená Markéta Alacoque, zakladatelka pobož—

nosti k Božskému Srdci Páně, trpěla stále po svém vstoupení
do kláštera každého dne, ba každé hodiny vnitřní i vnější
bolesti. .lídlo se jí protivilo, požívala je jenom z poslušnosti.

9
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Často byla až k smrti slabá; jakmile však Tělo Páně přijala,
nabyla nových sil.

2. V životopise sv. Řehoře Nazianského čteme, že |,nožívání
'l'ěla a krve Ježíše Krista i sesláblému tělu jeho nových sil
dodalo.

3. Ačkoliv síly svaté Kateřiny Sienské byly vyčerpány,
přece vždy po svatém přijímání opět se vrátily.

Milý nemocný! Z toho všeho můžeš poznati, jak užitečným
a spasitelným jest pro tebe včasné přijímání pokrmu nebe
ského, a jak nepěkně jednají pro'ti nemocným ti, kteří svou
lhostejnosti neb pošetilou bázní překážejí přijetí této převelebne
svátosti. Nezdráhej se tedy nikdy opatřiti se tímto andělským
pokrmem na cestu do věčnosti. .\ byl-lis tak št'asten, žes přijal
Ježíše pak děkuj mu a veleb ho za toto velike štěstí: pros ho, aby
tě již neOpouštěl. Potom můžeš u veselém vytržení zvolati se
Simeonem, jenž v chrámě na rukou svých Spasitele držel:
»Nyní propouštíš, Pane, služebníka svého, v pokoji, nebot viděly
oči mé spasení světa.<< Simeon směl Ježíše jen na loktech
svých držeti, ty však, nemocný, neseš jej vsrdci svém; ('),sjakou
útěchou můžeš hleděti věčnosti vstříc, abys na věky s nim
spojen byl! '

Poslední sv. pomazání.

Jest mnoho nemocných, kteří při vzpomínce na svaté
pomazání upadají v úzkost a strach, oddávajíce se pošetilěmu
mínění, že po přijetí této svátosti ihned zemříti musí. Nenech
se klamati slovem »posledníc, jako by po posledním pomazání
smrt následovala. To však jest veliký blud, poněvadž již velmi
mnozí po přijetí této svátosti Opět se uzdravili. Spíše nazývá se
tato svátost »poslední pomazání: proto, poněvadž mezi všemi
mazáními sv. olejem jest poslední, kterou křesťan za života
přijmouti může; neboť jí předcházejí pomazání při sv. křtu,
při sv. biřmování a při svátosti svěcení kněžstva. Že nemocný
nemá opominouti tuto svátost, od Ježíše Krista ustanovenou,
přijmouti, vyznívá ze slov sv. apoštola Jakuba (5, 14), jenž
takto píše: »Stůně-li kdo z vás, povolej kněží církve, at se
modlí nad ním mažice jej olejem ve jménu Páně, a modlitba
víry uzdraví nemocného a polehčí jemu Pán a je-li v hříších,
budou mu odpuštěn.y.a (Jak. 5, 14. 15)

Poslední pomazání uděluje se tímto způsobem: Kněz
maže nemocného na pěti smyslech svatým olejem a modlí se
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při každém pomazání: »Tímto svatým pomazáním & svým ště—
drým milosrdenstvím odpustiž tobe Bůh, čehokoliv jsi se do
pustil zrakem (sluchem atd.)..

Svaté pomazání působí v nemocném:
Na duši rozmnožení posvěcující milosti; zbavuje lehkých

hříchů a také těch smrtelných hříchů, z nichž se nemůže již
nemocný zpovídati pro duševní neb tělesnou slabost; ono ničí
skvrny hříchů již odpuštěných, totiž časné tresty jakož i zle
náklonnosti srdce a slabost vůle, což ze hříchu původ má.
»Účinek této svátosti jest,: praví sv. lx'arel Hor., že ničí zbytky
hříchů, ježto jest to doplněk pokání. 'l“yto skvrny hříchu jsou
těžké neb lehké hříchy, jež po _jíných svátostech ještě pozů—
staly; neboť se může státi, že zůstává těžký hřích, aniž by
věděl o tom ten, jenž se ho d0pustil, aneb, aniž by se byl
z něho ještě'zpovídati mohl; vtom případě proSpívá tedy _svá—
tost posledního pomazání tak, že ten, který by jinak byl by'val
odsouzen, touto svátostí ještě blaženosti dosíci může. Dále pro
půjčuje poslední pomazání nemocným zvláštní síly v utrpeních
& pokušeních, a k věrnému podstoupení smrtelného hoje; ona
zbavuje strachu před smrtí a zahání smutek, jenž má původ
v nemoci tělesne. Proto praví důležitý sněm Tridentský: »Po
slední pomazání vyjasňuje mysl nemocného a sílí ji; proto touto
svatosti probouzí se v nemocném veliká důvěra v milosrdenství
lšoží, čímž se nemocný osvěžuje, těžkosti nemoci abolesti snáze
Snáší a pokušením ďábla, jenž jej potom úsilovněji pronásle—
duje, snáze odporuje; — l'roto právem volá již svatý tlyrill:
»Pl)SVěCtlnýolej ohsal'iuje vzýváním Boha a modlitbou takovou
moc, že ničí netoliko stopy hříchu, očišťuje duše, nýbrž ivšechnu
neviditelnou sílu zlého nepřítele na útěk obrací.

Příklad.

Svatý lilleazar z třetího řádu sv. Františka, jenž žil spíše
životem anděla než člověka a čistotu svou zachoval i v man
želství se svou svatou nevěstou Delfinou, byl v úkosteeh smr
telných; jeho pohled, jenž až posud byl veselý, náhle ustrnulým
se stal, jako polekaného člověka a slyšeli bylo jeho výkřik:
»Bože můj! jak hrozná jest moc d'á'blala Přijal svátost umí
rajících, svaté pomazání a viz! brzo potom tvář jeho se opět
rozjasnila; těšil okolostojící, kteří velmi zaleknnti l'iylia pravil:
»Milostí Pána iného jsem zvítězil.< Co by se stalo stěmi mno—
hými nešťastníky, kteří nikdy tak správně a dobře nežili, kteří
po mnoho let bezbožně a špatně žili, ——co stalo by se snimi
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v tak hrozných útocích, kdyby milosrdenství Hoží svátostí po
slodního pomazání k pomoci jim nepřispělo?

2. Také na tělo působí poslední pomazání velmi blaho—
dárně; nezřídka zjednává mu ulehčení v nemoci a také, je-li
to nemocnému ku spáse, zdraví tělesné. ».le-li tělesné uzdra—
vení prospěšné uzdravení duševnímu; praví svatý Tomáš
Akvinský, »přínáší je spolu také poslední pomazání, není-li
žádné překážky se strany toho, jenž je přijímá.: — A svaty'r
Petr Damián volá: ».lest to vznešený olej, jímž zdraví se zí
skává.: .lak pošetile jednají tedy ti, kteří se vzdalují přijetí
posledního pomazání co nejdéle. obávujíce se, že by po přijetí
jeho hned musili zemřítí!

Příklad.
_ Císař Rupert, jak vypravuje Marlinus, byl ve smrtelné

nemoci sve právě toho bludného mínění. Když však se dal
přemluviti k přijetí svatého pomazání a když při udělování
jeho v modlitbách církevních slyšel, že působí uzdravení, má-li
to by'ti ku spáse nemocného, zvolal : »Kdybych byl věděl, že
poslední pomazání napomáhá také k zdraví tělesnému, byl
bych je již dávno přijal.: Přijal tuto svátost, ozdravěl skutečně
a žil ještě mnoho let.

Čeho jest třeba k přijetí této svátosti? — Odpoveď:
lx' přijetí této svátosti jest třeba dvou věcí : příslušné/m času,
a přípravy.

]. Příslušný čas. Poslední pomazání, kde to možno.
má byti přijímáno, pokud jest člověk ještě při dobrem vědomí
a po sv. přijímání. Čím vícenebo méně nemocný zbožně Spolu
působí, tím více nebo méně působí v něm svátost. Dokonalá,
zkroušená a zbožná duše může byli tak očištěna, že zcela
krásná a bez poskvrny ihned po smrti, bez očistce, do říše ne
beské přijíti může.. .lák nerozumné tedy jest, když z bázně
před smrtí poslední ponmzání se odkládá nebo zcela opomíjí!—
Zcela jistě. dosáhne nemocný zdraví tělesného dříve, jestliže
záhy užije prostředku Bohem ustanoveného, než když čeká, až
již bez zázraku uzdraviti se nemůže. .Je-li však nemoc smrtelná.
pak nemůže si nic lepšího přátí leč šťastnou smrt a k tomu
propůjčí mu milost tato svátost. Jakmile tedy Upadneme do ne
moci, která počíná byti nebezpečnou, neoponíiňme v čas tuto
svátost přijmouli. Dle učení katechismu římského může se
v jedné a téže nemocí, kde je stejné nebezpečí života, jen
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jednou svátost posledniho pomazání přijmouti; jestliže však,
když nebezpečí smrti pominulo, nemoc znova se vrátila, může
poslední pomazání v téže nemoci se opakovali. 'l'ak čteme ku
př. n blahoslavené Marii Bagneské, že ve své nemoci, 4-5 let
trvající, Hkráte přijala svaté pomazání. Přesvědčeni o vclikém
užitku této svátosti, přijímali svati záhy poslední pomazání.

Příklad.
b'vaty' Malachiáš, arcibiskup a primas Irský, cestoval do

Klaravallu a byl v klášteře tom od svatého Bernarda, přítele
svého, jenž také život jeho napsal, s největší radostí & poctou
přijat. Čtyři až pět dní žili oba v duchovních radostech. Na
svátek svatého Lukáše sloužil Malachiáš velkou mši svatou.
Při návratu od oltáře přepadla jej zimnice. Položil se na lůžko.
Pomáhali mu lékařskými prostředky; on však ujišťoval, že to
je marné, poněvadž cítí konec svého života. A hned také sám
žádal, vyzpovídav se & přijav Tělo l'áně, pln touhy poslední
pomazání, aby jim k poslednímu zápasu smrtelnému posilněn
& potěšen byl.

Příslušná příprava. .lest třeba: a) míti velikou
touhu po této svátosti. .lak nemá křesťan míti velikou touhu,
vzpomene—li na velikou milost, které se mu touto svátosti do—
stává! Proto světci velice toužili po přijetí svatého pomazání.

P ř i k l a d y.

!. Svatá 'l'erezie toužila ve své poslední nemoci velice po
svátosti posledního pomazání, a připřijímání této svátosti sama
odpovídala. Potom jevila svou zvláštní radost a dobrořečila
llohu za tu velikou milost.

2. Karel V., král Francouzský, jakmile se cítil nebezpečně
nemocna, vykonal generální sv. zpověď, přijal s vřelou zbož
nosti 'I'ělo l'áně, potom žádal sv. pomazání a prosil přečclné
shromáždění za odpuštění urážek & slabostí svych. l'řikázal,
aby dvéřo jeho komnaty, kde ležel, byly každému otevřeny,
aby celý svět viděti mohl, jak král stejně s nejnižšími z lidu
před smrtí se pokořuje.

b) Poslední pomazání má se přijímati ve stavu milosti;
musí tedy každy' při přijetí jeho se zpovídati a přijati 'I'ělo
Páně, neb aspoň dokonalou lítost vzbudili. 'I'aké má poslední
pomazání

c) s upřímnou zbožnosti, vírou, nadějí, láskou aodevzda—
ností do vůle Boží přijato byti. Zejména vzbuď lítost nad hříchy,
jichž jsi se dopustil pěti smysly.



Příklady.
1. Svatý František Sáleský přijal poslední pomazání

s (lUCll'dlDřÍiOlllnilSlía.zbožnosti, jež všechny okoloslojíci úžasem
naplnila. Slahým hlasem modlil se církevní modlitby a každým
vzdechem dávalnajevo svou odevzdanost do vůle Boží a snaž
nou touhu zemříti a s Kristem býti spojen. Vůbec lože jeho
bylo školou křesťanské a svaté smrti.

2. Svatý Paschasius líčí nám v životopise svatého Ade—
larda něžnou zbožnost a svatou náladu, s jakou přijal tento
světec poslední pomazání, těmito slovy: »l'tali jsme se ho,
chce-li pí-ijmouti svaté pomazání, ježto jsme byli jisti, že není
hříchy obtížen. Při slovech našich pozvedl oči své k nebi a
prosil, aby se tak stalo: (čo činil při sv. pomazání tento svatý
mužiJ .Iakými slzami zbožnosti býl naplněn! tlči byly k llohu
upřený, ruce však roztažený; volal k sobě llucha svatého. Po
přijetí sv. pomazání-zvolal však—pln útěchy: .Nýní propustí,
l'ane! podle slova svého služebníka svého v pokoji !. (Luk. 2, 29)
»(10 zbývá ještě, leč abých k tobě přišel?e

Dříve než onemocněla sv. Hedvika, zavolala si v před
tuše svě brzké smrti svého zpovědníka Matouše a prosila jej
snažně o svatě pomazání. KdYŽto slýšelý panný zjejí družiny,
byly velmi zarmoucený, ježto se obávalý brzké smrti světice.
Proto jí řekly: »Kněžno, proč lekáš nás žádostí svou po sv.
pomazání, ač jsi zdráva, a žádných známek smrti na sobě ne—
máš?<< Na to odpověděla svatá Hedvika: »Vím, že tomu tak
jest. .lcst však něco, nač se musí bráti zřetel. ..ležto totiž umí
rající člověk svátostí posledniho pomazání jako duchovními
zbraněmi proti útokům bývá posilován, proto musí člověk tuto
svátost s největší zbožnosti přijmouti. Budu záhý navštívená
nemocí a proto se obávám, že bych tento Spasitělný prostředek
nepřijala zbožně, jak se sluší na duši, která k lr'ánu má jíti.:
l'rosha juji býla vyslyšena a ona přijala tuto svátost >;vřelou
zbožnosti a plným sebevědomím.

Obřady při posledním pomazání.

tlhřadý při udělování posledniho pomazání jsou násle
dující:

]. Kněz, který má udělovati posledni pomazání, praví při
vstupu do světnice nemocného: »Pokoj budiž domu tomuto a
všem, kteří v něm býdlílc 'l'ěmilo zbožnými slový pozdravil
Pán svě účedníký, když se mezi nimi objevil. 'I'ěmi slovy chce
říci kněz: »Neboj se, ubohý nemocný; jsem tvůj přítel, tvůj
bratr, tvůj lékař. Tajemství, jež ti přináším, není předzvěstí
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smrti, nýbrž nebeský lék pro tvou nemocnou duši a pro tvé
nemocné tělo.: .Iest něco potěšitelnějšího a blahodárnějšího?

2. Potom klade kněz svatý olej do prostřed stolu, a oblečen
v rochetu a lialovou štqu vezme krucilix a dává jej nemoc—
nému políbiti. Vzácný polibek! Nebeský přítel dává jej svému
trpícímu příteli a dodává mu odvahy tím, že mu ukazuje rány,

jež z lásky k němu utržil.,
3. Potom pokropí kněz nemocného svěcenou vodou i okolo

stojící amodlí se ve jménu nemocného modlitbu kajícího krále:
»l'okrop mne, l'ane, ysopem a očistěn budu; obmej mne a
nad sníh zbílen budu la 'l'ím chce jej povzbuditi, aby duši svou
očistil upřímnou zpovědí.

4. Potom obrací se kněz k nemocnému a zapřísahá Pána,
aby vzdálil od něho ducha temnosti a svého anděla k pomoci
mu seslal. l'rosí pro něho o milost a milosrdenství. Potom po—
modlí se 50. žalm a lilanie za nemocného, aby mu na pří
mluvu všech svatých pravého ducha zkroušenosti vyprosil.

5. Nyní modlí se kněz v krátké modlitbě za odpuštění
pro nemocného a za jeho duševní i tělesné blaho, potom při
stoupí k jeho lůžku, učiní nad ním třikráte svatý kříž, vztáhne
pravou ruku nad ním a praví: »Ve jménu (ltce 1', Syna 1“a
Ducha sv. budiž v tobě shlazena všechna moc ďáblova vzklá

dáním rukou mých a vzýváním všech svatých andělů, archan
dělů, patriarchíl, proroků, apoštolů, mučedníků, panen a všech
svatých.

(3. Nyní počíná kněz svaté pomazání. Koná je po sobě
na očích, uších, nose, ústech, rukou, nohou, zkrátka na všech
smyslech, nástrojích všeho jednání, a ach, přečasto také našich
hříchů. Při každém pomazání, dle části, kterou byl pomazal,
praví: »Skrze toto svaté pomazání a své předobrotivé milo—
srdenství odpustiž tobě Bůh, cokolijsi zavinil zrakem, sluchem,
neb čichem, chutí neb hmatem !c Všechny smysly člověka, jež
ďáblem porušeny byly, milostí Ježíše Krista obnoveny, očištěny
a posvěceny jsou. Znamení kříže na každém z nich učiněné,
jest pečeť, jíž dřívějšímu nepříteli se uzavírá a jménu Božímu
označuje.

7. Po pomazání očistí si kněz prsty vatou a solí, omyje
si ruce a dá vodu, jakož i kousky bavlny, jež sloužily k sv.
oleji, uvrci do ohně.

8. Opětně modlí se kněz za duševní i tělesné blaho ne—
mocného, a činí potom, aby ho vyprosil pro zásluhy ukřižo—_
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vaného Spasitele, s krucilixem znamení kříže nad nemocným,
při čemž praví: »Pán náš Ježíš Kristus buď s tebou, aby Uš
chránil, -— v tobě, aby tě osvěžoval, — vedle tebe, aby tě za—
chovával, — před tebou, aby tě vedl a řídil, — za tebou, aby
tě sílil, -— nad tebou, aby tě vůbec chránil a požehnával!
Duch svatý sestup na tebe a zůstávej s teboula 'I'ím jest na-_
značeno, že ukřižovaný Ježíš má „býti nemocnému ve všem
vším a že mu vším skutečně jest. *=.

ti. Konečně po několika vzdeších o odpuštění hříchů,
o osvobození ze všech slabostí, o záchranu před smrtí, o spl—
nění každého přání pro nemocného položí kněz pravou ruku
svou na hlavu jeho a praví: »Uzdrav tebe Bůh, Otec, jenž tě
stvořil! Uzdrav tě Bůh Syn, jenž za tebe na kříži trpěl! Uzdrav
tě Duch svatý, jenž ti ve křtu sv. byl udělen! 'I'rojjediný Bůh,
rozmnožiž v tobě svou milost blaha dušei těla, zachraň tě
přede vším zlem a zachovej tě stále v dobrémla

Tak vznešeným způsobem uděluje církev Boží útěšnou
svátost umírajících, poslední pomazání. Kdo nepoznává v tomto
podivuhodném obřadu neskonalého milosrdenství Božího a něžné,
od kolébky až ke hrobu prokazované mateřské lásky kato
lické církve?

Příklad.
Markéta z Arbon, blahoslavená abatyše z řádu sv. Bene

dikta, byla na konci života: svého otázána., chce-Ii přijmouti
poslední pomazání? Pravila: »Ovšem! 'l'oužim po něm z ce
lého srdce—.aPotom se obrátila k svému zpovědníku a pravila:
»Prosím, poučte mne krátce o užitku posledního pomazání.:
Po poučení o něm pol-učila se do modliteb okolostojících a
byla pomazána, modlíc se při každém pomazání k Bohu za
odpuštění oněch hříchů, jichž se dopustila smysly, na nichž
byla právě pomazána.

Apoštolské požehnání neb odpustky nmírnjíoích.

Apoštolské požehnání, také odpustky umírajících zvané,
jsou plnomocné odpustky, jež uděliti může zpovědník umírají—
címu 2 nařízení papeže Benedikta XIV. dle formule jím
předepsané. U nás má každý zpovědník plnou moc udíleti
apoštolské požehnání umírajícím. 'l'oto požehnání, jež uděluje
papež umírajícím prostřednictvím kněze, jest vždy Spojcno, jak
právě bylo řečeno, s plnomocnými odpustky, pročež se nazývá
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o-lpustky umírajících a bývá obyčejně uděleno po' přijetí sva
tých tří svátostí umírajících. Není to odpuštění hříchů, nýbrž
jenom odpuštěním všech časných trestů, jež by si měl hříšník
odpykati bud' zde na zemi neb v očistci. 'l'ěmito odpustky
mnírajících dává nemocný Spravedlnosti lloží zadostučinění za
zaslouženě časné tresty, čímž jest mu možno ihned dosíci věčné
blaženosti. Ú, jak laskavou matkou jest katolická církev! Po
skytuje všeho, aby spásu dítek svých pojistila. Pomáhá těm,
kteří nemocni jsou a jímž nedostává se času i síly vzbudili
dokonalou lítost a chce z neskonalěho pokladu zásluh Kristo—
vých a jeho svatých doplniti nedostatek jejich pokání odpustky
umírajících! K získání odpustků těch žádá se:

1. Aby byl nemocný v milosti Boží, pročež vždy musí
nemocný dříve přijmouti svátost pokání, hříchů svých srdečně
litovati a míti vůli ze všech sil pokání za ně činiti, & proto
všecky strasti a bolesti v duchu pokání trpělivě snášeti.

2. Jest třeba, aby nemocný vzýval svaté jmeno Ježíš a
Maria ústy i v srdci, aneb, není-Ii to možno, alespoň s po
kornou myslí.

3. .lest třeba, aby nemocný p'řijíi'nál smrt jako trest za
hříchy z ruky lloží v duchu oddanosti a v souhlasu s vůlí lloži.

Uděluje—lizpovědník z papežské moci tyto odpustky, modlí
se modlitbu za odpuštění hříchů nemocného, za mihistive přijetí
duše jeho před Božským soudcem a za UVGdGllÍjl'llUdo života
věčného; pak pomodlí se Csníiteor, t. j. obecnou zpověď, udě
luje požehnání k odpuštění hříchů a časných trestů & k .štast
nemu vejití do země radosti.

Milý nemocný! Vidíš, jak pečuje církev o tebe! l'roto
dčkuj llohu za tak nevýslovnou milost, které tě účastnýin činí
v katolické, církvi, a buď jí proto dle možnosti hoden; co však
nestojí v tve moci, to deplňuje utrpení a smrt Ježíše Krista,
l'ána našeho, jenž na věky buď veleben.

Příklady.
I. Aloisíoví poslal sv. Otec Řehoř XIV. v jeho ne

l'IlOt'lsvé požehnání a plnomocně odpustky prostřednictvím P.
prov-'inciála. Když o tom slyšel, potěšil se svatý jinoch ne
obyčejně touto milostí; zvolal však dojat a pln pokory: »Ach,
kdo jsem já, že sv. Otec vzpomíná si na _umírajícího čel-vala
Potom přijal s city hluboké zkroušenosti sv. požehnání.
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2. Několik dní před svou smrtí pravila sv. Kateřina Sienská
k svému zpovědníkovi: »'/. lásky k ukřižovaněmu Kristovi ručlc
mne všech hříchů mých zliaviti, z nichž jsem se právě zpoví
dala a všech těch, na něž si nemohu vzpomenouti.: Když
přijala rozhřešení, prosila snažně, aby jí bylo vuděleno apo
štolské požehnání, jež jí bylo posláno papežem Heliořem XV.,
a přijala je s hlubokou pokorou a lítostí.

Poučení osmé.

0 pokušeních na lůžku nemocném.

Milý nemocný! Jak šťasten jsi po přijetí sv. svátostí!
Starý "hřích jest smyt, sladký mír vrátil se do tveho srdce a
nebe se ti opět otevírá. Děkuj Bohu za tolik nezaslouženýcli
milosti a dobrodiní; věnuj se zcela & úplně službě Boží a
snášcj proto svojí nemoc s trpělivostí & odevzdaností do vůle
Boží. Bdí a modli se, abys nepodlehl v pokušeních a útocích
ďáblem na tebe činěných, jež jsi z milosti Boží překonal; nebot
ďábel proto právě s velikým vztekem tvojí duši nástrahy
činiti bude. '

Ano, milý nemocný, boj ti nastává; ale neboj se; budeš-li
se před úklady chytrého nepřítele střežiti a užiješ-li těch
zbraní, jež ti vírá poskytuje, zvítězíš jistě v tomto boji a na
shromáždíš si svoji vytrvalostí a věrností velikých zásluh pro
věčnost. Nejsi snad nyní vydán nebezpečí, ale nepřítel tvůj,
úskočný had leží stále u tvých nohou. Dokud po něm šlapeš,
budeš stále jeho pohybů pocitovati, leda, že bys opět usnul a
on mohl hlavu svou zdvihnouti. Zůstaneš—li však věren Ježíši

Kristu, dá ti sílu, abys hada zcela zašlápl. Bude sice stále ze
vzteku proti tobě se zdvíliati & snažiti se, aby tě ovinul; budeš
pocitovati jeho útoků, ale to nebude tvou vinou; užij jen
zbraní a zvítězíš nad útoky nepřítele. Abys, pak, milý nemocný,
v tomto boji tím snáze zvítězil, chci ti nyní na úskoky &útoky,
jakož i na nástrahy, které obyčejně satan nemocným chystá,
upozorniti a ukázati, jak si při tom obyčejně počíná. V další
pak stati chci tě poučiti, jakých zbraní v boji tomto užíti máš.
Zodpovím ti proto nyní otázku:
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Proti kterým pokušenim se nemocný zvlášť ohrniti má.

»Všeobecně řečeno; píše I'. (ti—asset.»pokouší nás ďábel
všemi hříchy, jimž jsme uvykli. Nehot jako varhany ihned
zavzní, jakmile varhaník kláves se dotkne, tak ozve se v nás
vášeň ihned, jakmile d'ahel dotkne se nějakého našeho
špatného návyku, a byt' by nemouný neměl dosti síly hříchu se
dOpustiti, má ji dosti, aby k němu přivolil, a to dostačí, aby
ho zničil; proto útočí ďábel na slabou stránku jednoho každého;
latomce snaží se svésti ku krádeži, člověka smyslnóho' k neči—
stotě, mstivého k hněvu a pomstě. llledí stále v nich vzbuditi
záibu, po které toužili, a v které se za svého života častěji
koehali. l'roto podléhá nemocný bez zvláštní milosti našeho
Spasitele i na smrtelném loži, zaOpatřen jsa svátostmi umíra—
jících týmž pokušením a vášnim, jimž po celý život svůj
otročil.: Ze všech těchto pokušení bývaji to hlavní“—některé,
proti nimž se má nemocný zvláště ozbrojiti a obrniti.

!. Pokušení proti víře.

Víra jest základem naši spásy, na ni spočívá budova na—
šich ctnosti, ona jest kořenem, z něhož puči svatý á bohumilý
život. O tom vi zcela dobře nepřítel náš ďábel, a proto vyná
snažuje se všemožně, obzvláště v poslední hodince, aby víru
naši zviklal. Poněvadž“ pak na posledním okamžiku závisí naše
Spása neb naše záhuba, proto snaží se ďábel této poslední
chvíle využiti k naší záhubě, ježto nás po smrti již pokoušeti
nebude moci. proto hledí v nemocném vzbuditi různé pochyb
nosti o pravdách naší víry, proto hledí nemocného svésti k pyš
nému a všetečnému rozumování o tajemstvich našeho nábo—
ženství. Dábel snaží se nemocného člověka připraviti o víru
v moudrou prozřetelnost Boží; odtud lze vysvětliti, že ne
mocný mnohdy ve svých bolestech & dlouhých trápenich volá:
»lšůh o mně neví! proč musim tolik trpěti? atd.: Následkem
toho upadá nemocný u velikou malomyslnost, zasmušilost. bez—
útěšnost a proto i do mnoho jiných hříchů.

Abys pak ty, milý nemocný, v těchto pokušeních proti
víře zvítězil, nesmíš vůbec k žádnému hloubání a k žádným
pochybnostem o víře svoliti, nýbrž musíš se vší nezvratnosti
a rozhodností volati: »Věřím všemu co svatá, římsko—katolická
církev včřiti veli.a Takovýmto způsobem zanikne jistě každé
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pokušení jako vosk na ohni. V poslední chvíli života vše—
tečně pochybovati o víře jest naprosto nebezpečno, poněva-lž
toto pochybování obyčejně v tajné pýše původ svůj má, která
se ráda vždy vynáší, svým náhledům pouze věří, a která pů
sobí, že člověk své vědění a svého ducha příliš přeceňuje. 'l'ěin,
kteří se stále otázkami »jak<<? a »pročPGobírají a proto k roz
umu se utíkají, chybívá duch pokory a podrobení se církvi a
svému zpovědníku, & tím právě vydávají se v nebezpečí, že
víru svou ztratí. Bez tohoto pokorneho se podřízení církvi a
Zpovědm'ku nedochází nikdy pokoušený klidu, nýbrž oddaluje
se jak praví sv. Augustin, stále více a více od Boha a upadá
ještě ve větší malomyslnost.

Proto nesmíš, milý nemocný, nikdy otázek a myšlenek
ohledně víry si všímati, i kdyby se ti zdálo, že sám anděl
s nebes se tě táže! Říkej si stále se vší pokorou: »Věřím, co
svatá, římská, křesťansko-katolická církev věří, a věřím všemu,
čemu ona věří, jak tomu věří a proč tomu věří.< Užij dále
prostředku, jejž ti v následujícím příkladu ukážu, a přemůžeš
šťastně pokušitele!

Příklad.
Kardinál Bellarmin vypravuje ojednom učiteli, kterýž

příliš mnoho na sebe Spolěhal a- ďáblu na odpor postaviti se
chtěl, následující událost: Na jedné proslavené universitě byli
dva profesoři, kteří navzájem si slíbili, že si poví o svém stavu,
vjakém budou po své smrti. Když pak jeden podle mínění
způsobem svatým skonal, zjevil se plameny jsa obklíčen po
několika dnech svému příteli, a pravil mu, že jest zavržen, po
něvadž chtěl se satanem bojovati a své vědomosti a ducha
sveho přiliš přeceňoval; po nějaký čas že vítězil, konečne
však že podlehl a popřel Božství Ježíše Krista. .lakmile toto
řekl, dal se do velikého křiku a zmizel. Druhý, jenž byl tímto
příběhem dojat a zastrašen, chtěl z chyby tohoto neštastníka
míti užitek; proto šel ku svým přátelům, vypravoval jim, co
se stalo, a tázal se jich, co má činiti. 'l'ito mu poradili, že
nemá s ďáblem dlouhých výkladů konat a že má proti všem
pokušením užíti víry církve katolické. 'l'o skutečně se stalo,
neboť, když upadl po nějakém čase do těžké nemoci, která
jej i ze světa zprovodila, neopominul zlý duch, jsa jist
svým vítězstvím, i na něho dorážeti a na víru se ho tázati.
Nemocný však odpovídal, jak si dříve umínil: »Věřím všemu,
čemu svatá církev učí,< a ďábel nemohl na něm jine odpovědi
dostati než této. Všichni přítomní slyšeli odpověď nemocného,
neslyšeli však toho, který se ho tázal. Po své smrti zjevil se
svému příteli, jenž se ho na radu tázal, a vyprávěl mus jakou
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přísnosti na něho ďábel dorážel, že však zvítězil pomocí víry
a došel blaženosti věčně. — Chtěl jsem, praví Bellarmin, toto
zvláště připomenouti, abyste se učili z chyb jiných, nepou—
štěli se v zbytečné výklady s nepřítelem naším a tak věrni
zůstali katolické církvi.

2. Pokušení k opovážlivé důvěře neb k zoufalství.

»llvojím způsobenn, praví sv. Augustin »vydávají so lidí-.
v nebezpečí, že zahynou, buď nadějí neb zoufalstvím.: Nadějí
tím, že se d'ábel snaží svésti člověka často k Opovážlívosti t. j.
k přílišné důvěře v jeho dobrá skutky. Našeptává nám, že si
máme zakládati na svých dohrých skutcích a o ně Spásu
svójí opírati, že nás Bůh daleko více než jiné miluje, a že
nám zcela zvláštních milostí uděluje, že Bůh jest dobrotivý a
milosrdný a protože odpouští nám všechny nedostatky atd.
Abychom v takovýchto okolnostech a při takoví—mujišťování
ze stran ďábla nezhřešilí, nesmíme si nikdy na svých dobrých
skutcích zakládati, jednak poněvadž nevíme, líbí-li se tyto
skutky Bohu, jednak že bychom mohli lehko upadnouti do hříchu,
který by smrt v zápětí měl. Věřiti,že náslšůh více miluje než jiné a
že k nám obzvláště milosrdným jest, jest opovážlivost, jež v pýše
původ svůj má, které se máme vystříhati & jí na smrt nená—
viděti. Proto má nemocný častěji uvažovati o slovech apoštola
národů: »Člověk neví, je—lilásky nebo hněvu hoden.c Častěji
má pronášeti slova: »Nevcházej v soud, Pane, se služebníkem
svým, nebot nikdo z živých nebude nalezen spravedlivým před
obličejem tvým.a Daleko více, nežli této opovážlivé důvěry,
jest se obávati zoufalství, příliš malé důvěry; neboť zřídka se
stává, že člověk v hodince smrti zásluhy své přeceňuje; na
proti tomu příliš často se stává, že nemocný po sv. zpovědi,
když si byl připomenul svoje časté spáchané. hříchy, upadá do
veliké úzkosti, ba i do zoufalství. Duch temnosti hledí v ne—
mocném vzbuditi nedůvěru v lšoží milosrdenství, líčí mu jeho
hříchy jako něco strašného, namlouvá mu, že mu nikdy nebu
dou odpuštčny, našeptává mu, že bude zavržen; napíná všechy
síly, aby duší obrácenou v malomyslnost uvrhl, jsa si dobře
vědom, že duše bojácná jcst schopna všemožných hříchů. Proto
pravil sv. Antonín ke svým spoludruhům: »Mějte se na pozoru;
d'ábel bude vám ustavičně před oči stavěli minulé hříchy, aby vás
oloupil o klid duševní; nedbejte tohoto nepokoje duševního;
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neobírejte sc hříchy, nýbrž ukazujtc ustavičně lítost nad nimi:
neohlížejtc sc nazpět, nýbrž kráčcjle ku předu.: l'ohled do
minulosti jest skutkem milosti lloží, budí-li v nás vzpomínka
tato lítost a důvěru; pochází však od d'ábla, budí-li v mis ne—
důvěru a malomyslnost.

Přijde—lina tebe, milý nemocný, takovéto pokušení, jdi
a otevři srdce své zpovědníkovi & řekni mu: »(ltče, to a to
mně. trápí, co myslíte, co mám činiti ?: Čiň pak, co ti zpovědník
poradí, a nemysli již více na to. Nemohl-li bys však se svým
zpovědníkem si pohovořiti, důvěřuj pevně vBoží milosrdenství,
v zásluhy trpkého umučení a smrti Ježíše Krista, který přišel
na svět, by hledal, co bylo zahynulo, a při jehož narození
andělé nebeští pčli: »Pokoj bud' na zemi lidem dobré vůle.:
Abys pak v sobě naději proti pokušení k zoufalství rozmnožil,
přečti si k SVt"potěše a k svému upokojení tento

příklad.
Bohatý jeden kníže 'byl v poslední své nemoci svírán

strašnými pokušeními nedůvěry v milosrdenství Boží. Přátelé.
jeho radili mu, aby doufal, v Boha. („)n jim však odpověděl:
»Pro mně není žádné záchrany, jsem zavržen.: Kněz, který při
boji jeho v poslední chvíli stál, užíval všemožných prostředků.
slz, napomínáni, proseb, aby jemu odvahy dodal; nic však ne
působilo na mysl zkormoucenébo knížete. Konečně vnukl Pán,
který chtěl duši tuto zachránití, svému knězi útěchyplná slova
Davida krále: »Pro jméno své, Hospodine, milostiv bud' břichu
mému: nebot mnohý jest.< (Žalm 24, ti.) »Kníže,c pravil kněz
k umírajícímu, »poslyšte slova proroka kajícího ! Jste bříšníkem
jako on; rcete si srdečně tato slova : Pane, pro jméno své milostiv
bud' hříchu mému; nebot mnohý jest. Ano právě velikost mých
hříchů budiž pobídkou, abys mně odpustilx Na tato slova procitl
kníže jakoby ze spánku; byl sice po nějakou chvíli celý
zaražen, brzy však se dal do hlubokého sténání a pravil:
»Ano, otče můj! k vůli mně psána tato slova; ano, Bože
můj! ty se, nade mnou smiluješ; neboť hříchové mojí jsou
velcí! popatř jak hodná to pohnutka pro tebe; neboť čím
větší jsou hříchy moje, tím více přispívají k oslavě tvého milo
srdenství a k obdivování se tvé všemohoucnosti a tvých mi
losti.-= Na to počal pln důvěry v dobrotivost Boží a proniknut
pravou lítostí nad hříchy svými, zpytovati svědomí své, přijal
svaté svátosti s hlubokou zbožnosti, věnoval Bohu celý svůj
život a cítě, že se blíží poslední jeho hodinka, vzal kříž, upřel
naň svůj hasnoucí zrak a s křížem v rukou zemřel v pověsti
svatosti.
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:=. Pokušení k hněvu a netrpělivosti.

»Záslužnost křížůa, praví sv. František Sálesky', »nezáleží
v jejich velikosti, nýbrž v tom, jak je snášiiile.c Kdo nese
svoje utrpení a své strasti s netrpělivostí, nevolí, nevrlostí a
hněvem, nemůže stejně kříž od sebe odhoditi a bolesti své
zmírniti; musí — což jest nejvíce politování hodno — beze
všech zásluh pro nebe trpěti. »Co trpělivost dobrými skutky vy
stavělaa, praví sv. Cyprian, »to netrpělivost boříx, a ctihodný
Bela dí: »'l'o dobré, co trpělivost vyziskala. toho pozbývá ne—
trpělivostc: () tom jest dobře přesvědčen náš nepřítel, a proto
snaží se využitkovati každé okolnosti, aby svedl nemocného
k netrpělivosti. A bohužel, daří se mu to velice často! Jak
často říká mnohý nemocný s mrzutostí: »Mne život omrzel,
utrpení má jsou nesnesitelná, ustavičně na lůžku ležeti aprášky
bráti, tot? nemožno vydržeti; nepřijmu již žádného léku, stejně
mně to nic nepomůže, lékař ničemu nerozumí — a k tomu
— ach! jak špatná obsluha a jak špatné ošetřovánílc 'l'akovéto
a podobné řeči vede nemocný po celý den a jest nevrlý, ježto
nemůže kříže svého se zbaviti. '

Milý nemocný! Chraň se co nejpečlivěji všeho takového
netrpělivého chování a snášej své utrpení s trpělivosti a
odevzdaností do vůle Boží. Nereptej na trvání a bolesti své
v nemoci; vzpomeň si, že jsi četl v prvním ponaučení, jak
velikým dobrodiním jest pro člověka nemoc. Neměl bys ty
z lásky ke Kristu něco trpěti, když Ježíš tolik z lásky k tobě
vytrpěl? Vzpomeň si, jak mnoho utrpení a dlouhých nemocí
musili svatí přestáti a jak oni netrpělivost hned při jejím
vzniku potlačovali.

- P ř í k l a d.

Bl. l'etr Kanisins byl trápen vodnatelností, při čemž krutě
bolesti snášel, tak že si nemohl nijak ani odpočinouti. Když
pak jednoho dne bolesti jeho velice krutě byly, obrátil se
k svému ošetřovateli se slovy: »Což nemůžeš, milý bratře,
místečka nalézti, kde bych si poněkud klidněji odpočínul'Pa
Sotva však pronesl tato slova, počal své netrpělivosti litovati a
pravil: »Ale nikoliv, není třeba, abych se sesvým tělem tak mazlil..

Milý nemocný! 'l'y pravíš: :] mně se vede právě tak
jako onomu služebníku Božímu, i mně ošetřovatel nevěnuje
často dosti lásky a pozornosti, tak že se často netrpělivým
stávám; i mně lékař často dává příležitost k oprávněným
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nařkům a velké nevoli —- to jsou dvě úskalí, o něž se trpěli
vost má rozbíjí.

Milý nemocný! K těmto tvým nařkům na ošclřovatele a
lékaře nemohu ti nic lepšího raditi, než tě požádali, abys si
přečetl úvahu v této knize o trpělivosti. Věř také., že ti velice
prospěje, zodpovíš-li si častěji tyto dvě otázky:

|. Jak si má nemocný počinati k těm, kteří jej ošetřují
a opatruji?

i\lá—ličlověk vůbec dnů svého krátkého žití využiti k tomu,
aby si co nejvíce zásluh pro věčnost nahromadil, tím spíše má
nemocný, jenž snad již jen několik dní žíti bude, každého
okamžiku užíti k lomu, aby si svoji trpělivostí a odovzdanoslí
do vůle Boží, svým mírným, laskavým a příkladným chováním
ke všem, kteří v jeho blízkosti se nacházejí a s ním ve styk
přichazejí, nebe dobyl. Proto musí nemocný ustavičně nad
vnitřními popudy k hněvu a netrpělivosti bdíti a je potlačovati.
Služba nemocným jest službou velice obtížnou a již proto jest
nemocný ošetřovateli svému zavázán díkem a vděčností. .lako
dobrý křesťan ma nemocný svému ošetřovateli, není-li jím
obsloužen právě tak, jak by si přál, vše odpustiti a nesm—
kojenost v sobě utlačiti. Nevrlostí & nespokojeností nezmírňuje
si nemocný bolesti, nýbrž zarmucuje, roztrpčuje a zdržuje tím
ty, kteří ve dne i v noci u lůžka jeho stojí a jej opatřují;
bude-li se však chovati ke svým ošetřovatelům mírně, zamilují
si tito nemocného tím více a budou se vynasnažovati jemu co
největší pozornost prokazovati. A i kdyby se nedostávalo ne—
mocnému nejpotřebnější obsluhy, neměl by přece nemocný
reptati; měl by si vzpomenouti na svoje hříchy, jak lehce
může se takovýmto způsobem trestů očístcových zbavítí: měl
by pohlednouti na Krista na kříži pnícího, který, ač palčivou
žízeň měl, ani kapky vody neobdržel; měl by si vzpomenouli,
jak mnoho nemocných v daleko bídnějším stavu se nachází
než on, jenž přece má tolik pomoci a pohodlí!

Proto, milý nemocný, nechovej se ke svým ošetřovatelům
příkře a tvrdě, nýbrž mírně a shovívavě, poslouchej jich a
láskou splácej jim za jejich obsluhu. .lednej tedy se svým
ošetřovatelem ne jako" se služebníkem, ale jako s dobrodincem.
Nepřikazuj mu nikdy ničeho, spíše jej o vše popros a děkuj
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mu za jakoukoliv službu tobě prokázanou. Jsi-Ii s láskou ob
sluhován, splácej ošetřovatcli vše láskou. Nechtěj pouze penězi
vše spláceti. Řádná obsluha nemocných z lásky jest velikou
ctností ošetřovatelovou, ale ctnost nelze zaplatiti. Chovej se
tedy k svému okolí laskavě a mírně, uč. se od Spasitele, který
praví: »Pojd'te a učte se ode mne, neboť jsem tichý a po
pokorný srdcem.:

Příklad.
Ctíhodnou Klotildu francouzskou, královnu sardinskou,

zachvátila prudká horečka, provázena s velikými bolestmi.
»Pán,<<pravila ke knězi, který při lůžku jcjím stál, »dává mě
milost, abych na jeho trnové koruně podíl bralac, ] hleděla
všemožně námahu svých 'ošetřovatelů zmírniti a za každou
obsluhu jim dojemnými slovy velice děkovala.

2. Jak se má chovati nemocný k lékaři?

a) Nezamítej nikdý, milý nemocný, pomoci rozumného
lékaře, nebot'. lékař jest nástrojem dobrotivosti a prozřetelnosti
Boží; Bůh sám výslovně žádá, abychom v nemoci lékaře po—
volali a léku jím předepsaného užili. V knize Sirach (38, I.)
se praví: »thi lékaře pro potřebu: nebo i jej stvořil Nejvyšší.c
Proto mýlívají se lidé, kteří zdraví a nemoc prozřetelnosti Boží
ponechávají a myslí, že netřeba jim lékaře povolati, ježto, roz
hodl-li Bůh, že se více nikdý nepozdraví, stejně by bylo zbý—
tečným všemožných prostředků lékařských užíti. Ovšem, mu
síme v Boha důvěru skládati, ale musíme i zároveň Boha po—
slušni býti a proto těch prostředků, jež nám k našemu dobru
podává, pečlivě užíti. l'ovolej tedy k sobě lékaře, ale, jak ti
bylo již dříve řečeno, rozumného a svědomitého. Nikde není
náboženství a mravnosti tak třeba, jako při lékaři. .le-li člověk,
jemuž slepě svůj život svěřujcme, jenž nemá žádného soudce
nad svým jednáním kromě svého svědomí, jenž se má k do—
konalému Splnění svého povolání zříci všech rozkoší odpočinku,
ano i vlastního života, je-li tento člověk bez víry a mravnosti,
a je-li mu vlastní jcho proslíěch pohnutkou k jeho jednání —
takový lékař jest jistč člověkem nebezpečným a měli bychom
se ho sti-ežiti. Lékař bez víry a mravů není hoden důvěry.
Pouze v nejnutnějším případě, není-li jiného lékaře po ruce,
uchýlujtv se (» p(mínc k člověku takovému, vždy však buďto
při tom Opatrní a obezřctní. Můžete-li však lékaře spořáda
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ného a rozšalného povolati, neváhejte k němu o pomoc se
utéci, nebot“ jest to viilí Boží.

Příklady.
_l. Sv. František Salessky' snášel bolesti ve své nemoci

s takovou trpělivostí, láskou a mírnosti, že nikdy ani té nej—
menší stížnosti nevyslovil, ani ničeho nežádal, co by se úplně
s vůli lšoží nesrovnávalo. Když se ho ošetřovatele ptali, chce-li
užíti léku neb masitou polévku snísti neb něco podobného,
odpověděl: »lJčiňte s nemocným, jak se vám líbí, Bůh mě
svěřil lékařilc Nikdo nevidél- prostšího a poslušnějšího člověka
nad něho, nebot on ctil lšoha v lékaři, poněvadž věděl, že pů—
vodcem lékařství jest Bůh, že onpřikazuje ctíti lékaře a _to
ctí, jež se v poslušnosti jeví. Bolesti své líčil zcela jednoduše a
prostě, aniž by je přílišny'm nářkem zvětšoval neb naopak
zase snad zmenšoval. Prvé považoval za zženštilost, druhé za
lež. Ačkoliv byl velikymi bolestmi mocně svirán, přece pro—
zařovala veselost duše jeho skrze mračna tělesny'ch bolestí jeho.

2. Sv. Jan Zlatoústy' dává ve svém listě nemocnému
vhodná napomenutí. Uznává sice, že jest nemoc trpkou zkouškou
a dobou nečinností, ukazuje však zároveň, že jest školou všech
ctností, bohaty'm pramenem zásluh a pravy'm mučednictvim,
jen když dovede člověk nemoci své řádné využiti; chce, aby
každý nemocny' hledal pomoc u lékaře, zároveň však aby se
zcela odevzdal do vůle Boží. Ty pak viní ze hříchu, kteří jen
proto na smrt myslí, že jí všech bolestí a utrpení zbaveni
budou.

b) Nemocny' nesmí pouze na lékaře spoléhati a jemu
pouze důvěřovati, nebot praví písmo sv. v knize Sirach (33, 2.):
=>th Roha zajisté jest všeliké lékařství; Lékař sám nemůže
pomoci; nebot neosvítí-li Bůh rozum jeho a nevloží-li v léky
léčivou moc, pak nepozná ani lékař nemoc, ani lék nebude
míti jistého účinku. Proto ne nadarmo napominá nás písmo
sv.: »Modli se k Pánu, a on uzdraví té; odvrat se od bezpráví
a od všelikého hříchu očisť srdce své; pak dej místo lékaři.
(Sirach 38, It)—ll.) Očisť srdce své od hříchů, potom se modli,
a Pán osvítí lékaře a vloží do léků léčivou moc a ty se
uzdravíš. Nespoléhej tedy pouze na zručnost a počet lékařů.
Pamatuj, že záleží na Bohu, může—lilékař nemocnému pomoci
neb ne; na Boha tedy úplně spoléhej, nebot on osvécuje lékaře,
on účinny'mi činí léky.



Příklady.
I. Král Asa měl na noze ranu, která, ač užíval všemož—

ných prostředků, se horšila. l'řece však nehledal pomoci ve sw'
nemoci u Iloha. ale pouze u lékařů. Důvěra jeho v moc lékařů
byla tak veliká, že se domníval, že ani uinříti nemůže. Stav
jeho však stále se horšil a stával yxivážlivčejšíma konečně.
zemřel, když se byl skoro 3 leta pouze o to staral, aby nohu
svou vyléčil. Nemyslíl nic na lloha a písmo sv. přičítá mu to
za těžký přečin.

2. Sv. Peregrinn vyrostl na noze vřed, jenž mu maSo až
do kosti vyžral a tak veliký zápach šířil, že každý nechutí
jen k němu přistupoval. Konečně se rána tak rozmohla, že
lékaři uznali za nutné nohu mu uříznouti, aby při životě za
chován býti mohl. l'i-eci- však důvřřoval sv. Peregrin pevně
v pomoc Boží a touto důvěrou silen plazil se v noci před uříz
nutím nohy, co zatím ostatní spali, do kaple klášterní, vrhl se
na kolena před křížem a vysílal vroucí modlitby k tltci smilo
vání. Když se navrátil, upadl do Spánku; a když se probudil,
byl uzdraven, tak že nebyio možno ani te nejmenší jizvy po
znati. Když pak druhého dne přišli k němu lékaři, pravil k nim
světec: »Nejsem vám nyní ničím povinen, poněvadž nohu mou
uzdravil všemohoucí lékař duše i tělax

c) Milý nemocný! Ilud' upřímný k lékaři a buď poslušen
i těch nejmenších jeho příkazů. l'raví—li písmo sv.: »l)ej místo
lékařic, nežádá tim ničeho jiného, než abys rady lékařovy po
slechll .lak mnoho nemocných pozdravilo se teprve později, a
jak mnoho jich se neuzdravilo vůbec jen proto, že neuposlechli
lékaře. Poslechni Ledy lékaře, přikazuje-li ti, abys, když toho
potřebí na. př. v dnech postních masitých pokrmů požíval, po—
slechni, zakazuje—lí ti náboženská cvičení, poslechni, přikazuje—li
ti újmu v jídle.

l'říklady.
I. Marin"—užíval Namnan všemožných prostředků, aby se

zbavil malomoeenství. Náhodou však dověděl se, že v Samaří
dlí prorok lůliseus. který mu jiste pomoci může. Naaman odebral
se tk němu a oznámil mu své přání. lůliseus mu na to přikázal,
aby se sedmkráte v řece .lordánu vykoupat a tak že bude ne
moicí své zbaven. 'I“im byl Naaman velice překvapen, čekal[,
že "irorok z úcty přijdek nemu. Proto neposlechl rady I'lliseovy,
v .hordánu se nevykoupal a pln hněvu odešel. Na zpáteční
eesttě. jel vedle řeky .lordánu. Služebníci jeho naléhali nan, aby
se pokusil vyplnili radu prorokovu, když jest tak snadná. Ko
nečinč dal se Naaman přemluviti; vystoupil z vozu, omyl sc
7kr1áte a byl malomocenství úplně sproštěn.
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2. Blahoslavený Jordán, představený řádu dominikánského.
vysílen dlouhou cestou upadl do těžké nemoci. Když jej převor
blízkého kláštera, který byl zároveň i zkušeným lékařem, na
vštívil, pravil k nemocnému: »Pokládán'i za nutné., abys se
vzdal úřadu sveho po dobu nemoci a mně se podrobil a upo
slechl. Musíš ustáti poněkud od své přísnosti a dosavadního
tvrdého svého života.<< Pokorně podrobil se .lordán _přcvorovi;
avšak pokušitel sváděl jej & našeptával mu, že se musí umrt
vovati, a aby i v nemoci sve dobrý příklad bratřím dal, že
musí lože Opustiti a na zemi ležeti. Když jej však převor upo
zornil, že musí nemocný uposlechnouti úplně lékaře a zpověd
níka a že poslušnost jest lepší než oběť, uposlechl převora ve
všem, co mu lékař poručil a nabyl Opětne po několika dnech
sil, které by byla jeho přísnost úplně zničila.

d) Milý nemocný, nereptej a nenaříkej na lékaře a jeho
léky; nereptej, nemá-li lék žádoucího účinku, nezdráhej se
užíti hořkých a nepříjemných léků a postoupiti bolestné ope
race, nýbrž odevzdej se zcela do vůle I-lospodina, bez jehož
vůle ani jedinký vlas z hlavy nespadne. Vzpomínka na Ježíše
ukřižovaného osladí ti trpkost léků a posílí tě. v nemoci tvé.

Příklady.
1. V lnomosti v Tirolsku ležel kdysi šlechtic na srmtel

ném lůžku. Mnoho přátel stálo kolem něho. Podali mu zcela
hořký lék a radili mu, aby si, by odpor překonal, připil s tím,
kterého nejvíce miloval. 'l'u pohlížel umírající šlechtic z jed
noho na druhého, konečně pak upřel zrak svůj na obraz ukři
žovaného, který byl umístěn na stěně protijeho lůžku apravil:
»'l'0bě, můj nejmilejší Vykupiteli, věnuji tento kalich, neboť
ty vypil jsi na kříži k vůli mně a mé Spáse nejtrpčí kalich
umučení.

2. Sv. Josef z Leonissy zřádu kapucínského trpěl ke konci
svého života rakovinou, která mu působila veliké bolesti. Po
dvakráte podstoupil bolestnou Operaci a při tom ani dost málo
nenaříkal, po celou tu dobu držel kříž v ruce a stále jenom
pronášel slova: »Svatá Maria, oroduj za nás bídné hříšníky !:
Když jeden z přítomných radil, aby byl světec po dobu Operace
svázán, pravil poukazuje na kříž: »Zde jest ten, jenž jest sil
nější než všechna pouta; on mne bude držeti_ pevněji než
všechny provazy.<



213

Poučení deváté.
Kterých zbraní má nemocný zvláště užívati, aby

pokušením odolal.

l. Modlitba

Bez modlitby nelze nad pokušením zvítězili! Modlitba jest
nejhlavnější zbraní, kteréž musí nemocný užíti, aby proti růz—
ným pokušením se obhájil. »Kdo této zbraně neužívá,: praví
sv. Tomáš Akvinský, »zahynec. »Modlitba jest štítem, jímž od
sebe ohnivé šípy ďáblovy odrážíme,a praví sv. Ambrož; »Mo
dlitbac, praví opět sv. Jan Zlatoústý »jest záchrannou kotvou.
pro toho, komu hrozí nebezpečí, že utone; jest mocným pro
středkem pro toho, kdo chce zdravým býti.< Proto napomíná
písmo sv. nemocné k horlivé a řádné modlitbě slovy: »Modli se
k Pánu aon uzdraví tě.: (Siracl138.) »Trpí-li kdo, aťse modlí,e
praví sv. apoštol Pavel, a sv. Jakub udává v listě svém důvod
k tomu, i'ka: »Modlitba nemocnému pomůže.: Ano i sám Ježíš
Kristus žádá nás, abychom zbraně modlitby se uchopili, aby
chom nepodlehli pokušením slovy: »Bděte a modlete se, abyste
nevešli v pokušení.: (Mat. 26, 41.) Un sám dal nám příklad,
že obzvláště v utrpeních a svízelích v modlitbě útočišu'r své
hludati máme.<< Pohled na horu (llivetskou, pohled na sv. kříž
přesvědčí nás dostatečně o pravdě slov těchto.

Proto, milý nemocný, modlí se i ty! nebot tak překonáš
všechna pokušení, zapudíš smutek svě mysli, srdce své při
blížíš k Bohu, pramenu vší útěchy a. všemožně pomoci, a do
sáhneš tím často úplné pomoci, vždy však veliké posily a ve
liké úlevy v trapném sví—mstavu, nebot »modlitba znpuzuje
bolest a zánnuteka praví sv. Nilus. ()na jest útěchou plačících
a radostí zarmoucenýchc, poznamenává sv. lůfrém. Sv. Ilona
ventura líčí moc a účinnost modlitby následujícími slovy: »Moc
modlitbyc, praví, »jest nesmírná; může nám vše užitečné zjed
nati a vše škodlivé od nás vzdáliti. (_lhceš-li protivenství trpě
livě snášeti, horlivě se modlí! Chceš-li zvítěziti nad pokušeními
a nade vším, co ti v konání dobrého překáží, horlivě se modlí!
Chceš—li v sobě zlé náklonnosti potlačiti, horlivě se modlí!
Chceš—lipoznati chytrost d'áblovu a úkladům jeho ujíti, horlivě
se modlí! Chceš-li s radostí Bohu sloužiti a po cestě trampot
a utrpení s veselou myslí kráčeti, horlivě se modlil Chceš-li
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v duchovním životě pokročiti, sesiliti a nad tělesnými žádostmi
zvítěziti, horlivě se modlit Chceš—linaplniti duši svoji svatými
a dobrými myšlenkami ažádostmi, horlivostí a pobožnosti, hor
livě se modli! tlhceš—lisrdce svě statečnosti a pevnou odhodla
nosti v tom, co Bohu milé jest, utvrditi, horlivě se modlil
('.hceš-li konečně hříchy ze srdce svého vypleniti a ctnostmi
duši svou obohatiti, horlivě. se modlil Modlitbou dostává se
nám zvláštní milosti od Ilucha sv., která mysl naši osvěcuje a
o všem ji poučuje! Ano, chceš-lik životu rozjímavému dospěti
a jednou z pohledu na svého ženicha se radovati, horlivě se
modli; nebot zbožnou modlitbou můžeme dospěti až k životu
rozjimavému a k požívání nebeských radosti.:

Příklady.
l. Sv. Alžběta abatyše musela těžké zkoušky přestáti.

Veliká záduničivost zmocnila se rázem jeji duše; věci posvátné
se jí zošklivily a zprotivily ; pochybovala o nejdůležitějších prav
dách víry, bývala často všelijak pokonšena. Ale i v těch nej—
strašnějších pokušeních neztrácela důvěry v lloha, Bůh pak
slyšel modlitbu její avysvobodil ji ve svém neskončeném milo
srdenství ze všech nebezpečenství. Modlitba pomáhá i v útra
pách vnějších, jak vidno z následujícího příkladu.

2. V Karthagu ležel na lůžku smrtelném muž jménem
lnnocenc, který sv. Augustina přátelsky u sebe pohostil, srirán
velikými bolestmi, jež mu působily pištěly, a poněvadž nemohl
již déle stále vzmáhající se bolesti snésti, podrobil se nehez
pečné operaci, jež se však dobře nezdařila. Neboť při prvním
pokusu ušla jedna pištel zraku a nástrojům ranhojiěovým, a
nešťastník byl nucen podrobiti se nové, stejně bolestné ope—
raci. Když byl nemocný () tom zpraven, ulekl se a zlíledl,
a jak praví světec, počal se třásti, naříkati a bolestně vzdý—
chati. Když pak k němu přišel biskup Aurelius s ostatními
kněžími a mezi těmito i sv. Augustin, prosil je, aby přišli při
štího dne, aby Spíše při jeho smrti, než při bolestech jeho pří
tomni byli; nebot přiliš myslel, že přioperaci duši svou vypustí.
Všichni měli soustrast. s jeho neštěstím a vyzývali ho pouze
k trpělivosti a odevzdanosti do vůle lloží; pak poklekli, aby se
za něho |l()ll'lUtl|lll.Sv. Augustin praví, že biskUp Aurelius sta
kovou vnitřní důvěrou k modlitbě poklekl a při tom tolik slz
prolil, že to nemůže. ani vylíčiti, a dodává k tomu: modlili-li
se ostatní, to nevím; ale vím zcela jistě, že jsem se nikterak
modliti nemohl, nebot ježto jsem viděl velikou důvěru a velikou
horlivost biskupovu, n'iyslel jsem jistě, že dojde modlitba ta
vyslyšení. Sám pak mluvil jsem k sobě v srdci svém: »Nevy
slyšíš-li, o l'ane, tuto modlitbu, které pak kdy modlitby vy
slyšíšx Druhého dne přišli, jak bylo stanoveno, skutečně lékaři
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k nemocnému. Připravili si nástroje a všechno náčiní potřebné
k bolestné operaci, přiblížili se k lůžku nemocného, odvázali
mu obvazy a počali bedlivě nemocní-'!části prohledávatí a ohma
távati; ale k podivn svěmu i všech přítomných shledali, že
jest úplně zdráv. Při tomto tak patrněm zázraku prOpukIí
všichni v radost a jásot, a velebili a chválili Nejvyššího. nb
zvláště však radoval se sv. Augustin, ježto viděl, že se splnilo,
co den předtím sám u sebe si pravil, že totiž není možno, aby
Hůh důvěry plně modlitby biskupa Aurelia nevyslyšel.

Jak se má nemocný modliti!

Mily nemocny'! Má-Ii modlitba tvá přinésti žádoucího
ovoce, musíš se modlíti správně. Proto prve než se počneš mo
dliti, očisti nábožny'm políbením sv. kříže své rty a pohlížej
pak pozorně na obraz Ukřižovaněho apředstav si, jakoby I'án
Ježíš s kříže ktobě mluvil: »Viz, hříšníče, kterak lšůh na mně
ztrestal hřích, nevracej se proto nikdy už k němu. Pohled na
mne, jsem tvůj Spasitel, učitel a přítel tvůj. Já jsem cesta, po
které dojdeš věčně blaženosti. Ve mne musíš věříti. Ve mne
musíš doufati, neboť jen smrtí mou dosáhneš věčně blaženosti.
Já jsem také láska tvá, pohleď jen na mne, kolik ran tu vidíš,
tolik hlasů volá k tobě, že tě miluji, že jsem tě až k smrti
miloval.:

Potom, mily nemocny', lituj upřímně svych hříchů, spoj
slzy své s krví a vodou, jež z boku Pána Ježíše vypryštila,
obmyj v ní svou duši, vztáhni vduchu ruce své, abys u vroucí
lásce obejmul svého Spasitele a Vykupitele. A nyní přibliž se
k jeho laskavému, přesladkéinu srdci a vlož v ně všecka sou
žení a všecky záležitosti svě. Abys pak, co nejvíce roznícen
byl zbožnosti, představ si, jakoby Pán Ježíš, nejsladší láska
tvá, viditelně pred tebou stál. »Otevři Bohu srdce své tak, aby
v ně mohl pohlížeti, nebot při modlitbě musí více hlas srdce,
nežli hlas úst slyšán by'ti,c praví sv. Bonaventura. Snaž se také,
co nejvíce zapuditi roztržité myšlenky. Nemůžeš-li pro bolesti
a slabost se modliti, nebuď proto malomyslnym, vždyt Bůh
vidí do srdce tvého a slyší tiché vzdechy tvé.,On ví, čeho jest
ti zapotřebí, aniž bys mu toho říkal. Bůh slyší tvoje úzkostlivé
sténání, rozumí tvym pohledům a ví, čeho jest ti třeba, ačkoliv
jazyk tvůj zdřevěněl a duch bolestem podléhá. Neztrách tedy
mysli, jsi-li při modlitbě roztržitym, vždyt Pán velebí již ty,
kdož dobré vůle jsou. Vzpomeň si častěji na onu útěchyplnou
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odpověď sv. Augustina, kterýž jednomu mladíkovi, jenž všecek
rozechvěn nad svou velikou roztržitostí při modlitbě, k světci
své útočiště vzal a se slzami v oku vypravoval, jak nedoko
nalá jest modlitba jeho a jak proto velice znepokojován jest,
přívětivě pravil klepáje mu při tom na rameno: »Synu můj,
jak dobře se inodlíš, protože slzy roníš nad tím, že se špatně
modlíšlc

Dále, milý nemocný, musíš se modliti s vroucí důvěrou.
Pán zjevil sv. llertrudě, že ten, kdo se s celou důvěrou k němu

„modlí, jemu jaksi násilí činí, by mu všeho udělil, ať již žádá
cokoliv. A proč bys-se neměl k Pánu Bohu s důvěrou modliti?
Vždyť Bůh jest (')tcem tvým, nezmčrná jest zajisté moc a do
brota jeho, on může a chce dáti všeho, čeho ti jest zapotřebí.
Následe při modlitbě také rudy ctihodného sluhy Hožího Blosia,
který praví: »l'ři všech svých modlitbách máme říkati: Líbí—li
se tak tobě, ó l'ane, je-li to spasitelno pro duši mou, staniž
se! Nelíbí-li se ti to však“ & není—li to pro mne spasitelné,
nenech se tak státi. Ve všem kéž se plní svatá vůle tválc
Máš se tedy modliti a prositi jen o věci, které odpovídají vůli
Boží a k spasení duše užitečny jsou. Pros tedy, aby tě Bůh
od tvého protivenství jen tehdy osvobodil, jest-li to jeho svatá
vůle a napomáhá—li vyplnění této prosby k tvému spasení. Ne—
ztrácej mysli, není-li tvá modlitba hned vyslyšána, ale modli
se tím horlivěji. Nepřestaň se modliti, neboť právě ve chvíli,
kdy ustal jsi v modlitbě, může přijíti okamžik, kdy tě chce
Bůh vyslyšeti. Modli se vytrvale, avšak nenapínej příliš hlavy
své. Modlitba tvá bud' více mluvou srdce, tak dětinná & tichá,
jak jen možno. rl'aké není třeba, abys na kolena svá se vrhal,
z lože vstávaje, zůstali jen v prostotě srdce svého na posteli
ležeti, neboť právě v tomto stavu nejlépe se líbíš svému Bohu.
Nejjistějším prostředkem, kterým u Boha všeho lze dosáhnouti,
jest modlitba ve jménu P. Ježíše. Božský Spasitel sám praví:
»Amen, amen pravím vám, budete—Iizač Otce prositi ve jménu
mém, dát vám.—x(Jan 16, 23.) Ve jménu Pána Ježíše pak
modlíš se, když proniknut jsa vědomím o své nehodnosti,
k Pánu Ježíši se_ obracíš, jako k tomu, jemuž dal Otec vše
likou moc., který s Otcem jedno jest a skrze jehož zásluhy,
dle jeho vlastní výpovědi, od ()tce nebeského všeho se můžeme
nadíti. Domníváš—lise, že pro nehodnost svoji nebudeš u Utce
vyslyšen, pak odvolej se na zásluhy sveho Spasitele, vzpomeň
sobě na utrpení Ježíšovo, Spoj bolesti své s bolestmi jeho,
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přines je Otci za oběť a pros ho, aby ti ráčil pro onu velikou
oběť na kříži pomoci. Buď ujištěn, že budeš vyslyšen, prosíš-li
takto Boha za něco jemu milého a tvému spasení prospěšného.
Taková modlitba, při níž utrpení svá s utrpením Páně spojená
Bohu obětujeme, co přináší trpělivosti a síly, o tom se" svatí
často přesvědčili

P ř í k l a d.

Nemoc, kterou sv. Maria Magdalena z Pazzis jedenkráte
zkoušena byla, přispěla k tomu, aby se u niobjevily a vy
vinuly nejkrásnější ctnosti. Nebylo nic dojemnějšího, než vi
děti ji, kterak práhla po tom, aby mohla trpěli pro toho,
který pro nás na kříži zemřel. Když se jí jednou sestra
jedna tazala, odkud se jí dostává takové síly a trpělivosti, že
si ani nikdy nenaí-ikai, ba ani o svém utrpení nemluvi, odpo
věděla ukazujíc na kříž, který u její postele stál: »Pohled', co
nekonečná laska pro spásu mo duše učinila! 'l'ato láska vidi
také moji slabost a dodává mi odvahy.< .'l.)uše, jež vzpomínají
na utrpení Páně a utrpení svá s ním Spojují alšohu vobět při
nášejí, naleznou ve všech svých strastech jen sladkou zálibu.

Které modlitby mít nemocný vykonavat“

Kotlcj modlitby takove, které tvému rozpoložení mysli
nejjií'in'iěřenějsími jsou, spravuj se tu radou svého duchovního
vůdce, který tí nejlepe poradili niiižc. lšude ti velice užitečno,
když se budeš říditi pořádkem, k němuž P. tirassct svým ne
mocným radi. On praví: Nemocný musi Boha prositi za odpu—
štění hříchů, o trpělíVost v bolestech, osilu v pokušení, o milost
setrvání \' dolu—(nu,jakož i za dosažení věčné blaženosti a za
vše to ma prosili skrze noskončoně zásluhy Syna l-ložiho. nej—
blahoslavenější P. Marie a vši—.chsvatých, zejména těch, které.
obzvláště uctívá. _

llobré a spasitelní— bude tobě, mily' nemocný, budeš—li
jaky'si pořádek při modlitbě zachovávali, na pi: tento: .

a) lano modli se každodenně svoji ranníniodlitbu. Děkuj
Bohu za to, že jsi se dočkal zase nového dne, uěiň dobrá předse
vzetí pro celý tento den, pros Boha za potřebné milosti k tomu,
abys je vyplnil, vzbud"dobrý úmysl t.j. obětuj Bohu každy' tlukot
srdce svoho, každe. dechnutí, každou minutu, každou bolest,
ktcrou vytrpíš. 'I'uk se stune'ulrpení tvé velice záslužným.

l:) l'otom pomodlí se častěji modlitbu Páně »Otěenáš.<
Pan .ležíš sám učil nás se této modlitbě, ona jest nejvzácnější
a nejmocnější ze všech modliteb. .li musíme často, obzvláště

10
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pak na lůžku bolestném se modliti. Že máš k »Otčenášia
>Zdrávas<< připojiti, to nemusím ti ani připomínati; nebyloť
ještě slýcliáno, aby někdo od Boha opuštěn byl, když k Panně
Marii s pravou zbožnosti útočiště bral a jí vzýval. Aj, vždyť
Maria jest matkou naší, potěšením zarmoucených, útočištěm
hříšníků, uzdravením nemocných, a proto jak by nemocný
mohl nechat uplynouti den, aby matku milosrdenství nepozdravil
alespoň jedním »Zdrávas ?“

c) Poněvadž se má nemoc-ný vždy úžeji skrze víru, naději,
lásku a lítost s Bohem spojovali, lllllSÍŠse takě v těchto ctnostech
cvičíti a je častěji za den vzhuzovali.

d)('1ti denně v nějaki'- duchovní knize pro nemoeně a
snaž se, abys dle obsažených lu napomenutí se zachoval.

6) Mezi dnem nech si častěji čistí něco o utrpení Páně,
litanie o přesladkóm jménu Ježíš, Loretánské a ke všem sva
tým nebo něco jiného, co tvým potřebám odpovídá. Můžeš-lí
se modliti dlouho, modlí se dlouho, přestaň však ihned, jakmile
by se tvá paměť násilně měla napínatí. Dlouha modlitba jest
trpícímu na lůžku bolestí těžkou, avšak zbožně city amyšlenky
může duše v úkrytě opakovati často. Také Pán Ježíš, když se
k smrti připravoval, opakoval tříkráte touž modlitbu. Teprve
však po třetí téže modlitbě přinesl mu anděl od Otce nebeského
útěchu. Leonard z Pořto Mauricio říkával: »Ani jediný okamžik
nemá uplynouti, kde bychom ústy nebo srdcem nevolali: »Můj
Ježíši, milosrdenství! Milosrdenství, můj Ježíši !& »Slova tato,c
říkával, »obsahují lítost a zároveň prosbu, bychom více DGhÍ'eŠÍli.a
Právě tuto modlitbičku maš také ty, dle rady sv. Alfonsa z Liguori,
často se modliti, kdykoliv si na to vzpomeneš nebo když se
probudíš, když rozjímáš, nebo přijímáš-li nejsv. Svátost,
když při stole sedíš; vždy znovu opětuj slova: »Můj Ježíši,
milosrdenství! Milosrdenství, můj Ježíši! Měj při tom úmysl
říci: »Můj Ježíši, já pro své hříchy zasluhují pekla, spo
léhaje však na tvé milosrdenství, doufám v odpuštění & milost,
že tě vždycky budu milovati. Můj Ježíši, stůj při mně! Neza
pomeň však poroučeti-se každého okamžiku do ochrany Matky
Boží. (3m tak zvláště při pokušení & při vnitřních bojích, nebot
vzýváním Ježíše a Marie nejlépe zvítězíš: píšet zajisté sv. Petr:
»Každý, kdožkoli vzývati bude jméno Páně, spasen budet (Sk.
ap. 2, 21). »Jakmile zlý duch uslyšíjméno »Mariaa opustí duši,:
praví sv. Brigita.
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f) U večer děkuj Bohu za prokázaná dobrodiní toho dne,
zpytuj své svědomí, lituj svých poklesků a příslib polepšení, odpo
roučej se pro nastávající noc všemohoucí ochraně Boží.
Za nocí bezesných modlí se častěji sv. růženec nebo pod—
níkní v duchu, dle rady jednoho zbožného spisovatele
cestu do_svaté země. Navštívhnedz počátku známé ti městečko
Betlém, vstup do svaté jeskyně, ve které P. María porodila
Spasitele světa. Pozoruj jesličky, ve kterých Božské dětátko
v plenkách zavínuté leželo a od pastýřů uctěno bylo. Představ
si také tícho noční a jeskyní osvětlenou zářícímí anděly, kteří
se novorozeňátku klanějí. Při této představě naplní se mysl
tvá zbožnosti. Rozjímej pak ío jiných událostech ze života,
utrpení a slávy P. Ježíše a noc bezesná tí brzy uplyne.

V prudkých bolestech nebo při veliké slabostí pohlížej
s velikou důvěrou na l'. Ježíše — Ukřižovaného, líbej kříž &
tiskni jej s pocity lítosti na prsa svá, spoj bolestí své s utrpe
ním Páně, obětuj je Bohu a pomní, že ani jediné minuty
marně netrpíš; velikými bolestmi shlazuje se trest za hříchy,
tvůj očístcový oheň uhasíná a budoucí oslava tvá se rozmno
žuje. Pří veliké skleslosti a bolestech nesmíš se mnohými mo
dlitbami a čtením namáhati, za to však tím více povznášej
srdce svěho k Bohu střelnými povzdechy, na př.: »Ú můj
.ležíší, v tebe věřím, — (i můj Ježíši, v tebe doufám --—() můj
.ležíší, tebe miluji! () můj Ježíši, odpust mi hříchy mé, želím
jich z celého srdce svého, protože jsem jimi tebe, své nejvyšší
dobro tak často urazil. U můj .ležíši, budiž mně milostiv a
nezamítej mne od tváře své. llo tvých sv. ran odporoučím duší
svou. Pane a Bože můj, ty víš, jakých bolestí snášíni, než tvá
vůle se staň, jak ty chceš. Ú můj Bože, všecko trpím z lásky
k tobě. Spojují -utrpení svá s' utrpením tvým. Ú nejsvě—
tější srdce Páně, přijmi vzdechy kajícího srdce mého na
místě modlitby! Bože, Otče nebeský, smiluj se nade mnou!
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nade mnou! Bože, l.)uše
svatý, smiluj se nade mnou! Pane, z lásky k tobě chci trpěti,
z lásky k tobě. zemřítí. _- o bolestmi Máti Vykupitele mého,
stůj při mně a oroduj za mne! () Ježíši, tobě žijí, tobě umírání,
tvůj jsem živ i mrtev a pod. l'oznamenej se také často zna—
mením sv. kříže říkaje: »Sláva budiž Bohu!)tci, í Synu i Iluchu
svatému.. .c: Na lůžku bolestí a při smrti jest znameni
sv. kříže obzvláště dobrým prostředkem proti rozličným úto
kům a udržuje nás v ustavíčném Spojení s l'. Ježíšem.
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Příklady.
1. Sv. Makrina, sestra sv. Řehoře z Nyssy, nalezala v ne

moci své v znamení sv. kříže zázračnou sílu a proto se jím
nesčíslněkráte za den znamenala. Když pak se blížila svému
konci, přála si jen s lšohem svým se zabývati. Modlila seještě
nešpory a obyčejnou svoji večerní modlitbu s ostatními, potom
poznamenala sv. křížem oči, ústa, srdce svéa na konec modlitby
1 také celý svůj obličej a — usnula tiše v Pánu.

2. Sv. Makarins starší říkával: »Při modlitbě netřeba
vám mnoho řečí. Dostačí, když často s upřímným srdcem zvo
láte: »Pane, bud' mně milostív tak, jak pro mne za nejlepší
uznáš. »Můj Bože, stůj při mně.: Sv. Makarius Znal z vlastní
zkušenosti účinky těchto kratičkých modlitbiček a nejraději
říkal tyto, které zároveň hlubokou odevzdaností a nejvřelejší
láskou k Bohu dýší. Pane, smiluj se nade mnou tak, jak chceš
a víš, že se to s dobrotou tvojí nejlépe srovnává.

Il. Duchovní přijimáni.

Když apoštolové jednou s P. Ježíšem namoři galilejském
byli, strhla se pojednou veliká bouře, tak že vlny hrozily lo—
dičku potOpiti. Ježíš pak spal. Ustrašení apoštolové přistoupili
k němu, zbudili jej a pravili: »Pane, zachovej nás, hynemelc
Když je byl Pán .ležíš pro jejich malou víru pokáral, vstal,
rozkázal větrům a moři a stalo se utišení veliké.

Milý nemocný! také proti tobě povstávají často prudké
bouře; spěchej tedy také ty k P. Ježíši a také v tobě se
všechno utiší. Bouře, kterým jsi na lůžku svém vydán, jsou
různá pokušení aúklady ďábelské. Jeden z nejvýtečnějších pro
středků, abys v nich nezahyuul, jest Ježíš Kristus v nejsv.
Svátosti. Trvá—linemoc tvá déle, pros svého duchovního vůdce,
aby ti častěji tento nebeský pokrm podával, třeba za každé tři
nebo čtyři neděle a možno—li ještě častěji, abys se jim posi
loval. — »Drž se .ležíšec, volá sv; Prosper, »neboť není dobře
člověku samotnému proti nepříteli bojovati, ježto má podstou
piti boj s tím, od něhož byl již častokráte přemožen. Nespo—
léhejž se tedy na síly své vlastní, které i kdyby oslabeny ne
byly, přece by nevystačily; ale hledej vítězství dobýti skrzo
toho, který od nikoho přemožen nebyl a'za všecky zvítězil.
Že musíš nejprvé nitro své očistiti sv. zpovědí, netřeba tí při
pomínati. Sv. zpověď jest nemocnému nad míru užitečnou a
spasitelnou, nebot“ častější sv. zpovědí se moc zlého ducha velmi
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St,—slabuje.nemocný nabývá velikých milosti a nových duchov—
ních sil ke konání dobrého, budoucí jeho sláva se rozmnožuje,
muky očistcové še bud' částečně nelm docela odpouštějí. .lest
to zároveň překrásné cvičení se v pokoře a nejlepší příprava
k šv. přijímání. Čistota duše, která jest k vkročení do nebeské
vlasti nevyhnutelně potřebná, nejlépe se takto udržuje. Proto
i svatí se před smrtí častokráte zpovídali. Sv. František Borgíáš
Zpovídal se na svém lůžku dvakráte za den. P. Jakob Durand
Zpovídal se za půl-roku své smrtelné nemoci každý den a
jednou za měsíc konal _generální zpověď z celého svého života.

Na ničem si tedy nedej tolik záležeti jako na tom, abys
častou sv. Zpovědí očistil duši svou od poskvrny hříchu, abys
se tak ve sv. příjímání úzce spojiti mohl se svým Ježíšem.
Jedno sv. přijímání, nestojí—li mu v cestě žádné překážky, do—
stačí, aby duše všemi dary obohacena byla. V tomto slzavém
údoli není lepšího prostředku, který by nás potěšiti a posilniti
mohl, nad častější vroucí spojení se s P. Ježíšem v nejsv. Svá
tosti. Ježto však nemocný nemůže každodenně z ruky kněze
tělo Páně přijímati, ano při odlehlejších farách sotva jednou
za měsíc mu toho dopřáno býti může, má se přičiniti, aby
se denně sP. Ježíšem duchovně Spojoval. l_lle učení sv. Tomáše
Aquinského záleží duchovní přijímání v horouci touze po při
jmutí Pána Ježíše v nejsvětější Svátosti a v lásky plném ob—
jetí, jako bychom ho skutečně v srdci měli. Duchovně tedy
přijímají ti, kdož jsou vroucí touhou po sv. přijímání rozníceni
a zároveň naplnění živou vírou, že dle výroku apoštola touto
svou láskou a žádostí nebeským chlebem v duchu se sytí. 'l'oto
duchovní přijímáni máme denně, ano několikrát za den Opa
kovali, neboť ono sílí a zdokonaluje duši apřináší jí mnohého
požehnání a útěchy. Duchovní přijímáni jest pokračovaní při—
jímání skutečného. Když takto s Ježíšem Spojen, se modlíš,
modlí se on s tebou, on s tebou bojuje, trpí zároveň s tebou
a prOpůjčuje citům tvým svatosti, která se llohu tak velice
libí. Pomni jen, jak drahocenná oběť to jest, když slzy tv(
se slzami Pána Ježíše, bolesti tvé s bolestmi jeho Spojeny, od
andělů před trůn Boží přinášeny bývaji. Co záslužnějšiho a
světějšiho můžeš vykonali než ve spojení se svým Vykupitelem
na lůžku I'iolestném jako na kříži viseti, s ním trpčti a umříti? _—
V pravdě po každém takovém duchovním přijímáni můžeš se
sv. Pavlem zvolati: »Žiji, avšak ne já, živt jest ve mně Kristus.a
Duchovní přijímáni proto všemi učiteli duchovního života,
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sněmem tridentským co nejvřeleji se doporučuje, neb'ot uděluje
skorem podobných milostía požehnání jako přijímání skutečně.
Zbožné, Boha milující duše mohou sice každý den a v každou
dobu duchovně přijímati, avšak zdá se, že doba mše sv. jest
k tomu nejpříhodnější.

Slyšíš—litedy, milý nemocný, zvoniti na mši svatou, Pdk
dej svým domácím znáti, že bys byl rád asi čtvrt hodinky
osamocen. Víš, že Bůh jest všudy přítomen, jest tedy také
u tebe. Ježto Pán .ležíš při mši sv. po proměnění & pozdvi—
hování se svým Božstvím & člověčenstvím na našich oltářích
přítomen jest, obrat“ tedy mysl svou k oltáři, u kterého se
mše sv. slouží, & pozoruj při tom toto trojí:

I.Představ si, jak kněz na stupních oltáře stoje, pokorně
za prominutí hříchů prosí. 'l'aké ty vzbud' upřímnou lítost“ nad
spáchanými hříchy.

2. Po tomto vzbuzení lítosti si zase poněkud Odpočiň.
Kdyby tě to příliš nenamáhalo, mohl bys se modlití obvyklé
modlitby až k pozdvihování. Nyní při pozdvihování seber mysl
svou, zavři oči své & pozoruj onen svatý úkon na oltáři, kde
na slovo kněze chléb v tělo a víno v nejsvětější krev se mění.
Se zástupy nebeských duchů padni před Pánem Ježíšem \' myin
svě na kolena & klaněj se mu, děkuj mu & dobrořeč.

3. Pak si představ, kterak se kněz třikráte v prsa bije
& říká: »Heránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se
nad námi.: A v této chvíli, kdy jsi i ty Pána .ležíše o milo
srdenství prosil, jest nejpříhodnější okamžik, nbys duchovně
přijímal.

Sv. Alfons z Liguori praví, 'že duchovní přijímání má
následující modlitba |_)ředcházeti: »Iásky nejhodnější .ležíši, věřím
pevně, že v nejsv. Svátosti oltářní podstatně jsi přítomen. Miluji
tě nade všecko. z lásky k tobě lituji všech hříchů svých, na věky“
nechci hřešiti. Iluše mádychtí tebe přijmouti. — Ježto tě nyní
v nejsvětější Svátosti skutečně přijmouti nemohu, sstup tedy
alespoň duchovním způsobem & vejdiž do srdce mého milostí
svou. t_lbjímaje tě, (» .ležíši, jakobys skutečně přítomen byl,
docela se s tebou spojují; (» ned0pust', abych se kdy od tebe
odloučil.:

Jak již svrchu uvedeno, můžeš častěji za den duchovně
přijímatí, zvláště bude dobře, když při prudkém pokušení tak
učiníš. — 'l'outo duchovní hostinou bude potěšen, posilněn &
& občerstven duch tvůj. S velikou pak důvěrou nastoupíš
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nýbrž sám tvůj Spasitel, kterého jsi duchovně přijal, bude
tvým průvodcem a ochráncem.

Příklady.
l. .lak velikých milostí llůh Spojuje :; duchovním přijí—

máním pro ty, kteří se v něm cvičí, zjevil sám své věrně slu—
žebnici, ct. matce Pavle Maresce,zakladatelce kláštera sv. Kateřiny
ze Sienyv Neapoli. Jednoho dne, jak životopisec její vypravuje,
ukázaljí Pán dvě skvostnt" nádoby, jednu zryzího zlata, druhou
ze stříbra s podotknutím, že tyto nádoby, které vidí, slouží
k uschování jejich přijímání; ve zlatě nádobě, že uschovává
skutečná a ve stříbrné duchovní sv. přijímání.

2. 'l'éž vůči sv. .lohanně z Kříže se I'. .ležíš podobně
vyslovil, ujišťuje ji, že při každém duchovním přijímání obdrží
novou milost, která jest jaksi podobná tě, jež se ji při sku—
tečném sv. přijímání dostává.

:l. Sv. Kateřina Švédská nemohla ve své poslední nemoci
tělo l'áně přijmouli, ač po něm velice toužila. l'rosila tedy
aby nejsv. Svátost k ní donešena byla, aby sejí alespoň snále
žitou úctou klaněti mohla. lx'laníc se P. .ležíšia v duchu sesním
spojujíc, vypustila brzy potom za svatých vroucích povzdechů
ducha svého.

4. Sv. Bonaventura nemohl předsvou smrtí pro silnévrhnutí
nejsv. Svátost přijmouti. [ prosil, aby mu sv. hostie přinesena
byla, aby jí mohl náležitou úctu vzdáliajiduchovně přijmouti.

Neztrácej tedy mysli, můj milý nemocný, nemůžeš-Ii sku
tečně přijímati. Bůh této milosti, často, jak jsi viděl, i světcům
odepřel. Proto předstup v duchu až k samému svatostánku a
přijímej duchovně.

.Ill. Přimluva svatých.

Alfons, král Portugalský, viděl s bolestí, že město Sca—
labis od Saracenů je dobyto. Posádka, kterouž zde měli, byla
tak veliká & četná, že na vypuzení nepřítele. nebylo ani po—
myšlení. V této strasti vzal král, na radu bratra svého, úto
čiště k přímluvě sv. llernarda, který druhdy ve Francii žil.
Sv. Bernard, tak se vypravuje, zjevil se králi ve snách a pravil
k němu: »Nepochybuj — zvítězíšze lšrzy potom Alfons sku—
tečně vítězství dobyl. '/.ahnal se 25í'l bojovníky, aniž by z nich
jediného muže ztratil, všecky Saraceny za jedinou hodinu,
v noci 0 ll. hodině, ze Scalabis.
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Milý nemocný! Nejsi-li také i ty četnými a mocnými ne—
přáteli obléhán? Co jiného jsou tělesné bolesti, vnitřní sklíče
nost, mnohá pokušení, která ti nepřítel tvé spásy připravuje,
nežli nepřátelské úklady, proti kterým často, ba skoro denně,
bojovati musíš? Chceš—liv boji tomto zvítěziti, učiň tak, jak
onen král, vezmi útočiště k přímluvě svatých, zvol si z nich
několik ochranců, aby s tebou bojovali a v tak mnohých ne
bezpečenstvich ti pomáhali a tobě po boku stáli. Sněm tri
dentský učí výslovně: »že dobré a užitečné jest. svaté pokorně
vzývati, abychom od Boha — skrze jeho Syna Ježíše Krista,
Pána našeho, kterýž jest náš Vykupitel a Spasitel dobrodiní
dosáhli.: Jak útěchyplná jest tato pravda pro nemocného člo
věka! On má v nebesích přátelr, kteří jej ze všech úzkostí a
ze vší nouze, je-li to vůle Boží, vysvoboditi chtějí a jej také
vysvobodí, až Pán svému věrnému služebníku podá korunu
vítěznou. P. Ježíš sám praví o svých apoštolích a o svých
věrných služebnících vůbec: »lludou na nemocné ruce skládati
a ti se dobře míti budou.: (Marek 16, IS.) Jak často uzdravili
apoštolové ve jménu Ježíše nemocné, ano i mrtvé vzkřísili?
Stín sv. Petra a potní roucho sv. Pavla již působily, že zlým
duchem posedlí osvobozeni a různé nemoci zahnány byly.
Ú, věř jen, llůh i nyní, kdy jsou tak blízko u trůnu jeho,
prosby jejich vyslyší a tobě útěchy a úlevy sešle. Jak utěšená
to pravda, že Bůh i anděly k naší ochraně ustanovil. Jak se
dovídáme \' knize 'l'obiáše v 5. a ti. kapitole, prokazují nám
andělé strážní mnoho vzácných služeb. Oni zamezují d'áblům,
by nám škodili, chrání nás před nesčetným nebezpečím, vnukají
nám spasitelné myšlenky, k dobrému nás vedou & od zlého
odvracují, prosí za nás a přinášejí modlitby naše Bohu, 'jsou
našimi učiteli a vůdci! 

Odpor'učuj se proto denně ochraně andělů strážných a
a svatých, vyvol si z nich zvláštní patrony a konej jim ke cti
devítidenní pobožnost, pros však také i své nábožné přátele,
aby prosili za tebe, obzvláště při nejsvětější oběti, za pomoc
a útěchu, nejvícc pak za šťastnou hodinku smrti. .lest zásadou
bohoslovců, že jeden člověk druhému zdraví zasloužiti může,
což pozorujeme patrně u Tabithy, která již smrti zachváccná,
ale na prosby \'dov zase k životu přivedena byla. Kdo zahnal
zimnicí staré ženy --—tchýně Petrovy? Nebyl—li to sv. Petr,
ktcrěhož ona za svého přímluvce u Ježíše si zvolila? Vidíš
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tedy, že často skrze jiné více a větších věcí dosáhneme, nežli
bychom sami vyprositi mohli.

Měj proto obzvláštní důvěru ku »sedmi útočištím trpících:
a k »čtrnácti pomocníkůmc, jsout to pobožnosti nejen prastaré,
ale i církví sv. schválené a zvláštním způsobem rozšiřované
i podporované.

Sedmero útočišti pak jest:
První, útočiště jest Sám nesmrtelný, věčný, nevyzpytatelný

lúh ve třech osobách, totiž nejsvětější Trojice.
])ruhé útočiště jest celá církev trpící, totiž ubohé duše

v očistci.

Třetí jsou andělé, obzvláště andělé strážní a svatí arch
andčléz'Michael, Gabriel a llafael.

Čtvrté jsou všichni vyvolení a svatí Boží, předevšim sv.
patronové, jichž jména nám na křtu sv. dána, dále patro
nové zemští.

Páté jest nejsvětější Svátost Oltářní.
Šesté trpící Spasitel a
sedmé útočiště jest nejdobrolivější Matka l_iolestná, |in—

těšení zarmoucených. .
Čtrnáct pomocníků pak jest: sv. Jiří, Blažej, l'lrazim,

Pantaleon, Vít, Krištol, Diviš, Cyriak, Achác, Eustach, Jiljí,
Markéta, Kateřina, Barbora.

Jakožto patrona pro ty, kteří k poslední hodince pracují,
vzývá sv. církev obzvláště sv. Kamilla z Lellis. Též jsou patro
nové pro nemocné a umírající: sv. Josef, Joachim, sv. Anna,
Terezie a m. j. — Jak mocná jest ochrana a přímluva andělů
á svatých ve vnitřních a vnějších utrpeních a jak nemocný
rozjímánim o jejich velikých ctnostech k následování jich na—
bádán bývá, můžeš poznati z těchto

příkladů.

!. Sv. František z Assisi byl sklíčen takovým zármutkem,
že nic pod sluncem nemohlo ho rozveseliti a potěšiti. Všecky
jindy tak líbezné rozmluvy byly mu obtížné, všecka občerstvení
hořká jako žluč, v modlitbě nenalézal zalíbení, v duchovních
cvičeních žádné útěchy, noc zdála se mu býti strašlivou; když
vycházelo slunce, aby všecka stvoření radostí naplnilo, našlo
zraky Františkovy slzami naplněné a nebylo sto, by je osušilo.
Mezitím, co František v tomto svém zármutku chřadiiul, jeden
kráte pln žalosti a únavy usnul a ve snách zjevil se mu anděl,
aby jeho zkormoucené srdce povzbudil a potěšil líbeznou hrou
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na nebeský nástroj. V okamžiku tom všechen zármutek Fran
tiškův zmizel, on zapomenul na všecku žalost a takovou slad
kostí a útěchou byl naplněn, že vypověděti mu bylo nemožno.

2. Vilém, opat v Dánsku, byl ve svých protivenslvích &
strastech od andělů takto potéšován a posilnován. Dobrý opat
ten viděl jedenkráte ve snu, kterak andělé plni horlivosti zho—
tovovali vzácnou korunu ze zlata & drahokamů, i ptal se
jednoho z nich: »Komu patří tato koruna ?: Anděl odpověděl:
:'l'oběIc Vilém ptal se dále, kdy že bude ukončena, načež
anděl odvětil: »Až dosti již vytrpišlc 'l'ato odpovéďpovzbudila
starce, aby tím trpělivěji všecko snášel, by koruna rychleji
hotova byla a on ji obdržeti mohl.

3. Již v pismě sv. nalézáme příklady o nemocných, kteří
k sv. slul'iům Božím útočiště brali a právě proto zdravi do—
sáhli. Když Petr a Jan jedenkrátc dochrámu vstupovali, aby
se modlili, ležel před branou nemocný, který od svého na—
rozeni na obě nohy byl chromý a vstupující apoštoly o almužnu
prosil. l'etr pravil: »Milý'muži! Zlata a stříbra nemám, ale
co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista vstaň a chod'k
(Sk. ap. 3, G.) Sotva, že Petr tato slova pronesl, povstal ne
mocný úplně zdráv a pln sily, šel do chrámu a velebil Boha.—
V Lydii byl muž jménem lčneáš, již osm roků nemocný. Při
mluvou sv. Petra uzdraven jest. — 'l'aké sv. Pavel uzdravil
v Lystře chromého od narození. A že i mnoho jiných nemoc—
ných nabylo těmito dvěma apoštoly zdraví, bylo již řečeno. —
Což, milý nemocný, nebudou moci jako tenkrát tak i nyní
tobě tito i jiní svatí pomoci?

4. Sv. l--lennodius, biskup v Pavii, uctíval již od svého
dětství obzvláště sv. Viktora z Milanu, prosil ho za přímluvu,
by od Boha dosáhl milosti, věrně mu až do smrti sloužiti.
Sám také vypravuje, že v jedné nemoci, která od lékařů za
nezhojitelnou prohlášena byla, na přímluvu sv. Viktora oka
mžitě úplného zdraví nabyl. .

5. Sv. Lucie, panna a mučednice v Syrakusách, přemlou
vala svoji matku, která již po čtyři léta stižena byla krvo—
tokem — anoť všecko umění lékařské při ní zůstalo bez vý
sledku — aby putovala do Catanea & tam si na hrobě sv.
Agáty zdraví od Boha vyprosila. Provázejíc matku svou a vy—
sílajíc zároveň s ní vroucí modlitby k nebesům, dočkala se
radosti,. že prosba jejich byla vyslyšena.

6. Také příklad z nejnovější doby chceme uvésti. Jedna
sestra řeholní kláštera Salesianek ve Frýburku ve Švýcařích,
jménem Maria Clemenlia Bumannová, ležela již půl roku ne
mocná. Všecky prostředky lékařské byly marné. Na štědrý
večer vzdal se lékař naděje docela a pravil k nemocné: »Nyní
vám dávám prázdniny.< Představená plna bolestí nad tim, že
má tuto dobrou sestru ztratiti, pravila ji v den sv.Jana, evan



227

gelisty, v úmrtní to den zakladatele řádu sv. Františka Sales—
ského: »Milená sestřo, když nám lidé pomoci nemohou, obratme
se k svatým. Započneme devítidenní pobožnost ke cti sv.
Františka Saleského & naší sv. matky Johanny ze Chantal a
jimi dostane se 'nám pomoci.: Představená předepsala nemocné
modlitby, které by po těchto devět dní konati měla, sama pak
s ostatními sestrami modlila se totéž. Bolesti byly stále větší,
avšak nemocná ncpozbývala naděje. Když se devítidenní po
božnost skončila, pravila nemocná k své ošetřovatelce.: »Chci
vstáti a se oblécic Tato odvětila: ».len se nedOpustte nějaké
neopatrnosti.c Avšak Maria Clementia cítila se silnou &zdravou,
vstala a oblékla se. Ošetřovatelka, celá udivená, byla skoro
bez sebe, běžela k představené, aby jí přinesla zprávu o divu,
který se tu stal. Představená šla právě do hovor-ny promluvit
se zpovědníkem. l'oručila tedy, aby uzdravená tam přinesena
byla. Nemocná mezitím se oblékla, ustlala si postel a tu od—
volána jest do hovorny. Sia lehkým, pevným krokem atak
dobré bylo její vzezření, jakoby ani nebyla kdy stonala. Při
vstoupení do hovorny pozdravila představenou i zpovědníka.
Zpovčdník, o devítidenní pobožnosti ničeho nevěda, nemohl ani
svým očím věřiti, až mu představená vše, co se bylo událo,
sdělila. Když se uzdravená, poděkujic za své zázračné uzdra
vení před nejsv. Svátosti, objevila v společném pokoji sester
svých řeholních, nastalo veliké udiveni. Zádná ze sester ne
myslela, že tu ještě jedenkráte uzří Marii C'ementii. Jaky' šum
tedy nastal mezi sestrami, když ji spatřily vesele & lehounce
vstupovati dovnitř! Některé plakaly, jiné nepřestaly na ni po
hlížeti a se jí na vše vyptávati. Uzdravená od té doby vy—
konává všecky své domácí práce a snese všecka jídla i maso,
které před tím nikdy ztráviti nemohla. Tentýž den, kdy uzdra
vcna byla, přišel k ní lékař Dr. Lagger a prohlásil, že netoliko
je úplně zdráva, ale i že uzdravena byla způsobem nadpři
rozeným. Vydal o tom dne 21. dubna 1837 též obšírně svědectví.

7. Jak užitečná jest nemocnému modlitba osob žijících
ještě na tomto světě, můžeš pozorovati na nemocném služebniku
setníkově. Setník prosí Pána .ležíše, aby pomohl služebníku
jeho, & ejhle! nemocný okamžitě nabývá zdraví. Sestry La—
zarovy prosí Pána Ježíše za nemocného bratra a prosba jejich
nezůstala bez výsledku.

8. Za jednoho nemocného, který již po tři léta stížen byl
kostižerein a o kterém lékaři již pochybovali, vykonali jeho
rodičové devítidenní pobožnost ke cti sv. Anny a nemocný
nabyl opět svého zdraví.

IV. Duchovní čtení.

Grimlack, nábožnosti vynikající kněz v diecési Remešské,
ukládal pilné bádání v písmě svatém & obzvláště časté čtení
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a rozjímání o utrpení Páně každému poustevníku za svatou
povinnost, neboť tak mohl by se každý naučiti nejlépe ná
strahám zlým uniknouti, jakož i těžkému umění zvítěziti ne—
toliko nad světem, ale i nad sebou samým. Takě sv. Bernard
praví:, »Čtení duchovních knih poučuje nás, jak se modliti
i jiné ctnosti vykonávati máme.: Z toho soudil, že duchovní
čtení a modlitba jsou zbraně, kterými peklo i se všemi pří—
vrženci přemoženo a nebe vydobyto býti může. Duše, která
svatými myšlenkami při čtení zaujata jest, mnohem rychleji
bude odporovati pokušením; proto také dal sv. Jeroným své
učednici Salvině tuto radu: »Snaž se míti nábožné knihy
v ruce, abys se tímto štítem proti zlým myšlenkám ochrániti
mohla.:

Proto ne nadarmo jsem tě, milý nemocný, svrchu napo
mínal, že máš také mezi dnem něco duchovního čísti; duchovní
knihy, jak sv. Dominik učí, podávají ti »nilěkoc, kterým se
duše tvoje posiluje a k životu věčnému nasycuje. Abys však
z duchovního čtení užitek měl, chci ti zodpovídati dvě otázky.

1. Jaké knihy má nemocný čistí?
a) Především čitej knihy o životu, utrpení a smrti Bož

ského Vykupitele. Jakmile sv. Magdalena z Pazzis v hrozných
svých pokušenich počala rozjímati o utrpení Páně, cítila se
velice posilněnou a touhou rozni'cenou ještě dokonaleji Pánu
Ježíši — muži bolesti — podobnou býti.

b) Mezi jiným čti také pilně životOpisy svatých, obzvláště
takových, kteří ti ve tvé nemoci mohou býti vzory. Vším
právem mohl sv. Augustin o sobě vyznati: »Můj Bože, pří—
klady tvých služebniků, o kterých jsem rozjimal, zničily mou
lenost a rozohnily mne svatou tvoji láskou.. Podobných pří—
kladů nalezneš v této knize dosti.

0) Jiné knihy, jež ti mohou dobře posloužiti, jsou: 'l'o
máše Kempenskěho >Následovaní liristac, »Bohumilac od sv.
Františka Salesského, »Díla sv. Terezie: Ludvíka z Granady,
P. Rodrigueza, P. Grasseta »Sladká a svatá smrta a m. j.
Nečti nikdy pro ukráceni času v nemoci knihy špatné na př.:
románů, divadelních her a světských básní. Ani takových knih
nemáš čísti, které sice nic pohoršujícího neobsahují, jež ale
k tvému duchovnímu pokroku také nijak nepřispějí, které ti
proto také škodlivý jsou, protože čta je, mařiš zbytečně čas,
který máš vynaložiti na záslužnějši práci pro svou duši.
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[. Když sv. Jeroným jedenkráte do těžké nemoci upadl,
tu pojednou“ byl postaven před soudnou stolici Boží. Pán se
ho tázal: »Rekni mi, kdo jsi?c On odpověděl: »Jsem křesťana
»Lžeš,c praví Božský soudce dále, »jaký křesťan že jsi? Ty
jsi Ciceron (přivrženec pohanského spisovatele Cicerona), ale
žádný křesťana Na to poručil soudce, aby byl bičovan. Jeroným
slíbil, že se polepší, když však, jak legenda vypravuje, přišel
zase k sobě, měl ramena bičováním v tomto zjevení celá modrá.
Sv. Jeroným totiž čítal dřívesvelikou rozkoší Spisy Gíceronový
a odporem býl naplněn proti kniham svatým pro jejich méně
uhlazený sloh. Od té doby však nečetl už Ciceronových spisů,
nýbrž počal čítati v knihách svatých.

2. Stanislav Hosius (později biskup a kardinál ve Varmii)
navštěvoval častěji jednoho přítele, který sklíčen zimnicí na
lůžku ležel a od nějaké dobý jinověrné, nekatolické knihý
četl. Jednoho dne, kdýž zase Hosius u lůžka jeho seděl, spatřil
pod poduškou knihu a poznal, že se katolickému náboženství
protiví. I zvolal pln bolesti nad tím: »To jest ta zimnice, která
tě souží. 'l'oto zlo si sám přitahuješ, srkaje do duše škodlivý
jed! Chceš-li se zimnice zbaviti, odvrhni od sebe tento jed.
Domluvil a hodil knihu do ohně. Druhého dne našel přítele
úplně zdravého, zimnice jej opustila.

Nemůžeš-li čísti, nebo překáží-li ti v tom nemoc tvá,
nech si od někoho jiného něco předčítati. Sv. Rehoř vypravuje,
že byl v Rímě jeden žebrák jménem Servulus, který nemocen
jsa, musel si potřebný pokrm výžebrati. ] rozdělil jeden díl
almužny mezi ostatní chudé a za druhé kupoval duchovní
knihý. On sám neuměl čísti ale nechal si předčítati od těch,
jež ve svém malém domečku, kde spal, přechovával. Sv. Rehoř
praví, že Servulus posloucháním čtení v duchovních knihách
nabýl nejen veliké trpělivosti alei podivných vědomosti o věcech
božských. Kdýž již žebrák ten umíral, prosil ještě své přátele,
aby mu z jeho knížečký předčítali. Prve než výpustil ducha,
přerušil čtení a zvolal: »Umlkněte, umlknčte, neslyšíte, že se
v celém nebi ozývají krásné písně s líbeznou hudbou ?a A v tom
výpustil tiše duši svou.

2. Jak si má nemocný při čtení duchovních knih
počínali?

Chceš—li,milý nemocný, ze čtení duchovních knih nabýti

užitku, musíš _
a) prve než počneš čísti, Boha prositi, abý rozum tvůj

osvítil.
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b) Nečti nikdy ze zvědavosti, ny'brž jedině proto, abys
v lásce k Bohu činil pokroky _

c) Nepročítej svaté knihy jen zběžně, ale přemýšlej
o tom, cos četl, a přičiň se, abys to, co se v knize odporoučí,
v skutek uvedl a také na sebe obracel. — Představ si, že Bůh
sám k tobě mluví; jistě pak budeš při čtení pozornějším.
»Mluvíme s Bohem,c praví sv. Augustin, vkdyž se modlíme;
slyšíme jej, když čteme.:

(1) Když něco, na př. nějaké cvičení ve ctnosti čteš a
jde ti to hlouběji k srdci, pak bude užitečno, když přestaneš
na chvíli čísti a mysl svou'vzbuzováním dobry'ch předsevzetí,
nábožny'ch citů a nebo horlivou modlitbou k Bohu povzneseš.

e) Čti v pokušení, obzvláště o takových předmětech,
o kterých víš, že tvému stavu nejpřiměřenější jsou; cítíš-li
v sobě na př. pokušení k netrpělivosti, čti o ctnosti opáčné —
o trpělivosti, při malomyslnosti a nedůvěře čti o milosrdenství
Božím a lásce 'Boží a o nebi; jsi-li proti víře pokoušen, čti
něco o víře atd. Jsi—li snad příliš bázní před smrtí znepoko—
jován, pak čti to, co k tvé útěše a upokojení slouží. 'l'rvá-li po
kušeníš delší dobu anebo ponoukán-lis opětovně k hříchu, čti
také zase a zase něco o hříchu tomu opáčně ctnosti; vzbud
častěji tuto cnost a pros vroucně Boha, aby ji v tohč utvrdil
a rozmnožil.

Pří klad.
Na dvoře královny Markéty ve Francii nalézal se lékař,

ktereho se pro jeho zbožnost kacířia svobodomyslni báli. Přece
však upadl sám v pokušení proti sv. víře. Všecky prostředky,
jichž se uchopil, byly marně. Jeho utrpení bylo tak veliké, že
upadl v zoufalství a těžkou nemocí na lůžko uvržen byl.
Sv. Vincenc z Pauly pohnut jsa ieho žalostny'm stavem, odpo—
roučel jej milosrdenství Božímu, nabízel se i Pánu za oběť a
a chtěl buďto takě podobnou zkoušku přetrpěti a nebo něja—
kěmu jinému trestu se podrobiti. Jeho prosba byla vyslyšána,
lékař obdržel duševní pokoj a byl pokušení zcela zbaven; toto
přešlo však na Vincence, který k modlitbě a umrtvování sebe
útočiště bral, by zproštěn byl těchto nástrah. Nadarmo zdvoj
násobnil nepřítel svoje zuřivé útoky, světec neztrácel mysli a
důvěřoval vždy v Boha. Napsal svě vyznání víry a připevnil
si je na prsa, pak vyslovil ošklivost svou proti všem myšlenkám
příčícím se sv. víře a učinil smlouvu s Pánem, že kolikrátkoli
se toho místa dotkne, kde toto vyznání víry připevněno má,
tolikrát že je chce obnoviti a tak pokušení odporovati, aniž
by při tom slova promluvil. 'l'ím způsobem sřítily se všecky
úmysly pekelného nepřítele.
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Také ty, milý nemocný, odpírej tak statečně cviče se
neustále pravě v té ctnosti, proti které nejčastěji pokoušen
býváš. J\bYS toho však docílil, při—čtisi často naučení, které
se ti tuto podává a pros Boha, aby tě s milostí svou posí—
lovnti ráčil.

Poučení desáté.
O závěti.

»Na začátku nemocic, píše jeden zbožný Spisovatel, má
nemocný důkladně pomysliti na tři věci, aby totiž: 1. dobřcso
vyzpovídal, 2. závět svou napsal, ducha svého do rukou
Božích odevzdal i odhodlaně smrt očekával.< Poněvadž, ne
mocný příteli, 0 prvém, totiž o řádné zpovědi již dosti jsi byl
poučen, bude nyni pojednáno () závěti, & v jednom z dalších
poučení obdržíš návod pro poslední hodiny svého života.

Když jsi se, nemocný křestane, již postaral () duši svou
hodným přijetím sv. svátostí nmírajících, konej přípravy k své
poslední vůli. K tomu pobádá již prorok lsaiáš nemocného
krále lůzechiáše slovy: »Zřiď dům svůj, nebot“ umřeš a nebudeš
živ.< (ls. 38, l.) Také moudrý Sirach napominá k tomu těmito
slovy: »Před smrtí čii'i dobře příteli svému »l'řed skonánlm
svým čiň spravedlnost: (Sir. 14. 13—l7.) Sám Ježíš Kristus
dal nám v tom příklad. »Kristus, původce zbožnosti,< tak
píše sv. Ambrož, »učinil závět': apoštolům odporučil pronásle—
dování, Židům své mrtvé tělo, nebeskému Otci svého ducha,
své matce, nejbl. P. Marii za syna Jana miláčka, lotru ráj,
hříšníkům peklo, kajícím křesťanům křiž.-= Proto ať nemocný
neopomine nikdy, má-Ii nějaké jmění, činiti včasné a vhodné
posledni pořízení. Nebot' závěti jsou, nejsou-li dobře vyhotoveny,
nejhojnějším pramenem všelikých různic & sporů. Zajisté není
řádným křesťanem, kdo zanechává svým dětem a přátelům
jako dědictví soudy & sváry. Ach, co nepřátelství již povstalo
tím, že nemocný buď vůbec závěti nenapsal nebo ji napsal
chybně! Abys nebyl také takovým, modli se častěji k Bohu,
když chceš závěť psáti, aby tě osvítil a dle vůle jeho přistup
k svému dílu; poraď se též s řádnými a rozumnými lidmi a
při tom chovej se dle těchto pravidel:

[. Napiš svou závět 1) čas. Neodkládej s touto důle—
žitou věcí na poslední hodinu. Již sv. Augustin k tomu napo
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míná: »Učiň závět svou už tehdy, když jsi ještě zdráv; neboť
budeš—li čekati až na nemoc, budeš třeba hrozbami nebo licho—
cením tam přiveden, kam bys nechtěla Nebojak pravísv. Řehoř:
».lest to bezpečnější cesta, aby člověk sám vykonal to dobro,
jež chce, aby po smrti jeho jiní lidé učinili; nebot větší blaho
jest odejíti se světa svoboden, než v poutech očekávati svoboduc
Z toho, že činiš svou _závět, ještě neplyne, že musíš zemříti;
spíše budeš klidnější, budeš—li míti včas uspořádané časné
záležitosti své & bezpečněji budeš moci hleděti smrti vstříc.
Pamatuj, že můžeš náhle zemřiti a že před soudnou stolicí
Ježíše Krista se musíš zodpovídati, způsobíš-li někomu bezpráví
svou bezstarostností a lehkomyslností ! Ach, kolik lidí, kteří až
na poslední hodinu čekali, zemřelo bez poslední vůle a pak
se jejich statky dostaly do takových rukou, jimž nejméně pří—
slušely a od nichž po smrti ani nejmenší dík a pomoc takový
člověk neobdržel. — Ty chceš až na poslední hodinu čekati,
ale pamatuj jen, jakou závět napíšeš, když již ztratíš všechen
cit a smysl a bolesti a slabostí nebudeš moci mluviti? Nevíš
snad, že dle občanského zákona závět, jež nebyla učiněna
»v stavu plného vědomí s rozvahou a opravdovostí, při plném
užívání rozumuc, za neplatnou může býti prohlášena?

Proto, nemocny' příteli, neodkládej s pořízením poslední
vůle, důležité té záležitostí, tak dlouho, až už nebudeš schopen
něco vykonati. Nemocny' křesťan má poslední hodiny na tomto
světě prožiti v modlitbách, jakož i .Icžíš učinil. Když se při
blížil večer jeho života, odešel Spasitel do zahrady Ulivetské,
aby se modlil. Tak čiň ty také! Udstraů od sebe vše, co by
tě při smrti tvé mohlo rozčilovati. Umírajícímu křest'anu nesmí
nic už na světě záležeti, aby tak prázdnýma rukama mohl
obraz Krista ukřizovaného objímati asním na věčnost odejíti.

Příklady.
]. Dagobert, král Fransky', staroslliv o spásu své duše,

povolal k sobě ještě při zdravém rozumu a plné rozvaze své
syny a zástup přátel a předložil jim dekret, jímž dle své po
slední vůle své syny za krále ustanovil; nejdříve však k spáse
své duše všem proslaveným chrámům své říše odkazy učinil, a
prosil a zapřisahal při nejsv. jménu Kristově, aby jeho pa—
mátku v oněch kostelích tři dny ty'dně slavili apro spásu duše
jeho sloužili mešní oběti na odpuštění hříchů.

2. Veliké bolesti, těžké. nemoci a boje duševní připravil
Pán, jako všem svým vyvoleny'm, též Anně lilleonoře,císařovně
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Římské a manželce Ferdinanda II. Jako anděl těšila sama
uprostřed svých nejkrutších bolestí ty, kteří ji chtěli těšíti, a
říkala v ustavičných slovech lásky a v střelných modlítbičkách:
»Staň se vůle tvalc nebo: (Ježíši, má nkřižovaná lásko, nech
mne trpěti, ale dej mi trpělivostí.: Poslední dobu svého života
den ode dne více odpoutávala své srdce od tohoto světa, a aby
nerušeně se mohla odevzdati věcem duševním, věčným a ne
beským, zhotovila ještě při dostatečném zdraví svě.poslední
pořízení a žertovnč i'íkavala: »Vykonáš-li závět, nic neztratíš
aaniohodínu smrti neurychlíš, častěji však uklídníš si svědomí
a zbavíš je mnohých úzkostía nepokoje; také zásluha pro nebe
hojně se rozmnožuje, když život svůj často a rád Bohu za
obět přinášíš.<<

2. Tvá závěť ať se srovnává se zákony spravedl
ností, slušnosti a dobročinnosti.

a) Spravedlnost vyžaduje, abys svému bližnímu ničeho
z časných statků nezadržoval, abys mu dával, co jsi povinen
mu dáti, abys mu nikdy neškodil a učinil-lí's mu něco takového,
abys mu vše nahradil. Náleží-li ti tedy něco bezprávně, nemáš
práva 'věc onu odkazati svým dědicům, nýbrž maš povinnost
jí řádnému majiteli vrátiti. Maš-li dluhy, zaplat“ je aneb ve_
závěti se postarej, aby od tvých dědiců byly zaplaceny; neza—
pomeň podotknouti komu a jak mnoho jsi dlužen. Jsi-lí ob—
chodník a nemáš-li ještě všechny písemní doklady po ruce,
zvláště když jíní jsou tvými dlužníky, tn spořádej vše co nej—
dříve, aby Ivou h_ehkoniyslností žádná škoda tvé rodině nebyla
způsobena.

Spravedlnost že'tdá, abys bez důležité příčiny žádnému
svému dítěti více neodkazovzíl než druhým, neboť to by mohlo
lásku a svornost mezi dětmi tvými rušiti a dáti podnět k ne—
přátelství a k různicím, které často od dětí na vnoučata pře
cháZejí. Kdyby však jedno dítě bylo poslušnější, pílnější avůči
tobě úslužnčjší a vděčnější než ostatní, neb když jest to zvykem
te onč krajiny dávati přednost prvorozenému před druhými dětmi
neb je-lí jedno_dítě nnznější Ilužostatní na příklad pro nemoc neb
nezaviněnou chudobu : v těchto případech mohou rodiče s dobrým
svědomím jednomu dítěti více odkázati než druhým. Neodkazuj
jim však nikdy majetku, jenž ti bezprávně náleží; pamatuj, co
o tom již dříve bylo řrčeno. Běda tí, když nesprávný majetek
tíží tvou duši; jak budeš moci obstáti s takovým břemenem
před spravedlivým soudcem?
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Proto, nemocný příteli, navrat, co můžeš navrátiti; za
plat ještě, možno-li, v době žití svého dluhy své; ,'pakli to je
nemožno, postarej se ve své závěti, aby od tvých dědiců za—
placeny byly.

Příklad.
Jednomu starci, který půjčkami na vysoké úroky získal

ročního důchodu asi 500.000 franků, se zdálo, že se najednou
objevil před Bohem; i chtěl, milostí Boží jsa pohnut, uSpořá—
dati záležitosti svého svědomí. l.)al si povolati k sobě oba své
syny a řekl k nim: »Víte, děti moje, že jmění, které mám, ne
patří mně, poněvadž jsem je získal prostředky, jež nedovoluje
ani náboženství ani lidskost. Ach, jak mnoho rodin jsem zničil!
Moje výslovná vůle jest, jak vám tímto vysvětlují, každé učiněné
bezpráví opět napravili, a očekávám od vás poctivost a zbož—
nost, že budete dbáti o vyplnění mého posledního úmyslu.:
»Ú, latíčku náš,: zvolali plačky oba synové, »jakou radost nám
činíte. Ano, buďte ubezpečen, že toto jmění, jež tak tíží vaše
svědomí, bude navráceno.: Několik neděl na to obdrželo mnoho
rodin: jedna Intl, druhá 1000 franků a t. d. Všecky nesprávným
způsobem získané úroky byly vráceny až na poslední haléř.

b) Slušnost vyžaduje, abys ve své závěti také vzpomněl
na ty, kteří ti dali důkazy věrného přátelství, nebo kteří do—
kázanou dobrotou nebo pro věrnou službou mají nárok na tvou
vděčnost a uznání. Nenech tedy věrně služebníky bez odměny,
ustanov pro ně ve své poslední vůli vedle jejich mzdy též
ještě přiměřený dar, nezůstav jich dědicům, kteří často útrp
nosti neznají, kteří by chtěli ještě více po tobě zděditi a myslí,
že věrná čeled' je dostatečně odměněna, když jí jest vyplacena
celá mzda.

Příklad.
Když bl. Petr z Lucemburku, kardinál, cítil, že se blíží

konec jeho života, poručil, aby všichni jeho služebníci do jeho
komnaty přišli a dvéře domu aby byly uzavřeny. Potom dal
v přítomnosti svého zpovědníka čísti svou závět, v které velmi
mnoho odkázal chudým a každému z domácích lidí dle služeb, jež
mu vykonali. Tázal se jich potom jednoho po druhém, jsou—li
spokojeni s tím, cojim zanechává, a pravil neobyčejně laskavě,
že by si přál více pro ně učiniti, že však jest povinen zvláště
chudým díl svého jmění odkázati a že musí na ty, kteří ho
obsluhují, hleděti jako na první chudě, jimž má uděliti svou
pozůstalost. Ostatně odporučil je v ochranu Pána, mocnějšího
než sám jest, který jim dá věčné statky, jež jsou daleko cen
nější než všecko bohatství země. Pak prosil všechny za od—
puštění, jestliže snad někomu ublížil drsným chováním. Nad



235

touto řečí všichni jeho domácí lidé dali se do pláče'a velikou
bolestí byli naplnění, že mají tak dobrého pána ztratiti. Velmi
hořce oplakával pak kardinál svých hříchů, dal každému po
žehnání a napomenul všechny, by vždy věrně sloužili Bohu.
Brzy potom skonal v Pánu.

c) Snad tí nepotřebuji připomínati, že z tvé závěti nemá
býti vyloučena dobročinnost, poněvadž jako křesťan zajisté víš,
že člověk dobročinnosti shromažďuje si veliké poklady pro
věčnost. »Alinužna,c pravi starý Tobiáš k svému synu, »ne—
dopouští duši jíti do temnosti.c ('l'ob. 4, ll.) Božský Spasitel
sám tě k tomu vyzývá, když praví: »Činte sobě přátelé 2 ma
mony nepravosti, aby, když byste zhynuli, přijali vás do stanů
věčných.: (Luk. Iti, Q.) Pamětliv jsa těchto slov, neodkládej
se.svou štědrosti na poslední hodinu; nebot algnužna, již dáš
za živa, jest záslužnější než ona po smrti, kdy člověk beztoho
od svých statků se musi odloučiti. 'l'éž pamatuj ve své závěti
na chudé, vdovy, sirotky, nemocné, na dobročinné ústavy; tim
se tva zásluha ještě více rozmnoži; čiň to tím více, ježto zku—
šenost uči, že děti neb jiní dědici zřídka kdy pamatuji dobrými
skutky na své zemřelé dobrodince. I'ři takových zbožných od
kazech musíš ovšem vždy dbáti majetkových- poměrů svých
děti nebo příbuzných; nebot dříve musíš pečovatí o blaho své
vlastní rodiny a potom teprv o chudé. l'roto když tvoji rodiče,
děti, sourozenci a přátelé jsou sami dosti chudí, .lépe učiníš,
když jim odkážeš své jmění spíše než jiným chudým. Avšak
nepředstavuj si nouzi svých příbuzných větší než skutečně
jest; víš zajisté, že, co věnuješ chudým, daruješ Ježíši Kristu.
'I'ím způsobem činiš Božského Spasitele Spoludědicem svých
|_iřibuzných a to bude. více jim prospívati než veliké jmění a
statky. Proto dávi't'sv. tlhrysostom tuto radu: »Nezapomeň na
Ježíše Krista ve své závěti; činiš-li ho Spoludědicem svých
dítek, vezme je všechny do své ochrany a bude jim otcem a
poručníkem.: - »Máš—lidítky,a tak píše sv. Augustin, »myin
si, že máš o jednoho dědice více, než'jich skutečně máš, po
čítej totiž také Krista k svým dětem. Máš—lidvě, pomni, jakoby
Kristus byl třetí. Maš'li deset dědiců, učiň Krista jedenáctýmc
Krista však tehdy učíníš svým dědicem, budeš—li pamčtliv ve
své závěti chudých, nebo jestliže ještě za živa..ustanovíš dáti
chudým hojnou almužnu bud' na penězích neb na potravinách.
Jedna zbožná paní, jež zemřela v klidu svatosti, řikavala, že
jsou tři druhy almužny: zlatý, když almužna jest udělena
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v plném zdraví; druhý stříbrný na smrtelné posteli; třetí pak
almužna, která po smrti bývá udělena, že může býti nazvána jen
dřevěnou.. Snaž se tedy, nemocný příteli, aby tvá almužna
&SI'l()ňbyla stříbrná.

Viz, Ježíš Kristus ještě při smrti na tě pamatoval a od
kázal ti své tělo a svou krev, ano, on te. docela smrtí svou
učinil dědicem svého panství; a ty ani nyní na smrtelné
posteli si na něho nevzpomeneš? tln řekl: »Co jste učinili
jednomu z bratří mých nejmenších, mně jste učinili.: 'I'edy
slituj se nad chudými a pamatuj na ně ve své závěti, nebot
»modlitba chUdeho hasí oheň Božího hněvu,a praví pismo sv.

!

Příklady.
]. Sv. Perpetuus, biskup z 'l'oursu, věnoval všecky svě

statky ve prospěch kostelů a k podpoře chudých. Nic však
více neukázalo jeho lásku k chudině, než jeho závět, kterou
učinil 1. března 14-75, tedy patnáct let před svou smrtí, kte—
rážto závět až na nás se dochovala. Nejprve odpustil vše svy'm
dlužníkům, co mu byli dlužni; potom odkázal svou knihovnu
a ještě jiné předměty svému kostelu a potom uslanovil chudí—
svými dědici.

Závěl. ta začíná takto:

»Ve jménu Ježíše Krista!

Já, Perpetuus, hříšník a kněz kostela 'l'ourskeho, nechtěl
bych zemříti, dokud neoznámim své poslední vůle, ze strachu,
aby na chudé při rozdíleni mých statků se nezapon-ínělo. () vy
moji milení bratři, jež velikou láskou miluji, má radosti, moje.
dítky! U vy chudí Ježíše Krista, kteří žijete. v nouzi, kteří si
musíte vyžebrati svůj chléb! Vy nemocní, vdovy a sirotci, vás
prohlašuji, vás jmenuji, vás ustanovuji svými dědici! Kromě
toho, co jsem již dříve nařídil, dávám vám vše, co mám —
pole, pastviny, louky, lesy, vinohrady, domy, zahrady, potoky,
mlýny, zlato, stříbro, šalstvo, ano vše! (lhci, aby hned po mě
smrli všecky mo. statky byly prodány a výtěžek rozdělen na

'tři díly, z nichž dva dle návodu kněze Agrarizi & hraběte i\gilo
mají býti rozdány mezi chudé muže, třetí díl má býti doručen
panně llodoleně, by jej rozdělila mezi vdovy u chudé ženskél'io
pohlavi.:

Svatý biskup připojil ještě několik něžných slov, napomí—
naje k zbožnosti a svornosti; pak odkázal své milé sestře Fidii
zlatý křížek s ostatky svatých, mimo to různé věci svým
přátelům a kněžím, jednomu stříbrnou skřínku s ostatky svatých,
jiným zlaté neb stříbrné kříže a kalichy, a všecky zavázal
slibem, že v svých modlitbách na něho budou pamatovati.
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Zemřel tento muž dle srdce Božího, když byl 30 let. biskupem
v 'lloursu, žehnán a Oplakáván jsa ode všech svých oveček.

2. Sv. Alžběta, dcera krále Uherského, kněžna Durinská,
když se den před svou smrtí vyzpovídala, ustanovila ve své
závěti Krista zastoupeného chudými za dědice, jen chatrné
spodní roucho si ponechala a rozkázala, by v něm byla po—
chována.

3. Nezapomeň. ve své závěti se postarali o svou
vlastní duši. To se stává; jak už víš, dobročinnýmí odkazy
a zbožnými legáty čili nadacemi, čímž odkážeš bud' svému
farnímu kostelu nebo jinému chrámu Páně nějaký díl svého
jmění, aby tě částky bylo upotřebeno buď k vydržování neb
k okrášlení kostela aneb jiným způsobem tvé duši prospěšným.
Můžeš si vybrati jeden den v roce — když tvé jmění dostačuje
k tomu a již jsi se postaral o své dítky, chudé příbuzné aneb
jiné chud'asy — t. j. v poslední vůli ustanoviti, aby každo—
ročně za tebe v den úmrtí tvého v tvém farním chrámu Páně
byla obětována mše svatá; vedle toho můžeš si ustanoviti, aby
za tebe v kostele k Bohu modlitba byla konána. Jest to pra—
starý zvyk, aby byla v katolickém kostele za zemřelé některý
den v roce mše sv. obětována. Již Tertullián, který žil v -1l.sto—
letí po Kr., mluví o tom těmito slovy: .»Obětujeme za zemřelé
Bohu ve výroční den .úmrtí.c Právě tak to jest i s modlitbou.
Již sv. Klement píše, že za zemřelé jsou konány dlouhé mo—
dlitby. Sv. Efrém Syrský ve své poslední vůli mezi mnohými
jinými poučnými napomenutími píše tato slova: »Provázejte
mě svými modlitbami! Bez přestání za mne obětujle a každého
třicátého dne na mne pamatujte! Modlitba a oběť lidí živých
jest občerstvením pro zemřelé. Kněží St. Zákona, jak víte,
očištovali svými oběťmi i raněné v boji, jak více mohou novo
zákonní kněží lx'ristovi hříchy umírajících svatou obětí a svými
modlitbami smýti.< Nemysli, že takový odkaz jest skoro jako
plat; nikoliv, to není žádný plat, neboť modlitba v chrámu
Páně ve jménu Ježíše Krista jest před Bohem ceny nekonečné,
ježto v kostele obzvláště .ležíš Kristus obětuje Otci své zá
sluhy, jako přímluvce u Otce za tebe oroduje. Právě tak jest
to se mši svatou. Při mši sv. Ježíš Kristus sám se za tebe
obětuje neviditelně pod způsobami chleba a vína. .lest to táž
oběť, jež krvavým způsobem na kříži vykonána byla.

() můj drahý, nemocný příteli! Je něco velkolepějšího,
podivuhodnějšího a dává nám něco více utěchy než svatá, ne—
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krvavá oběť nového Zákona? V té oběti obětuje se za tebe
Ježíš Kristus, jako dříve na kříži se obětoval, aby usmířil
Boha, jenž tě stvořil, jenž tě vykoupil, jenž tě posvětil, ktery'
ti nesčíslná dobrodiní udělil, na něhož, bohužel! jen tak zřídka
jsi pamatoval za dnů svého zdraví! 'l'akou podivuhodnou oběť,
plnou nekonečné ceny, nemohl bys zaplatiti, ani kdybys na
bízel poklady celého světa za jedínkou mši svatou. Tvůj odkaz
není tedy nic jiného než vyjádření vnitřního díku za nesčíslna
dobrodiní, jež jsi bud' obdržel neb obdržíš v chrámu Páně.
Pamětliva hojných milostí, jež se jí ve íarníín kostele dostala,
nezná duše tvá, když se od světa odlučuje, jiné touhy, než
témuž chrámu přinésti hojné, dary dle sil svých a položití
maličkou oběť — skoro almužnu ——za vykonané služby neb
též za ty služby, jež od chrámu ještě obdrží. Ježíš Kristus
sám praví, že dělník jest hoden své mzdy. Hleď, dávno již
budou práchnivěti tvé děti a tvoji vnuci v hrobě, dávno již
lidé na tě zapomenou, jen jediný — kněz u oltáře bude vždy
na tebe vzpomínati a za tvou spásu k Bohu se modliti! A jak,
jsou-Ii na živu ještě někteří z tvy'ch potomků! Není tato roční
oslava tvé smrti pro ně krásny'm pohnutlivy'm důkazem tvé
křesťanské mysli, ježto jsi ještě v posledních hodinách svého
žití projevil upřímnou lásku k Ježíši Kristu svým odkazem?
'l'vůj odkaz tedy není nic jiného než vroucí touha., aby ti sv.
matka církev těž ještě po tvém skonání svými modlitbami
a svatou mešní obětí připravovala útěchu, občerstvení a vy
koupení. .lak zřídka se stává, aby lakotní dědici i jediny'm
Utčenášem na své dobrodince pamatovalí! Tím méně, aby dali
za ně sloužiti mši svatou. lšdyž jím vše dáváš, neočekávej od
nich velikého díku. Brzy se řekne: Sede z očí, sejde s mysli.

l'říklady.
I. .lcden otec, který zůstavil svým dětem veliké jmění,

ptal se jich na smrtelném loži, co jednokaždé dítě vykonápro
spásu jeho duše. .ledno mu slíbilo, že za něho dá sloužiti tři
mše svaté. druhé slíbilo trojnásobnou almužnu; třetí však
odpovědělo: »Neslíbují vám, drahý otče, zcela nic; nebot' když
vy sám pro duši svou nic jste nemohl obětovatí, stěží vaše
dítky za vás něco obětují; nebot každé z nich chce míti jen
svůj podíl.c — 7. tohoto příkladu lehce každý může seznati,

»aby nemocný vše, co sám může vyplnítí před svou závětí,
jinému k vyplnění neodkazoval; poněvadž, jak zkušenost učí,
příbuzní velmi často zapomínají na své sliby, které nemocnému
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učinili. Ať tedy nemocný nezapomene v závěti postarati se
sám o vlastní duši.

2. Sv. Augustin píše o své matce sv. Monice: »Když přišel
den její smrti, nemyslila, aby tělo její nádherně bylo oděno,
ani aby drahými mastmi bylo balzamováno, ani aby měla
krásný pomník, ani nepečovala, aby ve své vlasti byla pocho—
vána. Nic takového si neporoučela, nýbrž vřele toužila po tom,
abych vzpomínal na ni u oltáře, u něhož jest pohřbena, a.
modlil se, by Bůh jí byl milostiv; věděla, že na oltáři přináší
se svatá obět smíření, kteroužto obětí Spojení naše nerozlučným
bude.< 'l'edy tato světice skládala nejvroucně jší důvěru ve svatou
oběf. smíření nového Zákona.

3. Když se sv. Karel Boromejský v roce 1576 chystal
přispěti na pomoc nešťastníkůin zachváceným morovou ranou,
učinil dříve závět, v které poručil, aby za spásu jeho duše bylo
slouženo tisíc mší sv., konány troje hodinky za zemřelé a ve
výroční den sloužena mše sv. Potom poručil, aby kolem jeho
mrtvoly rozžato bylo jen šest svící a aby pochován byl pod
nejSpodnějším stupněm presbyleře. Své stříbrné domácí náčiní
a své sváteční roucho mešní odkázal svému chrámu, knihovnu
sboru kanovnickému, přátelům však a příbuzným mimo několik
svatých obrazů nic. Mimo to ustanovil kromě několika zbožných
odkazů svými dědici chudé, kteří ve veliké nemocnici milánské
byH vydržování

4. Ať není ve tvé závěti žádná marnívost; nečiň
proto marnivých ustanovení o svém pohřbu; nechtěj přílišnou
okázalosti podiv vzbuzovati; nepřej si, aby lidéo tobě po smrti
mluvili. Křesťan musí se cvičiti v pokoře, pročež nesmíš ve své
závěti zanechati stop své pýchy. Pýcha všechna at s tebou
zemře! Chceš-li přece, aby lidé o tobě po smrti mluvili, vyvol
si k tomu chudé. Chvála a díky chudých a nemocných, kterým
ulehčíš, budeš-li na ně nějak ve své závěti pamatovati, ty
budou tvou nejkrásnější chvalořečí. Tvůj zbožný odkaz v tvém
farním kostele bude ti nejkrásnějším pomníkem, který mnohem
déle bude trvatinež nejnádhernější socha na hřbitově; modlitba
a zpěv kostelní, jimiž budeš doprovázenk hrobu, jsou mnohem
úchvatnější pohřební hudbou než hudba světská; jednoduchý
oděv pohřební hodí se pro mrtvolu, která brzy se'stane pokrmem
červů, lépe než marný, přemrštěný, lesklý šat; penězi za ono
drahocenné roucho celá rodina chudých mohla by býti ošacena.
»Člověk může,; píše jeden duchovní učitel, »bez' vnějšího
roucha kajícího býti kajícníkem, ale umírající nemá nikdy umí
rati bez znamení kajícnosti. Jest 'tím dlužen těm lidem, které
buď hněval neb jimž nedobry' příklad dával. A co je takovych
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lidí!: — Neustanovuj tedy ve své závěti marnivé, pohřební
nádhery; neb k čemu jest ona ješitná pompa? »Ta prospíváa,
praví sv. Augustin, »spíše jen k útěše živých nežk užitku ze—
mřelých! Obétuj své peníze raději pro spásu duše, abys ve
své tísni došel rychlé pomoci!

Příklady.
1. Časopis »Esperanzac uveřejnil závét proslulého kalo

lického státníka (lortesa, markýze z Valdegamas. Závét byla
datována v Madridu 23. prosince 1848 a bylo v ní ustanoveno,
aby z pozůstalosti markýzovy ihned bylo věnováno 20.000
reálů k zádušním mšem- svatým a k milosrdným skutkům.
Potom v ní byly tyto dva odstavce:

»Poroučím svojím, obzvláště svému bratru honu Františku,
vdovu a dítky zemřelého bratra našeho Don Pedra --—aby je
měli za svou sestru a své. dítky, nebot musí usilovati horlivě
následovati svého otce—,který jako poctivec žil a jako světec
zemřel. Jeho život a smrt vždy mne naplnily truchlivostí a
ještě dnes pláči, kdykoli si na něho vzpomenu. Nemohu mu
zaplatili, co pro mne učinil. Pomocí milosti Boží byl nástrojem
mého obrácení se k pravé víře a moci Božího milosrdenství
budou to jen zajisté jeho vroucí modlitby, které mi otevrou
brány nebeské.

Zakazuji výlevné každou uádhcru při svém pohřbu.
.lešitnosl může dostačiti živým, mrtvým však se má přáti mír
věčný. Zvláště zakazuji, aby byla světská hudba při mém
pohřbu, ktera se nehodí pro naše chrámyc

2. Oznamuje svou poslední vůli pravil sv. I'lfrém na své
smrtelné posteli mezi jiným též tato slova: »l'o mé smrti ne
ustále na mne vzpomínejte! Moje roucha, drazí biatři, nesmíte
uchovati na památku. Pochovcjte mno beze vší slávy, bez řečí
slavnostních, v mých všedních šatech, beze vší nádhery, na
obyčejném hřbitově, nikoliv v kostele nch pod oltářem! l'ro—
vazejte mne svými modlitbami! l'řinášejte bez ustání oběti
za mne atd.<

5-3.Císařovna svatá Kunhuta zpozorovala na smrtelném
loži, že služebnice vyhledávají císařské ozdoby a připravují
cenné, zlatem se třpytící plátno, by ji tím _přikryly. 'I'u změnila
barvu svého obličeje a napjala všecky své síly, aby mohla
slabým hlasem říci: »Co chcete s louto marnosti činiti ? .la
jsem již dávno ji odložila. Nechte mne jíti k liožskomu že
nichu, který sám chudobu miloval, v témž šatu, v kterém
jsem se mu zasnoubila.< A neumlin ji dříve uklidniti, dokud
jí neslíhily, že ji pochovají v jejím řadovém šatě.

5. Poněvadž slova umírajících, zvláště umírajícího olcc
nebo matky nesmazatelnými písmeny zůstanou napsány v srdci
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ditek neb příbuzných, povzbudí to příbuzné i jiné lidi velice,
najdou-li ve tvé závěti vyznání tvé pevné víry v Ježíše Krista
a jeho církev a několik srdečných napomenutí pro svou spásu.

Příklady.
]. V závěti proslulého německého básníka Zachariáše

Wernera, který I9. dubna 1811 v Rímě do katolické církve
se vrátil a později na kněze byl posvěcen, je mezi jiným též
toto, co svědčí o zbožné mýsli zemřelého:

»Ve jménu nejsvětější 'l'rojice, Boha Otce i Sýna i Ducha
šv. Amen! Já nižepsaný při plné duševní sile . . . . vyslovují
tuto svou poslední vůli.

Svou ubohou duši poroučím nekonečnému milosrdenství
jejího Stvořitele, Výkupitele aPosvětitele amocné přímluvě nej
bláhosl. Panny & Rodičký Boží Marie a všem svatým Božím a
očekávám milosti Hoží ve víře našeho Otce (totiž křesťansko—
katolického), k němuž jsem se obrátil z plného a jistého pře
svěilčení, že on jediný jest pravý.

l)o pokladnice nejsvětější Matky Boží v Mariacell ode—
vzdávám (jako někilý Justus Lipsius v Loretě učinil, ale s nej
upřímnější, nejhlubší a nejvděčnější pokorou a s nejvrouc
nější prosbou, abý Matka milosrdenství ráčila se mně laskavě
ujmoutivokamžiku přísného soudu po smrti) hlavní dílo svého
poblouzení, svých hříchů a své lítosti, totiž svá psací péra
Konečně prosím pro Krista všecký věřící křesťany, kteří tento
můj zaslíbený dar builoucně snad Spatří, aby dobrotivě se po—
modlili za duši mou, jež toho velice potřebuje . . .c

2. Císař Ferdinand I. napominal ve své závěti ze dne
Il. srpna 1555. své syny zvláště, abý vžilý byli věrnými kato—
líký, poněvadž necítil bý větší bolesti, než když by jedenz nich
odpadl, »tak velikou bolest, že chtěl bych vás viděti raději mrtvé
než odpadlě v nové sektý náboženské.:

V závěti krále Ludvíka XVI. jsou tato jednoduchá a
krásná slova: »Své ditký odporoučím své ženě. Poroučím jim,
aby slávu tohoto světa, jsou-li odsouzeni státi se jí účastnými,
pokládali za statek nebezpečný & pomíjejíci a raději na mysli
měli jedině trvalou slávu na věčnosti..

o. Sepiš svou závěť jasně, určitě a zřetelně a plň při
tom předpisy občanského zákona, aby tvá závět nebýla pří—
čínou rozbrojů, & aby se nestala nevyčerpatelným pramenem
soudních pří, jichž konec nesnadno jest předvídáti. [ chci ti
proto blíže pověděli nýninejnutnějši zákonitá ustanoveni, která
rakOuský občanský zákonník všeobecný vzhledem k závěti

11
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obsahuje, abys potom mohl si napsati závět, která před svět
ským soudem by byla uznána za platnou. V jiných zemích
jsou arci jiné zakony.

.l'řetlpisy rakouského zákonníka občanského, dle nichž
musí býti závět napsána.

Dříve než ti vyložím zákonnitá ustanovení, chci ti dříve
říci, čím se liší závět (testament) od dovětku (kodicil) Závět
jest poslední pořízení, jímž sobě pro případ smrti ustanovuješ
dědice. Kodicil je poslední pořízení, které nejedná o ustanovení
dědice, nýbrž kterejiná ustanovení obsahuje. Kodicil tedy jedna
jenočástz'jmění a proto může vedle sebeivíce kodicilů býti,
které i s dřívější závětí trvají. Obyčejně kodicil bývá psán,
když už závět jest hotova, ale když k této závěti má býti do
dána nějaká změna. — Když tedy někdo ve svém posledním
pořízenívýslovně jmenuje dědice, jest to závět; když však
ještě rozličné dodatky obsahuje, na př. ustanovuje, že jeden
má dostati tolik, druhý tolik atd., zbytek že má býti rozdělen
dle zákona, jest to kodicil. Kodicil musí se týmiž pravidly
říditi jako závět. Podstatný rozdíl co do účinku mezi závětí
a kodicilem jest, že závět pozdější ruší tu, jež dříve byla uěi
něna; kodicilů však může býti více vedle sebe. Občanský zá
konník má tyto dodatky:

»Prvnější testament zrušuje se platným testamentem po
zdějším, jak co se týče dědice jmenovaného, tak i nařízení
ostatních; leě dal—liby pořizující v pozdějším testamentě zře-.
telně na jevo, že prvnější zcela nebo z části má ve své váze
a moci zachován býti. To se rozumí i tehda, když dědic vzá—
větě pozdějším jen k části dědictví zřízen byl. Část zbývající
nepřipadne na dědice v prvnějším závětě jmenované, nýbrž
na dědice, ustanovené zákonem.: (5 713).

»Kodicilem pozdějším, jichž několik pospolu platnost
míti může, zrušují se odkazové nebo kodicilové prvnější jen
dotud, pokud jsou kodicilu pozdějšímu na odpor.: (5 714).

Toto, milý nemocný, chci ti zřetelným učiniti vnitřními
a vnějšími požadavky zákonně platné závěti nebo kodicilu.
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I. Vnitřní požadavky platné poslední vůle.

[. 5564. »Pořizující jmenu j sám dědice, a nesvěřuj nikomu,
aby ho jmenoval.c — Musíš tedy sám si dědice ustanoviti a
nedati jinému, aby dědice vybral.

2. %565. »Pořizující prones vůli svou určitě, nikoli pouhým
přisvědčením k návrhu jemu učiněnému; prones ji při úplně
zdravém rozumu, s dobrým rozmyslem a rozvážením, prost
násilí, podvodu a podstatného omylum — Tedy pořizující musí
sám svou vůli vysloviti a nesmí potvrditi návrh mu učiněný
pouze slovem nebo znamením (na př. »Anoc neb »kývnutím
hlavya), jimiž přisvědčuje, ježto někdy, zvlášť v nemoci nebo
při tělesné slabostí, kdy nejvíce poslední vůle se-ěiní, snadno
nedorozumění nastávají, neb i svědkové bud' napodobením
hlasu neb i vně učiněným pohnutím umírajícího mohou býti
oklamáni. Zároveň pořizující musí býti v stavu, aby byl schopen
správně poslední vůli vyjádřiti & aby—vnějšími důvody mu
nebylo překáženo ji skutečně učiniti, in_usí plně znáti to, co
chce činiti, & nesmí mu býti bráněno omámením, allekty a
přenáhlením v přemýšlení v posloupnosti ustanovení; musí
tedy býti zcela svoboden. 7. tohoto paragrafu sice již vysvítá,
kdy člověk jest neschopen poslední vůli učiniti; ale zákono
dárci uzdálo se potřebným uvésti ještě důvody neschOpnosti
poslední vůle:

3. »š 566. Dokáže-lí se, že někdo poslední vůli pronesl
v zuřivosti, v šílenosti, blbosti, aneb v Opilství, jest neplatná.:

4. »š—567. l'raví—li kdo, že ten, jenž byl zdravého rozumu
pozbyl, číně poslední pořízení byl úplně při sobě, budiž tu na
jisto postaveno skrze znalce, nebo skrze osoby úřední, ježto
bedlivě vyšetří, vjakém způsobu mysli byl pořizující, aneb
jinými bezpečnými důkazy.<

i). »5 568. Koho soud prohlásí za marnotratníka, může
jen o polovici jměnísvého pronešením poslednívůle pořizovati;
druhá polovice připadne na dědice zákonem jmenované.<<

6. »š 569. Nedospělí nemohou posledního pořízení činiti.
Nezletilí, kteří ještě nedokonali osmnáctého roku, mohou po—
slední pořízení činiti jen ústně před soudem. Soud hlediž nále
žitým vyšetřením“ jistoty nabytí, že poslední vůlc pronešcna
byla bez nucení a s rozvážením. Poslední vůle budiž do proto
kolu zapsána, a. to, co z vyšelřování na jevo přišlo, k ní při
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vůli proněsti, ničím v tom nejsa obmezen.

?. »5 570. Omy'lil-li se pořizující podstatně, jest pořízení
neplatné. Omyl pak—jest podstatný, když pořizující chybí se
osoby, které chtěl něco zůstaviti, anebo věcí, kterou chtěl
odkázati, t. j. když může býti dokázáno, že jinou osobu usta
novil, než skutečně ustanoviti chtěl, neb jinou věc odkázal, než
odkázati zamy'šlel, na př.. když ustanovil jistou osobu jako
své dítě neb svého příbuzného, která jeho dítětem neb pří
buznym není.:

»5 571. Shledá—li se, že pořizující jen nedobře pojmenoval
neb p0psal osobu, které něco zůstavil, nebo věc, kterou odkázal,
jest pořízení platně.<

»5 572; I také kdyby se shledalo, že příčina pořizujícím
jmenovaná není pravá, zůstane pořízení ve své moci a váze;
leč by se dokázalo, že pořizující vůli svou jedině na této mylné
příčině zakládal.:

7. )% 573. Řeholnící nemohou vůbec posledního pořízení
činiti. (Vy'jimky viz v g 573.)

8. »Schopnost nebo neschOpnost pořizujícího musí býti
rozsuzována dle okamžiku, kdy poslední vůli učinil. To usta—

'novuje % 575, jenž zni: »Byla-li poslední vůle platně dle práva
pronesena a vzejde-li později nějaká překážka, pořízení tím
platnosti nepozby'vá.:

A % 576. dí: »Jest-li poslední vůle s počátku neplatná,
nestane se tím platnou, když později překážka pomine. Ne
učiní—líse v takové případnosti nového pořízení: má průchod
dědičné právo ze zákona.

11. Vnější požadavky platné poslední vůle.

1. »5 577. Poslední pořízení může se činiti mimo soud
nebo před soudem, písemně nebo ústně, písemně pak buď se
svědky, nebo beze svědků..

2. »5 578. Kdo poslední vůli pronesli chce písemně a
beze svědků, má testament nebo kodicil vlastní rukou sepsati,
a vlastní rukou jméno své v něm podepsati. Aby se přidával
den, rok a místo, kde poslední vůle jest sepsána, není sice
potřebí, však dobře jest to pro uvarování rozepří.

8. 1—5579. Dal-li kdo poslední svou vůli napsati někomu

jinému, podepiš se v ní vlastní rukou. Mimo to potvrď přede
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třemi způsobilými svědky,z nichž alespoň dva zároveň přítomni
býti mají, že ten spis jest jeho poslední vůle. Konečně pode
pište se také svědkové za svědky poslední vůle, buď uvnitř
nebo zevnitř, ale vždy na Spise samém, a ne snad na obálce.
('.o poslední vůle v sobě obsahuje, svědkům věděti netřeba.: —
Při písemné poslední vůlinepotvrzuje svědek obsah jednotlivých
nařízení, nýbrž jen, že pořizující řekl, že spis k podepsání
daný jest poslední jeho vůli.

ji'. »5 581). Neumí-Ii pořizující psáti, necht šetří netoliko
lormálnosti v paragrafu předešlém položených, nébrž necht
kromě toho na místě podpisu znamení ruky své přidá, a to
u přítomnosti všech tří svědků. Pro snadnější důkaz trvalý,
kdo jest pořizující, vyhledává toho opatrnost, aby jeden ze
svědkův jméno pořizujícího podepsal, připomena, že to jménem
jeho učinil.

5. »581. Neumí-li pořizující čísti, dej sobě sepsanou po—
slední vůlijednomu svědku, u přítomnosti druhých dvou svědků,
kteří nahlédli, co v sobě obsahuje, přečistí, a potvrď pak, že
to sepsání s vůlí jeho se srovnává. Ten, kdo poslední vůli
psal, může 'vždy také svědkem býti. — Písař však nemusí býti
v závěti poznamenán.

6. »5 582 Pořízení, které by kdo učinil, táhna se k něja
kému lístku nebo k nějakému spisu, má účinek jen tehda,
když takový spis má všechno to, čeho k platné poslední vůli
potřebí. Jinak může se takových poznamenáni písemných,
k nimž pořizujicí ukázal, toliko k vysvětlení jeho vůle užiti.“

7_ »g 583. »Vůbec může v jednom a témž spise toliko
jedna osoba posledni pořízení činiti. Výjimku v lom činí man
žele, jakož položeno jest v kapitole o smlouvách svatebních.:
Manželská obapolná (vzájemná) poslední pořízení však vyžadují
nyní dle zákona. ze dne 25. července 1871 76 ř. z. ke své
platnosti notářského Spisu. .Iinak společné zaivětijsou neplatné.

8. »5 581.. Kdoby l'ormálností v příčině písemné poslední
vůle nařízených zachovati nemohl, neb nechtěl, může ústní
poslední pořízení učinitim

(.lo se vyžaduje k platnosti ústní poslední vůle, ustanovuje
„S Kdo chce ústní poslední vůli činiti, má ji s rozmyslem
projeviti před třemi způsobilýmí svědky, kteří jsou zároveň
přítomni, a jsou schopni vysvědčiti, že v osobě pořizujícího
není ani podvodu ani omylu. Není sice potřebí, ale vyhledává
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toho opatrnost, aby svědkové bud' všichni Společně, anebo
každý sám o sobě pro lepší pamět poslední vůli pozůsta
vitelem pronešenou bud' sami napsali, anebo, co nejdříve možná
napsati dali.c

)

9. :>“586. Ústní poslední pořízení, aby dle práva mělo
moci, stvrzeno budiž k žádosti jednoho každého, komu na
tom záleží, seznáním všech tří svědků, anebo, nemohl-li by
jeden z nich již slyšen býti, alespoň dvou ostatních; kteréžto
seznání má pod přísahou učiněno býtiave všem se srovnávati.:

lt). Z toho, co bylo řečeno, vysvítá, že k poslední vůli
i ústní i písemné vždyjest třeba způsobilých svědků. Kteří ne—
mohou býti způsobilými svědky, určují tyto pavagral'y:

a) »š—591. Údové duchovního řádu, osoby ženské, mládenci,
nemající osmnácte let, smyslů zbavení, slepí, hluší nebo němí,
pak ti, kdož nerozumí jazyku toho, kdo pořízení činí, nemohou
býti za svědky posledního pořízeníx

b) aš 592. Kdo odsouzen byl pro zločin podvodu nebo
pro jiný zločin, pošlý ze zištnosti, toho za svědka bráti nelze.<

0) vs“594. Dědic nebo Odkazovník nemůže o věci jemu
zůstavené platně svědčiti, ani jeho manžel neb manželka, jeho
rodiče, děti, bratři neb sestry, aneb osoby v témž stupni s tím
sešvakřené a lidé domácí od něho placení. Aby pořízení bylo
platné, vyhledává se, by pořizující svou rukou je napsal, nebo
aby je potvrdili tři svědkové od řečených osob rozdílníc

Co jest ustanoveno o svědcích, stejně platí i o tom, kdo
závět spisujc. % 595.

»l'oslední pořízení může se také učiniti veřejné a to buď
před soudem, nebo před notářem písemně neh ústněa. (% 587
a zákon ze dne 25. července l871 75 ř. z.) Příslušným
k tomu jest kterýkoli c. k. okresní soud nebo c. k. notář.
.lest radno, aby tak pořizující činil, je-li obava, že by jeho
psaná závět mohla býti zfalšována neb zničena, neb že by
ústní závět nebyla vykonána pro překážky ve vyslechnutí
svědků.

Chce-li kdo míti poslední svou vůli bezpečně opatřenou,
d0poroučí se, aby ji hned ve dvou souhlasných exemplářích
zřídil aneb Opis poslední vůle a souhlas opisu s originálem
soudně neb notářsky ověřiti dal. Jeden stejnopis může pak
složili u soudu neb notáře neb u některé spolehlivé osoby.
'l'ím způsobem zamezí so odklízení neb zničení testamentu.
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,* Konečně pro úplnost dlužno ještě dodati několik slov
o tak zvaném povinném podílu a dědicíclc nepominu
telných.

Povinným podílem rozumí zákon onu čásť pozůstalosti,
kterou zůstavitel jest povinen určitým osobám zanechati v po
slední své vůli; tyto osoby slují dědicové nepominutelní (& 764).
lakouskě právo udílí určitým osobám a to příbuzným zůstavitele

v pokolení přímém t. j. vzestupujícím (rodičům, prarodičům)
nebo sestupujícím (dětem, vnukům) právo na povinný podíl.

Povinnosti zanechati nepominutelným dědicům tento po
vinný díl jest zůstavitel prost pouze v určitých případech, které
zákon výslovně jmenuje. Jsou to případy, když nepominutelný
dědic se vzdá nároku na povinný díl (5 767), když se dědic
odřekl právaněčeho nabývati (na př. slibem řeholním), anebo
když dědic takový zůstavitelem jest právoplatně vyděděn. Ovšem
vyděděno může býti dítě pouze: když pořizujícímu v nouzi ne—
poskytlo pomoci, když pro zločin odsouzeno do žaláře na čas
života nebo na 20 let, a když setrvale vede život takový, že
jím dává pohoršení veřejně mravopočestnosti (%768). V těchže
případech a dále i v případě, když dítěte u vychování zcela
zanedbali, mohou i rodiče býti zbaveni dílu povinného. Dále
může býti dědici nepominutelněmu odepřen povinný podíl, když
se učiní práva dědičného nehodným (%770) a to když činem
příčícím se zákonu trestnímu zůstaviteli, jeho dětem, rodičům
nebo manželovi,_ ve zlém úmyslu ublížiti chtěl nebo ublížil
na cti, na těle nebo najmění (%540), (což však neplatíodětech
toho, který se dědictví učinil nehodným, % 541), nebo když by
zůstavitele k projevení poslední vůle mocí přiměl nebo pod
vodně svedl, jemu poslední vůli projeviti neb změniti zabránil,
aneb poslední vůli od něho učiněnou zkazil (Š' 542). Konečně
v případě, když dědic nepominutelný jest velmi zadlužený
nebo marnotratník, a jest se opravdově obávati, že by díl po
vinný jemu náležitý ušel zcela nebo z části jeho dětem, může
jemu podíl povinný odňat býti, avšak jen ve prospěch jeho
dětí (% 773).

V těchto případech tedy není vázán zůstavitel oproti
nepominutelným dědicům na povinný podíl.

V ostatních případech však pořizuje-li zůstavitel poslední
vůlí () svém jmění, jest povinen osobám jmenovaným určitou
část svého jmění, tak zv. povinný díl zanechati.
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Co se týká velikostí tohoto povinného dílu, řídí se jeho
výše dle výše zákonného podílu dotyčného dědice. Zákonným
podílem rozumí pak zákon onu část jmění zůstavitelova, která
vpřípadě, že by tento nezanechal platné poslední vůle, hy
připadla dědicům na základě zákona., t. j. příbuzným nebo
manželi. V tomto případě pak bližší příbuzní vylučují pří—
buzné z dědictví. Děti zůstavitelovy tedy vylučují všecky
ostatní příbuzné, sznni pak dědí rovným dílem. l')ol.omkove ze
mřelého dítěte nastupují le'hO podíl. Není—litu dětí, nastupují
v dědictví rodiče zůstavitelovi rovným dílem. 'l'olik o zákonném
podílu dědičném.

Podle toho zákonného podílu tedy řídí se také tak zv.
povinný díl nepominutelných dědiců, kteří také mají pouze
tenkrátc nárok na povinný podíl, kdyby v případu zákonné
posloupnosti dědické měli nárok na zákonný podíl dědický
(% 763). (lbnáší pak výše povinného podílu u příbuzných zů
stavitele v pokolení přímém sestupujícím (dětech, vnucích atd.)
polovinu podílu zákonného (% 765) a u příbuzných v pokolení
vzestupujícím (rodičích, prarodičích atd.) třetinu zákonného
podílu dědickéko. .leště sluší dodati, že co platí o dětech zů—
stnvilelových, pluli také o adoptivních jeho dětech.

Na tyto zásady sluší tedy pamatovati při sepisování
posledního pořízení, aby snad zkrácení povinného podílu ně—
ktereho nedalo podnět některc'nnu nepominutclnémn dědici
k domáhání se svého dílu cestou soudní a tím třeba i k dlouhým
Sporům.

Nyní pak chci přidati, jak asi má zníti platná závět neb
právoplatný kodicil, dle kterehož vzoru snad i svou závět neb
kodicíl — ovšem s potřebnými změnami —budeš moci zhotoviti.

Závčt (testu-mein).

Ve jménu nejsvčlejší 'l'rojicc Otcei Syna i Ducha Svatého.
Tímto prohlašují á vyznávám, že chci zcmříti jako syn svaté,
říinsko-katolické církve. liuši svou odevzdávám Bohu, od něhož
jsem ji obdržel, a přenechávám ji zcela na věky jeho milost-don
ství. Své tělo odevzdávám do lůna posvátné země. tldpouštím
všem, kteří mi snad uhlížili, ;t prosím za odpuštění všech, kterým
jsem kdy ublížil. Své děti a sourozence prosím a napomínám,
aby na mne v modlitbách často pamatovali, též je prosím, aby
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vždy věrně Bohu sloužili; prosím je, aby vše, co by nalezli, že
mi nepatří, o čemž jsem nevěděl, vrátili a tak pod.

Co se týče mého veškerého jmění, jcž od lloha jsem ob—
držel, ustanovuji toto poslední pořízení, jak činiti musím, maje
l)!"ZOskládati sám účty před soudnou stolicí Boží:

|. Mé tělo at' je pohřbeno dle zvyku křesťansko-katoli—
ckého, však beze vší nádhery.

2. Svymi dědici jmenuji své syny Jakuba a Karla.
žl. Mimo to svému synovi Jakubovi odkazuji svou usedlost

v .. . . . . .. čis. pop. se vším příslušenstvím a K rak.
měny na hotovosti.

4. Svému synovi Karlovi odkazuji svůj dům v P., farní
ulice čis. a .. .. korun na hotovosti.

5. Své manželce Kateřině odkazuji doživotní požívání vy'
těžků ze svého domu č. pop. . . v obci N.

G. Každému ze svých sluhů odkazuji vedle vy'platy celé
jejich mzdy dar 80 K.

7. Chudým farnosti, k níž náležím, odkazuji 601) K.
8.1)ědictví Svatojanskému v Praze, ústavu k vydávání

vzdělavatelny'cli knih v jazyku českém, odkazuji 40 K a na
zapravcní příslušných poplatků IU K, úhrnem tedy 50 K za
tím účelem, aby rod můj zapsán byl mezi údy Dědictví a práva
nabyl na každoroční podíl, jejž Dědictví vydá.

Tímto projevuji svou poslední vůli při zdravém rozumu
a beze všeho nátlaku.

'l'uto závět jsem vlastnoručně podepsal a tutéž od tří
svědků jako svou poslední vůli podepsati dal.

V R., dne 13. června 1904.
Jan Kremláčelc,

Augustin Michálek, Statku V - - - - —- - 
jako svědek poslední vůle.

Valentin Mazač,
jako svědek poslední vůle.

Konrád Pospíšil,
jako svědek poslední vůle.

(Místo pro pečet)

Dovětek (kodicil).

Předsevzal jsem ještě při zdravém rozumu, svoboden a
bez donucení tyto dodatky k závěti své ze dne 13. června 1904
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a uznal jsem za dobré ještě něco ustanoviti; pročež přidávám
k své závěti tento kodicil:

l. Mimo dar již ustanovený, totiž 80 K a celou mzdu,
obdrží má služebnice N. N., která mne v mé nemoci obsluho—
vala a zbožny'm životem mou zvláštní spokojenost si získala,
ještě 200 K z mé pozůstalosti, tedy dohromady vedle mzdy
280 K.

2. Taktéž budiž vyplaceno z mé pozůstalosti od mych
dědiců mému starému, věrnému služebníku N. N. rovni—ž201! l\'
vedle odkazu již učiněného.

Ústavu hluchoněmych v Kr. llr. odkazuji IGO l\'.
4.. Školsky'm sestrám v Kr. lll'. rovněž 10“ K.
5. Na dostavění velechrámu sv. Víta v Praze 51n) l\'.

V R., dne 30. června IQD—'t.
Jan Krcmláček,

Augustin Michálek, statkář v . . . . . . . .
jako svědek poslední vůle.

Valentin Mazač,
jako svědek poslední vůle.

Konrád Pospíšil,
jako svědek poslední vůle.

L. S.

Pečeť k závěti neb kodicilu není nutná.

»Chce-li kdo poslední pořízení své zrušiti, nového nu—
učiniv, nechat je výslovně bud ústně nclm písemně odvolá,
anebo spis zmaříc (% 7l7.)

Poučení jedenácté.
Poslední požehnání a. slova na rozloučenou.

Slova na rozloučenou umírajícího otce nebo matky.

lx'dyž patriarcha Isák sestaral a oslepl a si pi'edstavil. že
už brzo může zemřiti, chtěl požehnati svému prvorozenému
synu Esauovi. Avšak návodem matčiným jeho mladší syn
Jakob vydával se za Esaua a tak obdržel požehnání otcovo.
Když stařičký otec se dověděl, že byl oklamán, rozhorlil se
sice nad onou lstí, ale připsal to obzvláštní prozřetelnosti Boží
& podrobil se vůli Nejvyššího. Požehnal sice také ještě svému
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staršímu synu, ale přední požehnání, jež dal mladšímu synu,
nechtěl již odvolati. Povolal Jakoba podruhé k sobě, dal mu
vážné a užitečné naučení, aby nic nečinil, co by ho odvedlo
od služby pravého Boha, a když mu opět požehnal," propustil
ho, aby odešel před rozhněvaným bratrem k strýci |.ábanovi.

.lako Isák má každý umírající otec, každá umírající matka
povolali své dítky k svému smrtelnému loži, aby ještě jednou
napomenul, by stále Boha milovaly a jemu sloužily, bližnímu
dobře činily, v míru vespolek žily a na rodiče své zemřelé
stále v modlitbách pamatovaly; potom mají umírající rodiče
ještě jednou dítkám svým požehnati. Proč mají umírající ro—
(liče své dítky napominati a jim požehnati?

1. Proto, poněvadž i v tom Ježíš, náš Mistr a Pán, pří—
kladem svým nás k tomu vybízí. Když podobně Pán Ježíš do
smrtelného bojc kráčel, pravil k svým miláčkům: „»Synáčkové,
ještě maličko jsem s vámi. Kam já jdu, vy nemůžete přijíti.
'l'ak i vám nyní pravím: Přikázání nové dávám vám, abyste
se milovali vespolek, jakož já jsem miloval vás.: (Jan I3, 33.)
Brzy na to pozdvihl očí svých k nebi a řekl: »Otče svatý, za
chovcj je, kteréž jsi mi dal, ve jménu svém, aby byli jedno
jako i my... Neprosímť, abys je vzal se světa, ale abys je za
choval od zlého. Posvětiž jich v pravdě své.c (Jan 17, 11—17.)
A nepožehnal Kristus, prve než vstoupil na nebesa, svých apo
štolů? Z toho se učíme, abychom i my za své drahé před
svým konáním nábožně se modlili, jim spasitelná napomenutí
dali, jim požehnali. Jsme povinni tak činiti dále proto, že

2. poslední s10va umírajícího hluboko do srdce vnikají,
vůli mocně před zlem chrání a k dobrému pobádají, a poně
vadž též déle v paměti trvají; častěji na ně ti, kteří při umí—
rajícím přítomni byli a ho slyšeli, vzpomínají a právě tím se
upomínají, aby věrně plnili, co z úst umírajícího slyšeli & co
konati přislíbili. Poněvadž na požehnání rodičů zvláštní po—
žehnání Boží spočívá, proto toto požehnání právě tak dušev-_
nímu jako tělesnému blahu dítek jest Spasitelné a užitečné.
Bůh sám praví: »Požehnání otcovo staví dětem domy, ale
kletba matčina boří je.: (Sir. 3, 5—11.) Jak písmo sv. tak
i denní zkušenost dává nám dost důkazů, že dítky, s nimiž
bylo požehnání rodičů, požehnány byly též od Boha zvláštním
způsobem. »

Když jsi tedy už přijal svátost umírajících a také časné
věci jsi uspořádal, povolej všechny děti své k smrtelnému
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lůžku, napomeň je v dobru a požehnej jim. Co se tyce na
učení, jež má dáti umírající otec nebo matka svým dětem,
mohl bys týmiž slovy mluviti, jež pronesl před smrtí svou
stary Tobiáš k svému synu. Písmo sv. vypravuje o tomto
bohabojném otci takto: »Protož když Tobiáš nadál se, že jeho
modlitba jest vyslyšena, aby umřel, povolal k sobě Tobiáše,
syna svého a řekl jemu: Slyš, synu můj, slova úst mých a je
v srdci svém jako základ založ. Když vezme Bůh duši mou,
pochovej tělo mé; a v poctivostí míti budeš matku svou po
všecky dny života jejího; nebot pomněti máš, jaká a jak ve
liká nebezpečenství trpěla pro tebe v životě svém. A když
i ona doplní čas života svého, pochovej ji podle mne.. Po
všecky 'pak dny života svého v paměti měj Boha; a varuj se,
abys nikdy nesvolil k hříchu a abys neopouštěl přikázání Pána
Boha našeho. Ze statku svého dávej almužnu a neodvracej
tváři své od' žádného chudého; nebo tak bude, že ani od tebe
nebude odvrácena tvář Páně. Kterak budeš moci, tak buď
milosrdny'. Budeš-li míti mnoho, dávej mnoho, jestliže málo
míti budeš, také i z mála rád udělovati hled'. Odplatu zajisté
dobrou skládáš sobě ke dni potřeby. Nebo almužna od všeli
kého hříchu i od smrti vysvobozuje & nedopouští duši jíti do

' temnosti. Doufání veliké bude almužna před nejvyšším Bohem
všechněm, kteříž ji dávají. Vystříhej se pilně, synu můj, všeli
kého smilstva a kromě manželky své nikdy se ned0pouštěj
poznati hříchu. Py'še nikdy ned0pouštěj, aby panovala v tvé
myslí aneb v tvém slovu; nebtě v ní počátek vzalo všeliké
zahynutí. Kdožbykoli tobě něco dělal, hned zaplat mzdu jemu
a mzda dělníka tvého ať nikoli nezůstává u tebe. Čeho ne
chceš, aby od jiného dálo se tobě, hleď abys ty nikdy jinému
nečinil. Chléb svůj s laěnymi i chudými jez a z oděvu svého
nahé přikry'vej. Chléb svůj i víno své nad pohřbem spravedli
vého ustanov a nejez ho ani nepij s hříšníky. Rady vždycky
u 'moudrého hledej. Všelikého času dobrořeě Bohu a pros od
něho, aby cesty tvé zpravoval a všecky rady tvé ať v něm
zůstávají. Neboj se, synu můj, chudy sice život vedeme, ale
mnoho dobrého míti budeme, jestliže se báti budeme Boha a
jestliže odstoupíme od všelikého hříchu a budeme-li dobře
činiti; (Tob. &, 1—23.)

Toto naučení můžeš na svém smrtelném lůžku dětem
předčítati nebo dáti přečísti s napomenutím: »Plňte tato svatá
slova, mé děti! Buďte ujištěny, že pak budete vždy plny slad
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kého pokoje, že budete svatě na zemi žíti a tam na věčnosti,
kde, doufám, že vás všecky u Otce nebeského Opět spatřím,
dá vám Bůh za věrné plnění těchto naučení věčnou radost.
Proto, milé dítky, prosím vás ještě jednou, varujte se vždy
hříchů a především pečujte o svou duševní spásu! Nebuďte
malomyslně, když Bůh na vás sešle útrapy, neb cny slouží
k vašemu nejvyššímu dobru; odevzdejte se vždy do vůle Boží!
Buďte vždy uctivé ke kněžím a štědré k chudým! Ach, prosím
vás, varujte se vždy špatné společnosti! Přislíbte mi, že řádně
a často svaté svátosti budete příjímati a nikdy nezameškáte
slyšení slova Božího! Slihte mi, že po všecky dny svého života

_budete uctívati Pannu Marii, mou a svou mocnou a dobrotivou
ochránkyní a že se pomodlíte nejméně denně jednou »Zdrávas
Maria: k poctě jejího svatého, neposkvrněného srdce. A nyní
žijte stále šťastně a spokojeně, Bůh ochraňuj vás, nejmilejší
dítky, na všech vašich cestách! On bude budoucně vaším
laskavým Otcem, vaším ochráncem, vaším utěšitelem, vaším
pomocníkem! Žehnej vás všemohoucí Bůh Otec, Syn, Duch
svatý. Požehnání jediného Boha sestup na vás a zůstaň vždycky
s vámi! Amen.< Při těchto posledních slovech »Všemohoucí
Bůh žehnej atdx, jichž nábožným vyslovením umírající otec
neb umírající matka dětem poslední požehnání udílí, dítky
mají pokleknouti a od umírajícího otce nebo matky znamením
sv.. kříže mají byti poznamenány. »! když otec je chudý,: píše
sv. Ambrož, »a nemůže dětem nadbytek statků zanechati, jest
přece jeho požehnání bohatým dědictvím pro jeho děti, aby
tímto požehnáním přijaly statky posvěcení a oblažení; neboť
daleko více jest míti požehnání a byti blaženym, než by'ti
bohaty'm.: Proto zbožní rodiče vždycky pomyšleli na to, aby
své dítky tímto požehnáním oblažili.

Příklady.
1. Mathatiáš, který zpěčoval se obětovati dle rozkazu krále

Antiocha pohansky'm bůžkům, aby unikl hněvu královskému,

uprchl se svymi syny a s částí národa na poušť. Když se při—b ížil den jeho smrti, povolal k sobě syna svého .ludu Macha
bejského a celou rodinu svoji a pravil k nim: »Nyní všude
vítězí pycha s tyranstvím a na místě posvátném, v chrámu
našem, panuje zpustošení a zuřivost. Bůh konečně seslal na
svůj lid všecky tresty. Vy, mé milé dítky, musíte ruku Všemo—
houcího zadržeti. Chvějte se před ním, chcete-li, aby vaši ne
přátelé před vámi se chvěli. Hajte jeho chrámu a jeho zákona,
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i kdyby vás to mělo státi život. Neboť co jest pomíjející život
proti věčné slávě? Nebojte se lidi bezbožných! Dnes jsou a
zítra již jich nebude. Odcházím s tou útěchou se světa, že
jsem vám nikdy nedal špatných příkladů a vás vidím v doko—
nalé svornosti. Hleďte jen, aby tato Svornost po celý váš život
stále trvalaa Když synům svým ještě více pověděl, co o tehdejší
době platilo, požehnal jim a brzy na to tiše skonal.

\ 2. Jak dojemná jsou poslední slova, jež matka sv. Augu—
stina, sv. Monika, krátce před svým skonáním k synu svému
pronesla. V tklivé řeči pravila mezi jiným: » . . . . .Je to něco
tak sladkého Boha z celé duše milovati, jeho samotného milo—
vati, jemu zcela se odevzdati, tak že nemohu to pochopiti, že
by ti lidé, kteří jednou ho milovali, mohli ustati ho milovati.
Přiznej se mi, můj synu, neboli ty znáš přátelství á přátele
tohoto světa ze zkušenosti, přiznej se mi, že vnitřní útěcha,
když víme, že od Boha jsme milování, daleko překonává radost,
že jsme od nějakého tvora milování . . . . Proč zcela se ne—
přidáme k Bohu, který se nikdy nemění, který nemá konce,
který ve všech našich potřebách nám pomahá, který všechna
naše přání vyplňuje, který nás svými statky zahrnuje? Vidím
tě řadu let v milosti Boží utvrzeného. Nežila jsem již dosti
dlouho, když ty mne už nepotřebuješ? Nechej mne tedy Boha
prositi, aby mne z tohoto světa vzal, a spoj svou modlitbu
s mou, abych dosáhla odpuštění svých hříchů.: Sv. Augustin
při tom v slzách se rozplýval; pln uctivosti alásky poslouchal
všecka slova matčina tak, jako kdyby byl v nejútlejším mládí.
Kde bude míti hrob svůj, to bylo sv. Monice zcela lhostejno:
»Zde 'v tomto městě končí se moji dnové,< pravila k svému
synu, »zde zůstaniž i mé tělo. Ale na duši mou pamatuj, až
budeš státi u oltáře Pána. llej mi ten důkaz vděčnosti na
každém místě, kde budeš žítim Po slovech těch vzlétla duše
jeji k nebesům.

3. Když sv. Klotilda, královna ve Francii, cítila, že smrt
se blíží, povolala k sobě své dva syny (lildeberta a lx'lotara
a napomínala je s mateřskou něžností, aby Bohu sloužili, jeho
přikázání zachovávali, církve svaté hájili, chudé těšili a podpo
rovali, sebe bratrsky milovali a mír neporušený zachovávali.
Potom dala jim své požehnání apředpovědělajim mnoho, jako
patriarcha Jakob, co je mělo potkati.

4. Sv. Paulus, biskup z Leonu, města vAnglii, shromáždil,
když vnuknutím seznal poslední den svého života, právě tak
jako jeho Pán a Mistr, své podřízené a dal jim jak spasitelná
naučení tak své požehnání. Pravil: »Mojeděťátka, hodina mého
odchodu se blíží; víte, jaké příklady života jsem vám ukázal
a jaké články nebeského učení jsem vám dal; čii'ite dle toho
a Bůh míru bude s vámi.: Když toto pověděl, zdvihl ruku, po
žehnal všecky a pravil: »Požehnáni Boha všemohoucího Otce
i Syna i Ducha sv. sestup na vás;c a když všichni odpověděli
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»Amen,< před očima jejich svůj stoletý život zaměnil sživotem
věčným.

5. Také nábožné ženy nápodobily příklad Pána .ležíše.
Sv. Terezie, představená mnoha sester, napomínala je, když
měla umříti, též spasitelnými radami. Podobně činila též zbožná
Angela z Fuligno.

6. Císař Karel povolal k sobě před smrtí svou svého
syna Filipa ll. krále Spanělského, a když mu mnohá spasítelná
naučení udělil, dal mu do ruky žíněné kající roucho s dutkami,
krví zbarvenými, a napomínal ho, abyjich často na sobě užíval.

_ '7. Když právě jmenovaný král Filip II. smrti byl blízek,
dal si právě tak k sobě povolati svého syna a nástupce. na
trůně, Filipa III. limírající vytáhl z malé skřínky krvavé důlky
a žíněné, kající roucho, které, jak dříve bylo připomenuto, od
svého otce obdržel, ukázal je svému synu a pravil takto: »Synu
můj! Vidíš ve svém životě naposled svého otce. Dej llůh, aby—
chom se opět shledali v nebesích. Přijmi jako památku tuto
zástavu (při tom mu podal důtky a kající roucho). Nelekej se
toho, ale rozpomeí'i se při pohledu na toto roucho, že králové
začasto při svých purpurových oděvech též žíněné roucho no
sívali. Zde viz znamení krve, již já a tvůj děd Karel V.,zbožné
paměti, tyto důtky jsme zbarvili. Bůh i tobě velice milostiv
bude, aby tě povznesl na onen stupeň dočasného panství, na
kterém já jsem ti příkladem zářil. Ale prosím tě azapřísahám
tě, až slavným budeš, abys nikdy nezapomněl na smrtelné lůžko
svého otce; neboť tu končí, jak vidíš, všechna nádhera, při
smrti mizí vyvýšenost knížat.a Když to pověděl, udělil mu své
otcovské požehnání, které zarmoucený princ na kolenou a
slzy prolévaje přijal. Král pak uchýlil se zcela k Bohu a brzy
na to šťastně skonal.

Jak se mají dítky u smrtelného lůžka rodičů svých chovati.

Mladý 'l'obiaiš pí-ijal spasítelná naučení a napomenutí svého
umírajícího otce ochotně a pravil: »Všecko, co jsi mi přikázal,
učiním, otěelc ('l'ob. 5, ].) A hodny' syn také dostál svému
slovu; proto též Bůh hojně mu žehnal. Tobiáš dostal ctnostnou
a bohatou manželku, živ byl 90 let a viděl k své převoliké ra—
dosti děti dítek svých až do pátého pokolení. Kéž by tohoto
hodného syna všichni synové a dcery napodobovali a při smrti
svých rodičů právě tak mluvili jako mladý 'l'obiaš! — Když
tedy přijal's poslední napomenutí umírajícího otce nebo matky
a obdržel's otcovské požehnání, o které vždy di'íve máš poprositi,
polib vděčně tu žehnající ruku a řekni: »Předrahy' otče (matko !)
Tisíceronásobny' dik za převelikou lásku, dobrotu a něžnou
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péči, kterou jste o mne vždy měl (měla)! Tisícerý dík za kře
sťanské .rychování, dobrá napomenutí, za všechny spasitelně
tresty, za všechna dobrodiní, jež jsem od vás obdržel. liéž vše
mohoucí Bůh, jenž dobré hojně odměňuje, vám vše mnohoná
sobně odplatí! Pokorně vás prosím, Odpusťtemi všechen zármutek,
jež jsem vám způsobil; upřímně a opravdu vám slibuji, že
vždy na vaše drahá slova budu pamatovati a snažiti se,
abych ctnostně, bohumile žil, slibuji vám, že v modlitbách
svých nikdy na vás nezapomenu.: Tak a podobně mluv k umí
rajícímu otci (matce) a snaž se, co jsi přislíbil, také vyplniti.
Obzvláště dítky mají se starati, aby vždy byly u umírajících
svých rodičů, je těšily a jim potřebné občerstvení podávaly. Tato
dětinná láska, již dítky s něžnou péčí nemocným rodičům pro—
kazují, jest Bohu velmi milá a bývá od něho často již zde
na zemi s bohatým požehnáním odměněna, jak lze poznati
z tohoto příkladu.

Příklad.

.leden duchovní z Wirtembersku vypravuje: .leden zdejší
měšťan schudl po smrti své ženy tak, že jeho děti, dva synové
a dcera, připadly veřejné péči. Byly dány na stravu u různých
měšťanů, zatím cojejich otec jinde hledal si živobytí. Po nějaké
době přišel zcela zanedbaný, rozedraný a plný hmyzu domů.
Ale děti nestyděly se za svého otce, jímž každy' pohrdal; oči—
stily ho od nečistoty a pečovaly o něho když ležel nemocen
v nemocnici, až do jeho smrti. Později se těmto třem dětem
nad očekávání vedlo dobře. .leden syn vyučil se mlynářství,
šťastně se oženil, ačkoliv sám byl chudý, tak že mohl koupiti
mlýn, který však s velikým ziskein prodal a tak též učinil
s druhým mlýuem, tak že se stal velice zámožným mlynářem
v blízké vesnici a všeobecně byl vážen. Druhý syn byl zá—
možným pekařem v sousedním městě a podniky jeho skoro
vždy šťastně se končily. Dcera provdala se za zámožného
koláře vzdejší vesnici, řádného a poctivého muže, stala se
matkou dvanácti dítek, z nichž pět žije a všechny jsou dobře
opatřeny. Zemřela před několika lety v živé víře ve svého
Vykupitele.

Slova na rozloučenou umírajícího manžeta (manželky).

»Moje drahá! Cítím se už velice sláb, brzy tě musím
Opustiti. Bůh tak chce; on ví, co jest pro tebe a pro mne
nejlepší. Staň se vůle jeho! Byla jsi vždy věrnou družkou
mého života, vždy upřímně jsi měla účast na mých strastech
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a radostech, tý mne také nýní neopustíš, kdy mi nastává těžký
boj. () prosím tě, chraň mne svou modlitbou &pomoz mi bojo—
vati uchylujíc se v mém jménu k Ježíši, Marii a k sv. Josefu.
Byla jsi vždy ke mně tak dobrá, tisícerý dík za tvou velikou
lásku & něžnost, kéž ti Bůh za to hojně zde na zemi i tam
na nebesích požehná. Vím, že tvé dobré srdce často jsem
zannoutil svou prudkostí, nerozvážlivostí a podezříváním: věř
mi, velice toho lítuji, odpusť miazapomeň na všecka bezpráví,
jež jsem ti způsobil. Též ja ti vše promíjím. Všemožně starej
se o naše dítky a výchovej je v řádné křesťany. Napomínej je
stále k dobrému, netrp jim špatných společností, modlívej se
s nimi a horlivě je pobadej, aby rády poslouchalý slova Boží
a často přijímaly sv. svátosti? lud jim sama vzorem- pravé
zbožnosti! () zajisté, budete-li Boha milovati a jemu věrně
sloužiti, všichni jednou se shledáme tam v nebi -u dobrotivého
()tce. Nebuď tedy malomyslná a neboj se, až mne Pánztohoto
světa odvolá. Smířen jsa s Bohem sv. svátostí musím ijá, jako
Pán Ježíš krátce před svou smrtí, říci: ».ldu k Otcilc Hleď,
tento Otec bude nyní tvým Otcem a našich dětí; On bude vás
težsiti, síliti a žehnati. Zůstaňte mu jen vždy věrni a nemusíte
se ničeho báti. A nyní požehnej a od zlého ostříhej tebe a
dítky mé Otec nebeský, který vás zajisté nikdy neopustí a nás
jednou zase Spojí!

Není sice nutno upozorniti na to, že je pro manželku
(nebo manžela) přísnou povinností, aby o nemocného manžela
vší láskou a obětavostí pečovala; nebot oba již u oltáře lásku
a věrnost si navzájem slíbili, že se neopustí i když Bůh strasti
na ně nešlo. Protož manžele nezapomínejte jeden na druhého
v nemoci. Pomáhejte se živiti, ochraňujte, těšte se a pomáhejte
si vespolek; to je Bohu mile a vám užitečné.

Příklad.
Ve vesnici pět mil od Altony vzdálené žil chudý obuvník,

jehož ženapo těžké nemoci sve zrak docela ztratila. Jiní chudí
lide, zvláště na venkově, rozmýšlejí se často dlouho, dříve než
jdou k řádnému lékaři, ježto bojí se útratapomáhají si raději
špatnými domácími prostředky. .-'\le obuvnik ten nešetřil
ničeho, aby své ženě opet bývalý zrak zjednal. Již po dva až
tři roky mnoho prostředků použil, ale vše marně. Konečne
slyšel o jednom zkušeném očním lékaři, který bydlel v Altoně.
Ihned dal se za špatného počasí na cestu a vedl svou slepou
ženu celých pět mil, aby také u onoho lékaře o pomoc se
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pokusil. Lékař slíbil pomoci, avšak žádal za léčení dvacet pět
tolarů. To byla pro něho veliká suma. .liný muž dal by se
tímto požadavkem odslrašíti, ale dobrý obuvník nedal se-lím
svésti, nýbrž zůstal pevně při svém předsevzetí. Vrátil se sám
domů, prodal svou jedinou krávu, která byla téměř jeho celým
jměním a celou domácnost skoro živila, tu prodal z lásky
k své manželce, přinesl peníze s radostí lékaři a po několika
nedělích zpět přiváděl svou ženu ozdravělou do své chýše.

(Příklady řeči na rozloučenou umírajících manželů lze
nalézti v následujícím 12. poučení č. 5. a v »'/,rcad|e nemocných:
5. »Nemocní manželéa)

Slova umírajícího dítěte na rozloučenou k rodičům
a sourozencům.

Předobří rodiče! Je mi nemožno opustiti tento svět,
abych vám dříve srdečně nepoděkoval ještě jednou za nesčíslná
dobrodiní, jimiž jste mne až zahrnovali. Ano, moji nejdražší,
srdečně děkuji vám za všechna namahání a péči, již jsteomne
měli. Srdečně děkuji vám za křesťanské vychování, které jste
mi dali, za mnohá spasitelná napomenutí, jimiž jste mne učili
Boha milovati a hříchů se báti. Jste zarmouceni, že tak záhy
musím zemřítí: ovšem tolik námah a nákladů'jste na mne
vynaložili a nyní máte mne ztratiti, mne, podporu svého stáří;
avšak důvěřujte jen nejvýš moudrému a dobrotivému (,)tci
v nebesích; On ví nejlépe, co pro vás a pro mne jest pru
Spěšné! Nereptejme tedy proti jeho otcovském rozkazu, ale po
drobme se pokorně jeho moudrému řízení! Ač smrtí ()(l
vás budu odloučeno, přece na vás v nebi nezapomenu a ne—
ustále budu u trůnu Božího za vás orodovati, aby vás, drazí
rodiče, kteří jste mne jemu před jedovatým dechem hříchů
věrně Opatrovali, aby vás stále svým požehnáním oblažoval.
Kéž vás Bůh ještě dlouho k blahu mých ostatních sourozenců
na živu zachová! A nyní, předrazí rodiče, dovolte mi ještě
jednou s dělínnou uctivostí polibiti ty drahé ruce, které mně
tolik dobrého uštědřily. Ještě za jedno vás prosím, abyste totiž
nebyli smutni příliš nad mým odchodem ze země na nebesa,
vždyť odcházím k nebeskému Otci, odcházím do nebeského
ráje, abych se tam těšilo věčným, nezkaleným radostem. Tam
se opět sejdeme & nikdy už se nerozloučime!
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Pojďte sem ke mně, moji milí bratři a sestry; vždy jsme
se něžně milovali. Rád bych vám, poněvadž vás miluji, ještě
několik slov před svou smrtí k srdci promluvil. Snažte se
býti vždy zbožnymi a ctnostnymi lidmi. Nezapomeňte nikdy na
Boha a jeho svatá přikázaní! Střezte se světa a jeho bídných
radostí. Plané radosti tohoto světa brzy utekou a nezanechá
vají v srdci ničeho než žel a bolest. Zde na světě musí člověk
už často velice pykati, žije-li lehkomyslně a hříšně. Nic nás
na smrtelné posteli tak velice netěší jako dobré skutky, jež
jsme vykonali; ale nic nám nepůsobí tak velikou úzkost a hrůzu
jako hříchy, jimiž jsme Boha urazili. Také, vám, moji milí, buď
dříve nebo později udeří poslední hodina; za mnou půjdete na
veliké cestě, jež vede k věčnosti. Protož snažte se vždy žití
ctnostně, abychom tam nad hvězdami se shledali a už nikdy
nerozloučili'! Dopřejte mi ještě dvě prosby a slibte mi, že je
vyplníte. První prosba jest: Plňte svědomitě čtvrté Boží přiká—
zaní; ctěte vždy dobrotivého otce i matinku, nikdy jich ne
zarmuťte, vždy je mějte při sobě, podporujte je vždy dle sil
svych, d0přejte jim spokojeného večera života! Víte zajisté, že
děti nevděčné, nemilující svých rodičů, ztrácejí Boží požehnání.
Za druhé vás prosím, nezapomeňte na mne, ny'brž často si na
mně vzpomeňte ve svých modlitbách a při oběti mše svaté; za
to i já budu na vás pamatovati u trůnu Božího. A nyní žijte
blaze a podejte mi na znamení, že chceme své sliby navzájem
také plniti, své ruce! A nyní požehnej vás dobrotivý Otec
v nebesích; jeho sv. anděl ochraňuj vás! Na shledanou jednou
v nebi !

Příklad.

Sv. Alois psal několik dní před svou smrtí své matce
mezi jinym tato slova na rozloučenou:

».... Moje prsa jsou velmi slabá a horečka má tak
prudká, že brzy odejdu do objetí svého nebeského Otce, u něhož
doufám, že najdu pevný a věčný klid. Chce—liláska, abychom
se dle předpisu sv. Pavla radovali s radujícími, musíte se, má
osvícená máti, mnoho radovati, uslyšíte—li,jakou radostí jsem
naplněn, blízek jsa té chvíle, kdy mám odejíti v ty kraje,
v nichž se nemusíme už báti, že Boha svého ztratíme. Nemohu
se ani dobře sebrati, mysle na nezměrnou dobrotu Boží a ne
chápu, jak to může býti, aby mně Bůh po tak krátké práci
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věčný klid pi'ipravil, že by byl hotov seslati mi odměnu, kterou
jsem tak špatně si zasloužil, a aby slgáim, jichž ne mnoho
jsem prolil, tak veliké ovoce přislíbil. (), pupřejte mi, abych
poznal to nejvyšší dobro, Boha svého, přejte mi umříti. No
přála byste mi, drahá máti, umřiti, budete—lioplakávati jako
mrtvého toho, který bude žíti v Bohu a tam nahoře bude vám
užitečnější, než by mohl býti zde na světě. Neoplakávejte smrtí
mé, nebot odloučení naše nebude veliké; brzyse shledáme
v nebesích, kde spojeni jsouce s pravzorem své'spásy, v ne
konečných slastech budeme žíti, Boha svého chváliti a věčně
jeho smilování Opěvati. Nebudeme-li na to hleděti zrakem
tělesným, nýbrž zrakem víry, oba rádi se podrobíme jeho vůli,
a rádi mu vrátíme to, co mu náleží, totiž duše svě. Sděluji
vám tím raději tyto své pocity, poněvadž nevím, čím bych vám
lépe ukázati mohl něžnou lásku a úctu, jimiž syn své matce
jest povinen. Končím, opakuje pokorně prosbu, abyste své po
želmání udělila

svému nejposlušnějšímu synu
' Aloisovix

Poučení dvanácté.
Smrtelné Iužko.

Milý nemocný! Zajisté, že si přeješ šťastné smrti. Abych
ti však v tom byl nápomocen, chci tě poněkud poučiti o tom,
jak se v posledních hodinách zachovati máš. llposlechl-lis
všeho, co až dosud ve »Škole nemocnýchc řečeno bylo, pak
nemáš, není—lijiž zcela žádné naděje na uzdravení, nic. jiného
činiti, než se ke svatbě nebeské připravovati, abys slavnostně
odděn vstoupiti mohl do domu svého Pána. Abys se na šťastnou
hodinu smrti náležitě připravil, zachovávej tato dvě pravidla:

!. [Ileď, abys srdce své od ])om-ííejz'cžch stat/ců,
tohoto světa odtrhl. l'án Ježíš svým příkladem nás před
chází. Proč dopustil Pán Ježiš tříhodinné zatmění? Cyrasus
praví, že Pán proto tak ráčil nařídili, by ono přebiháui u kříže.
přestalo a povyk okolo utichl, lid aby se rozešel a on aby
mohl v pokoji a tichu k Otci svému se modlili. »Stalo se
tak,: praví Cyrasus, »abychom i my poučeni byli, že máme
při loučení se světem zamilovati sobě samotu a s Bohem se
jedině obírati.< 'l'oto také dotvrzuje sv. Bernard slovy: »Kristus
Pán dopustil proto tříhodinnou tmu, aby nás všecky poučil, že
i my před smrtí svou 3 Otcem nebeským se zabývati a'v po—
slední hodince osamoceni, toho. jedině se přidržovati máme,
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jehož jsme si ze všech vyvolili. .lsa blízek věčnosti, zabývcj
se jen nebeskými věcmi. »Umlkněte,< pravil umíraje jeden
blahoslavený kardinál, »ó, umlkněte o všeliké světské slávě!
Pokládal bych se nyní za mnohem štastnějšího, kdybych byl
býval posledním v některém klášteře, než přioděn purpurem.:
t), mluv i ty podobně! Viz, v co můžeš na světě doufati a
co míti, vše bude pro tebe za krátký čas ztraceno. Miluj
tedy, hledej, mysli a mluv jen o tom, co věčně míti můžeš,
totiž o nebi a o Bohu. I chraň se v poslední hodince marných
starostí a řečí. Nepřijímej již žádných světských návštěv, jen
bohabojné lidé, obzvláště tvůj duchovní vůdce nechť se často
k tvému lůžku dostaví, aby tě potěšili a posilnili. .liní lidé
by tě jen znepokojovali.

Příklady.
1. Když Opat Agathon blízek byl smrti, zůstal tři dní a

tří nocí s očima otevřenýma nepohnutě ležeti. Konečně jím
bratří zatřásli, tážíce se ho: »Otče, kde jsi?: A on odpo—
věděl: »Před soudem Božím.: Bratří vyptávali se dále: »A ty
se bojíš?c On odvětil: ».lá jsem se sice snažil, pokud na mne
záleželo, přikázání zachovávati, přece však nevím, líbí-li se
skutky mé Bohu, neboť soudy jeho jsou jiné, než soudy lidí.:
Když se ho ještě dále ptáti chtěli, pravil: »Milí bratři, pro
kažte mi tě lásky a nemluvte na mne více, neboť mám plno
práce.cz Po těch slovech však vypustil duši svou.

2. Sv. Augustin poslední svou nemocí zachvácen prosil
asi deset dní před svým odchodem z tohoto života, aby nikdo
k němu nepřicházel, vyjma v oněch hodinách, kdy lékařové
jej navštěvovali nebo bylo-li mu občerstvení podáváno.

3. Sv. papež Pius V. nedal se ve své poslední nemoci
nikterak k tomu pohnouti, aby se ujal některých světských
záležitostí; ale dal v odpověď: »Mám nyní důležitější záleži
tosti před sebou.:

4. Sv. Alžběta, vdova po knížeti Durynském, poručíla
třetí den před svou smrtí všem, kdož jí navštívili, odejíti a
pravila: »Přeji si býti vnějšího hluku sproštěna, abych mohla
na svého Soudce a na hrozný soud, před kterým za nedlouho
budu státi, pomýšleti.:

2. Oběiuj se zcela Bohu. Sv. Augustin praví, že církev
svatá obětuje Bohu svoji hlavu, t_.j Ježíše Krista a Kristus
že obětuje každého dne své údy, t. j. církev svatou. Jsme-li
tedy údy církve, musíme se každodenně se svou hlavou v oběť
přinášetí. A protože smrt činí podstatu oběti, musíme každo
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denně umírati, když ne skutečně, tedy dle vůle své, přijímajíce
smrt k rozmnožení jeho slávy. A vskutku, jako není nic, čím
by mohl býti Bůh více uctěn než smrtí Syna svého, tak ne—
může nemocný Bohu větší oběti přinésti, než když svou smrt
se smrtí Božského Spasitele spojuje a jí tak přijímá, jako ji
on přijímal. Učiň tedy smrt dobrovolným přijetím jejím smrtí
dobrovolnou, spoj jí se smrtí Boho-člověka, padni v duchu na
kolena svá před trůnem nejvyššího a říkej často z hloubí
srdce svého: »Otče, můj milý Otče, tobě obětují svůj život,
tobě obětuji své bolesti, svou smrt!:

Věz=můj milý nemocný, že takovýmto dobrovolným ode
vzdáním svého života, takovouto dobrovolnou smrtí dáváš na
jevo, že Boha nade všecko miluješ, protože z lásky k němu
všecko, co máš, i to, co máš nejmilejšiho, t. j. život, tak jako
druhdy Abraham lsáka obětuješ. »Kdyby andělé,: praví sv.
Augustin, »lidem něčeho záviděti mohli, bylo by to zajisté to,
že z lásky k Bohu a pro Boha zemříti mohou..

Příklady.
1. Sv. Kateřina z Genuy stižena byla velice bolestnou

nemocí a hrozně muky svíraly panenské její tělo. V předtuše
své blízké smrti modlila se tiše: »Pane, tobě se zcela obětují,
učiň se mnou, jak se tobě líbí.: l)ala si otevříti okna, by
mohla pozorovati oblohu, modlíc se při tom s vroucností:
»Přijď brzo, Stvořitelí, Duše svatý, a navštiv srdce své věrné
služebnice.- Půldruhé hodiny bylo oko její upřeno na oblohu,
obličej její zářil a prozrazoval radost srdce. Konečně zvolala
několikráte po sobě: »Vzhůru, pojďme, pojďme k miláčkovi!
Aj, již ne země, hřích, úzkosti a smrt, ale věčný bude život
v Ježíši Kristu — Ukřižovaném.: .liž nemohla více mluvití,
sbtva dýchala, ale líbezný úsměv rozprostřel se ji na obličeji.
Ukazovala prstem k nebi jakoby chtěla říci: »Nyní jdu k ve—
liké hostině svého Spasitele, kde se zcela na věky se svojí
láskou spojiti mohou.<< A v tom okamžiku rozloučila se duše
s utrápeným tělem, aby v srdci Spasitelově si odpočinula.

2. Zbožný kněz Vavřinec z řádu sv. Benedikta zvolal pří
smrti radostně: »Dvě věci mi ještě zůstaly — tělo mé a duše
má. Obě daruji vám. .ležíši a Maria, vás činím svými hlavními
dědici..

3. Zapad“ ze srdce svého úzkostlívý strach, před
smrtí. Nebuď malomyslným, blíží-lí se víc a více tvá poslední
hodinka, ale spěchej radostně nebeské vlasti vstříc. Jsmet zde
všichni poutníky, kteří na zemi trvalého místa nemaji, ale bu
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doucího hledají. Mělo by nám tedy za těžko býti toto slzavé
údolí opustiti, abychom věčně ve vlasti pravých radostí u svého
Otce, u svého Vykupitele prodlévati mohli? Smrt není nic
jiného než žalářník, který duši z pozemského vězení — těla ——
z tohoto vyhnanství vyvádí &ji až dosud uzavřené brány nebes
otvírá, aby od té chvíle v říši svobody, v patření na Boha,
v shledání se všemi drahými, kteří ji předešli, věčné blaže—
ností požívala? A ty, milý nemocný, měl bys před tímto svým
osvoboditelem, svým vůdcem v lepší svět se báti a se stracho
vati? Kolik mučedníků šlo své smrti radostně vstříc! Věděliť

zajisté, že smrt člověka z mnohých běd a z nebezpečí opět—
ného pádu do hříchu vysvobozuje; věděliť, že smrt, přijímáme-li
ji s odevzdanosti do vůle Boží, nejlepším zadostiučiněním je
za spáchané hříchy a branou do nebe. Ano, oni se i radovali,
vidouce blížiti se hodinku smrti, chtěli podati Ježíši důkaz své
lásky, za to, že on pro ně zemřel, chtěli i oni se jemu v obět'
přinésti, aby svému vznešenému vzoru podobní byli.

Nyní chci jen ještě krásná slova sv. Cypriána uvésti,
která takto zní: »Nemá lásky k Ježíši, kdo se bojí jeho říše!
Což chceme jednati jako služebníci špatní a otroci, kteří jen
s násilím a proti své vůli před pány své vláčení bývjají ? Líbí—lise
nám v zajetí světa tak velice, proč se tak často modlíváme:
»Přijď království tvé ?e Chceme raději na zemi sloužiti než-lí
v nebi kralovati? Buďto musíme víru nebo slova změniti. Ne

věřící a bezbožní nechť se smrtí boji pro hrozná trápení, která
je po tomto životě očekávají. Dobrý křesťan však se smrtí ne—
bojí, on doufá všeho. Pro něho jest smrť životem, líbezným
spánkem, Přechodem do nebeské vlastí, obětí, která jej očistuje
a nebeské blaženosti hodným činí. Svět nás křesťany nenávidí
a my bychom jej měli milovati? Proč nemilujeme raději Ježíše,
který nás miluje a nás volá, aby nám statků udělil? A není-liž
ten život ustavičný boj ? Kdo by neměl toužiti po míru a klidu?
Nejsou—lízde hořkosti se sladkostmí promichány? Dokonale bla
ženými můžeme jen tehdy býti, když z lásky k Ježíši umřeme
a s ním kralovati budeme.

Příklady.
I.lll. Bartoloměj, biskup z Bragy, mluvil velice rád o smrti

a když mu jeden z jeho přátel řekl, že je mu to divné, že přec
velicí světci na př. sv. Hilarion, se před smrtí třásli, tu odpověl:
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»Netoužim po smrti proto, že bych se domníval, že jsem Bohu
dokonale sloužil, nebo, že bych byl nějaké odplaty hoden, ale
všecku svoji naději skládám v zásluhy nejsvětější Krve Pána,
který mně tak velice miloval, že se pro mně na smrt vydal,
jakož i v přímluvu jeho svaté matky a všech svatých. Přeji-lí
si umříti. jest to proto, abych přišel ze světa, kde tak mnoho
zlého jest, a abych všecko opustil, co není Božího a abych
Boha nalezl, aniž bych ho kdy už ztratil. Přeji si také, aby
zemřel ve mně hřích, a abych mohl býti prost bázně, že tak
dobrotivého Boha zase urazím. Když několik dní před svou
smrtí od poslední mše sv, kterou sloužil, kolem jizby svého
přítele I'. Ondřeje kráčel, zaklepal tu a volal dovnitř: »Milý
otce! Přicházím s vámi sdělit své štěstí, nebot myslím, že mi
Bůh konečně popřál, oě jsem ho tak dlouho vroucně prosíval.
Modlete se za mne, nebot mám této pomoci velmi zapotřebis
Zimnice jej přepadla a on po těžkém utrpení, které s nebeskou
trpělivostí snášel, zesnul sladce v Pánu.

2. Sv. Alois měl nevýslovnou radost, když mu bylo zvě—
stováno, že musí zemi-iti. t,)bávaje se, aby tato radost nebyla
Bohu nemilou, ptal se svého zpovědníka kardinála Bellarmina,
je-li dovoleno, by se tak radoval z toho, že se okamžik jeho
smrti přiblížil. .leho moudrý zpovědník odpověděl, aby byl jen
bez starostí, že radost, kterou pociťuje jest chva'litebná, protože
prýští z vroucí touhy požívati nejvyšší dobro. »Ano, těšte se
z toho, že brzy k patření na Boha, kterého milujete, dojdete.c
[ oddal se sv. .-\lois bez nepokoje radosti, kterou nad svou hlí
žící se smrtí pocítil.

3. Sv. Kateřina Sienská velice po smrti toužila, brzy ji
zvala, aby přišla, brzy zaso. upadla do jakés netrpělivosti, že
tak dlouho nepřichází.

!t. Znepokojováno-li svědomí tvé něčim, pros, aby
tě tvůj zpovědník navštívil, a otevři inu srdce své v zkroušené
sv. zpovědi. Tak se svědomí tvé co nejdříve upokojí, neboť ve
svátosti pokání zastupuje kněz misto Boží, jeho slova jsou
slova Kristova, který pravil: »Kdo vás (kněží) slyší, mne slyší.:
Věř pevně výroku kněze a všechna úzkost srdce ti vymizí.
Nemůžeš-Ii se však už zpovídati, opouštějí—li tě síly nebo ne
můžeš-li snad kněze dostati, důvěřuj v zásluhy Ježíše Krista,
vzbuď dokonalou litostá Pán ti bude milostiv. »Tato opravdová
vůle se vyzpovídati, tato žádost po zpovědi spojena s pravou
lítostí přináší tentýž učinek jako žádost křtu, pravi jeden kře
sťanský učitel. Na místě pokání snášej ochotně své bolesti a
smrt, spoj vše se zásluhami Ježíše Krista a obětuj se pak Bohu
jako zadostučim'mí á najdeš milost o Bohu.



Příklady.
1. Bl. Petr Kanisius jsa blízek smrti své, pravil k něko—

lika řeholním bratřím: »Aj, již se stalo, jest čas, abych se
uložil.. V tomto okamžiku zmocnil se ho veliký strach, buďto
jej napadl zlý duch a nebo úzkost smrtelná.. Aby se v boji
tomto posilnil, dal zavolati svého zpovědníka, vykonal svou
poslední zpověď a prosil ho, aby se s představeným kláštera
společně nad ním modlil sedm žalmů kajících, litanie ke všem
svatým a od sv. církve předepsané. modlitby za umírající.
Sotva byly modlitby u konce, zmizel zmatek a pokoj navrátil
se opět v jeho duši. Nedlouho potom s křížem, který vroucně
líbal, v jedné. ruce a s hořící svící, znamením sv. víry, v druhé
ruce tiše a nepozorovaně vypustil ducha svého za hojných slz
a modliteb svých bratří.

2. Sv. Marie Magdaleny z Pazzis zmocnila se na sklonku
jejího života veliká bázeň, zdali její zjevení, kterými ji Bůh
omilostnil, nebyla podvod zlého ducha. Odhalila tuto pochyb—
nost svému zpovědníkovi, který jiodpověděl: »Byla-li jsi vždycky
poslušna, pak věz, že :to podvod nebyl.: Odpověděla: »Nemohu
si vzpomenouti, že bych byla něco bez poslušnosti vykonala.:

Stará jedna matička byla blízka smrti. .leji zpovědník
stál při ní, aby ji radostí nebeskou, které se jí brzy dostane,
potěšoval. Umírající byla zcela odevzdána, nebála se kroku do
věčnosti, nebot Boha vždy milovala a věrně jemu sloužila.
»Jen jedno mi ještě leží na srdci,a pravila ve vší své prostotě.
»Ach, milý otče, až se v nebi před svým Bohem objevím, co
pak mám já prostinké stvoření říci? Nenaleznu žádných slovh
„0 dítě me,“ pravil zpovědník, který byl sice velice učený,
ale při tom také [rostičký a svatý muž, »buď úplně bez sta—
rosti! Až se v nebi objevíš, rci jen: »Pochválen buď Pán Ježíš
Kristus: & uvidíš, že celé nebo ti odpoví: »Na věky! Na věky!
Na věkyh

5. Normu! sc, musíš-li snad v brzku svoje drahé, man
želku, děti a přátele, kteří srdci tvému velice drahými jsou,
npustiti. Ponechej je jen na starosti Bohu nejvýš dobrotivému,
on se o ně nejlépe postará. Kdyby tu bylo tebe pro blaho
jejich třeba, pak by tě Pán ze středu jejich jistě k sobě ne—
volal. Nech Boha činiti, jak on chce; zajisté, že povede tvoje
příbuzné po takové cestě, po které k časné i věčné blaženosti
jistě dospějí, budou-li jen jeho vedení dbáti. A aby tohoto
vedení následovali, k tomu můžeš jim po své smrti více po
máhati než-ve svém životě, prose totiž za ně neustále utrůnu
Božího.

12



Příklady.
1. Jeden mladý měšťan a manžel žilv nejkrásnější shodě

se svojí manželkou a svýma dvěma ilčlmzi. Čtyři roky po
sňatku však onemocněl. Zákeřnická nemoc přivedla ho na
pokraj hrobu. Bolesti svě snášel spříkladnou trpělivostí děkuje
za ně Bohu. Smrti pohlížel 's důvěrou vstříc a když mu kněz
večer před jeho smrtí k jeho přání modlitby předříkával, tu
pojednou obrátil se ku své mladé plnčící choti, řka' »Milá
Aninko! Jak vidíš, musím tě co nevidět Opustiti, než Bůh tak
chce. Děkuji ti za všechnu péči a lásku a prosím tě, odpusť mi,
jestli jsem tě někdy zarmoutil. 'l'am nahoře se budu za tebe
modliti; i ty se zde na zemi za mne modli. S bolestí však
opouštím naše milované dítky. Buď jim nyní otcem i matkou
zároveň, Bůh bude tvým pomocníkem, on ncOpustí ubohou
vdovu a malé sirotečky. Ano, Bůh tě bude těšiti a ti žehnnti,
tobě i našim dětem.c Na to požehnal stydnoucí již rnkon obě
dítky a tiše vypustil ducha svého.

2. Když sv. Eduard, král anglický, na smrtelném lůžku
ležel a královnu viděl, ana v slzách rozplývá, pravil k ní:
»Neplačiž, já nezemru, ale živ budu, nebot mám naději, že
z tohoto údolí smrti do života přejdu, abych tam požíval bla
ženosti svatých.:

3. Umírající biskup Prosper pravil ke svým kněžím i ji—
ným lidem, kteří se kolem jeho lůžka shromáždili: »Nejnnlejší,
vidím jaký zármutek vás naplňuje, že se konec mého života
blíží. Nedivím se tomu, neboť vím, jak just milujícím rozchod
těžký. Tato touha trvati pospolu pochází z lásky. Ale musíme
se přemáhati a pozůstalí musí věřiti, že lepe jest mi odejítí,
než-li zůstati. Co se' mne týče, přeji si býti rozdělen a spojen
s Kristem. Tot jest můj cíl, k němu-,': spěchám a k němuž
směřovala všecka přání má. Doufám však tak od vás odejíti,
abyste tím neutrpěli Žádlé škody; neboť domnívali—li jste se
až dosud, že vám mohu pomoci, čeho můžete se teprv 2 budou
cnosti nadíti, když budu na blízku nevyčerpatelného zdroje
všeho blaha? Proto setřetež již slzy a neplačte! Považte, že
máte více příčiny se radovati nežli lkáti. Vytrvejte v lásce,
ke které jsem vás vždy nabádal a zachovnvejte přikázáníc Po
této rozmluvě požehnal přítomným, pak pozdvth zraky i ruce
své k nebesům, jeho obličej podívuhodnč zazářil a s tichnu
modlitbou na rtech odevzdal svou duši Stvořiteli.

6. Nebuď nikdy malomyslným pro veliké a mnohé
hříchy, neznepokojuj se myšlenkou, jak se ti asi po smrti
před soudnou stolicí Boží povede, nebudeš—li snad zavržen atd.
Milý nemocný, při takových myšlenkách pohlédní jen na kají—
ciho lotra na kříži. Viz, byl velikým zločincem, nesčíslnýnii
hříchy byla duše jeho obtížena, v posledním okamžiku se obrací
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k Ježíši, lituje svých hříchů. lioufaje v oběť, kterou Božský
Vykupitcl za hříchy jeho i za hříchy celého světa Otci přinesl,
volá: »l'ane, rozpomeň se na mne, až budeš ve svém krá
lovství !<<A Ježíš odpovídá: ».leště dnes budeš se mnou v ráji..:
Tento hříšník neprosil Pána za zmírnění svých utrpení, ne za
vysvobození z muk kříže, nýbrž i k druhému lotru dí: »l'roč
se rouháš ncvinněmu? My zajisté. trpímc, co jsme zasloužililc
Ncprosil za. dlouhý život., odevzdal se svému osudu, odevzdal
se vůli lšoží a s důvěrou v zásluhy Ježíšovy loučí se s tímto
světem, proto praví k němu Pán: ».leště dnes budeš semnou
v ráji le

() nemocný, čii'i i ty podobně! llůvěřuj v Boha! Důvěřuj
v zásluhy Ježíše Krista! Odevzdej se úplně milosrdenství Božímu
a nežádej si ničeho více, než aby se na tobě naplnila nejsvě
tější vůtle l'loží. Takovým způsobem zabezpečuješ si nebe, neboť
jest zcela nemožno, aby někdo, kdo s úplnou odevzdaností do
vůle Boží a .=.důvěrou v zásluhy Ježíše Krista z tohoto světa
odchází, nepřišel ihned do nebe. Budjist, že vyvolení Páně
nebyli všichni spravcdliví; také hříšníci přišli do nebe, kteří
se největších zločinů dopustili, ale pokáním sesBohem smířili
a milosti dosáhli. 'l'ys takéjiž složil upřímnou kajícnou zpověď.
'I'akó, tvé hříchy jsou již smyty nejsvětější krví Ježíšovou a jsou
do propasti věčného zapomenutí uvrženy. Ten, jenž omilostnil
kajíciho lotra, ton nezamítne ani tebe. Jen bezbožný nekajícník
má se před čím třásti a soudu Božího se báti. Obrátí-li se
však a činí pokání, puk praví Bůh skrze proroka: »bude žiti —
neumře,“ pak se tako jemu všecky hříchy odpustí, kdyby byly
jako šarlach, zbřlony budou jako sníh a kdyby červeni byly
jako purpur, zbělí jako vlna., neboť nekonečnéjest milosrdenství
Boží a nevyvážítolné jest zadostučinění, které Pán Ježíš na
kříži za celý svět vykonal. Vším právem dí sv. .lan: »Jeho
krev zhlztzujo každý hřích.: () tom často, můj milý nemocn'ý,
nvažuj a každá přílišná bázeň a úzkost zmizí.

l' ři k lad.

Sv. Ambrož. biskup Milánský byl v nemoci své neobyčejně
\'oscl, dodávalo si sám odvahy slovy: »Nebojínl se zcmříti,
vždyt máme tak dolu-oho Pána.:

'7. Věnuj poslední hodiny svého života zvláště
modlitbě. .lcžíš sání předchází svým příkladem, on sám ti
ukazuje, jak se v posledních hodinách teskných chovati máš.
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Představ si ho na hoře Olivetské; obracel se k Bohu, svému
nebeskěmu Otci a modlil se & neustával se modlili, až ]šůh
anděla poslal, který posily dodal trpícímu Bobo—člověku.
Představ si svého Vyku'pitele v zápasu se smrtí a opět. slyšíš
ho modliti se.

Buď jist, milý nemocný křesťane, že budeš-li i ty jako
Kristus s důvěrou & ustavičně se modliti, že i tobč sešle Otec
nebeský potěchu a posílen shůry budeš s Ježíšem říkati: Otče,
buď vůle tvá. S důvěrou v Boží milosrdenství radostně zvoláš

v hodincc své poslední: Otče, nejmilejší Otče, v ruce tvě po—
roučíin ducha svého.

C0 a jak se máš modliti, bylo ti již nahoře pověděno.
_Vysíleijen často kratičké pokorně modlitbičky, krátké, zkrou
šcné vzdechy k Bohu svému! Dej si předčítati častěji něco
z utrpení Ježíšova nebo nechť se s tebou modlí někdo litanie
atd., aniž by tě však příliš namáhal.

Příklady.
1. Když Mojžíš stanul na vrchu hory, odkud zomi zaslí

benou viděti mohl, často zavzdychl na svatou zemi pohlížeje,
kterou si tak přál viděti, do níž však aby vešel, Bůh mu ne
d0přál. ()bjal velekněze a vůdce vojska Josna, zvedl ruce k nebi
a modle se zemřel. Modlitba, pohled k llohu, to bylo to poslední,
co Mojžíš udělal.

2. Krátce před svou smrtí prosil sv. poustevník Pavel
sv. Antonína, který k němu na návštěvu přišel, aby mu přinesl
plášť, který obdržel od sv. biskupa Athanasia. Když Antonín
s pláštěm dostihl okraje jeskyně, nalezl sv. Pavla klečeti s rukama
a hlavou k nebi vztyčenými. S počátku se domníval, že zbožnýr
stařec se modlí, proto klekl a modlil se rovnčž. Když však
modlitba zdála se mu dlouhou, dotkl se ho a přesvědčil se,
že Pavel skutečně jest mrtev. V modlitbě ukončil svůj život.

3. Po přijetí svatých svátostí zaměstnával se bl. Petr
Kanisius jedině s Ježíšem, předmětem své nejvroucnčjší lásky.
Síly jeho mizely ponenáhlu tak velice, že jenom s velikou ná
mahou mohl mluviti, ale přece oči měl upřcny na modlitební
knihu, kterou k svě potřebě sepsal, a měl ještě tolik síly, že
četl v ní přípravnou modlitbu k šťastně smrti. Chvílemi viděli
okolostojící, kterak oči i ruce k nebi zdvihá, a kteří blíže u něho
stáli, slyšeli, kterak opakuje slova apoštolova: »Přeju si roz—
dělenu býti a býti s Kristem.: Brzy na to vydechl svou duši.

8. Cvič se na smrtelné posteli v hlavních ctnostech.
Tvoje poslední hodiny, tot poslední tva setba, bys na věčnosti
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bohatě žíti mohl. 0 jsou to drahocenné hodiny! Proto nedo
pustí, aby jediny'r okamžik bez zásluhy pro tebe minul. Snaž se,
abys na smrtelné postelí zvláště v následujících ctnostech se cvičil.

a) Ve vděčnosti.

l'odle napomenutí sv. Augustina máme Bohu v každé
době chválu a dík vzdávati, zvláště však musíme děkovati
Bohu v posledních hodinách života. Milý nemocný! Kdyby tě
dobry' přítel přijal do domu svého a v něm dlouhý čas tě
hostil, a ty opouštěl bys nyní příbytek, nenutilo by tě srdce,
abys srdečně lásky plnému příteli poděkoval? Viz, dům, v kterém
po celá léta dobře 0 tebe pečováno bylo, v kterém jsi byl
chráněn především ——jest svět. Svět jest dům Boží. Bůh pro
tebe vystavěl tuto nádhernou budovu. Bůh prokázal ti tisíceré,
ba nesčetné milosti, a nyní, když tento dům opouštíš, ne
chtěl bys mu z plna srdce, zhloubí srdce děkovati? Zajisté
byl by to velíky' nevděk! Ano, děkovati máš, nebot vděčnost
jest, jak praví sv. Chrysostom, nevyčerpatelným pramenem dobra,
neproniknutelny' pancíř proti všem střelám naších nepřátel.
Poněvadž tedy Bůh v nadbytku milostí svy'ch uděluje těm,
kteří za ně vděčni jsou, poněvadž pak každý člověk nikdy více
milosti nepotřebuje, jako v posledních okamžicích svého života,
kdy tak tuhá pokušení ho očekávají, plyne z toho, že právě
v tuto dobu nemocny' Bohu děkovati má. Říkej proto často
s Davidem: Co mám dáti Bohu za všecko, co mi dal? Chci
mu dáti to nejmilejší ze všech dobrodiní: svůj život. Život svůj
chci dáti, ačkoliv jemu vicc náleží nežli mně a bezpočtukrále
jsem si zasloužil jej ztratítí. Poněvadž však oběť má nedosta
tečná jest, spoj, sjednot' smrt inou _s utrpením a smrti Ježíše
Krista. Kéž zásluhy a díkučínění Božského Syna doplní nedo—
statečnost my'ch slaby'ch díků.

Příklady.
!. Sv. Polykarp mučen ohněm pravil:.86 let sloužím

Kristu, a nikdy nedal mi ublížiti, jak bych mohl nyní proti
Pánu aBohu svému rcptati? Pane, všemocný Bože, Otče svého
nanejvy'š oslaveného Syna Ježíše Krista, děkuji ti, že jsi mne
za hodna uznal tento den a tuto hodinu, abych účast bráti
mohl v počtu tvých mučedníků na utrpení tvého Syna k po
vstání životu věčnému, skrze všeoživující sílu |_)ucha sv. 0 jak
si přeji, abych přijat byl jako dobrá a příjemná obět' v dru
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žinu tvy'ch Svatých. Proto chválím a velebím tebe ve všem
s Ježíšem Kristem nebeským a věčným veleknězem, tvým mi
lým Synem, s kterým tobě a hochu sv. bud' čest. nyní a na
věky. — Tak trpěl a umíral veliký světec ten.

2. Bohu díky! zvolal sv. Felix z Kantalicie, když mu
Pán oznámil hodinu smrti. Radost jeho z toho byla velika;
všecky své spolubratry klášterní vybízel, aby s ním Bohu dě
kovali. Konečně tedy„pravil, opustim zemi. Zemru, v nebi uzřím
Boha, který jest můj nejněžnčjší otec.

3. Sv. Magdalena z Pazzis dékovala před svou smrtí Bohu,
že ji v životě tolika nemocemi a bolestmi navštívil a pravila:
Z plna srdce děkuji ti, že tvoje milosrdenství tolika kříži mne
navštívilo, které mně všecky, jak doufam, v odměnu věčnou
proměněný budou.

4. BI. bratr tlerard, rodný bratr sv. Bernarda, počal zpí
vati ve smrtelném boji s podivuhodnou radosti: Chvalte Boha
na nebi, chvalte ho na výsostech. Zatím co sv. Bernard s ostat
ními bratry u jeho lůžka žalmy se modlil, pohleděl Gerard
k nebi a zvolal vícekráte: »Otče, v ruce tve poroučim ducha
svého.. A potom pravil s úsměvem: »Ach! jak veliké jest do
brodiní Boha, že ()n otcem lidi býti chce. Jak veliká čest pro
lidi jest., že jsou bratřími Boha a dědici jeho království. () jak
dobré jest sloužiti Bohu, a jak rád a vesel loučí se. člověk
s tímto životem, jestliže svým povinnostem zadost učinila

5. Chudý, ale velmi zbožný řemeslník, který po celý život
svůj namahavý dle napomenutí sv. apoštola Pavla stále srdce
u Boha a ruku při práci měl, ležel na smrtelné posteli. Když
jeho bolesti stále více stoupaly, zvolal pojednou v nejprudším
nářku: Veliký Bože, děkuji ti, že mne souží jen bolesti nikoli
výčitky svědomí.

b) Trpělivost.

Především však musíme smrt, jejiž čas se dostavil, trpě—
livě. přijímali, tu smrt., kterou Bůh na nás posílá, jak praví
sv. Alfons Liguori. Podrob se tudíž zřízení Božímu a nestěžuj
si, že v mladém věku umíráš. Kdyby tě Bůh nyni k jinému
životu nevolal, snad do nových a velkých hříchů bys upadl a
tak zahuben bys byl. llěkuj za moudré vedení Boží a nereptej,
jestliže smrti dostavuje se ti ten stav, ve kterém hřešiti nemůžeš.
Nereptej a nenaříkej si na dlouhá a velká utrpení, jimiž tě Bůh
navštěvuje v posledních hodinách tveho života. l'ismo sv. praví:
že jen skrze mnohé utrpení musíme. vejíti v kralovstvi Boží.

Viz, milý nemocný, svůj vznešený vzor: Ježíš Kristus,
musil trpěti, a tak do své slávy vejíti. Chtěl bys tedy ty, jeho
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žák a následovník, lehčím způsobem dosáhnouti věčně blaže—
nosti? 'l'rpíme—lis Kristem, píše apoštol, budeme s ním kra
lovati. ! snášej trpělivě bolesti své a připomínej si často: Po
krátkém utrpení budou následovati věcné radosti. -— Duch jest
sice často ochoten trpěti, ale tělo se vzpírá utrpení a chce ho
zbaveno býti. Nanejvýš můžeš za odvrácení zmírnění bolestí
svých prositi, vždycky však musí býti spojena tato modlitba
s odevzdáním se do vůle Boží. Ano, modli se o zmírnění bo
lestí svých, ale modlí se tak jako Kristus na hoře olivetskě:
()tče, je-li to možno, odejmi tento kalich hořký ode mne, ale
ne má, nýbrž tvá vůle se staň.

Příklady.
!. Ill. Bartoloměj, arcibiskup z Bragy, trpěl takovými bo

lestmi, že často upadal v bezvědomí, z čeho ovšem, poněvadž si
nikdy nenaříkal, mohlo se souditi, jak hrozné jsou jeho bolesti.
Při tom však byl jeho duch stále k Bohu obrácen, nepřestával
ho velebíti a jemu dřkovati za tak četné milosti. asto vzpo
mínal na Papeže Pia V., který jsa sklíčen nevýslovnými bo—
lestmi, stále opakoval modlitbu: l'ane, rozmnož bolesti, roz
množ však také trpělivost! (jasto vzdychal k Bohu slovy sv.
Fulgentia: Pane, uděl mi trpělivost nyní, a potom milosrdenství.

2. Svatý Theodosius, praotec mnichů, poslední rok svého
života navštíven byl velice bolestnou nemocí, kterou však
s hrdinou trpělivostí a úplnou oddaností do vůle l-šoži snášel.
Jeden z okolostojících mu radil, aby Boha za zmírnění bolesti
prosil. »Nikoliv, nikoliv,< odpověděl světec, »taková modlitba byla
by znamením nelrpělivosti a mohla by mneo nebeskou korunu
připraviti.c

c) Zkroušenost.

Sv. Augustin, který učí, že nikdo nemá umříli bez
pokání, dal si za své poslední nemoci opsati kající žalmy &na
stěnu svě světnice pověsili, aby kdykoliv by na slova proro
kova pohleděl, vždy smysl jejich na mysli měl a lítosti plně
cíty vzbuzoval.

Milý nemocný! Vzbuzuj i ty na smrtelném lůžku často
lítost. Můžeš se takto zkrátka modliti: Můj milý nebeský Otče,
miluji tě nade všecko a proto litujia v ošklivosti mám všechny
hříchy celého života, doufám, že mi je pro zásluhy Ježíše Krista
odpustíš. () lltče, odpusť mi! Slibuji, že li od nynějška za—
světím každý svůj povzdech, každý úder srdce. Abych dosti
učinil za hříchy své, chci rád trpěti & umříti.
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Ano, milý nemocný, takový zkroušený vzdech, kterým
člověk svůj život v obět přináší, aby Spravedlnosti Boží náhradu
a dostiučinění dal za minulé hříchy, jest velice záslužný, neboť
nenína zemi většího pokání než zemřiti k vůli Bohu. Ten, kdo smrt
ochotně podstupuje mění si smrt v milost a z největšího zla činí
si největší záslužný skutek. 'l'ím způsobem, jak praví sv. Bernard,
stává se trest za hříchy nástrojem ctností. Má tudíž nemocný
často uvažovati o velikosti a množství hříchů svých a při tom
pamatovati, jak často trest smrti zasluhoval. Přijmi tedy nyní
smrt, kdy ji Bůh na tebe sesílá, s ochotou, abys Boží sprave
dlnosti zadost učinil. ()plakávej často své hříchy, neztrácej však
při tom důvěry v Boží milosrdenství, říkej si: Ano, můj Otče,
jsem spokojen život svůj ztratiti, poněvadž ty to chceš a já
jsem si to zasloužil. Chci rád zemříti, Bože můj, abych-spra
vedlnosti tvě. dostiučinil.

Příklady.
!. Sv. František Saleský Opakoval často na smrtelné po

steli slovu: »Ohmyj mne, Pane, od hříchů mých, zbav mne
mých skutků zlých, očistuj mne vždy více a více.:

2. Když sv. Terezie přijala svátosti umírajících, děkovala
zhloubí srdce Bohu za to, že jí dal zrozenu býti v církvi
katolické a vní také zemříti. Často modlila se část 50. žalmu:
»(lbětí před Bohem jest duch zkormoucený; srdcem zkrou
šoným a pokorným, Bože, nepohrdneš. Nezamítej mne od tváře
své a Ducha svého neodnímej ode. mne. Srdce čistě stvoř
ve mně, Božeh Zvláště často Opakovala verš: »Srdcom zkrou
šeným a pokorným, Bože nepohrdnešh až už mluviti nemohla.
Zemřela s křížem v ruce, který tak pevně držela, že jen s ná
mahou jí sestry klášterní jej odníti mohly.

Sv. Kateřina Sienská zvolala více než šedesátku-at před
svou smrtí, zvedajíc pravici: »Zhřešila jsem, Pane. smiluj se
nade mnoch Potom (ipakuvala rovněž tak často: »llože svatý,
smiluj se nade mnou !(

4. Sv. Arsenius, místodržící a rada císaře Arkadia, později
poustevník a Opat. plakal často nad svým bídným stavem duše
a nad svými hříchy, nebot“ věděl, že ti, kteří na tomto světě
pláčou a rmoutí se, na onom světě potěšeni budou a že jejich
zármutek se obrátí v radost. Zakázal, aby mu po smrti nějaké
pocty prokazovali. Mezitím, co svě žáky poučoval, bylo lze po
znrovati veselost na jeho tváři — a zemřel, aniž by to kdo
pozoroval.
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d) Vira, naděje a láska.

Víra. Když sv. Petr, mučedník, smrtelně. poraněn byl od
žákeřníka na cestě z Komu do Milánu, odříkával blizek jsa již
smrti ještě v posledním tažení »Včřím v Boha,a které již jako
chlapec s mužnou odvahou vyznával. Měl bys také ty, milý ne—
mocný, na smrtelné posteli viru vzbuzovati a Bohu za veliký
dar Boží, že jsi dítkem církve katolické, ze srdce děkovati.
l.)ékovati máš za všecky milosti, kterých se ti v církvi kato—
lické v míře hojné po celý život tvůj dostalo. Stůj pevně na
smrtelné posteli ve svaté víře a odvrz každou pochybnost,
která by v nitru tvém vzniknouti mohla. Vezměte štít víry,
kterým můžete všecky šípy ohnivé nešlechetníka uhasiti, volá
sv. apoštol Pavel. [ vzbuzuj "často víru, poněvadž jenom tak
protivníka svého ihned zahnati můžeš. Jako ti, kteří jsou ve
věži, v boji proti nepříteli dvě přednosti mají, totiž, že se nemusí
se strany nepřítele báti přepadnutí a potom, že proti témuž
tím statečněji hájiti se mohou, tak právě nemají se čeho báti
ti, kteří jsou kryti, chráněni věží víry, více se jich jiný bojí,
pravi sv. Chrysostom. Kdo uznává, že Ježíš Kristus je Syn Boží,
v tom Bůh zůstává & on v Bohu. (1. Jan. 1, 15).

Příklady.
]. Když sv. Robert blízko byl konci svého života, dal se

na lůžku pozdvihnouti. Zvedl oči se slzami k nebi, modlil se
vyznání víry hlasitě a připojil ještě. následující slova: Věřím a
věřil jsem vždycky. Měl jsem za pravdu vždycky a mám za
pravdu. Uznávám a uznával jsem vždycky onu nejsvětější víru,
kterou Ježíš Kristus zjevil & apoštolové kázali, a které římsko—
katolická sv. církev vždy učila. V této víře jsem žil a umírám
ve víře Syna Božího, kterého jsem miloval & který se pro mne
na smrt vydal. Věřím, že můj Spasitel žije a že v poslední
den z mrtvých vstanu, a doufám, že Boha svého a svého Pána
v tomto svém těle uzřím.

2. Mladík jeden, který byl velikým ctitelem Marie Panny
& v roce 1594 v Dolle zemřel, vzal, když se jeho poslední ho—
dinka blížila, do ruky kříž a řekl: Nyní počíná boj poslední,
proto, vojáci, modlele se za mne! Na počátku smrtelného boje
zvolal pouze: Věřím, věřím v tohoto. Když zápas déle trval,
volal často se svatým .leronýmem k dorážejícimu naň zlému .
duchu: Není pravda, ty lžeš, při čemž zase hrozivé kříž do výše
zvedl & v klidu se slovy zemřel: Ano, Maria pomáhá bojovati;
šťasten, kdo Marii slouži.
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Když Ludvík ll. Bourbonský, Princ z Coude, výtečný
vojevůdce francouzský, v posledním tažení byl, pravil k duchov
nímu, ktery' lllll poslední útěchu církevní ve sv. svátostech umí
rajících podával: Nikdy jsem nepochyboval o tajemství nnší sv.
katolické církve. .-\no, Boha budeme viděli, jak jest., tváří
v tvář.

Naděje. Kdo v Pána doufá, může říci v hodincc smrti
s Davidem: »l'roto v pokoji spáti & odpočívali budu, neboť
ty, Hospodine, obzvláště v naději postavil jsi mne.: Kdo v lšoha
doufá a důvěřuje, nemusí se obávati, že v posledním boji nc
podlehnc, nebot“ Bůh chrání ty, kteří v něho doufají. Naděje
jest jasnou pochodní, která nemocnému ukaz ch nebo, jež nan
čeká, čímž nemocný v utrpení svém potěšen a povzbuzen bývá.
Naděje jest sladký med, kterým těžkosti smrti oslazovány
bývají.

Ano, milý nemocný, křesťanská naděje odnímá umírají
címu veškerou trpkost, proto musí se v ní pilně cvičiti, zvláště
nyní na smrtelné posteli. Vzpomeň na světce, sjakou veselosti
a klidem poroučeli ducha svého v ruce Věčněho, od kterého
jej obdrželi. Viz, v tom se jeví síla a moc křesťanské naděje!

Příklady.
]. Sv. Mikuláš, když se smrt jeho blížila, pohlížeje k nebi,

pravil zcela klidně & s odevzdaností do vůle lšoží slova žal—
místova: »Pane, v tebe jsem doufal, nebudu zalianhen na
věky,: a klidně. zavřel oči své a odešel do nebeské vlasti.

2. Když sv. Klára poznala, že se její poslední hodinka
blíží, zdála se ještě veselejší a spokojenější nežli dříve. Dala
si předčítati utrpení .ležíšovo & přerušovala předčítání chvílemi,
aby vzdech lásky k Ježíši vyslala. S pláčem řikala: »lšože
můj, následovala jsem tebe tak, jak jsem měla? Bože můj,
nesla jsem kříž svůj dobřePc Potom plna důvěry zvolala:
»Pane, jak spokojeně umírá, kdo v tebe doufá a snaží se krá
četi ve šlépějích tvýchlc .liž blížil se poslední okamžik. llon
slyšeti přerušovaná slova, která namířena byla k její duši:
>Neboj se, duše má,c pravila, aten, jemuž jsi sloužila, provází
tě, na co čekáš ještě? Kdo tě stvořil, má soustrast s tebou.
Vždycky -tě miloval něžnou láskou jako matka své dítě. Budiž
věčně veleben, () Bože můj, jenž jsi při mně ve všech Okolno—
stech života stál...c políbila kříž, který v ruce tiskla a vy—
dechla svoji čistou duši.

Láska. »Těm, kteří Boha milují, slouží všecky věci k do—
brému; piše sv. apoštol Pavel. Zvláště pak slouží k naší spáse
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utrpení, dáme-li si záležeti na tom, abychom nápodobili Ježíše
Krista tak, že se snažíme z lásky k němu trpěti a zemříti,
rádi trpěti a zemřiti, když on pro nás trpěl a zemřel. Tímto
způsobem slouží bolesti a smrt k tomu, aby Ježíši Kristu
naší lásku dokázaly. Sv. Augustin ve svém »Význáníc zmiňuje
se o tom, že, představuje—liselna divadle věrnost dvou přátel
vespolek zápasících, kdo za druhého zemříti má, všichni diváci
slzí & vzdýchaji.

Viz, milý nemocný! 'l'vůj nejlepší přítel už zemřel za
tebe, ba, tvůj přítel obětuje se denně při mši sv. ()tci nebe—
skému nekrvavým způsobem, aby tě zachránil. Což, nepohmf
tebou takovátO'obět? l'řipadalo by ti těžkým, dáti také jemu
důkaz sve lásky, a to tak, že mu nýní život svůj obětuješ,
dobrovolně smrt postupuješ a rád za něho umiráš? Pamatuj,
milý nemocný, že na smrtelné posteli máš nejlepši příležitost
Ježíši liristu svou lásku dokázati. Proto říkej mu často: (» můj
nejmilejší Výkupiteli, .ležíši Kriste, jak šťastným jsem, že mám
život, který ti v oběť přinésti mohu, jak rád umru, abých ti
svou lásku ukázal v tom, kdy to co nejmilejšího mi jest,
ztrácím, abých tě více než sebe sama miloval. Viz, poněvadž
tě miluji, opouštím rád otce, matku, příbuzné, přátele, pocty,
bohatství, rozkoše, ba své tělo samo a přenechávám je zkáze
v hrobovém lůžku. Poněvadž tě miluji, odpouštím všem, kteií
mi ublížili. Chci z lásky k tobě zemříti. — Věz, že každý ne
mocný pro Spas“ svou povinen jest na smrtelném lůžku do
konalou lásku k Bohu a dokonalou lítost nad svými hříchy
vzbuditi. Čím je láska vroucnější, v čím vyšším stupni láský
nemocný umírá, tím více se mu netoliko odpouští z časných
trestů, ale i v tomto stupni láský na věky zůstává a tak b_la
ženost jeho jest větší nebo menší dle velikosti jeho lásky.

Příklady.
[. lidýž sv. Ignác, biskup Antiochenský, odsouzen byl, aby,byl

předhozen dravě zvěri, napsal dříve než ještě na místo svého
mučednictví přišel, llímanům list, ve kterém projevuje svou
živoucí touhu po ulrpení: Nechte mne, milé dítký, rozsápánu
býti od zubů zvěře, abych byl pravou pšenici Kristovou. Nc
nehledám, jenom toho, který za mne zemi—el.Jediným předn'iě
tem me láský jest ()n, který pro mne býl ukřižován, a láska,
která mne k němu vížc, ta působí ve mně, že toužím, za něho
ukřižován býti.



276

2. Když sv. Mathilda slyšela slova evangelistova: Šimone,
synu Jonášův, miluješ mne více než-li tito, byvala do takového
vytržení přivedena, že se jí zdálo, jako by se jí sam tázal Kristus:
»Mathildo, miluješ mne více, než všecko na světě?: [ odpo—
věděla: »Ty víš, Pane, že tě milují.-: Pán tázal se dále : cMiluješ
mne tak, že bys chtěla pro ,mne bolesti, útrapy a ponížení
snášeti ?: Ona odpověděla. :'l'y víš, Pane, že žádný kříž nedovede
mne odloučiti od tebe.c — Kdyby však, tázal se Pán dále, mu
čení toto bylo ti k užitku, snášela bys je ráda a s radosti
z lásky ke mně? Tu pravila: Ano, Bože můj, jsem ké všemu
ochotna, za šťastnou se budu považovati, budu-li moci něco pro
pro tebe trpěti, vždyt tys tolik z lásky ke mně vytrpěl. Všecko
za lehké budu považovati při pomyšlení, že chceš z lásky ke
mně, abych trpěla. Co Kristus svaté Panně nabídl, & k čemu
ona ochotnou se prohlásila, to dostalo se jí také za podíl. Nej
bolestnějším utrpením byla postižena, skoro ustavičně byla ne—
mocna. Ještě krátce před smrtí navštívil ji Pán hroznými bo—
lestmi srdce, ale ona snášela všecky bolesti pro Ježíše se sta—
tečnou trpělivostí a radost měla z toho, že pro Ježíše _umříti
může.

3. Po 15 let snášela sv. Růžena z Limy nesčetné bolesti
vnější i vnitřní z lásky k Bohu s největší trpělivostí. V čase
tom, zvláště však na smrtelné posteli, říkala často slova: Otče,
rozmnož bolesti mé, ale zároveň také lásku k tobě v srdci
mém. Tak vyznávajíc lásku k Bohu zemřela 24. srpna 1617.

e) Odevzdanost do vůle Boží.

Kdo ve svém utrpení klidně do vůle Boží se odevzdává,
praví Pater Alvarez, ten kroky okřídlenými spěchá v náruč
Boha. Proto, mily nemocny, podrob se zvláště nyní v poslední
nemoci své zcela vůli Boží a s odevzdaností v ní přijmi smrt.
Neboť tím získáš si korunu podobnou koruně mučedníků,
kteří se ani za mučedníky nepovažovali, poněvadž jen z vůle
Boží muky a smrt na sebe brali. Kdo ve shodě s vůlí Boží
oko své uzavírá umírá smrtí blaženou & tím blaženější, čím
dokonalejší shoda byla. Vším právem píše duchaplny Thaler:
Žádné cvičení na zemi nemůže byti užitečnější, jako když člověk
dle příkladu Kristova bez vlastní vyhrady odevzdá se zcela do
vůle Božl. Neboť nemůže ani byti, aby ihned nevkročil v nebe
ten, 'kdo kráčí z tohoto světa s pravou a dokonalou odevzda—
ností a se zbožnou důvěrou v Boha.

Proto, mily nemocný, říkej často na smrtelném lůžku se
sv. Terezií: Pane, Bože můj a Otče! Ty chceš, abych trpěla
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veliké bolesti. Tvá vůle se staň. Ty chceš, abych snad již
brzo umřela. Tvoje vůle sc staň! 'l'voje vůle na každý způsob
se na mně vyplň! Všecko, co se tobě líbí, líbí se také mně,
poněvadž se to tobě líbí. Ne jak já chci, ale jak ty chceš,
tak modlil se tvůj Božský Syn v zahradě Olivetské. Chci slova
svá s těmiže spojiti, a tobě je v oběť přinésti. Ano, Otče, ne
jak já chci, nýbrž jak ty chceš. Mohl bys se také odpustkovou
modlitbičku modlili: Staň se, buď chválena a nejvýš velebena
nejspravedlivější, nejvyšší, lásky nejhodnější vůle Boží ve všech
věcech Amen. Pius Vll. propůjčuje těm, kteří tuto modlitbičku
v životě často si uvykli modliti, plnomocné odpustky v jejich
hodince smrti, jestliže smrtsodevzdaností z ruky Boží přijímají.

Příklady.
1. Když se tazali Jana Ximena, fratera z 'l'ovaryšstva .le

žíšova, chce-li do nebe přijiti, odpověděl: nechci zcela nic,
neboť již dávno a dáme slíbil jsem Bohu, že vždycky jenom
nejsvětější vůli jeho plniti budu.

2. Ludvik, hrabě saleský, bratr sv. Františka saleského,
zemřel v roce 1654 v rukou svého syna Karla Augusta, biskupa
ženevskěho. Když ho syn v posledních okamžicích života jeho
napomínal, aby se podřídil vůli Boží, odpověděl výrokem la
tinským, který často Opakoval před tím, a který asi tak to
zní: Ty, Ježíši můj ——mližeš mi dáti co—chceš, smrt nebo
život. Sladko jest pro tebe žíti, sladko pro tebe umříti.

3. Jednu svědomitou a rozšafnou osobu potkal úraz tak
těžký, že si přivodila tím smrt. Tu doléhali na ni okolostojící
se zapřísaháním, aby učinila slib nějaký, jestliže se udraví.
Ale ona odpověděla: Nechci žádného násilí dělati vůli Boží,
nechť činí Pan tak, jak se jemu líbí. Jak zlaté to slovo!

4. Filip II. král španělský, podřídil se ve smrtelné sve
nemoci úplně vůli Boží. Nesčetněkráte opakoval slova Spasite
lova: Otče, ne má, ale tvá vůle se staň!

5. Když Johanna Marie Bonorri, z řádu sv. Benedikta.,
která v pověsti svatosti r. 1670 zemřela, těžce onemocněla a do
nemocnice odnesena byla, odevzdala se zcela ve vůli Boží a
s veselou tváří zvolala: llotovo jest srdce mě, o Bože, při—
praveno jest srdce me!

f) Touha po Bohu.

Toužím rozdělenu býti a býti s Kristem, tak praví pln
touhy Boha spatřiti, sv. Pavel. Sv. Augustin, ta duše Boha mi
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lujici, často volal: Bože, dej mi zemříti, abych prohlédl. A sv.
Cyprian takto píše. 'l'ouhu mějme po tom dni, který ustanoví
jednomu každému příbytek, který ho osvobodí ode všech tram
pot světa a takto svobodného přosadí do ráje a říše nové.
Který cestující neurychluje svůj návrat zciziny do své vlasti?
Naší vlastí jest ráj a již dlouho tam jsou naší předkové —
patriarchové. Proč nespěcháme, abychom svou vlast znovu
spatřili, předky své pozdravili? Mnoho, velmi mnoho přátel
čeká tam na nás! K těmto Spěchejme s největší touhou &
přejme si hrzo u nich i u Krista býti.

Milý nemocný! Nes také v srdci svém podobnou touhu,
přejsi také smrt, abys Boha viděl. Vzdychej proto často, vzdycth
po žádoucím ráji, ale pamatuj zároveň, že ho zadarmo nedo—
staneš. Víš, že jinak nelze tam vkročiti, leč skrze utrpění a smrt.
Vezmi tudíž ochotně smrt na sebe, přivede tě k Bohu. Viz,
kterak starý patriarcha .lakob se těšil, když mu pravili, že Opět
uzří syna svého Josefa. Nuže, pravil, pak chci s radostí
zemříti, jestliže budu moci ještě jednou milovaného svého
Josel'a obejmouti. Jakob chce rád zemříti, jestliže na několik
okamžiků milého člověka uzříti může, a ty, milý nemocný, bys
se chvěl, když tě smrt uvésti chce tam, kde Boha budeš
věčně viděti? Neměl bys se více 3 .lakobem radovati a častěji
zvolati: Ach, Pane, chci rád zemříti, poněvadž tvář tvou vi—
děti budu. '

Můj drahý nemocný! Představ si v duchu jenom na
chvíli útrapy tohoto života, všechna zla, zármutky, představ si
všecka pronásledování, ponížení, zahanbení, všecky ztráty ma
jetkové, všecky nemoci tělesné, všecka soužení duše, kterás již
vytrpěl od té doby, co jsi na světě, představ si to jako na
jevišti a potom pozdvihni oči k nebesům, a přemýšlej o té
vlasti nebeské, o tom paláci slávy, kde všecko nalezneš, čeho si
přeješ, nic nenalezneš, čeho bys se báti mohl, a jsem přesvědčen,
že nebude ti to námahou, abys k smrti se odhodlal, nýbrž že
budeš volati s Davidem: Touží a zmírá duše má po příbytku
Pána mého. () kdy přijde tento blažený okamžik? Kdy povoláš
mne z tohoto zajetí, kde již tak dlouho se soužím, zbaven tvé
přítomnosti. Pane můj, pravíš, že musí člověk zemříti, aby tě
viděl, dobrá tedy, svoluji. Rád chci dle tvého řízeni trpěti a
& zemříti abych tebe požíval. Viz, milýnemocný, také svatí se
tak modlili. 
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Příklady.
l. Sv. Terezie, aby svou touhu po Bohu vyjádřila, volala:

() lásky nejhodnější .ležíši, jediný předměte mě. lásky, budu
se stále soužití v touze viděti tebe? Ach jak oškliví se mi
tento život, který mne odděluje od touhy tebe za podíl míti.
Zemru, poněvadž nezemru, ty víš, Bože můj, ktery' jsi z lásky
ke mně zemřel, ty víš, zdali to životem se nazývá, jestliže
člověk-na svého miláčka dlouho cekati musí. Nikoli, můj život
není životem, to stálé muky, to zžírající oheň. () živote, jsi
tísíckráte horší nežli smrt. () smrti útěchy plná! l,)louho očeká
vaný okamžiku! Bezpečný přístave v bouřích života! Počátku
našeho pravého života, pojď, pospěš, osvoboditi mne od smrti
světské . .. Veškeru naději smu kladu v Ježíše, který mi lepší
život slíbil . . .

2. Po 28 let snášela sv. Klara rozn'ianité nemoci s velikou
trpělivostí. Konečně blížila se poslední její hodinka. S velikou
pobožnosti přijala svátostí umírajících a rozmlouvala se svým
Spasitelem následujícími slovy lásky a něžnosti: Ach, Pane, jak
je to dlouho, čekám od rána do večera, duše moje touží po tobě.
Přijd, Ježíši Kriste, přijď! Anení ještěu konce můj čas života?
Nesmím ještě umříti? Čest a chvála tobě, díki prosbu, na věky,
nebot tys mnoho pro mne vykonal. Co jsem? Cojcst člověk, že
jsi naň pamčtliv ? Smrti, ty příjemny' posle Pána mého, uved“mne
brzo do radosti mého Pána! A klidněavesele zemřelav Pánu.

Sv. lgnácz Loyoly toužil po onom okamžiku, kdy duše
jeho oddělena bude od těla. Kdykoliv si vzpomenul na smrt,
proléval slzy radosti, poněvadž doufal, že bude brzo Boha
tváří v tvář patí—iti,jeho chváliti a milovali na vždycky.

4. Sv. František Saleský opakoval na smrtelné posteli
s andělskou zbožnosti četná místa 'písma sv., zvláště následující:
Kdy se před tvou tváří objevím? O Bože můj, moje celá touha
směřuje k tobě, a moje touhy nejsou tobě neznámy. Můj Bože
& mé všecko, moje tužba směřuje k věčným pahrbkům. Proč
mám zde, Bože můj, oddělen a vzdálen býti od tebe?

9. Bojuj statečně a vytrvale proti všem útokům a
pokušením. Vzpomeň si, co zvláště v 8. a 9. poučení řečeno
bylo. Upamatuj se znovu na toto:

a) abys útokům proti sv. vířečelil, nepřipouštěj si na
smrtelné posteli pokušení proti víře, nepouštěj se do boje se
svým odpůrcem, ale říkej často slova: Věřím všemu, čemu
sv. římská, křesťansko-katolická církev věří, a v této víře chci
žiti & zemříti.

b) Jsi—li pokoušen proti naději & souží—li tě zlý duch, že
tvoje předešlé zpovědi neplatné byly, již jsem ti pověděl, že
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máš svě úzkosti sděliti svému zpovědníku a že se máš uklidniti
jeho výrokem. Souží-li tě protivník, že nemůžeš doufativ milo
srdenství Boží a to proto, že tolika hříchů jsi se d0pustil, že
nyní už nemůžeš pokání činiti, že tvoje dobré skutky příliš
skrovně jsou, napadá-Ii ti, že je těžko do nebe se dostati, po—
něvadž vyvolených je příliš málo, nebo znepokojuje—li tě dřívější
lenivost a nedbalost v službě Boží anebo nevděk proti milo—
srdenství Božímu, vypud' tyto úzkosti z mysli, a rozjímej tím
více o veliké lásce a milosrdenstvu Božím a nekonečných zá—
sluhách Ježíše Krista. Vzpomeň si, že Pán duchem zkormouceným
a pokorným nepohrdá, že ten kdo v něho doufá, nebude za—
hanben, že on nám v tom okamžiku, ve kterém hříchů svých
litujeme opravdově s radostí všecko odpustí. Říkej tedy (:.-isto:
Bože můj, ty jsi můj otec. Důvěřuje v zásluhy Ježíše Krista
doufám od tebe úplně odpuštění hříchů svých. Odevzdávám se
ti zcela a úplně tobě předávám tělo své i duši i všecko, co
mám. _Buď mně pevnou tvrzí proti všem mým nepřátelům,
abych zvitěziti ajedenkráte tebe věčně chváliti a vzývati mohl.

c) Ponouká-li tě zlý nepřítel, abys směle spoléhal na
dobré své skutky, rozpomeň se jen rychle na slova písma sv.:
»že totiž člověk neví, zda lásky či nenávisti hoden jest, a uči
nili jsme-li i vše, máme se jen za sluhy neužitečné považovati.:

d) Jsi-li pokoušen k netrpělivosti, pomysli jen, co .ležíš
& mučedníci vytrpěli; pomni na utrpení .ležíšovo; vzpomeň, že
jen trpělivým snášením křížů svůj trest očistcový zkracuješ a
odměnu svou nebeskou rozmnožuješ! Líbej sv. kříž, vyslovuj
pln důvěry jméno .ležíš, skrývej se v ranách Spasitele sveho
a zvítězíš!

Příklad.
V životOpise sv. Františky _Římské vypravuje se: Jednoho

dne, když světice v jedné z Rímských nemocnic navštívila
umírajícího mladíka, slyšela ze sousední místnosti bolestný
nářek. Běžela tam ihned; mladá žena, křečovitě natažená
na své posteli, jest v nebezpečí zemříti v zoufalství. It'ran
tiška čte v srdci nemocných a pozná světlem Božím osvícená
stav jejích. Umírající byla vražednice dítěte; její zločin neznámý.
Blízká smrti neodvážila se vyznati z hříchu tohoto a tak hrozí
jí nebezpečí upadnouti do věčné záhuby. [ snažíse nyní světice
nejněžnější péči získati si důvěru nemocné a pohnouti ji ke
zkroušené zpovědi Z počátku neslyší nemocná slov světice,
zdá se, jakoby milosti Boží již odumřela. Františka neustává
ji upozorňovati na hrozně nebezpečí, v němž se duše její nalézá.
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Neustala anejpohnutlivěišími slovy jí představovala, že jí Bůh
nezapudí, nýbrž ochoten jest nesčetně hříchy jí odpustítí, že
jedinká upřímná slza zkroušenosti, spojena s řádnou zpovědí
a sv. přijímáním, svědomí její obmyje a věčnou blaženost jí
zajistí. Konečně pohnulo se srdce hříšnice; pláče, naříkzi nad
svým provinčním s největší zkroušeností, žádá zpovědníka a
přijímá sv. svátosti. Františka neOpouští jejího lůžka, nebot
jest umírajícíu velkém utrpení; světice zapřisáhá ji, aby bolesti
sve s utrpením dobrého .ležíše spojovala, je z lásky Bohu obě
tovala a co pokání za hříchy, jež svým bídným tělem Spáchala,
přijala. »Raduj sez utrpení, jež tě očisťují od nepravosti tvých,
která ti ráj otvírají a z nebezpečí, jež bys si zasloužila za spá
chané'hříehy své, tě vytrhují.: tak mluvila k ní často. Když
tě těžká nemoc připraví o řeč i sluch v okamžiku, kdy zlí
duchové nejvíce sliditi budou, aby ti úzkost nahnali a tě pro
následovali, neztrácej odvahy, Bůh ti pomůže. Maria bude pří—
mluvkyní tvou; kněz Páně bude se u tebe modliti, tvůj anděl
strážný tebe ne0pustí. lšůh jest stebou, zlý duch nemůže více,
než mu dovoleno jest. (Ílhce—litě pokoušeti u víře, nevcházej
s ním v žádnou hádku, ale odpověz mu jednoduše plným srdcem,
že věříš tomu, čemu sv. katolická církev učí, a zůstaň při
tom. Chce-li ti odníti důvěru &našeptává-li ti, žes se dobře nc
vyžpovídala, odpověz jemu: »ltoufám, že zpověď má skrze
milosrdenství Boží dobrá byla; v takové nemoci, v níž jsem,
nemohla jsem si na celou svou minulost. rozpomenouti; za—
pomněla-li jsem náhodou na něco, lituji toho z lásky k Bohu.
Lituji své nevděčnosti, () Ježíši, nechtěla bych více zhřešiti, ani
proti tobě, ani bližnímu, nebo sobě same i kdyby mne to
největších bolestí a utrpení stálo. Otevřela-li jsi své pochyb
nostmi a starostmi naplněné srdce zpovědníkovi a on nařídí
tobě, abys už na to nemyslila, uposlechni! Chce—liďábel útočiti
na tě říkaje, že hříchy tvé pietěžke nebyly hodny odpuštění,
Opovrhni jím, odpověz mu, že Ježíš ve sve svaté pokoře za
tyto hříchy tvé trpěl & že vždy hotov jest odpustiti, máme—Ii
upřímnou lítost. Vzbud' vnitřní skutky pokory, oddanosti a
lásky & duch tvůj neustávej povznášeti se k Ježíši & Marii.:
Nemocná naslouchala s patrnou lítostí a velkým pohnutím
slovům světici—..Do duše její usídlil se mír a tichá oddanost
& za několik hodin na to vypustila klidně v náručí sv..Františky
ducha svěho.

VJV
IO. Hledej často své útočiště % Jezzse, Marie, sv.

Josefa a u sv. andělů, obzvláště archanděla Michaela,a
zvítězíš!

Pán Ježíš.

Božský Spasitel sám nás vyzývá, bychom ve všech bídách
& strastech svých k němu se utíkali; slova jeho zní: »Pojd'te,
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ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste a já vás ob
čerstvím.: (Matouš ll.) — »Volejte v bídě ke mně a já vám
přijdu pomoci.: Ach, jak bychom byli neštastni, kdyby se nás
Ježíš v smrtelné úzkosti neujal! Důvěřuje 'tedy v útěchy plné
přislíbení svého Božského Spasitele, Spěchej tak(-. ty, nemocný,
v posledních hodinkách života svého k Ježíšovi! Vezmi často
sv. kříž, na němž nám věčná smrt odpuštěna byla, do ruky,
přitiskni jej k ústům, polib jej zbožně a pros s ílětinnou dů—
věrou Ježíše o pomoc! Buď ujištěn, Ježíš tě ihned potěší; bude.
za tebe a s tebou bojovati a vydobude ti korunu vítěznou
života věčného. Pohližej jen častěji na ukřižovanéhos prosbou;
neboť zbožný pohled k Ježíši jest tichou modlitbou, kterou
Bůh jistě vyslyší. Nalezl—lis svého Vykupitele a sdělil jemu
svou bídu, vysvobodí tě jistě z bídy tvé, takjako očistěné zlato
z peci ohnivé a promění tvůj pláč v jásání. Upři jen tedy
častěji zrak svůj na umírajícího na kříži, vzdychej k Ježíši a
uč se od něho umírati. Vždyť on přišel na svět, aby nás žití i
umírati naučil. Jeho smrtjest tedy vzorem umírajících. A není
zajisté nic útěchyplnějšího pro umírajícího člověka nad pohled
na umírajícího Bohočlověka! Nebo! kdo by se měl ještě báti
smrti, když vidí, jak jeho Spasitel umírá — umírá, aby učinil
zadost za hříchy všeho lidstva? Kdo by se měl ještě háti sa
tana, když vidí, jaktento nepřítel smrtí Ježíše Krista přemožen
byl a proto nikdy nemůže uškoditi tomu, jenž u Ježíše hledá
útočiště, a jenž v náruči Vykupitele umírá ? Když již znameni
kříže nepřátele duše na útěk obrací, jak by se odvážili tito
útok učiniti na toho umírajícího, jehož srdce pevně se drží
kříže?

Milý nemocný? Když v st. Zákoně pohled na měděného
hada ty, kteří naň pohlíželi, od tělesné smrti vysvobodil, kdo
by pochyboval, že Syn Boží ty od smrti duše uchráni, kteří
plni viry a důvěry k němu oči své upírají?

Ano, ubohý nemocný, pohleď jen často na ukřižovaného
Spasitele svého; slyš jen poslední jeho slova! Můžeš odtud
nejvznešenější poučení pro sebe, nejsladší útěchy pro zarmou—
cenou duši svou čerpati. Dej si častěji předčítati těch sedm
slov jeho, rozjímej o nich, líbej kříž, vzývej pak sv.jméno Ježíš,
říkaje: .n .ležíši! (! Ježíši! () Ježíši! Ilíky, díky Zíl.lásku tvou!
U smiluj sei nyní nad slabým ílítkem svým! () Ježíši, pomoz!
o Ježíši,!přispěj mi!
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'l'ak zvítězíš, ubohý trpiteli, nad každým pokušením zlěho
ducha! Sv. Chrysostom praví správně. že zlí duchové otřásají
se ještě nyni, vyslovuje-li se jméno Ježíšovo — »Sotva zavzni
jméno Ježíš, již zahání zlé duchy,o píše sv. Arnobius. »Bojuješ-lí
ve jménu Ježíšově, on bojuje za tebe, s tebou, v tobě, ne
přátelé pak prchají, jakmile jmeno .ležíš zaslechnouc, praví
sv. mučedník .lustýn.

Pročež, milý trpiteli, vzývej častěji jméno Ježíše, a pokud
ještě mluviti můžeš, měj jmeno to vždy na rtech a nemůžeš-li
je více vysloviti, mysli si je v srdci svem. Papež Sixtus V.
udělil odpustky 25 dni těm, kteří toto jméno častěji nábožně
vzývati budou a plnomocné odpustky v hodince smrti, vzpo—
menou-li si, nemohou-li ústy je vysloviti, aspoň v duchu jen
na toto jméno s plnou zkroušeností.

Uposlechni tedy, nemocný, poučení, kterého se ti dostalo,
přijmi již ten svůj kříž, pohled často na umírajícího Spasitele,
pomyslí si alespoň nebo vyslov při každém pokušení: »O Ježíši,
pomozlc a pokušení přestane, obstojíš šťastně v zápase po
sledním. — ».lsi-li v zápase nejprudším, zvolei: »Ježíši! a síly
tč ne0pustí. .-\no, když zuřiví nepřátelé tě obklopují, volej:
Ježíši! a budeš osvobozen,: tak napomíná sv. Vincenc Fer
rerský. — Pročež poohlédněme se také, jak svatí vždy v mukách
a utrpeních svých k Ježíši ukřižovanému útočiště brali. Kříž
byl jejich zbraní, s níž se na lůžku umírajice ozbrojili k boji
a s ní i zvítězili!

Příklady. \
l. Sv. Ignác z Loyoly když pozoroval, že den rozloučení

se s tímto světem pro něho nastává, připravil se k tomu, se—
|njal ruce, pohlédl beze strachu k nebi, vzýval srdcem i ústy
Ježíše a odcházel k Pánu vesel s vroucí zbožnosti.

?. V pověsti svatosti zemřelý biskup Řezensky', věrný sluha
Boží, Michael \Vittmann, ležel 12 dní před skonáním v hrozných
bolestech. .-\ni slůvka nářku nevyklouzlo z jeho úst; nechal
činiti vše s sebou, přijímal kuždý lék a pamětliv jsa slov Páně:
»Kdo vytrvá už do konce, ten spasen bude; chtěl zásluhy své
svou trpělivostí a odevzdaností do vůle Boží ještě korunovati.
Denně přijímal s vroucí zbožnosti 'l'ělo l'áně. Modlil se usta
vičně; tázal se často, kolik je hodin, a dodal k tomu po od—
povědi: »Touto dobou trpěl .ležíš to neb ono.: Stále měl na
mysli bolesti Spasitele svého. Na otázky, jak se mu vede, od
povídal vždy slovy krásnými: »Výborně, můj Ježíš jest. se mnou !:
Dvakrátc podstoupil zápas smrtelný. Den před smrtí svou dal
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se položiti na zem z lůžka na prkno, na němž jindy každo—
denně spával & jež s sebou v hrobě míti si přál; pak vyslal
všechny, chtěje osamocen umírati, ven; toliko ošetřovatele
u sebe ponechal. Když tedy tak na prkně ležel, žádal si svůj
kříž. Přinesli mu jich několik po sobě, avšak to nebyly ty
pravé. »Můj kříž, ten větší, který jsem si sám koupil,<< volal.
Když mu jej přinesli, dal si jej před sebe postaviti se slovy:
»Jsem křesťan, proto chci pod křížem umřítila 'l'ak ležel zde
poslední den a noc, až Pán přišel a duši jeho čistou k sobě
povolal, v pátek 8. března 1833. gg

3. Sv. Vavřinec .lustinian díval se často na lůžku smrtel
ném na kříž, llbal jej a modlil se, řka: » , můj Ježíši! Přijmi
mne tam na výšinách v tunaruč svou, kterous na kříži z lásky
ke mně rozepjal! Pro milosrdenství své přijmi duši mou k sobě !a

4. Když sv. Jan z Boha na smrtelné posteli městu (ira—
nadě požehnání vyprošoval a po srdečné rozmluvě svého ná—
stupce Antonína Martiniho k sobě povolal, odpiroučel mu
jednotlivé chudé sirotky & žebráky domácí. Pak rozloučil se
s nim navždy. Konečně žádal šlechtu, duchovenstvo a oše
třovatelky, kteří všichni u lůžka jeho stáli, aby jej ponechali
samotného; po té pozdvihl se 5 lůžka svého, padl na kolena
před oltář a zvolal po úpěnlivě modlitbě: ».ležíši, můj Ježíši!
Do rukou tvých poroučím ducha svéhoh Brzy potom přišli
Opět do světnice ti, kteří na prosbu jeho ji opustili, a nalezli
světce, jako druhdy prvního poustevníka Pavla, mrtvého na
kolenou klečícího — s křížem v ruce.

5. Sv. Didakus nedal z rukou obrazu Ukřižovaněho, když
v nouzi smrtelné se nacházel, nýbrž tisknul jej vroucně k srdci
a vždychal v poslední ještě hodínce: »O, sladké hřeby! t), sladké
potěšenlh

6. Když sv. biskup Edmund přijal svátost posledního po
mazání, vzal do rukou se slzami v očích kříž, líbal se zvláštní
zbožnosti rány Kristovy, hlavně však ránu na boku a opakoval
slova prorokova: »Budete iyní s radostí čerpali vodu z boku
Spasitele.:

7. P. Jan Combletzesdinius zemřel v pátek a skoro v touže
hodinu, jako Kristus Pán. Umiraje měl na rtech slova: »S llkři
žovany'm jsem žil, s Ukřižovany'm chci zemřítilc

8. Sv. Růžena, z Limy vzdychala v posledních strastech
často k Ježíšovi: »t) Ježíši, o .ležíši, zůstaň při mně!/<

Panna Maria.

»V každém nebezpečí, jež hrozi vám, že byste ztratiti
mohli milost Boží, musíte na Marii mysliti, její jméno 3Ježíšovy'm
\'zyvatí,c praví sv. Bernard; »toť jsou dvě jména, jež by nikdy
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se neměla odlučovati. Kéž by neopouští—la tato slova ani srdce,
ani rty naše; ona slova propůjčí nám nutnou sílu, bychom
nikdy pokušením nepodlehli, nýbrž je vždy přemohlilc Pře—
svědčena tedy o pravdě těchto slov, učila a učí nás naše sv.
matka, katolická církev, modliti se: »Svatá Maria, matko Boží,
pros za nás . . . . v hodinu smrti našílc ,

Hodinka smrti jest ona rozhodná hodina, na níž závisí
spása naše, proto pronásleduje nás zlý nepřítel náš v této
hodině častými a nebezpečnými pokušeními; budeme-li však
u Marie útočiště hledati, zvítězíme vždy s pomocí její. Proto
praví sv. Antonín: »Všichni nepřátelé prchají Kod smrtelného
lůžka, objeví-li se královna nebes. (), je-li Maria při nás, kdo
proti nám ?: — »Illažen ten,: volá sv. Bonaventura., »kdo jméno
tvé miluje, () sv. matko Boží! Jméno tvé jest tak vznešené n
podivuhodné, že všichni, kteří si vzpomenou na ně v hodince
smrti, nemusí se báti úkladu nepřátel svých.:

Proto, milý trpiteli, obrať se s důvěrou v posledních hodinách
.svého žití k Marii! Maria, jež ti byla za života tvého dobrou
matkou, neopustí tě, dítko své, ani v smrti! Ona ti dá trpěli—
vost k snášení utrpení tvých. Una ti, uctíváš-liji a pln důvěry
o přiSpění ji žádáš, pomůže v posledním zápase tvém; pomůže
ti bojovati proti násilí ducha zlého a vybojuje li vítězství;
_osladí li hodinku tvé smrti.

Proto, ubohý nemocný, obrať se také ty jako sv. Ber
nard k této svaté a milostivě Paní & matce a pros jako tento
svatý: »Tvůj milostivý obličej, () blažená Panno, nechť se mi
ukáže v poslední hodince mé, krása obličeje tvého ozářiž ducha
mého, až z tohoto světa se ubírati bude, aby nás skrze tebe
ten přijal, jenž nám skrze tebe dán byl..

Příklady.
'l. Sv. Anno, biskup Kolínský, poučen byv viděním o blízké

smrtí, pozvedl ruce k nebi a zvolal: »Sv.Maria, přispěj nuzným
ku pomoci! Přijd pomoci Kolínuh Na to odporučil se co nej—
upřímněji přeslavné Panně, již, jak sám dosvědčil, před sebou
viděl, a odebral se klidně k Pánu.

2. Sv. Richard zemřel hned po vyslovení jména nejblaho—
slavenější Panny Marie. Když Krista na kříži stokráte políbil
ajemu v největší pokoře duši svou odporučil, obrátil se s nej—
větší něžností k Marii a volal: »O Maria, matko milosti! Maria,
matko milosrdenství, ochraňuj mne před zly'm nepřítelem a
přijmi mne v hodince smrti mě!.
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3. Sv. Kamil Lellis napomínal své bratry řádové, aby
vždy nemocné a umírající k tomu vedli, by vzyvali jména Ježíš
a Maria, jak to sám vždy konával. Avšak nedal jim toliko
radu k tomu, nýbrž sám činil na smrtelném lůžku skutečně
to, co tak často v životě odporučoval. Neboť se vypravuje
.v životopise jeho, že milostná jména Ježíš a Maria s tak
něžnou zbožnosti vzyval, že všichni, kteří ho slyšeli, láskou
rozohněni byli. Konečně odevzdal Pánu še sepjaty'ma rukama
ducha svého, oči upřel na obraz Ježíše a Marie. Na obličeji
jeho zazářil nebesky mír.

4. Sv. Alfons z Liguori vypravuje ze života sv. Ondřeje
Avellina, že musil v posledních chvílích života svého se zlym
nepřítelem v tak hrozný zápas vejiti, že dobří bratří řádu,
kteří kolem něho stáli, strachy se třásli. Světec třásl se na
celém těle, zdálo se, že se chce rukama i nohama brániti, oči
jeho vlhly slzami. Okolostojící plakali, modlili se a třásli se
úžasem vidouce, že světec takto umírá. Jedinou útěchou jejich
bylo, že Ondřej ustavičně oči své na obraz Marie upíral, jakoby
od ní pomoc očekával, při čemž si vzpomněl na slova jeho,
jež často Opětoval, že Maria útočištěm v hodínce jeho smrti
bude. Konečně zalíbilo se Pánu tento hrůzyplny' zápas zakončiti
skvělym vítězstvím. Když pohyby těla ustaly, nabyl obličej
přirozené podoby, původní barva obličeje se vrátila, světec
patřil klidně na obraz Marie, poklonil se před ním, jakoby
matce Páně za přispění děkoval a pln radosti odevzdal po—
žehnanou duši svou do rukou Marie, zatím co nebeská radost
zrcadlila se v jeho obličeji.

Sv. J osel.:

Když patriarcha Jakub poznal, že se blíží den jeho smrti,
povolal syna svého k sobě; jemu odporoučel sebe i dítky své;
v náručí jeho přál si umříti; ruce jeho měly mu oči zatlačili.

Mily nemocny', víš, že Josef egyptsky' předobrazem je sv.
Josefa, pěstouna Ježíše Krista, jenž od církve katolické jako
patron umírajících uctíván jest. Měl by tedy každy umírající
sv. Josefa k sobě zavolati, jak to učinil v St. Zákoně .íakub,
čili jinými slovy, tohoto velikého světce prositi, aby mu v nouzi
smrtelné pomohl a to proto, poněvadž kromě Ježíše a Marie
v nebezpečné době, kdy vstupujeme do věčnosti, od nikoho
nemůžeme tak jistě útěchu očekávati jako od sv. Josefa. Tento
světec jest mocným průvodcem, jenž umírajícího na jeho pouli
na jiný svět ochraňuje a proti útokům ducha zlého chrání.
Sv. Tomáš Aquinsky pravi: »Sv. Josefu od Boha předána byla
moc pomáhati v každé nouzi,c která slova též sv. Terezie po—
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tvrzuje řkouc: »Mám přesvědčení, že tento úctyhodný světec
ve vší nouzi pomáhá,: pročež bude zajisté 1 v té největší
nouzi, v hodince smrti, od níž spása naše závisí, moci nám
přispěli. Co mi prospěje, když mořem (života) šťastně pr0pluju,
utrpím-lí konečně v přístavu (v hodínce smrti) ztroskotání lodi?
l'roto pr0půjčena byla sv. Josefovi od Boha moc, aby k nám
svou pomocnou pravici nejen v životě, nýbrž i v nebezpečenství
smrti vztáhnouti mohl. Nediv se, že tomu svatému tak velká
moc pr0půjčena byla; vždyť jest pěstounem Ježíše Krista,
Všemohoucího krále nebe i země; jest ženichem královny
nebes, jejímiž rukama Bůh, dle slov sv. Bernarda, všechny
milosti nám udílí. Odřekne snad takové dítko svému věrnému
pěstounu, nebo ta Panna svému nejvěrnějšímu snoubenci to,
zač prosí? Proto Správně tvrdí sv. Alfons Liguori: »Z tří dů—
vodů má každý katolický křesťan sv. Josefa uctívati a jej za
přímluvu prositi: [. Poněvadž Ježíš nejen jako přítele, nýbrž
jako otce jej miluje, proto přímluva jeho mocnější jest než
jiného světce; 2. poněvadž sv. Josef obdržel velkou moc proti
zlým duchům, kteří na nás v hodince smrti útočí. Poněvadž
sv. Josef Spasitele našeho od úkladů Herodesa vysvobodil,
udělil mu Bůh moc umírající před útoky ďábla chrániti;
3. přímluva a přispění Marie a Ježíše v hodince smrti Josefovi
vymohla právo Opatříti také svým věrným sluhům svatou a
příjemnou smrt.:

Proto, nemocný, chovej jen něžnou zbožnost k tomuto
svatému, on tě zajisté, svého svěřence, ochrání. Odevzdej duši
svou do rukou sv. Josefa, on ji "přivede do nebe. Zajisté ne
bude Božský soudce nemilosrdně nakládati s duší, která jemu
od jeho pěstouna představena bude. Obracej se častěji k to
muto svatému o pomoc; můžeš použiti týchž slov, jež kdysi
anděl k Josefovi promluvil, aby Božské dítko před nástrahami
Herodesa skryl. »Vstaň,c tak promluvil anděl, »vezmi dítko
a matku jeho a jdi do Egypta; neboť Herodes hledá bezživotí
dítěte.< — »Ach, sv. Josefeíc mohl bys na posteli své vzdy—
chati, »přijde také na mne velká bída, kdy Herodes pekelné
úklady činiti bude mé duši, aby ji zničil; vstaň tedy a přijmi
mne, dítko své, pod svou ochranu! Ujmi se svěřence svého,
buď spomocníkem mým; neopusť mne, nýbrž uved“ mne v onu
lepší vlast, kde slzy netekou, abych tam věčně s tebou Boha
chválil a velebil!c
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Volej často k Josefovi a buď ujištěu, že ti tento světec
jistě šťastnou hodinku smrti vyprosí.

Příklady.
1. Řádový jeden kněz, obzvláštní ctitel sv. Josefa, ačkoliv

Bohu až do pozdních šedin svých sloužil, stával se přece v po—
slední okamžicích života svého velice zasmušilým, malomyslným
a zoufalým. Žádné povzbuzování nemohlo mu získati útěchy,
a na vše, cokoliv mu pravili, odpovídal: »Ach, běda! nevyzpyta
telní soudové Boží ! Přísný soude Boží, jak se mi na něm
povede !( Konečně upamatoval ho někdo na sv. Josefa, & pravil
mu, aby jen byl dobré mysli, neboť ten svatý, jehož po celý
život svůj vzýyal, ho zajisté neopustí. Jakmile nemocný toto
jméno jen zaslechl, zdálo se, jakoby všechny mraky zmizely a
sám započal místo lkání, usmívati se a'radostí plakati. Krátce
před jeho smrtí museli někteří kolem něho jsoucí na jeho ža
dost známou mu píseň k úctě sv. Josefa tiše předzpěvovati,
při čemž vnitřnísvou útěchu, radost srdce svého odduševnělými
posuňky a sladkými slzami zřetelně na jevo dával.

2. Když Papež Klement XI., zaOpati-un byl svatými svá
tostmi a tak na dobrou smrt se připravil, dal k sobě synovce
svého, kardinála Albaniho, povolali a pravil k němu: »Pohlédni
na mne dobře! Pohled, jak všechny cti tohoto světa mizejí!
nic není velkým, co není velké v očích Božích! Nesháněj se po
jiných poctách, než po této pravé asvaté poctělc — Přiblížil se
svátek sv. Josefa, pěstouna Ježíše Krista. 'I'oho dne cítil se papež
blízek smrti; proto pravil kardinálu Alivierovi: »Stale vidím
sv. Josefa jako mocného přímluvce u Pána; od dávna přál
jsem si na tento den umříti; dnes světíme ten den a doufám,
že prosby me došly vyslyšenílx To byla jeho poslední slova.
Zemřel skutečně na svátek sv. Josefa, 19. března 1721.

3. Sv. bratr Alexius de Vigerano z řádu kapucínů, pilný
sluha sv. Josefa, nebezpečně onemocněl. Právě na den svého
milého světce, sv. Josefa, kdy stále nemocen ležel, žádal na
jednou, aby všechna světla rozžata byla. Když se ho tazali po
příčině, obdrželi v odpověď: »l'řijde brzy sv. Panna se sv.
Josefem; sluší se zajisté, abychom úctou tak vznešeně hosty
přijali.< Mezitím, co okolostojící 0 této odpovědi rozmlouvali,
započal nemocný opět vypravovati pln radosti a nebeské
útěchy: »Pohleďte na královnu nebes a sv. Josefa! Kleknětc
na kolena, otcové rozmilí, a s úctou jej vítejteía Po těchto
slovech vypustil duši svou, aby Boha věčně chválil a velebil..

Svatí andělé.
Že sv. andělé člověku v nemoci zvláštní služby pro—

kazují, víme z písma svateho, kdež se vypravuje, jak slepý
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Tobiáš z návodu archanděla Rafaela zraku opět nabyl. Něco
podobného čteme též v životopise sv. Řehoře 'l'ourského, jehož
otec andělem zbaven byl těžké nemoci. Zvlášť však dobroti—
vými prokazují se svým svěřencům, když smrt se přibližuje;
zde ukazují se jako nejlepší přátelé naši. Napomínají usta
vičně svěřence svého k přijetí sv. svátostí, nebo i ponoukají
jiné, aby nemocného upamatovali na 'jeho povinnost, a poně—
vadž právě nyni drak pekelný všech sil svých užívá, aby se
zmocnil své kořisti, ochraňují proto svěřence svého, hájí ho
před úklady a pokušeními ďábelskými, posilují jej, vnukají mu
dobré myšlenky a naději v milosrdenství Boží, pamatuji ho na
utrpení Kristovo, matky Páně a podobně.

Mnohdy zjeví i anděl svému svěřenci hodinu smrti, aby
se tím více na ni připraviti mohl. Anděl strážný doprovází
duši svěřence svého až před soudnou stolici Boží, což Kristus
sám dosvědčuje, an praví o chudém Iiazarovi: »I stalo se, že
chudý Lazar zemřel a od andělů nesen jest do lůna Abraha
move, (Luk. 16, 22). Anděl chrání duši před žalobniky, omlouvá,
jak jen může, přestupky svěřence svého, krátce jest mu u Bož
ského soudce zastáncem i obhájcem. Jak útěchy plná jest
tato pravda! Jak velice měl by proto každý umírajicí svaté
anděly za jich přispění v smrtelném zápase vzývati!

Zvláště však vyvolen byl od Boha sv. archanděl Michael,
onen velký kniže nebes, jenž hrdinsky kdysi proti duchu zlému
bojoval, aby duše umírajících přijímal a je před trůn Boží
předváděl. Proto lnuli mnozi sv. také zvláštní zbožností k němu.
Proto vzývá jej také katol. církev jakožto pomocníka umíra—
jících, utíká se k němu o přispění, klade důvěru vjeho mocnou
ochranu a modlí se u lůžka umírajícího křesťana: »Svatý Mi
chaele, archanděle, chraň nás v boji, abychom nezhynuli při
hrozném soudu-, a při mši za mrtvé modlí se: »Vítězný Michael
přiveď duše, ó Ježíši Kriste, v ono světlo, jež jsi Abrahamovi
a potomstvu jeho přislíbil.: Proto právem praví sv. Augustin
o sv. archandělu Michaelu takto: »Tenť jest, skrze něhož a od
něhož v poslední hodince přijímáni jsme a před zlým nepřítelem
chráněni bývámex — »Maria posílá jsvým umírajícím sluhům
Michaela archanděla a jiné anděly k obraně, aby je chránili
před pokušeními ďábla a duše těch přijali, kteří se zvláštním
způsobem zde na zemi Matce Páně v ochranu odporuěili; -—
praví sv. Bonaventura.

13



Proto, rozmilý nemocný, vzývej také ty tohoto sv. arch
anděla ěastěji o pomoc; buď pak ujištěn, že ti pomůže k vítězství,
tvou duši d0provodí před soud Boží, kdež vloží na váhu spra
vedlnosti všechny vzdechy, zápasy, útrapy, modlitby tvé, abys
před tváří Boží milost, milosrdenství avěěnou blaženost nalezl.
Tisíce příkladů dokazuje nám, že andělé v rozhodujícím okamžiku
smrti tím horlivěji svých svěřenců se ujímají, čím více nebez
pečí hrozí, čím prudší boj nastává.

Příklady.
1. Řádový jeden kněz byl při své smrti, zaopatřen byv

sv. svátostmi, dle zvyku řádu na popel položen, aby zde ducha
svého vypustil. Představený kláštera & spolubratří umírajícího
modlili se u něho za šťastnou hodinku smrti. Vilém, tak slul
umírající, musil vskutku těžký boj přestáti; najednou však,

-jakoby ze sna probuzen, zadíval se na pravou stranu & pravil
hlasitě všem: »Radujte se, bratří milí, neboť obkliěuje mne
přerozkošné nebes Na to obrátil se k představenému řádu a
pravil: »NeviděPs, otče, anděla, an mi polibek míru na rty
vtisknul?c Tímto zjevem lásky byl nemocný tak posílněn, že
ani tak neočekával radosti nebes, jako _spíšedoufal, že ji již má.

2.- Když sv. Alžběta Durynska na smrtelné posteli ležela,
přišel k ní anděl strážný v podobě ptáčka a zpíval před světící
tak sladceapříjemně, že srdce jeji nejen všech zlých pokušení
prosto zůstalo, nýbrž také sladkou útěchou asvatým nadšením
naplněno bylo.

11. Požádcj svého duchovního, aby při zápasu
smrtelném při tobě stála před smrtí ducha tvého nebe
skému ()tci odporoučel. Požádej těch, kteří kolem tebe jsou,
aby k tobě tvého duchovního pastýře přivedli, vidí—litě v po—
slední hodince. ——»Kněží jsou, dle slov sv. Prospera., branami
věčného města, jimiž ti, kteří v Krista věří, vcházejí; oni jsou
vrátnými, jimž klíče říše nebeské svěřeny jsou, onijsou Správci
královského hradu.c — »Kněz jest prostředníkem mezi-Bohem
a lidmi; přináší od Boha dobrodiní k nám, odpo'ručuje prosby
naše, usmiřuje rozhněvaného Pána a ty, kteří jej urazili, vy—
svobozuje z trestajících rukou jeho,: tak praví sv. Chrysostom.
Není tedy divu, že zbožní křesťané ohlížejí se v zápase smrtelném
po pomoci kněžské. Když kněz u lůžka umírajícího se modlí,
když jemu neustále žehná, modlí a žehná jej vejmenu církve.,
jakožto zástupce Kristův.

Zcela jistě jest taková modlitbaažehnánl pro umírajícího
velice uzdravující a potěšující. Jak útěchy plně jest to pro
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umírajícího, když církev jako něžná matka hlas svůj pozvědá
|.za mocného žehnání ústy kněze mluví: »Putuj, duše křesťanská,
vpusť svět ve jménu všemocného Boha, ktery' tě stvořil; ve
mé'nu Ježíše Krista, jenž za tě trpěl, & Ducha svatého, jehož
nilost v tobě vlitá jest. — Spěj k vlasti své, ty vlastnictví
tebe, krví Kristovou vykoupená! vstup jen ve jménu Ukřižo—
vaněho do Božího příbytku, kdež tváří v tvář Vykupitele svého
'iděti, uctívati a věčně milovati budešla V tomto okamžiku
ípadne duše v rozechvění, uvolní všechna pouta těla &Spěchá,
Lby spatřila to, čeho žádné oko nevidělo, slyšela, čeho ucho
neslyšelo, a okusila toho, co na srdce lidské nikdy nevstoupilo.
Jení—livšak možno míti v posledních okamžicích-života kněze
|sebe, necht někdo z přátel tvy'ch předříkává tobě modlitby umí-'
'ajících. Spoj své vzdechy s jeho modlitbami a popatř pln důvěry
častěji na kříž. Hromnička, kterou ti do ruky dají, upamatujž
„ě na Ježíše, v nějž jsi vždy věřil, doufal a kterého jsi miloval
|. jenž zajisté tvou důvěru k němu nezklame! Růženec v ruce
ipamatujž tě na Marii, která ti jistě při soudně stolici Páně
nilostivy' rozsudek vyprosí. Poslední vzdechy své necht jsou:
) můj Ježíši, přispěj mi ku pomocí! 0 matko Maria, pros za
une! Pane Ježíši, přijmí ducha mého! Také v tom dal nám
(ristus příklad. Jeho poslední slovo bylo: »Otče, v ruce tve
poroučím ducha svého! Toto promluvil a skonal. Toto pravil
aké první mučedník, sv. Štěpán, umíraje: »Pane Ježíši, přijmi
lucha mého! -—To at je také tvy'm posledním slovem!

Příklady.
1. Blahoslavený jinoch, Jan Berchmanns, pravil na smr

„elnem svém lůžku, že ví předem, jaké boje na něho čekají
)řed smrtí. Aby se na to připravil, vyžádal si modlitby církve,
izanotil sám krásnou píseň: »Zdráva buď, ty hvězdo mořskála
(dykoliv na něho pokušení doléhati počalo, Opětoval častěji
:ladka jména Ježíše a Marie & zesnul také v Pánu, s těmito
měny na rtech.

2. Když umírajícímu sv. Františku Saleskému kněz slova:
»Svaty', svatý, svaty' jest Pán Bůh zástupů; plna jest země
davy jeholc předříkával, opakoval si je světec vícekráte. Ko—
nečně opustila ho řeč, nebylo na něm pozorovati jiné známky
zivota, leč jediné pohybování rtů a oči. Oči své častěji k nebi
.ozvedal. Modlili' se nyní u něho modlitby umírajících & při
;lovech litanie ke všem svatým: »Všechna svatá nemluvňátka,
n-odujte za násía pozvedl naposled oči své & odevzdal ducha
iVéhO Bohu.
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3. Svatý Dionysus, Areopagita, byl přibit na kříž, když
již před tím okovy, rány i oheň se statečností křesťanskou
snášel; s kříže však byl opět sňat, což mu větší bolesti způso
bilo než křižování, a byl k smrti mečem odsouzen. Když již
stětí očekával, pravil ještě: »Poslední slovo Pána mého na kříži
buď i posledním slovem mým v tomto životě: »Otče, v ruce tvé
porouřim ducha svéholc

'í-.Poslední slova sv. liasilia byla odporučení duše Kristu
a zněla »V ruce tvé poroučlm ducha svéhoía — S těmito
slovy odevzdal také duši svou ke Kristu ukřižovanému.

5. Krátce před smrtí svou žádal sv. Tomáš z Villanovy,
aby mu dějiny utrpení Spasitele našeho předčítány byly, jež
pak se slzami v očích a zrakem na obraz Ukřižovaného upřeným
poslouchal. Na to byla v jeho světnici sloužena mše svatá. Po
proměnění modlil se sv.'l'omáš žalm: V tebe, o Pane, jsem doufal
atd. Po přijímání kněze pravil: »Pane, v ruce tvé poroučím
ducha svéholc brzy pak zemřel v Pánu.

6. Když právě k ranním hodinkám zvonili, otevřel znovu
sv. Jan z Boha své oči a tázal se, co by to znamenalo? Odpo—
věděli mu, že to znamení k ranním hodinkám. — »Buď Bohu
slávac, zvolal a pohlédnuv na přítomné, jakoby jeještě jednou
spatřiti a s nimi se rozloučiti chtěl, vzdychl: »Ježíši, Ježíši,
v ruce tvé poroučím ducha svéholc V témž okamžiku vesel
a klidně v Pánu zesnul.

Poučení třinácté.

Uzdravení.

S pomocí Boží jsi zase nabyl ztraceného zdraví. ()tec
nebeský vyslyšel modlitby srdce tvéhoa proseb tvých domácích.
Přestaly bolesti tělesné. Opět volá tě Kristus na vinici svou,
abys tam pracoval, t. j. dobré skutky konal. Nuže, dnes již
jdi tam poslouchaje hlasu toho; počnijiždnes pracovati v službě
Boží a ukaž tím, že jsi to mínil vážně se svým obrácením
na lůžku smrtelném.

Abych ti k tomu poskytl pomoci, vložím tinyní na srdce
několik pravidel s důtklivou prosbou, abys jich svědomitě dbal.
Ukáži ti, jak se má chovati nemocný, když došel zase ztraceného
zdraví. Záchovávej následující pravidla:

1. Veleb Hospodina a děkuj mu! Mnohá zajisté do—
brodiní prokázal ti Bůh již ve tvé nemoci. Ukázal ti pomíjeji
cnost a nicotu světa. Dal ti milost, bys odloučil srdce své od
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tvorů a zasvětil je jemu. Ranil tě nemocí, ale uzdravil tě
vzbudiv v tobě předsevzetí polepšiti život svůj. Pozoroval,
žes neměl žádného smyslu pro věci svaté, proto poslal ti v ne
nioci kazatelku, aby tak oživil tvoji horlivostvdobréin. A nyní,
když jsi byl napomenutí Božího uposlechl a když jsi se s roz
hněvaným Bohem přijetím sv. svátostí nemocných byl smířil,
dává ti Bůh nové veliké dobrodiní - zdraví! »Neni bohatství

nad bohatství zdraví tělaa, praví moudrý Sirach (30, m); co
tedy učiníš nyní, když jsi obdržel tak veliký nezasloužený dar?
Co jiného, než že budeš Boha za to velebiti a jemu ze srdce
vřelého díky vzdávati! Sám Kristus toho žádá, jak se přesvěd—
čiti můžeš z následujícího příkladu.

Příklad.

Když šel Pán Ježíš jedenkráte Samaří a Galileji, blížilo se
k němu llíl malomocných mužů, kteří toužebně k němu volali:
».ležíši, mistře, smiluj se nad námi: (Luk. 17, 11--—19.)Ježíš na
ně pohlédl, projevil soustrast svou s nimi a rozkázal jim, by se
dali knězem prohlédnouti, aby je mohl prohlásiti za čisté.
Dříve než ke knězi došli, byli očistěni. Jeden z nich byl tím
tak dojat, že se vrátil a s hlasitým díkůčiněním vyhledal svého
dobrodince, vrhl se k jeho nohám a děkoval inu srdečně za
nabyté zdraví. Ostatních devět však nemyslelo ani na to, jak
slušnoaspravedlivo by bylo, by projevili Kristu svoji uznalost.
Odebrali se od kněze do svých příbytků, aniž by byli vůbec na
Ježíše vzpoměli. Ježíš pochválil dobré srdce vděčného uzdra
veného a propustil ho s radostným ujištěním, .že jesl mu při
čítat-i své uzdravení jen pevné důvěře své v Ježíše Krista. Nad
ostatními však projevil zřejmě svoji nelibost.

2. Navštiv kostel. Možno-li ti nyní zase vyjíti, představ si,
jak na mále již bylo, bys vynesen byl na márách ze svého domu,
že však Bůh se nad tebou smiloval a dal ti novou lhůtu, abys
si mohl v ní shromažďovati zásluhy pro věčnost. Nic není tedy
slušnějšího, než aby první kroky tvé vedly tě nyní do domu
tohoto dobrotivěho Boha, abys mu tam na jeho oltáři skrze
jeho milovaného Syna. přinesl svou oběť díků a prosby své.
Až pak poprvé zase přijdeš do kostela, zaraduj se tam a obdivuj
se milosrdné lásce Boha, která tě' vrátila tvým milým a drahým.
l'ros ho, aby sesílil slabe' ještě zdraví tvého těla a tvé duše,
abys s novou silou mohl plnit_i jeho vůli.



Přiklad._
Když bylo nemocnému králi Ezechiášovi prorokem zvě

stováno, že má učiniti poslední vůli, poněvadž umře, tu obrátil
tvář svou ke stěně, prosil Boha za pomoc a plakal. Tu smiloval
se Bůh nad nemocným králem a řekl k prorokovi: Vrať se a
oznam Ezechiášovi, vůdci lidu mého: Toto praví Hospodin, Bůh
otce tveho Davida: Slyšel jsem pláč. tvůj a viděl jsem slzy tvé
i hle, uzdravil jsem tebe; třetího dne budeš v chrámě klaněti
se Hospodina. A tak se též stalo. Ezechiáš došel zase zdraví

' a šel do chrámu děkovat Bohu.

3. Přístup k stolu Páně. () sestře sv. Řehoře 2 Na—
zianzy, sv. Gorgonii, čteme, že byla stižena prudkou, neobyčejnou
nemocí. Poněvadž již všichni lékařově se vzdali vši naděje, šla
k největšímu lékaři. V nočním tichu, když nemoc poněkud po
levila, odebrala se k oltáři, na kterém se chovala nejsv. Svátost
oltářní, vrhla se na kolena a jala se hlasitě Pánu vypočítávati
všecky zázraky, které kdy byl učinil. Ku konci byla modlitba
její ještě vroucnější, důvěra její ještě pevnější; položila hlavu
svou na oltář, prolévala proudy slz, objímala takřka nohy
Ježíšovy a pravila, že se odtud nehne, dokud se jí nedostane
pomoci. A když se tak modlila, byla posilněna na těle i na
duši, došla odpuštění hříchů a zdraví těla. Zajisté že tato
sv. duše též později, když dosáhla zdraví & přišla ke svato
stánku, před kterým modlitba její byla vyslyšena, zajisté že se
tam klaněla svému ženichu a že ho přijala do svého srdce.

Učiň podobně i ty! Klaň se nejsv. Svátosti, ze které
plynulo tobě v nemoci tvé blaho a požehnání; spoj se s Ježíšem
ve sv. přijímání; jest toho pro tebe třeba, abys nepodlehl v boji
proti svým nepřátelům, kteří napnou všecky své síly, aby tě
zase dostali na tvou starou cestu hříchu. Ano boj, těžký boj
ti nastává. Jako četa silně ozbrojená stojí pohotově zlí duchové,
bezbožny' svět, bývalí tvojí spoluvinníci, zlé tvoje návyky atd., aby
tě zase učinili svy'm otrokem. Uzavři proto s Ježíšem smlouvu,
spoj se s ním sv. přijímáním a zahanbeni budou všichni, kteří
ukládají o duši tvou; pravíť sám Ježíš: »Kdo jí tělo mě a pije
krev mou, ve mně přeby'vá a já v něm.< (Jan 6, 57). ».Ie-li
Bůh s námi, kdo proti nám?< volá sv. Pavel (Řím. 8, žil.)
t. j. chrání-li nás Bůh, pak nikdo nám nemůže škoditi. Proto
jsem tě napomenul, bys hned po nemoci ano i později často
přijímal nejsv. Svátost. Jak velice nás tato svátost chrání proti
našim nepřátelům, ukáže ti tento
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Příklad.
Když císař Ludvík II. vytáhl do boje proti velkému a

mocnému vojsku Saracenů, dal dříve dlouho přede dnem pro
své vojsko sloužiti mši sv., na to podávati sv. přijímání, a pak
vedl je ihned proti nepříteli. Křesťané, posilněni a nadšeni
jsouce přijetím nejsv. Svátosti, vrhli se s neobyčejnou hrdinnou
silou na nepřátelské zástupy. Nikde nemohlo jim býti odporo
váno; vytrvalť každý křesťan všude s největší sebeobětavostí ve
všem nebezpečí i všech hrůzách smrti. Bitva proto ani dlouho
netrvala; již za hodinu bylo vojsko Saracenů zcela roztříštěno,
bojiště krví nepřítele napojeno a porážka jejich tak hrozná,
že jich jen málo uniklo, aby smutnou zprávu o prohrané bitvě
a zkáze celého vojska do Afriky přinesli. Ký div, že křesťané
zvítězili! Posiluj se proto i ty k nastávajicimu boji proti ne—
přátelům duše své úzkým spojením se s Ježíšem — ai ty
zvítězíš!

4. Projevuj svoji vděčnost skutky dobročinnýmz'.
Tchýně sv. Petra stonala jednou těžce zimnicí. To působilo
její domácím velikou starost; bylat ode všech velice vážena
a milována. Ježíš přišel právě tehdáž do domu. Ihned ho
prosili naléhavě za ni. To se Spasiteli líbilo; dal se zavésti
k loži nemocné a okamžitě ji uzdravil. Sotva že nabyla zase
nových sil, vstala a projevovala svoji vděčnost všemi možnými
službami prokazovanými jak Spasiteli tak i domácím, kteří při
této příležitosti byli projevili tolik něžné lásky k ní. — Ukaž
se i ty nyní vděčným a úslužným k Ježíšovi i k svým milým!
Přesvědčil jsi se ve své nemoci, jak blaží člověka, když mu
dobří lidé v jeho nemoci pomáhají. Buď stále pamětliv něžné
lásky a péče těchto šlechetných duší, které s velkou obětavostí
tobě pomáhaly ve tvé opuštěnosti; podporuj jich, potřebují—li
tvé pomoci; následuj krásného příkladu lásky k bližnímu,
který ti dali, a buď i ty od nynějška přítelem a těšitelem ne—
mocných, chudých vdov a sirotků. Způsobem tím ukážeš nej—
lépe vděčnost .k Ježíšovi, který u zdraví zase vrátil. Řeklť:
»Cožkoliv jsle učinili jednomu z bratři mých nejmenších, mně
jste učinili.:

Koncj však též skutky duchovního milosrdenství.
»Obrátiv se,: pravil jednou Kristus, »potvrzuj bratří svých.:
Slovy těmi Spasitel nechtěl zajisté nic jiného říci, než že jest
povinnosti sv. Petra po jeho obrácení slovem i skutkem jiné
pro nebe získávati. A jak svědomitě Pctr toto napomenutí
Božského mistra plnil, dokazují skutky apoštolské nesčetnými
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příklady. I k tobě praví Ježíš: »Když jsi se obrátil, potvrzuj
bratří svých; potvrzuj jich' svým dobrým příkladem, životem
v pravdě křesťanským, který nyní na tobě uvidí; budiž jim
svítilnou; nechť vidí tvoje dobré skutky, aby i oni 'jako ty
chválili a velebili Otce, který jest v nebesích; nechť vidí tvoji
živou víru, tvoji střídmost, trpělivost a odevzdanost do vůle
Boží, tvoji zdrželivost a sebezapírání tvé, horlivost tvou v mo—
dlitbě, odloučenost od světa, horlivost v poslouchání slova
Božího a častější přijímání sv. svátostí a t. d.; nechť tě vidí
ti, kteří byli dříve svědky tvých poblouzení; ano, můj drahý,
zvláště takové osoby snaž se obrátiti, v dobrém posíliti a od
hříchu odvrátiti. Modli se mnoho a neboj se posměchu. Pán
zajisté tvoji slabou vůli posilní a dá snahám tvým- zdaru,
bude-li ovšem v srdci tvém spolu přebývati Opatrnost, sta—
tečnost a sv. láska. Zachraňovati duše slovem i příkladem —
to jest odplata, kterou jest ti podávati Bohu na důkaz vděč—
nosti za navrácení ti zdraví.

Příklady.
I. Bohatý římský jinoch těžce onemocněl. Když se ko—

nečně uzdravil a poprvé vyšel do zahrady, bylo mu, jakoby
se byl znovu narodil. Pln jsa radosti, hlasitě velebil Boha. Po
zvedl očí svých k nebesům a pravil: :'l'y, jenž sám sobě do—
stačuješ a ničeho potřebí nemáš! Kdyby ti mohl člověk něčím
odplatiti, jak rád bych ti daroval všecek svůj majetek!<< To
slyšel llermas, příjmím pastýř, a pravil k bohatému jinochu:
»Shůry přichází každý dar dokonalý, kamž nemůžeš nic poslati.
Pojď za mnoulc .linoch šel za starcem a oba přišli do tmavě
chatrče. Zde panovala veliká bída a nářek; otec ležel nemocen
na lůžku, matka pak plakala; děti byly malé a volaly po
chlehě. .linoch se ulekl. Hermas však pravil: »llle, zde jest
oltář pro tvoji oběť. Viz zde bratry a zástupce Pána svého.:
.linoch otevřel štědře svoji ruku, obdaroval je hojně a ošetřoval
nemocného. Občerstvení chudí žehnali mu, nazvali ho andělem
Božím a se slzami v očích líbali dobročinné ruce. .lak šťasten
byl náš jinoch, že nalezl tak krásnou příležitost, učiniti lidi
štastnými a zároveň poděkovali Pánu Bohu za obdržené veliké
dobrodiní — zdraví!

2. Ignác z Loyoly žil z počátku světácky v kruzích dvor
ských a vojenských. Tu však navštívila ho ruka Páně těžce
nemocí a utrpením. Na lůžku našel příležitost nahlédnbuti do
svého nitra a tu poznal, jak velice svým dosavádním životem

" Boha urážel. Šel do sebe a obrátil se. Uzdraviv se, vykonal
pouť do Moutseratu, vrhl se k nohám nebeské královny a
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zřekl se slavně světa i vší pýchy jeho. Modli a postí se a po
spíchá do Jerusalema, odkudž se dostalo všem spásy a vykoupení.
A nyní nepomýšlí na nicjiného, nežli zisk-ati pro nebe těž jine.
Když slyšel na své cestě hříšné řeči lodníků, vážně je napo—
menul a povzbudil, by jmeno Boží ctili. Když se mu dostávalo
příkoří, když ho tupili a se mu posmívali, když mu i sámPán
poslal utrpení, snášel všecko s křesťanskou trpělivostí. »Všecko
k větší slávě Boží!<< 'l'ento zlatý výrok měl stále na jazyku.
Plana horlivostí pro čest Boží a spásu lidí, shromažďoval děti
na ulici a vyučoval je náboženským pravdám. Pronásledování,
která si tím přivodil, snášel s největší trpělivostí. V Paříži při—
družilo se k němu ještě devět zbožných a učených mužů, při
vábených jeho zbožným a svatým příkladem, a s nimi pak
položil základ k zasloužilému a slavnému 'l'ovaryšstvu Ježíšovu,
jehožto jediným cílem bylo a vždy zůstati mělo — oslava Bo—
žího jména. A skutečně, kolik duší přivedl sv. lgnác svým
'l'ovaryšstvem do nebes, jak mnozí naučili se jím znáti jméno
Boží i v Indii a Japonsku! Milionové obrátili se, poznali svého
Boha a začali ho milovati. Ano, tak velice hořel sv. Ignác '
horlivostí pro čest a slávu lloží, že častěji říkával: »Kdybych
měl voliti buď v nejistotě svého spasení déle zůstávali na zemi
a pracovati ke cti Boží a ke spáse lidí, aneb ihned zemříti a
vejiti do nebeské blaženosti, zvolil bych si prvé:.cl

5. Veď od nynějška zbožný život. V nemoci svě při—
pověděl jsi Bohu, že jemu zbývající dny života zasvětíš, že
jemu věrně sloužiti budeš. l)rž nyní slovo a snaž se stále žili
ctnostně. Zůstaň věren svým dobrým předsevzetím a nenech
se ničím přivábiti na staré nebezpečné cesty; dvěma pánům
zároveň sloužiti nemůže nikdo. Ovšem že tě bude nový způsob
života ctnostněho a zbožného státi dosti námahy; musíš zn
jisté start?—.své zvyky odložiti, posměch spoluvinníků v hříšícli
tvých klidně snášeti; ale není jiné cesty k nebi vedoucí než
tato. (Jlice-li kdo úzkými dveřmi vejíti do nebes, musí dřív
bojovali, trpěti a snášeti; musí — jak Ježíš praví — činiti si
násilí, kříž nésti a sebe sama zapírati. Začni tedy rozhodně
Pánu svemu se vší horlivostí sloužiti! Nemysli, že musí člověk
konati samé veliké a neobyčejné skutky, chce-li zbožně žíti a
šťastně zemříti; hled“jmenovitě povinnosti svého stavu a po
volání věrně plniti, každý hřích míti v nenávisti a užívati pro
středků, potřebných k pravé zbožnosti, a buď ujištěn, Bůh bude
míti v tobě zalíbení. Abys pak zbožně žil, dám l.i naučení, jak
jest ti každý den ztráviti; načrtnu ti krátký křesťanský po—
řádek denní a ujištuji tě při tom, že beze vší pochyby budou
nebesa jednou tvým údělem, budeš—lise přesně dle něho říditi.
Jest pak pořádek ten následující:
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a) Vykonej vždy modlitbu ranní. Vzbuď dobrý úmysl,
t. j. obětuj Bohu všecky svě denní myšlenky, slova, skutky
i práce. Pak se doporuč zvláštní ochraně Marie Panny, anděla.
strážce a sv. svých patronů. Rozjímej pak o-nčkterě věčné
pravdě; nebot »bez rozjímání,: praví jeden světec, »jest skoro
nemožno dojíti spásy; člověk nerozjímající tápe ve tmách, ne
vidí nebezpečí, neužívá náležitých prostředků a tak se blíží
k své zkáze.: Budeš-li naproti tomu často rozjímati, neupadneš
tak snadno do těžkého hříchu, >poněvadž,c jak praví zbožný
jeden služebník Boží, »rozjímáni & těžký hřích nemohou vedle
sebe obstáti.c Nemůžeš-li tak učiniti všedního dne, věnuj aSpOň
půl hodiny v neděli rozjímání. Buď pak přítomen, pokud jen
možno, mši sv., hojně ti Bůh za to požehná.

b) Když jsi byl svou ranní pobožnost ukončil, začni se
vší horlivostí přesně & svědomitě konati práce svého povolání.
Mezi prací pozdvihni častěji srdce svého k Bohu a rci: »Pane,
vše, co činím, ať slouží k tvě cti a chvále a děje se z lásky
k tObělc

c) mesli se vždycky ve všudypřítomnost Boží, jež jest
mocným štítem proti všemu zlu.

d) Napadnou-li tě pokušení, obrať se ihned k Ježíšovi,
Marii a k svému andělu strážci. Rci ihned: »Bože můj, raději
chci tisíckrát zemříti, než dcpustiti se toho hříchu..:

a) Kdybys však přece byl tak neštasten, že bys hřešil,
pak vzbuď ihned nad hříchem tím opravdovou lítost a vykonej
co nejdříve upřímnou sv. zpověď. Vůbec učiň si přísným ži
votním pravidlem, že nebudeš nikdy se sv. zpovědí dlouho od—
kládati. Přijímej aspoň každý měsíc svátost pokání a tělo Páně.

f) Nesedej za stůl bez modlitby. Jest zajisté nejvýš slušno,
abys k nebesům vysílal před jídlem modlitbu prosby a po jídle
modlitbu díků. Vystříhej se při stole všelíké nestřídmosti
v jídle a v pití, jakož i všelikých neslušných & hříšných řeči.

9) Zábavy tvé dějtež se jen v pravý čas, s mírou a za
náležitým cílem. .bčerstvuj se a osvěžuj jen v dobrém úmyslu
a se stálou vzpomínkou na Boha.

h,) V nesnázích a protivenstvích buď trpěliv, odevzdán
do vůle Boží a pamatuj, že Bůh toho trestá, koho miluje.
(Žid. 12, c.) a toho pokořuje, koho chce vyvýšiti. (Přís. 18, 12)

i) Buď přívětivý ke všem, bys nikoho neurazil, ale buď
též opatrný, bys nějakým způsobem nebyl sveden ke zlému.
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k) Na sklonku dne vykonej svoji modlitbu večerní. Dekuj
Bohu za všecka dobrodiní, jež jsi od něho obdržel. Zpytuj pak
svědomí své, abys poznal, čím jsi hřešil; obnov předsevzetí,
že se budeš 'budoucně hříchu varovati; vzbuď žel a lítost a
můžeš-li, pomodli se sv. růženec a pros pak Boha za milost
vytrvalosti v dobrém.

[) Hleď, abys zasvěcené svátky a neděle vždy svaté ztrávil.
Poslouchej pilně slovo Boží, modlí se, přijímej častěji sv. svá—
tosti, čiň bohumilé skutky, čti duchovní knihy, ku př. životo—
pisy svatých a vůbec knihy, které ti podávají návod k životu
zbožnému & bohabojnému. '

m) Vyvol si některého zbožného kněze za zpovědníka.
'POpros ho, on ti zajisté nejlépe poradí, co jest ti činiti, abys
vyplnil přípověd, kterou jsi učinil v nemoci své. Řid' se dle
jeho pokynů a přemáhej se. Jest přemáhání sebe k zbožnému
životu nezbytně potřebno. Ježíš sám to potvrzuje řka: »Chce—li
kdo přijíti za mnou, zapři sebe sama, vezmi kříž svůj a ná
sleduj mne.- (Mat. 16, 24.) Ano, následuj Ježíše & půjdeš po
nejjistější cestě k nebi. Právě toto následování Ježíše činí člo
veka zbožným & svatým.

Příklady.
1. Gentilezza, vznešená paní římská, byla pyšná, zaklá

dala si na své kráse a byla velice oddána světským radostem.
Zanedbávala své povinnosti k manželi i dítkám a oddávala se
bezstarostné zábavám. Sv. Františka měla s ní soustrast a sna—
žila se laskavými napomenutííni přivésti ubohou na lepší cestu.
Lehkomyslná paní však posmívala se dobrým slovům a pohrdala
napomenutím. Sv. Františka se za ni modlila a jednoho dne
jí řekla: Ty se vysmíváš napomenutím mým i zpovědníkovým,
brzy však uvidíš, že se nesmí člověk bez trestu protiviti moci
Pána nebes i země. Brzy na to Gentilezza, která byla v po
žehnaném stavu, upadla nebezpečně na schodech svého paláce.
Služebníci ji zvedli napolo mrtvou; rozřizla si rty a roztřištila
si nos. Lékaři prohlásili, že stav její jest beznadějný. V tomto
hrozném okamžiku myslila jen na ztrátu své krásy, nikoliv
však na svoji duši. Tu přistoupila sv. Františkakjejímu lůžku,
aby ji potěšila aji pomoci poskytla. S veškerou laskavostí, ale
též s plnou vážností připomínala nemocné minulý život jeji,
vykládala jí, že jest tato nehoda trestem, který ji Bůh ve svém
oteckém milosrdenství posílá, aby ji odvrátil od cesty záhuby,
a nabádala ji k lítosti a k pokání. Tu konečně Gentilezza šla
do sebe, poznala nebezpečí, hrozící jeji duši a přesvědčila se,
že ji Bůh trestá & že zasluhovala trest mnohem větší. S ode
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vzdaností do vůle Boži“snášela bolesti nemoci, a když se zase
pozdravila, stala se jednou z nejzbožnějšich a nejvzornějšich
paní římských.

2. Sv. Kateřina Janovská ošetřovala jednou s péči nej—
něžnější v nemocnici muže, který byl jednoho dne z ulice při
nesen a stižen býl morem. Byl to jeden z oněch nešťast
niků, kteří pro svůj výstřední život v trapném rozporu žijí
s Bohem, lidmi i se sebou samými a kteří nechtí ničeho slýšeti
o smíru s Bohem. Nicméně modlitbě a domluvám světice se
podařilo obrátiti nemocného na lepší cestu. Když se zase doko
nale uzdravil padl najednou při svém odchodu z nemocnice
před světici na kolena, chopil její ruku a pravil: »Tý, anděle
milosrdenství, dej mi ještě aspoň jediné slovo poučení, které
bý mě jako strážný anděl světem provázelo; ano, rci mi,
co jest mi činiti, bých všecka dobrá předsevzetí, která jsem
zde pod křížem svého Spasitele učinil, v ruchu světa též po—
ctivě vyplnil.: Zbožná ošetřovatelka, shůrý jsouc osvícena odpo
věděla mu: »Ježíš Kristus budiž v srdci tvém, — svět pod
nohama tvýma — vůle Boží pravidlo všeho tvého jednání
i opomenutí — láska pak Boží nechť září ve všem.: A kráčeje
světem dále šeptal si uzdravený muž: »Ano, Ježíš Kristus
v srdci mém — svět pod nohama mýma — vůle Boží ve
všem jednání mém — a lásko Boží ve všema

6. Střež se opětného pádu do dřívějších hříchů svých.
Sv. Jan Zlatoústý praví, že se hřích velice zveličuje, dopouští-li
se ho člověk opět, ač byl již před tím došel u milosrdenství
Božího jeho odpuštění. A v pravdě, jest to černý nevděk,
když člověk daru, kterého byl právě nabýl, kdýž zdraví svého
užívá zase k tomu, aby svého dobrodince urážel. Takové duše,
praví sv. Zlatoústec, jsou v očividném nebezpečí upadnouti do
věčné záhubý. Apoštol Pavel potvrzuje to, když piše »nemožné.
(t. j. velmi nesnadné) zajisté jest těm, kteříž jednou osviceni
byli, a okusili daru nebeského . . . a padli, zase obnoviti se
k pokání: (Žid. 6, 4—1) Mocavláda ďáblova nad těmito věro
lomnými dušemi jest mnohem větší než bývala před tím, tak
že mu již ne snadno uniknou. »Tehdý jde a vezme s sebou
sedm jiných duchů horších, nežli jest sám a vejdouce přebývají
tam: i bývaji poslední věci člověka toho horší nežli prvnic,
praví evangelium (Mat. 12, 45). I dí pravdu sv. Bernard, kdýž
píše: »Jako jest opětný pád do nemoci těla, z které se byl
člověk uzdravil, mnohem horší než první nemoc, tak jest tomu
též s opětným pádem do hříchu.:

Proto, příteli milý, buď vytrvalým v dobrém a střež se
opětného pádu do těžkého hříchu, k němuž zavdává obyčejně
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podnět neodpustitelná nedbalost anebleoba. Zachovávej napo—
pomenutí, které dal jedenkráte Spasitel člověku 38 let ne
mocnému.

Příklady.
1. V Jerusalemě byl rybník Bethesda, jehož vody se občas

zázračným způsobem hýbaly. Komu se poštěstilo, že přišel
v tento čas do rybníka první, byl najisto z nemoci své vyléčen.
Veliké množství nemocných všelikého druhu tu čekalo. Mezi
nimi byl též muž, který byl již po 38 let těžkým neduhem
stižen. .ležíš viděl, kterak tu úplně vysílen leží. a to v něm
vzbudilo soucit. »Zajisté, přál bys si, abys byl jednou z nemoci
své uzdraven?< pravil k němu Ježíš. <Ach, milý Pane — zněla
jeho odpověď — mohl jsem již dávno býti zdráv, kdyby mi
byl jen někdo prokázal tu službu lásky, že by mi byl pomohl
dostati Se do vody, když se začne hýbati; poněvadž jsem však
zcela Opuštěn, stává se vždy, i když se s velkým namáháním
dostanu až na samý okraj, že jiní mě předběhnou & dosahují
uzdravení.<< »Nužec, odvětil .Iežíš, »játě uzdravili). Vstaň, vezmi
lože svéachoď.: V okamžiku byl nemocný uzdraven: vzal lože
své a odešel. Nedlouho na to potkal ho Ježíš ve chrámě, kam
se patrně uzdravený odebral, aby Bohu za dosažené dobrodiní
poděkoval. Ježíš použil této příležitosti by mu připomenul pro
vinění, která byla přivodila tuto dlouhou trapnou nemoc.
»Hle, učiněn jsi zdráv; již nehřeš, aby se ti něco horšího ne
přihodile (Jan 5, 2—14-.)

2. Sv. František uzdravil jedenkráte nemocného pána,
hrozil mu však větším trestem, vrátí—lise k minulému nečest
nému životu. Hrozba se uskutečnila; onen pán opět padl do
svých hříchů a byl usmrcen v domě, který se sesul.

7. Abys neupadl zase zpět do hříchů smích, užívej
vedle přesného zachovávání pořádku života, svrchu udaného,
těchto prostředků:

a) Vyloýbej se co nejpcčlz'věji zvláště zlým příleži
tostem; odstraň všecko, co ti již tolikrát podnět ke hříchu
dalo neb dáti mohlo. Varuj seproto všech těch osob, společností,
her, domů, rodin, zaměstnání atd., které tě byly dříve ke hříchu
svedly; kdo se nechce vyhnouti blízké příležitosti ke hříchu,
ten také nemá opravdové vůle hříchu samého se varovati. ».len
ten se dokonale nepravosti odřekl,c praví sv. lsidor Sevillský,
»kdo se odřekl jakékoliv příležitosti.< Kdo se nemá na pozoru
před zlou příležitostí, ten velice brzo Opět padne do svých
dřívějších hříchů: na něm se vyplní slovo písma sv., které zní:
»Kdo miluje nebezpečí, zahyne v něm: (Kaz. 3, 27.)



Příklad.

Max N. byl jinak spořádaný muž, při práci pilný, měl
dobrou hlavu, byl dobrým manželem a otcem, ale oddal se
opilství a když se opil, proklínal, hádal sc, tupil vrchnosti a
chtěl všemu nejlépe rozuměti. Konečně.byl přiveden k nápravě.
Ale jak! Byl jednou zas napilý, upadl a zlomil si nohu. Teprv
po dvou měsících mohl lůžko opustiti. Od té doby byl řádným.
mužem a nepil více, než mohl sněsti. Znenahla však začala
mizeti ošklivost před opilstvím. V dolním hostinci viděl jednou
svého dobrého známého. »S tím si musím pohovořitia, pravil
si a vstoupil do vnitř. Paní hostinská v horní hospodě byla
včera nějaká nemocná. Musíš tam jíti a podívati sec, myslil
si a šel . . . Před třetí hospodou stoji za:—fedobrý známý:
»Nu na jednu skleničku, jen na slovíčkoa Pije v první, pije
v druhé, pije v třetí hospodě, pije tři, pak více sklenic, zapo—
vídá se, zapomene se a ačkoliv již mnoho byl pil, přece tu
ještě sedí. Od té chvíle stal se z něho starý, ba ještě horší
opilec. To jest trest Opětného pádu. Padl, poněvadž se nestřežil
příležitosti ke hříchu.

b) Roztrhej se vší silou pouta hříšných návyků.
Bude to sice pro tebe těžký boj; pravíť sv. Řehoř z Nyssy, že
rnávyk vykořeníti jest těžká věc;c avšak podporován jsa mi
lostí Boží, zvítězíš! Že tomu tak skutečně, můžeš se přesvědčiti
na Zacheovi, Matouši, Augustinu, Magdaleně, l'elagii, Marii
egyptské a na mnohých jiných. Tito všichni byli dříve hříšníci
ze zvyku, stali se však po svém obrácení velikými svatými.
Podporováni jsouce milostí Boží, bojovali statečně se svými
hřišny'mi návyky a vyhladili je. Chceš—lizvitězitii ty, utíkej Se
důvěrně k Bohu; učiň podobně jako mladý David, který jen
proto obra tak šťastně překonal, poněvadž ho trefil na. hlavě.
Proti hlavě, t. j. proti počátku neřesti jest ti bojovati, ne
má—lise státi zvykem; xdlužno mu (dřívějšímu zlěmu návyku)
vyjíti vstříc,: praví sv. Augustin, »a vyhladiti jej, jakmile člověk
pozoruje, že se chce usadjti azapustiti kořeny. Nebudeš-li toho
činiti, pak dřívější hříšný návyk zase pozvedne svoji hlavu a
učiní si z tebe otroka. Budeš pak, jak dí sv. Augustin, hroma
diti nepravost na nepravost a uvrhneš se do věčné zkázy.
»Z hříchu, který se často opakuje,c píše proto sv. Bernard,
»vzniká návyk, který přináší s sebou jakýsi druh nutnosti.
Z nutnosti tě vzniká memožnost z hříchu se vyprostiti. Ne
možnost vede k zoufalství a následek zoufalství jest věčně za
tracení.c Neobyčejná duchovní slepota šíří se v duši takového



hříšníka;.on se už pak nestydí za své hříchy, ano, Bůh dopouští
konečně, že ve své zaslepenosti ohavné zločiny považuje skorem
za ctnosti.

l'roto, příteli, nevrhej se zase do svých dřívějších hříchů
a nemysli; onemocním—li zase, pak budu opět činiti pokání a
a smířím se s Bohem. Odkud máš jistotu, že ona duchovní
slepota, která se zakořenila v tvých zdravých dnech v duši
tvé, v nemoci najednou bude zaplašenu? Zkušenost Spíše u_čí,
že takovéto převrácené a zaslepené duše nepovažují se ani na
smrtelném lůžku za hříšníky a často nekajicnou smrtí umírají,
jak můžeš se zvláště přesvědčíti z uvedených zde příkladů.

P ř i k l a d y.

1. l). .liljí Jais vypravuje ve svých kázáních o jednom
navyklém hříšníku toto: »lšyl jsem jedenkráte — poněvadž
nebylo žádného jiného kněze po ruce -— volán k člověku na
smrt nemocnému. Sel jsem s bázní a třesením, poněvadž jsem
neznal jeho a on neznal mne. Ležel na lůžku ve smrtelném
potu, svíjel se bolestmi jako červ. Ztrnule se na mne zadíval.
Konečně pravil: »Pomozte mi, můžete-li!- Takovými slovy
mněještě nikdy žádný nemocný nepřijal. Odpověděl jsemf »Ano,
ochotně pomohu, jen jestli — jak sám pravíte mohu; jak to
myslíte? — »Ach,c »jsem veliký hříšník, ohavný hříšník ze
zvyku. Před šesti týdnyc pokračoval, »o velikonocích jsem se
zpovídal, téhož dne jsem se však zase opil; a když se člověk
opije, tu víte jak to bývá; žil jsem zase jako dřív.c Nepravil,
že se chce zpovídati; neměl jsem ho také k tomu. 'l“ázal jsem
se, jak dlouho již ve svém zlém zvyku žije, zda—lise od jedné
ke druhé zpovědi vždy polepšil a byl-li již jednou nemocen.
»Ano,c pravil, »před čtyřmi roky měl jsem tutéž nemoc, byl
jsem již všemi sv. svátostmi zaopatřen.: Tázal jsem se ho,
zdali se po své nemoci poněkud polepšil. »Nikoliv,c pravil,
»hřešil jsem potom zase jako před tím.: »Pak,c dodal jsem,
»nepolepšíte se ani po této nemoci, uzdravíte-li se! 'l'u ovšem
nemohu pomocix Vylíčil jsem mu pak jeho velice nebezpečný
stav a snažil jsem se dle možnosti vzbuditi v něm pravou
lítost nad hříchy plynoucí z lásky k Bohu a spolu upřímné
předsevzetí už nehřešiti. Tak jsem ho opustil a ponechal ostatní
jeho duchovnímu správci. Nespatřil jsem ho nikdy. Slyšel jsem
jen, že se zase uzdravil, že však za rok a den zase v tutéž nemoc
upadl a již druhého dne bez kněze a bez sv. svátostí umřel.

2. Mladý šlechtic, rodilý z Paduy, byl nečistou láskou
k jedné slečně tak upoután, že se domníval, že by nejnohl
býti ani živ, kdyby neměl stále na očích svou milenku. Casté
návštěvy u ní prozradily veřejnosti jeho lásku, takže se o ní
dověděli i jeho přátelé. Ti se snažili všemožně mladého šlechtice
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přemluviti, by od své hříšné lásky ustál. Než všecky jejich do
mluvy byly marny a on setrval ve své nečisté náklonnosti, až
ho konečně Bůh navštívil těžkou nemocí. Choroba rostla víc
a více, takže lékaři vesměs se domnívali, že jest všeliká na—
děje na uzdravení vyloučena a on že musí umříti. Byl proto
ihned povolán zpovědník, jenž vynaložil všecku svoji výmluv
nost, aby nemocného přivedl k svaté zpovědi. Nemocný však
trval—stále v zatvrzelém mlčení. Zpovědník upozorňoval ne—
mocného s důrazem na nebezpečný stav jeho duše a líčil mu
neskonalé milosrdenství Boží k hříšnikům; vzal do rukou krucifix,
postavil jej před jeho oči a prosil, by naň pohlédl a uvážil,
kterak Božský Spasitel na kříži ruce své rozpíná a nic jiného
od hříšníků nežádá než zkroušenou lítost nad hříchy. Nešťastný
šlechtic misto co by měl hleděti na obraz Ukřižovaného, obrátil
se na druhou stranu, kdež visel na stěně krásný, malovaný
obraz. Na ten nepohnutě hleděl, jakoby pohled naň skýtal
srdci jeho zvláštní útěchu, pronesl směrem k obrazu polohlasitě
několik slov, jimž však okolostojící nemohli rozuměti, napjal
ruce po obraze, ano sklonil před ním svoji hlavu a zdálo se,
jakoby se snažil dosáhnouti jeho. Nikdo nevěděl, co maji zna
menati tyto projevy lásky k obrazu. 'l'u tázal se zpovědník
jednoho služebníka po příčině toho. Služebnik odpověděl, že
pánu jeho na tomto obraze vždy velice záleželo, a dodal : »Mám
za to, že bude-li obraz se stěny sňat a přinesen k loži nemoc
ného, že se pán můj zase znova zazelená jako strom, že se
životní sila jeho navrátí a že dojde zase bývalého zdraví..
Uvěřilo se mu, a poněvadž se myslilo, že jest to obraz sv.
Máří Magdaleny neb jiné světice, byl obraz se stěny sňat &
k lůžku nemocného přinesen. Zdálo se, že nemocný pohledem
na tento obraz nabývá nových životních sil. Násilím se na
svém loži vzpřímil, rozepjal své ruce, by obraz obejmul, sklonil
se, by ho políbil, a nyní se draly ze srdce jeho vzdechy lásky
prudké a hojně, až následkem velikého pohnutí mysli upadl
do mdlob. Náhle klesla hlava jeho na polštář a v tom oka—
mžiku vypustil ducha. Tato neočekávaná smrt naplnila všecky
kolem stojící hrůzou, poněvadž nemohli pochopiti, proč ne
mocný takovou láskou lnul k onomu obrazu. Když se však
dověděli, že jest to obraz jeho milenky, kterou dříve tolik byl
si přál spatřiti a bez které myslil, že nemůže býti živ, tu teprv
začali se chvěti, poněvadž nad jeho náhlou smrti hroznou
úzkost cítili, dobře vědouce, že nemůže šťastně zemříti člověk,
který setrvá v nečisté lásce až do posledního vzdechu svého
života. Zůstává tedy. pravdou, co praví přísloví: »Kdu ve
hříšném zvyku žije, ten v něm také umíráa

c) Pamatuj často na věčnost. Častější vzpomínka na
věčnost jest velice užitečná. »Ve všech skutcích svých pamětliv
buď na poslední věci své, a na věky nezhřešíš,c (Sir. 7, 40)
praví samo písmo sv. Každý den může býti v životě tvém
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den poslední. Považ to dobře & užívej nejdražšího daru zdraví,
abys si připravil šťastnou hodinku smrti. Nespolehej se na to,
že se ti zdraví zase upevnilo. Věz, že jest tvému pozemskému
životu jen chvilka ještě vyměřena. Nezapuzuj zase hned z mysli
Tnyšlenky na smrt, kterými jsi se na lůžku v nemoci k své
spáse obíral a které tě naplnily posvátnou hrůzou. Zcela jistě
přijde jednou tvá 'poslední hodinka, v které nebudeš litovati
toho, že jsi věrně plnil předsevzetí v nemoci učiněné. l'iíkej
si jako šv. Alois často při všech svých skutcích: »Co mi tohle
pPOS|)ÍVá.pro věčnost ?: A pak budou též tvé myšlenky, slova
i skutky, budeš-li ovšem spolupůsobiti s milostí Boží — sou—
hlasiti s vůlí Boží.

Příklad.
Svatý Jan, příjmím lx'limakus, vypravuje ve svém spise

o poustevníkovi, který žil ve veliké vlažnosti, takže své po—
vinnosti zanedbával. Byl navštíven těžkou nemocí, ztratil
sebevědomí a byl považován již po celou hodinu za mrtvého;
když však přišel zase k sobě, zazdil dvéře cely a dával si
podávali pokrmy jen malym otvorem & ztrávil tak plných
12 let, plakal bez přestání a zabýval se jen rozjímáním o smrti.
Když se přiblížila. smrt, tu vybourali jeho celu, aby mu po
třebné pomoci poskytli, avšak dostali z něho pouze tato slova:
»Kdo má stále smrt na očích, ten nikdy nezhřeší.:

„:gr
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Utěeha pro nemocné
při různých jejich bolestech vnějších i vnitřních.

Přípravné poučení.

/V\ají-li se v zahradě dařiti vonné květiny a léčivé byliny,
musí se k tomu půda řádně připraviti. Musíť zahradník prst
zkypřiti, kamení a plevel odstraniti & nesmí se žádné námahy
při pěstování rostlin štítiti. l'odobně jest to i se srdcem ne
mocného. ] ono musí býti napřed řádně připraveno, má-li se
v něm léčivá bylina »útěchyc zdařiti. Nenít' každý nemocný
schopent útěchu přijmouti, ano některé nemocné potěšiti bývá
věcí naprosto nemožnou. ('), těch ubohých! Nevědíť, že sami
jsou toho příčinou, že potěchy nedocházejí, poněvadž neumějí
srdce svě tak přizpůsobiti, by mohlo potěšeno a upokojeno býti.
Proto se mi zdá býti výhodným, abych tebe, ubohý nemocný
bratře, ubohá sestro má, dříve upozornil na pravidla, dle nichž
se máš říditi, chceš-li potěchy dojíti:

[. Hledej u Boha a ne pouze u lidí potěchy a po—
moci. Nezapomínej nikdy, že jediné Bůh pramenem vší potěchy
jest. Jak pozdě utíká se často mnohý trpící k tomuto občerst
vujícímu prameni útěchy! Všady hledá 'útěchy &upokojení dříve
nežli srdce své k Bohu pozdvihne. Nepřipodobuj se těmto blá—
hovcům, kteří jen po potěše lidské se shánějí.

Pozoruj, milý nemocný, dralku čili jehlu magnetickou.
Hle, ona stále k severu ukazuje. Toě ji, jak chceš, jehla ta
stále bude nepokojná a tak dlouho se bude točiti, dokud se
zase k severu neobrátí. Hle, pak stojí pevně a nepohnutě.
A podobně se to má se srdcem tvým. Dokud není obráceno
k Bohu a v něm nespočine, nemůže hýtipokojno. Proto napsal
sv. Augustin: »Stvořil jsi nás, Bože, pro sebe a proto nepokojno
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jest srdce naše, dokud nespočine v tobě.: Z toho plyne, že
žádný ve svých úzkostech a bolestech nenajde útěchy leč
v Bohu svém. Proto vyzývá Bůh sám všecky trpící, aby u něho
útěchy hledali, řka: »Vzývej mne v den soužení a já vytrhnu
tě, a ty mne budeš oslavovati.: (Žalm 49, 15.) »Modli se
k Pánu, a onť uzdraví tě..: (Sir. 38, Q.) »Bůh náš útočiště naše
a síla: spomocník v zármutcich, jenž postihly nás příliš.“
(Žalm 45, 2.) Z těchto výroků písma sv. snadno lze poznati,
ke komu trpitel své útočiště bráti má, a že Duch sv. vším
právem se »Utěšitelemc zove. Ano, nemocný příteli, Duch sv.
je duch útěchy & síly. On potěšil & posilnilsv. apoštoly a první
křesťany ve všech protivenstvich a nepříjemnostech života tak
zázračně, že jim utrpení ta byla vlastně radostí a rozkoší.

Proto i ty, nemocný, hledej u Ducha sv. potěchy ve svém
trápení, a i ty útěchy dojdeš. Útěcha, kterou Bůh dává, sílila
tak podivuhodně sv. mučedníky, že_mohli i ty nejkrutší muky
přetrpěti. Sv. Teresie, sv. Kateřina Sien., sv. Magdalena z Pazzis,
sv. František Xav., sv. Ignác tak naplnění byli útěchou touto
ve svém utrpení, že sobě vždy nových a nových protivenství
žádali! Proto i ty, nemocný, hledej v lšohu útěchy, a zajisté
okřeje srdce tve.

2. Odstraň vše, co by pokoj srdce tvého rušili mohlo.
Udstraň: a) hřích,. Pravdivé jest: »N—enípokoje bezbožným.:
Hřích odlučuje tebe od Boha, od pramene všeho potěšení.
Hříšniku vede se jako králi Davidovi, který zvolal: »Není po—
koje kostcm mým od tváři hříchů mých.< (Žalm 37, li.) Aby
se povyrazil, šel David na hory, procházel se v královských
zahradách, dával skvostné hostiny, ale všecko to k němu volalo:
Od nás chceš býti potěšen? My toho nedovedeme! Jdi k Bohu
svemu; on jediný může tebe potěšiti! Proto při svých rozkošech
musel David vyznati: »Ilyly mi slzy -lllé chlebem dnem i nocí;
když se mi říká každodenně: kde jest Bůh tvůj? (Žalm 41, -'i-.)
l'odobně nešťastným jest nemocný, trvá-li v hřišich. Slova
všech mudrců světa & všecky radosti pozemské ho nepotěší a
nepovzbudí. Proto není nemocnému ničeho tolik potřebí, jako
aby se dal na cestu pokání a k Bohu svému se navrátil.

Poněvadž jsi však, nemocný bratře můj, jak pevně doufám,
s Bohem již smířen, tedy pospěš k b'pasiteli svému. abys od
něho potěšeni došel. Pravím—li: »pospěšc, myslím, abys ničím
se nenechal zdržovati, abys vystříhal se i hříchu všedního.
Malý všední hřích nás sice od Boha ncodlučuje, ale umenšuje
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milost Boží. Proto, jakmile jsi se všedního hříchu dopustil, lituj
toho a vzbuď dobré předsevzetí, že se budoucně chceš jeho
vystříhati; tím způsobem staneš se kajícníkem, v němž se
Bohu zalíbí.

b) Očist' rozum svůj ode všech bludů. Mnozínemocní
mívají o nemoci své a o jiných útrapách životních bludné
představy, a tím se stává, že nepokoj jejich duše se zvětšuje.
Podobajít se člověku, který na různé předměty skrze barevné
sklo hledí, a všecky věci pak dle toho zbarvené vidí. Tak
mnohý vidí protivenství tohoto světa v podivném, jemu ne
pochopitelném světle. Kdyby se však na ně díval světlem víry,
pak by vše jinak se jevilo. Pak by seznal, že mnohá věc,
která se mu zdála by'ti neštěstím, je v pravdě pro něho štěstím.
Jak rozdílný je úsudek lidí těch, kteří jen světu slouží, od
úsudku pravých služebníků Božích. Sv. František Xav., dokud
ve světě žil, pokládal slávu a bohatství a důstojenství světa
za největší štěstí na této zemi; a samota klášterní byla dle
úsudku jeho bláznovstvím, nemoc pak hrozným protivenstvím.
Po nedlouhém však čase, opouští František dobrovolně svět,
volí odloučenost ve zdích klášterních, a přeje si, .by'tí opovrhován,
pronásledován, pro Krista nemocen. Odkud změna ta? Staly se
věci ty jinačími? Nikoliv! Změnilo se toliko smýšlení u muže
toho. Světlo víry osvítilo ducha jeho & zaplašilo tmu bludných
názorů o světě a jeho rozkošech. Ú pozoruj, kdos nemocen, ve.
světle víry své trampoty, a budeš se z nemoci svě radovati.

c) Uiiš vášně srdce svého. Jen žádných vášní neměj!
Jako černě mraky slunce zakrývají, tak vášně a zlé náklonnosti
zatemňují duši a působí jí děsné nepokoje. Odejmí moři jeho
větry a ono nebude míti bouře; odejmi srdci svému všecka
prudká přání, všecky velké bázně, a' ono mírem a pokojem
oplývati bude. '

d) Kroť svou obrazotvornost. Přílišživá obrazotvornost
bývá příčinou, že často vidíme tam zlo, kde skutečně žádného
není, anebo že si zlo Opravdové větším a hroznějším předsta
vujeme, nežli v skutku je. A takové myšlenky způsobují často
nemocnému mnohé trpkě chvíle a dovedou duši polekati tak,
jako škaredá škraboška děti děsivá. Je—litakovému úzkostlivci
jen trochu nevolně, nechce-li mu ku př. žaludek dobře tráviti,
hned upadá do velkého nepokoje, mysle, kdo ví, jak je nemocným;
stává se trudnomyslným a v úzkosti své užívá všech možných
léků. Brzy není dle jeho náhledu pokrm dosti upraveným, jiná
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krmě by mu, zase škodjla; lék je prý slabý nebo zase příliš
silny'. Že podobne rozrušení mysli nemůže chorobu umenšiti,
ale že ji zhoršuje, jest zřejmo. Proto nemůže se nemocnému
nic více doporučiti, než, aby ve všech okolnostech klidnou mysl
zachovati hleděl.

Řiď se i ty, nemocný, touto radou, a budeš zajisté pokoj
nějším; ba i bolest tvá o polovičkn se zmenší; nebot »každá
bolesta, praví zkušený jeden muž, »jest nepatrnou, nezveličuje—li
ji naše obrazotvornost.:

3. Buď pokorným. »Poznávaš-li,c dí sv. Jan Klimak,
»že někdo v krátkém čase svatosti a pokojné mysli dospěl,
věz, že se to stalo jen cestou sv. pokory.: V pravdě, milý ne—
mocný, pokora je nejkratší a nejjistější cesta k pokoji duše.
Proto praví sám Pán Ježíš: »Učte se ode mne; neboť jsem
tichý a pokorný srdcem: a naleznete odpočinutí duším svýma
(Mat. 11, 29.) Jsi-li, milý nemocný, opravdu, srdce pokorného,
nalezneš útěchu ve své bolesti; poněvadž potom, jak dí písmo,
modlitba tvá nebe prorazí a ty vyslyšen budeš! Bůh tě osvítí
a dá ti moudrost, abys mohl trpělivě neduhy své snášeti;
poznáš hříšnost svou, za kterou trpěti musíš, i vezmeš kříž ten
na sebe a podrobíš se vůli Boží. Jestiť zajisté pokora matkou
trpělivosti a odevzdanosti do vůle Boží. Pokorný dává se
Bohem "vésti a nevzpirá se, a je při tom pokojným a utě
šeným, neboť jenom odpor proti vůli Boží je pramenem všech
našich trampot.

Příklad.
Sv. František Sal., biskup Ženevský, napsal jedné klášterní

panně toto: »Milá sestra! Nejprvé jest zapotřebí, abys ve svých
bolestech zjednala sobě mysl pokojnou, poněvadž ta je matkou
spokojenosti a dcerou 'odevzdanosti do vůle Boží. Vrátiv se
z visitační cesty, upadl jsem v záchvat zimniční. Lékař můj
nechtěl mi ničeho předepsati, jen klid mi odporučuje. Víš dobře,
že i já rád tento lék, klid duše totiž, předpisuji, a každé roz—
rušení a nepokoj mysli zapovídám. Proto užívaje klidu těla,
myslil jsem na klid duše, kterého jen v Bohu můžeme dosíci.
Proto volme v tomto _slzavém údolí zcela odevzdání do vůle
Boží žíti, jak dlouho se Bohu líbiti bude. Onehdy jsem rozjímal
o tom, co přírodozpytci píšou o lednáčcích, těchto malých ope—
řencích, kteří na březích moře hnízdí. Zhotovujiť si malá
kulatá hnízda tak, aby do nich voda vniknouti nemohla. Jenom
nahoře je malý otvor, kterým do hnízdeěka vzduch přichází.
Tím se stává, že když i vlny mořské odtrhnou takové hnízdo,
ono jako malinká lodička tiše a bezpečně po vodě pluje, aniž
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by mláďata neb staří v nebezpečí utopení přišli. O, jak bych
si přál, abys sobě i v srdci svém takové hnízdečko zrobila,
které by tobě ve všech bouřích pokušení a vlnách bolestí bez
pečného útulku poskytovalo. Pozoruj lásku a moudrost tvůrce
všemohoucího, kterak se stará i o nepatrné ty ptáčky, lednáčky.

, jak můžeme i my pokojni býti, jsouce v rukou Otce svého
nejlaskavějšího! Jak miluji ty ptáky mořské, kteří sice vodou
mořskou obklíčeni přece jen ve vzduchu žijí a uprostřed roz
bouřeny'ch vln k nebi pohlížejí. Č), kéž by Pán Ježíš ráčil dáti,
abychom i my obklíčeni vodou utrpení z ducha byli živi a
uprostřed bouří vezdejších jen k nebi pohlíželilc

Ano, milý nemocný, k nebi, k Bohu obrať mysl svou
v bolestech a útrapách! Bůh jedině jest pramenem útěchy,
pomoci a síly. Bůh milosrdny' nenechá tebe bez útěchy trpěti,
budeš—liv něho důvěřovati! Proto řiď se slovy písma řkoucího:
»Zármutku nepodávej duše své a netrap sám sebe radou svou.<
(Sir. 30, 22.) Abys se zbavil svých trapných myšlenek a ducha
svého obveselil, přečti si dle toho, je-li bolest tvá vnější neb
vnitřní, tu neb onu z následujících stati, a nemůžeš—ličísti
sám, dej si je od jiného předčítati. Aby však tato slova útěchy
účinkem se neminula, žádám tebe důtklivě, bys před každým
podobným čtením vzýval Utěšitele Ducha sv. Modli se s církvi
sv.: »Bože, který jsi srdce věřících osvícením Ducha sv. vy
učil, dejž nám v témž Duchu pravé věci smýšleti a zjeho po
těšování vždycky se radovatilc Žádej za přímluvu Panny Marie,
»potěšení zarmoucenýcha, a pomodli se ke cti & chvále její:
»Zdrávas Marialc

A) Potěcha při rozličných bolestech vnějšich.

»Jako není člověka nesmrtelného na zemi,: praví sv. Jan
Zlatoústý, »tak není člověka na světě, který by nějakého utrpení
nemělm .let země tato údolím slzavým, místem vyhnanství. Ký
div tedy, že musíme býti připraveni na kříže a protivenství.
Král i žebrák, každý musí nésti nějaký kříž. Jmenovitě jsou
to vnější čili zevnitřní bolesti, které nás často souží. Tělo
naše musí často velkých bolestí a muk vytrpěti. Nedivmegse
tomu, ale radujme se z toho. Tělesné bolesti napomáhají nám
k spasení; neboť sv. Pavel a s ním jiní svatí dosvědčují, že
zdravé, žádnou chorobou nesklíčené tělo velikou překážkou
svatosti bývá. »l'cčcť,c pravi sv. Dionysius, »nemůže do vosku

14
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jako kámen tvrdého podobu svou vtisknouti; vosk musí na
ohni rozehřát nebo v prstech změkčen byti. Podobně ani Ilťih
nevtiskuje žádné duši obraz své dokonalosti, není-li k tomu
bolestmi těla připravena a změkčena; neboť zdraví a blahobyt
zatvrzují duši, bolesti pak ji obměkčují.a Nad tojsme učedníky
P. Ježíše, ktery přec musel na svém těle ty největší bolesti
vytrpěti, proto musíme s mistrem svym ochotně bolesti snášeti.
.Ismeť stále hříšniky, & proto rádi podrobujeme se malým bole
stem, abychom větších a horších ušetřeni byli. .lsme konečně
poutníky k nebi, aproto musíme každou strast'cesty té pře
konati; nebot: jenom cesta kříže k nebi spěje.

Hle, rozmily' nemocný, pomněhí na nebe poskytovalo sv.
mučedníkům při ukrutněm mučení sílu & útěchu. »Roztrhejte
tělo mé, rozřežte je na kusy,: pravil mučedník sv. Gorgius
svym katanům, »připravte mi všecky muky, jaké jen můžete,
přejte mi naděje na nebe; každou ranou, kterou mi zasazujete,
rozmnožujete mou odměnu v nebi. Bolesti, teré pro Boha
snášíme, jsou úmluvou s ním uzavřenou. Bůh zavazuje se bo
lesti a rány těla našeho stkvěly'm rouchem přioditi; za hanu
a potupu dá nám korunu spravedlnosti; za vězení obdržíme
nebeské království; za nespravedlivé žaloby proti naši nevinnosti
budeme slyšeti chvalozpěvy andělův a svatých nebešťanův..

Kéž bys i ty, nemocny', bolesti své tak trpělivě snášel,
jako tento sv. mučedník. Abys k tomu byl povzbuzen, připojím
nyní některé potěchy. Aby pak rozjímání tvá opravdu byla ti
pramenem útěchy & aby ti hořkost tvych bolestí osladila,
vmysli se vždy v duchu na horu Kalvarii & rozvaž, co a jak
Kristus Pán trpěl! Při čtení těch útěch nezapomínej též, že
nemůžeme za útěchu prositi a jí dojíti, leč pro zásluhy utrpení
Kristova. Následující útěchy neodejmou ovšem všecku hořkost
tvých bolestí a utrpení, neboť přirozenost tvá bude jich stále
pocitovati; ale věz, Bůh žádá toliko srdce odevzdané a ne
srdce necitelné. Abys tedy srdce své zachoval v bohulibé ode—
vzdanosti, uvaž bedlivě jednu neb druhou z útěch, jež se ti
tuto podávají.

[. Útěcha pro nemocného, jenž hrozné bolesti
snášeti musí.

»ú, těch velkych bolestí! Já to už nevydržimla Tak
vzdychá a naříká mnohý nemocný.
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Náležíš-li také ty, milý nemocný, k těm, kteří, jsou-li trá
pení prudkými bolestmi, hned v malomyslnost upadají &v nářek
nespravedlivý pr0pukají, pak uvaž slova, kterými jeden mistr
těšil svého učedníka, když pro své velké bolesti zcela sklíčen
& zarmoucen na lůžku ležel. »Synu můj,c pravil k němu
mistr, »synu můj, nebuď pro tělesně své bolesti příliš smuten.
Jsi—liželezem, budeš tímto ohněm rezu zbaven; jsi-li však
zlatem, nabudeš jím většího lesku. Nebuď tedy v srdci za—
rmoucen! Chce—litě Bůh nemocí navštíviti, kdo jsi ty, že se
mu protivíš? Bud“ tedy trpěliv a pros Boha, abys jenom to
chtěl, co on chcela

Milý bratře! Připusť si slova tato k srdci svému! Uzná—
vám, že tvé bolesti jsou příliš prudké a tebe trápí dnem
i nocí; věř, že mám s tebou útrpnost; ale budeš—li snášeti
bolesti své trpělivě, pozbudou velké části své hořkosti. Při—
pomeň si, co v této příčině o ctnostech trpělivosti a o ode—
vzdání se do vůle Boží ve stati »Ozdoba nemocných: se praví.
Věru, budeš-li na trápení své pohlížeti v pravém světle, po—
znáš, že právě ty velké bolesti jsou tobě velkým dobrodiním,
neboť:

1. Ony očistují duši. Sv. Řehoř píše: »Nemocní buďtež
napomínáni, aby uvážili, jak velkým darem jsou jim tělesně
bolesti, poněvadž nejen od hříchů spáchaných očistují, ale
i takové zahánějí, které by mohly spáchány býti.: Nereptej
tedy stále ve svých velkých bolestech, neboť ony očišťují duši
tvou, jsouce jakousi houbou, která maže hříchy tvé. Ale
ještě více.

2. Bolesti tvé jsou pokáním, kterým ujdeš ohni očistco
vemu; jsou penízem, za nějž sobě nebe koupíš. Věř mi, Bůh
od věčnosti již ustanovil, aby bolesti tyto tebe navštívily.
Kdybys mohl pochopiti tyto úradky Boží, poznal bys, že jsou
výronem jeho lásky k tobě; pak bys nereptal, ale mluvil bys
se starozákonným starcem Eleazarem, který k mukám od
souzen sobě vzdechl: »Pane, kterýž máš svatou všech věcí
známost, ty víš patrně, že moha od smrti vyšvobozen býti,
tvrdé bolesti na těle snáším: ale podle duše rád to pro bázeň
tvou snáším: (ll. Mach. 6, BO.) Ba, v pravdě, milý nemocný,
bolesti tvé zíejmým jsou důkazem, že tě Bůh miluje.

3. Patř jen na Krista Ukřižovaného! Pohledni na něj,
»muže bolesti a znajícího nemoc, v pravdě neduhy naše on
nesl, a bolesti naše on snášela (Isai. 53, 3. 4.) A ted' uvaž,
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miloval-li nebeský Otec kdy koho více, nežli jednorozeného
Syna svého? A přec na žádného tolik a takových bolestí ne
složil, jako právě na něho. Vzpomeň si na Marii, kterak meč
bolesti pronikl srdce její! Pozoruj sv. mučedníky a sv. vy—
volencc Boží; všickni byli bolestmi trýznění, a. nebyli-liž miláčky
Božími? Koho Bůh miluje, toho křížem a bolestmi navštěvuje.

4. ()bdivuj se jen té velké lásce, kterou tebe Bůh miluje,
sesílaje na tebe tak hrozné bolesti. Činí tak zajisté jen proto,
aby srdce tvé od světa odvrátil, abys zřejmě poznal, jak bídný
je ten svět, a abys uznávaje svou vlastní slabost a nestateč—
nost, tím spíše k Bohu duši svou připoutal. 'l'ěmito bolestmi
zkouší Bůh jen Lvou lásku a věrnost k němu, a blaze tobě,
obstojíš-li v zkoušce té. V těchto bolestech mají se osvědčiti
víra, důvěra a láska tvá, v nich máš dokázati svou trpělivost,
odevzdanost do vůle Boží a kajicnost. Poněvadž tebe Bůh
miluje, proto dává ti příležitost, abys sobě zásluhy pro nebe
shromáždil. Proto tebe tresce, aby tě mohl oslaviti. Klade ti
na hlavu korunu trnovou, aby tě jednou v nebi korunou slávy
mohl ověnčiti. Bolesti jsou tedy jen dary milosti Boží; proto
také mnozí svatí bývali smutnými, nemohli—li bolesti snášeti,
jako na př. sv. Terezie, sv. Ignác; ano, mnozí ve svých bole
stech přímo se veselili, jako na př. sv. Pavel a sv. mučedníci.
Když sv. Faustus, .lanuar a Martialis k sloupům byli přivázáni,
aby za živa upálení byli, ještě z plamenů volali ku kolem—
stojícím křesťanům: »Nebojte se, buďte stateční a vyznávejte
Krista. Bolesti vezmou konec, ale odplata za ně trvá věčně !:
()bdivuj se hrdinské mysli těchto světců! Může-li býti horších
muk a bolestí, než za živa pálenu býti? Zdaž příklad jejich
tebe nepovzbudí, abys i ty rád a ochotně pil z kalicha utrpení,
který ti Pán podává? Neříkej tedy: ».lá těch bolestí už více
nesnesu, jsou pro mne příliš velkéh

, nemocný, mnoho sneseš, budeš-li jen chtíti a budeš—li
v Boha důvěřovati. Vždyť sv. Pavel dí: »Všecko mohu v tom,
který mne posiluje.: Bůh na žádného neskládá více, než co
může snésti, a podobné bolesti, ano ještě větší a prudší, snesli
před tebou mnozí svatí a světice Boží. »Mohl-li ten a onen,
proč ty ne, Augustine?c praví sv. Augustin. Hle, tentýž Bůh,
který tolik svých sluhů v bolestech posilnil a potěšil, i tobě
pomůže! Jen v něj důvěřuj a on zajisté dá ti síly, abys mohl
ten kříž unésti; vždyt on je Bohem všemohoucím a nejvýš
dobrotivým. Vstup v duchu do očistce a do pekla, a pozoruj,
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že tvé bolesti ničím nejsou proti mukám hrozným na místech
těch. Nechceš-li tyto pozemskě bolesti trpěti, vkterak přetrpíš
tresty očistcové? Považ, že li,!pOjest zde na světě ty nejhorší
bolesti trpěti, nežli na věky zatracenu byti. Ú, jak ráda by
duše v pekle zavržená až do konce světa trpěla ty nejhorší
bolesti na zemi, kdyby jen muka svá na malou chvilku mohla
umírniti. Vzpomeň si často na svého trpícího Spasitele, a po
zoruj, jak bolesti svě snášel. Un, ten nejnevinnější! A jsi ty,
člověče hříšny', snad něco více, nežli Kristus nejsvětější? A co
trpěl Kristus? Nesmírně bolesti na těle, hroznou úzkost na
duši. .Iak málo naproti tomu ty trpíš! Kříž je jeho lůžkem,
trní jeho poduškou, žluč pokrmem, ocet nápojem, oči jeho plny
jsou slzí a krve, uši—jeho slyší jen zlořečení, hanu a posměch,
tělo jeho ranami poseto! A jak to všecko trpí? Neotvírá ani
úst svych, tak je trpělivym. A. ty, mily nemocný, jsi neSpo
kojen, netrpěliv! A pro koho pak to všecko trpěl Pán? l'ro
tebe. A ty bys k vůli němu nechtěl ničeho trpěti? Budiž tedy
trpělivym a často si povzdechni takto: »Všecko z lásky k tobě,
můj Ježíši, chci trpěti! Posiluj mne svou milostí! Své bolesti
spojují s tvym přehořkym umučením a obětuji ti je na od
puštění hříchů svychla Pros těž bolestnou Matku Páně za pří—
mluvu. Hlaze tobě, budeš—litímto způsobem trpěti; v posledních
okamžicích života svého budeš odměněn takovou útěchou, jaké
se dostalo sv. Petrovi Nolaskovi. 'l'ento světec trpěl na dvě
léta před svou smrtí krutě bolesti tělesné, avšak nikdo ne
slyšel z úst jeho slova nářku, leč chvalořečení Bohu. V hodince
smrti své pravil ku kolemstojfcím: »Jak milo a 'utěšeno jest
umírati v službě Páně pod ochranou nejsvětější nebes krá
lovny !c Raduj se tedy, trápí—li tebe přílišné bolesti těla, nebot
sv. Augustin praví: »Čím hůře nemocmi jsme navštěvováni,
tim skvělejší odměny se nám dostane.: Jsout' bolesti tvé velké,
mily nemocny, ale vzmuž se, i odměna tvá na věčnosti bude
velikou! .'\bys se potěšil a povzbudil, rozjíniej, co se pravi ve
stati »Ozdoba nemocných: a v rozmluvě VIII. a XI. 'l'am
i vhodny' příklad najdeš.

ll. lltěcha pro nemocného, který stižen vleklou
a zdlouhavou nemocí.

»Ach, tak dlouho se již trápím! Kdy pak se přec ukončí
tahle má zlá nemoc?e 'I'ak naříkáš, mily nemocný! Co ti mám
k potěše říci?
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Poslyš! Musíš-li dlouhý čas trpěti, děje se tak z rozkazu
Božího; proto—dokud nebude Bůh chtítí, dotud se tvá nemoc
neskončí. Ačkoliv nepochopuješ, proč Bůh tak s tebou nakládá,
přec poznáváš, že Bůh vše moudře řídí. Sv. l-libernon těšil se
v dlouhé své nemoci takto: »'l“rpím sice mnoho, ale věda
dobře, že se tak děje podle vůle Boží, snáším bolesti ty s ra
dostí.c Proto podrob se, milý nemocný, vůli Boží, která to
s tebou dobře myslí. Hle, dosud jsou na tobě mnohé nedo
statky, lneš dosud k věcem pozemským; srdce tvé neobrátilo
se dosud zcela k Bohu, duše tvá není dosud posvěcena a pro
nebe způsobilá, a proto dopouští Bůh na tebe toto trpké léčení.
Ve dnech zdravých, když jsi Boha denně hříchy svými urážel,
podobal jsi se balvanu; nebeský sochař naň položil kladivo a
dláto, aby z něho sochu světce vytvořil. O, veleb jej, že se na
tebe rozpomenul; podrob se ranám & zpracování nebeského
toho sochaře, neodpírej mu. Čím déle Božský ten mistr na
tobě bude pracovati, tím krásnější bude socha a zaslouží, aby
v chrámu nebeské slávy vystavena byla. Pozoruj zlatníka, co
činí se zlatem, chtěje je od šlaku očistiti. Dává je do ohně a
tam je taví tak dlouho, až úplně všech přísad je prosto. Hle,
nebeský zlatník i tebe do ohně hodil, seslav na tebe nemoc
zdlouhavou; ó, vytrvej, abys i ty čistým zlatem byl nalezen.
Nediv se, ponechává—lí tě Bůh v peci těch útrap déle, považ,
že snad mnoho přísad nečistých ještě na tvé duši lpí. Sv. Řehoř
praví: »Božím řízením se stává, že dlouholetá nepi-avost dlouho—
let0u nemoci se us1niřuje.<< A byt bys byl i číst ode všech
hříchů, a kdybys byl již všecky časné tresty přetrpčl, přec
nemáš příčiny, abys pro svou dlouhou nemoc byl malomyslnýni
a zoufalým; nebot věz, že pak tvá nemoc není ničím jiným,
nežli zkouškou, které tebe dobrotivý Bůh podrobil, aby se pře—
svědčil o tvé stálosti, trpělivosti a do jeho vůle odevzdanosli.
l)ává ti tím nejlepši příležitost, abys sobě zásluhy pro nebe roz
množil. Bůh i své miláčky tak zkoušívá.

Vzpomeň na patriarchu .lakuba. Sv. Augustin diví se
tomu nemálo, že Pán Bůh tohoto muže starozákonního, který
mu milým byl, po tak dlouhý čas nechával v domnění, že syn
jeho .loseí mrtev jest. Otec ten až k smrti se soužíl, že litá
zvěř roztrhala mu milého Josefa, a šůh ani tím nejmenším
neumírnil bol jeho. Proč asi? Poněvadž ho szušeti chtěl!
Proto také zdvojnásobil bolest jeho dopustiv, aby i Benjamina
do ciziny poslatí musel.
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Pozoruj Josefa Egyptského! .Iakych zkoušek musel pod—
stoupiti! Jsa mládencem sedmnáctiletým, prodán byl od bratři;
dlouhá léta musel sloužiti, jsa skoro denně ženou Putifarovou
k hříchu lákán, čemuž však statečně odpíral. Do žaláře proto
uvržen, tři leta v okovech strádati musel. Stal se snad malo
myslny'm, reptal snad proti Bohu? Ani v tom nejmenším. Po
celý ten čas zachoval mysl statečnou a trpělivou, všecku svou
naději v Boha skládaje. A důvěra ta ho nezklamala, neboť se
v krátkosti přesvědčil, že prozřetelnost Boží nad ním bdí, když
po třech letech z vězení vysvobozen, k největší důstojnosti
v zemi Egyptské byl povolán a prvním po králi se stal.

Než obratme zraky své k miláčkům Božím v novém Zá
koně. Popatř na svého Spasitele. Po cely'ch let měl budoucí
své utrpení před očima, podle své vševědoucnosti trpěl denně,
ba každou hodinu ty bolesti, které naň čekaly, tak že nebylo
ani chvilky v celém životě jeho, kde by nebyl v duchu svém
trpěl. A byl proto malomySlny'm? Žádal snad, aby těch bo
lestí byl pozbaven, nebo aby mu byly umenšeny? A když ko—
nečně přišla doba jeho umučení, když již na kříži v těch nej
větších bolestech visel, kteraké zkoušce podrobena byla stálost
jeho! »Jestliže jest král israelsky', ať nyní sestoupí s kříže, a
uvěříme jemu.<< Tak se mu posmívají úhlavní nepřátele jeho.
»Doufal v Boha, at ho nyní vysvobodí, chce-li mu; nebo pravil:
Syn Boží jsem.c (Mat. 27., 42., 43.) K tomu krásně dokládá
sv._Jan Zlatousty': »Právě, že byl Syn Boží, 'nesstoupil s kříže,
neboť nebylo to za těžko tomu, který z mrtvých vstal. Po
něvadž však trpělivosti učil, chtěl setrvati až do konce. Proto
jsou také pravé dítky Boží trpělivými, & nechtějí by'ti dříve od
svých bolestí vysvobozeny, dokud Bůh neřekne »Dokonáno jestlc
Proto i sv. apoštolové vytrvaly'mi byli v utrpení mnohém. Co
musel n. př. sv. Pavel trpěti! Od jednoho města ke druhému
byl honěn, kamenován, bičován; snášel horko a zimu, hlad a
žízeň, v nebezpečenstvích byl na moři, v žalářích hojněji,
v ranách nad míru, v smrtech častokrát; a přec nikdo neslyšel
z úst jeho slova stesku, ale chlubí se svym utrpením, a děkuje
"za to Pánu.

Čtčme životy Svatých a podivímo se, co mnozí svati
skusiti museli. Sv. |,idvina ležela 38 let ranami jsouc poseta,
bolestmi krutě sužována, a přece bez nářku vše trpělivě sná—
šela. Sv. 'l'erezie mimo mnohá protivenství neměla po 1-0
let ani jediného dne, kde by se byla úplnému zdraví těšila.
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Trpěla hostcem, byla ocliromena a pro žaludeční neduli její
ošklivily se jí všecky pokrmy. Křeče & pět let trvající zimnice
zbavily ji všech tělesných sil, a přece říkávala: »Buď trpěti,
nebo umřítih Sv. Klára byla 28 let nemocnou & tiše nemoc
svou snášela. Sv. Opat Theodor byl po dlouhý čas žití svého
ošklivými boláky stižen a přece říkával, že mu Pán Bůh
proto ty rány dává, aby mu za ně denně děkoval. Ctihodný
Ludvík z Pontu trpěl 35 let pakostnicí a žaludečnim neduhem.
Sv. Klement mučedník musel pro víru sv. 28 let hrozné muky
trpěti. Co církev Kristova trvá, praví o něm Niceforus, nebylo
žádného, kdo by hůře býval mučen. Nebylo žádných muk, by
jich nebyl císař a vladař na něj nevymýšleli a jimi lio ne—
trýznili. Na něm ukázal Kristus Pán, co člověk s jeho milostí
dovede. Jednou se mu zjevil a pravil: »Neboj se, já jsem
s tebou.-: Tím byl Klement tak posilněn, že až do smrti
stálým již zůstal.

Hle, milý nemocný, Ježíš, náš Božský Spasitel, který to
muto služebníku svému a jiným sv. mučedníkům síly v mukách
dodával, ani lelie neopustí, budeš-li v něj důvěřovati. l k tobě
volá: »Neboj se, já jsem s tebou! 'l'u nemoc jsem na tebe
seslal, pomohu tedy ji tobě nésti. Bud' jen trpělivým, a v krátké
době bolesti tvé v radost obrátínu

Ano, milý nemocný, setrvej jen trpělivě nesa bolesti své,
a tak lepe Boha oslavíš, než kdybys konal největší dobré skutky,
k nimž mnohdy druží se trochu samolásky. Nemocný, který se
volně podrobuje pokání záležejícím v dlouhotrvající nemoci,
jest Bohu nejpříjemnější obětí; nebot tím může nejlépe lásku
svou k Bohu osvědčiti. .lak chladnou byla by láska tvá, kdybys,
sotva že jsi z lásky k Pánu .ležíši počal trpěti, po ukončení
svého trápení bažil. Proto vším právem píše bl. Tomáš Kemp.
»'l'en není pravým následovníkem Kristovým, kdo jen tak dlouho
chce trpěti, pokud se jemu libí.

Nemysli však, milý nemocný, že napomínaje tebe k trpě
livosti a vytrvalosti v nemoci, chci, abys snad žádných léků
a prostředků k umírnění neb konečnému odstranění své nemoci
neužíval, nebo abys Pána Boha za navrácení zdraví svého ne—
prosil. .\no, ly musíš léků užívati, nebo tot je vůle Boží; jen
že nesmíš ani tu přeháněti a na neúčinnost léků &nedovednost
lékaře stále naříkati, nebot věz, že leky účinkují jen potud,
dokud tomu chce Bůh. A modliti se musíš, aby llůh ti polehčil,
a tebe uzdravil, ale modlitba tvá musí býti podobna modlitbě
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tvého Božského Mistra na (llivetě, a proto i ty musíš vždy k ni
pí-idati: »Utčc, nejak já, ale jak ty chcešlc Hud tedy trpělivým
ve svém utrpení, a těš se zaslíbením, které učiněno jest
v Zjevení sv. Jana (2, W): »Budiž věrným až do smrti, a dám
tobě korunu života.< Víš také, že velký apoštol národů napsal:
»Mám za to, že utrpení tohoto nejsou rovná budoucí slávě,
která se zjeví na nasa (Řím 8, is.) Cim většími jsou tvé bolesti,
čím déle trpíš, tím skvělejší bude jednou tvá oslava. Každý den
tvo nemoci bude ti jako perlou v koruně nebeské. Proto také
svatí a světice Boží prosívali za rozmnožení a nikoli za ukrácení
svých bolestí. Když se ptali mučedníka sv. Tharaka, přeje—lisi
ihned býti stat a tak muk svých zbaven, odpověděl: »Nikoliv,
největší milost mi prokážete, prodloužíte—li mě mučení, nebo
tím jen zásluhy mě rozmnožítelc

Milý nemocný, kdo dlouho je churav, ten také může se
na smrt svou dlouho, a tedy dobře připravovati. Mnohý hříšník
šel do sebe teprvě po dlouhém utrpení v nemoci, a mnohý
svatý nebyl by nyní v nebi, kdyby nebyl Bůh na něj dlouho
trvající nemoc seslal. »Rozpomei'ite se:, učí sv. Řehoř, »co jste
za své. hříchy zasloužili, a pak seznate, že jsou bolesti vaše
dosti malé, a rádi je strpítelc Jen zmužile, můj nemocný, nechť
je utrpení tvé sebe větší, přec jednou se ukončí, a nebude
trvati věčně! Jak štastnými byli,by zavržení v pekle, kdyby
se mohli podobně těšiti a povzbuzovati. Ano, tvé bolesti se
ukonči, nebude to dlouho trvati, a budeš jich zbaven na vždy!
Ať noc temná trva scbo déle, přec jednou utěšený den zasvitno.
At prší & bouří sebe více, přece se jednou vyjasní. Po dlouhé
zimě následuje krásně jaro, po dlouhém vězení — osvobození.

Dobrotivý Bůh často již zde na světě nemoc a bolesti
s ní spojené ukracuje. Hle, dvanáct let musela žena v evan
gelium krvotok trpěti a jiný nemocný musel 38 let chorobu
svou něsti, uežli pro ně hodina uzdravení přišla. l,)ůvěřuj jen
v Pana Ježíše, on ani tebe neopustí! A kdyby se ti zdál čas
utrpení tvých zde na světě příliš dlouhým, mysli jen mnoho na
věčnost. Jak dlouho musí i duše zbožně v očistcověm trápení
úpěti, než poslední halíř vin a trestů svých časných zaplatí!
Jak kratičkým proti tomu všemu je tvě utrpení! [ zdaliž ne—
budeš rádaochotně tady trpěti, jen abys trestů na onom světě
byl zbaven? Nevíš-li, že dlouhým utrpením nejsnadněji sobě
nebe dobýváš? Dlouhě\bolesti trpělivě snášeně nejsou ničím
jiným nežli dlouhým pokaním. Statečně tedy trp, nebo bolesti
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tvé se brzy ukončí, aco si jimi zasloužíš, trvání bude věčného!
Za pomoci Boží již jsi toho tolik vytrpěl, Bůh tebe bude i dále
síliti v bolestech tvých. Přijímej často v dlouhé nemoci své
sv. svátosti, a dojdeš zázračné síly a trpělivosti a zmužilosti.

.len buď statečný, milý nemocný! Podobej se sv. Melitovi,
nejmladšímu ze 40 mučedníků. Když matka jeho viděla, že má
již hnáty zlámány a že sotva dýše, tu nahnouc se k němu,
šeptala mu: »Setrvej zmužile, synu můj, jen malou chvilku
ještě trp; hle Kristus Pán jde ti v ústrety, nesa tobě posilu;
jen setrvejlc .-\ Melito setrval a statečně smrtí mučednickou
skonal.

Tak podobněi k tobě, milý nemocný, sklání se Pain Kristus
a praví k tobě: (Setrvej, dítě mé, setrvej jen krátký ještě čas.
Jsem u tebe, & dovedu tebe šťastně do slávy věčné.< Ú, přitnl
se k svému Kristu, trp z lásky k němu, trp až do posledního
okamžiku života svého! Pak blažená bude hodina tvé smrti,
ncbot sv. .lan Zlatoustý praví: »Čím větší jsou zde muky tím
stkvělejší bude věčná oslava!:

Příklad.
Mezi svatými, kteří trpělivým snášením dlouhých nemocí

korunu slávy sobě zasloužili, jest ne na posledním místě sv.
Marie z Bágnc—sie.Narozená r. 1514 ve Florencii, dospěla v sličnon
pannu, a otec její sobě přál, aby ve výhodné manželství vstou—
pila, k čemuž však Marie náklonnosti neměla. V době u'\u|izulla
do nemoci, a jsouc špatně léčena, přivedena byla na pokraj
hrobu. S námahou velkou zachovali ji tlovcdní lékařové nn
živě. 'l'rochu se Zotavíla, & otec její svolil, aby vstoupila do
řádu sv. Dominika. Cesta do kláštera byla však poslední cestou
její, neboť po několika dnech ulehla, aby po celých 45 roků
už nepovstala. A co musela v dlouhé té nemoci zkonšeti! Prudká
zimnice spojená z hrozným holením hlavy, píchání v boku a
záducha tak ji sužovaly, že se zdálo, že to ani vydržeti ne
může. Při tom často ohluchla a oslepla. V krátce se ukázalo,
že nemoc její jest vjakési souvislosti srokem církevním, nebot
o některých slavnostech stávala se nemoc ta prudší. Cim více
však na těle trpěla, tím blaženějšíaspokojenější byla na duši,
odevzdajíc se úplně do vůle Boží a říkávajíc: »Neniám-li ještě
dosti bolestí, pak mi jich, Pane Bože, ještě hojněji sešli; ale
rozmnož také mou trpělivost, abych je mohla snésti, a tebe
neurážela.: Jsouc sama tak sklíčenou, nemohla přec žádného
viděti, kdo byl zarmoucen. »Pojd' sem:, říkávala, »pověz mi,

'co ti schází, nebuď takovým, odevzdej se zcela Kristu Pánu,
který je pravé potěšení; on k tobě přijde, a potěší tebe.c A tak
snášela dlouholeté utrpení s podivuhodnou statečností; podobně
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přijala i smrt svou. Dvácátěho dne poslední nemoci její otok
zavřel hrdlo její tak, že nemohla ani sv. přijímáni vykonati
&ač hrozně trpěla, přec obličej její vnitřní zářil radostí, jakoby
v nebi byla, a tak setrvala až do posledního svého okamžiku,
kterýž jí blaženě po 45letem utrpení nastal, aby v nebi hojné
odměny došla.

Ill. Útěchat pro lit-.lnocného, chromého noh slepého neli
jinon obtížnou a odpornou nemocí postiženého.

„Ú té obtížně mé nemoci! Každou jinou nemoc, knždý
jiný křížek bych raději snášellc

Uznávám, milý nemocný, že jsou v tomto slzaw'-m údolí
kříže a protivenství, které jsou nám inadmíru těžké. Člověk
musí VŠUCkUsvou víru sebrati, aby pod nimi neklesl. Často
zdá se, že převýšují síly naše; & často se stává, že mnohý
takový nemocný nevrle volá: »Jak trpkým jest můj osud?
Nikdo není bidnější než já! Kdyby byl Bůh jinou, jen ne tuhle
obtížnou a odpornou nemoc, na mně dopustil. O té děsné
nemocilc

. Milý nemocný! Takovýto nářek zřejmě dokazuje, že jsi
také z počtu netrpělivých. Prosím tebe, umírni svou nevrlost,
nebo takový náí—eknesluší křesťanu. Kdo tak mluvíš, prohře—
šuješ se proti lšohu svému, jehož svatá \'ůle jest, aby právě
ten a žádný jiný kříž tebe tížil. Bůh jest moudrýaspravedlivý,
a proto se mu podrob. Kdyby Bůh dle tvého přání nemoc tu
od tebe odňal, vzal by ti s ní i také velkou milost. Abys to lepe
pochopil a stále nenaí'íkal, a tak se o zásluhy svého utrpení
zbytečně nepi'ipravoval, uvažuj bedlivě tyto pravdy:

a) Právě touto nemocí nejlépe se za své hříchy kaješ.
Touto pravdou těšil se sv. biskup Leander jsa sklíčen pakost—
nicí. Vzpoinínal si často na slova útěchy, jaké se mu dostalo
sv. Řehořem řkoucím: rl'otěšiti a bolesti naše umírniti, musi
nejlépe vzpomínka na naše hříchy. Učíť nás, že to není trestem,
ale spíše milostí, abychom na svém těle trpěli, co jsme svým
tělem provinili.c Zkoumej jen, milý nemocný, snad jsi také
někdy Boha hrozným urazil hříchem. Nyní se zaň kaješ. Bůh
tak činí pouze dle svého milosrdenství, aby tebe jednou na
věčnosti dle své spravedlnosti trestati nemusel. Tedy tato nemoc
je koupelí, kterou se duše tvá omývá. Snad je ti lázeň ta příliš
horkou a odpornou, ale právě proto očistí duši tvou ode všech
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poskvrn hříchu, aby v obnovené kráse mohla se jednou obje
viti před trůnem Božím.

b) Právě touto nemocí odloučí se nejlépe duše tvá
od světa. Ona jest nožem ostrým, který řeže ty tuhé svazky„
které tebe k světu poutaly. 0, jen sama sebe zkoumej, a buď
k sobě upřímným! Nebyl bysv zaslepenosti své dále žil, kdyby
nebyl Bůh touto bolestnou ranou tebe k poznání přivedl? Jak
často chtěl tebe Bůh mírným způsobem, napomínáním, vzbu—
zením dobrých úmyslů a malými křížky od světa odloučití,
a tebe o pomíjejicnosti všeho pozemského přesvědčiti! Ale
všecko bylo nadarmo. Bůh musel tedy ostřejšího prostředku
užíti, jako lékař, který uživ marně všech léků konečně k noži
musí sáhnouti, aby bělmo z očí osleplého sejmul a zrak mu
navrátil. Tak učinil Bůh již mnohým. Byli by ve světě, na
němž celým svým srdcem lnuli, duševně zahynuli, kdyby byl
na ně Bůh nesložil těžký kříž, odpornou nemoc. Připomeň si
jen sv. Ignáce. On má vyznamenání a důstojenství vojenské
za největší statek tohoto světa. Všecky síly své napíná, aby
slávy světské se domohl. V tom jeho snažení poslal Bůh na něj
těžký kříž. Při oblehání jedné pevnosti roztříštila mu koule.
dělová levou nohu tak, že lékařové o jeho životu pochybovali.
Ochromený Ignác dlouhé týdny, ba měsíce úpí na lůžku ne
mocném. Avšak obtížná tato nemoc otevřela mu oči. Sebral se
na mysli a sám k sobě řekl: Opravdu, všecko na světě je ni
čemné! Svět jest šalebný, a nic není pravého, leč to, co k ží
votu věčnému vede. Hle, právě nemocí touto, jemu tak odpor—
nou, byl Ignác osvícen, pohnut, obrácen.

c) Právě touto nemocí chrání se duše tvá před vět
ším nebezpečím. Touto nemocí, touto chromotou, slepotou atd.
vytrhuje tebe Bůh z příležitostí, která by byla k tvé věčné zá
hubě. Bůh zná tvou slabost, že bys tak velkým pokušením ne—
dovedl odpírati a že bys klesl. Dosud jsi snad Bohu věrně
sloužil; aby tebe tedy Bůh těžkých hříchů uchránil, položil tí
zábradlí, abys do propasti věčné nepadl.

Nereptej tedy, ale veleb dobrotu Boží, která vše k tvému
dobru pořádá! Na přímluvu sv. Ubalda v Gubio v Umbrii, byli
mnozí nemocní uzdravení. Jeden .slepec však, který se k němu
obrátil v naději, že zase prohlédne, neozdravěl. »Zrak nebyl
by prospěšný tvé duši,: pravil k němu sv. Ubald, »proto strp
tuto slepotu zde na světě, abys na věčnosti na Boha patřil..
Slovy těmi byl nemocný potěšen i uspokojen.
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Hle, milý nemocný, snad i tvé duší by zdravi těla neslou
žilo a proto je tobě Pán Bůh vzal, aby tebe uchránil věčné
škody. \

d) Právě touto ízemocí poskytuje tobě Bůh příle
žitosti, abys zásluhy pro věčnost si shromáždil. Čím
větší utrpení, tím větší zásluha, & čím větší zásluha, tím slav—
nější odměna. Proč staví vojevůdce vojína často na stanoviště
důležité sice, ale obtížné? Proto asi, aby měl příležitost se vy
znamenati. [ tebe Bůh postavil na obtížné stanoviště, seslav na
tebe odpornou nemoc, abys se mohl vyznamenati, totiž v trpě
livém nesení kříže, a abys tak byl příkladem svým spolubliž—
ním. Věř mi, že by mnohý nemocný ani polovic toho dobrého
nekonal, které koná, kdyby obtížnou nemocí sklíčen nebyl.
Mnozí lidé podobají se stromům, které jen tenkrát ovoce sypou,
třese-li se jimi důkladně; mnohdy holí a tyčí musí se do nich
mlátiti, aby se ovoce s nich srazilo; kdyby se jimi jen mírně
třáslo, nedají ovoce žádného, ba ani listí s nich nepadá.

Hle, milý nemocný, i ty jsi takovým stromem. Bůh žádá
od tebe ovoce ctnosti a dobrých skutků a to ovoce hojného;
proto tebe tepe, proto s tebou trochu drsněji nakládá. Blaze
tobě, nalezne-li na tobě ovoce mnohé trpělivosti, stálosti a jí
ných ctností; pak bude míti z tebe, jako pilný zahradník z úrod
ného stromu, radost a obsype tě dary svými. Bůh často na
tomto světě již štastnými činí trpělivé nemocné, tak že neštěstí
je jich jest předchůdcem a zvěstovatelem velikých milostí Božích
Vzpomeň jen na Tobiáše, který oslepl, Joba, kterému všechen
statek odňat, on pak sám nemocen na mrvišti ležel, Josefa,
který nevinně odsouzen, ve vězení za živa takřka pohřben byl.
Bůh odňal jim zdraví a statky pozemské, aby jim stonásobně
napotom vše vynahradil. A jestli že Bůh ne vždycky již zde
na světě věrným sluhům svým odměnu dává, jistě tak učiní
tím hojněji na věčnosti. Hojně pak bude žíti ten, kdo hojně sil.

Řiď se proto, milý nemocný, slovy Ducha sv. řkoucího:
»Strp dopuštění Boží... cožkoli na té složeno bude, přijmi..
(Sir. 2, 3, 4.) Podrob se bez výminky řízení Božímu, přijmi
z ruky Boží vše tedy i obtížnou nemoc svou! 'l'ak činili i vy
volení Boží. K mnohým nemocem, kterým sv. Vilibald byl po
droben,připojila sei slepota. »Panec, zvolal, »milerád přijímám,
co na mne sesílá otcovská ruka tvá !: Sv. panna Jenovefa tr- /
pěla velice hostcem, tak že mnohdy myslela., že ůdové její musí
se rozpadnouti. Trpělivě však snášela hrozné ty bolesti, a Pán
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ji posiloval; konečně ozdravěla a až do 80 roku věku svého
Bohu věrně sI užila.

Kéž bys ty byl tak trpělivym! l_ltikej se často k svému
.ležíši, pros ho o pomoc a rozjimcj často příklad jeho. Mohlť
si vyvoliti jiný způsob smrti, nežli smrt potupnou, smrt kříže,
ale poněvadž to byla vůle Otce jeho nebeského, proto se jí
volně podrobil. Sv. l.idvina mnoho musela trpěti, upadajíc
z jedné nemoci do druhé; když pak na radu kněze častěji roz
jímala o umučení a smrti Kristově, zakoušela ve své nemoci
více útěchy a duchovní radosti nežli bolesti.

Jen se nespoušlěj svého Krista; nebot praví hl. Tomáš
Kempensky: »Uprav a spořádej si všecko, jak sám chceš a
shledáš jen, že vždycky něco trpěti musíš, rád nebo nerad;
a tak vždy kříž najdeš. ()brat' se nahoru nel) dolů, kolem'mimo
sebe anebo do sebe, všudc nalezneš kříž, všude musíš zacho
vati trpělivost, chceš—livnitřní klid míti, a zasloužili si koruny
slávy.c (II. 12', :-;,) Přidrž se tedy Ježíše, a jistě zvítězíš! Sv.
Quintin musel pro víru svou hrozná muka trpěti; olověnými
koulemi byl tlučen, vařící olej lili do ran jeho, tělo jeho bylo
pálcno, do úst mu lili nehaseně vápno s octem smíšené, rož
něm ho bodali, za nehty u nohou i rukou vráželi mu tupé
hřeby, & konečně byl sťat. Uprostřed toho mučení modlil se.
světec tcn: »Můj Ježíši, z lásky k tobě vydávám tělo své k mu
čení, neopouštěj mnelc 'l'u uslyšel s nebo hlas řkoucí: »Pojď,
Quintine, přijnii korunu slávy, kterou jsem ti připravil !s

Příklad.
Alexander kníže Hohenlohe vypravuje ze své zkušenosti

v duchovní správě následovně: V srpnu 1822 byljsem povolán
do městského chudobince v lX. čtvrti Vídně. .ledna nemocná
v ženském oddělení byla pravym obrazem utrpení a bídy.
llostcem byly všecky její údy stočeny, a celé tělo její bylo až
k nepoznání skrouceno. Ale její tichost a pokojná veselá tvář
poutala všecku mou pozornost. Přiblížil jsem se tedy k její
posteli a pravil jsem: »Milá matičko, vás musí míti Bůh ob—
zvláště rád, že vás takovou nemocí navštívil.: Přívětivě se na
mne usmála a pravila: »Děkuji pěkně za zeptanou; mnoho
křížů, mnoho bolestí, ale také mnoho radostíx »A nemodlíte
se,: ptám se dále, »aby vás Bůh těch bolestí zbavil, nebo abyste
alespoň polehčení došla?< Načež ona: »At se děje, jak Bůh
chce; 17 let trpím již tyto bolesti a proto si myslím: koho
Bůh pod kříž postavil, tomu dá i síly, aby pod ním vy—
trval. Bolesti mé mají mne rády a já je, a proto se dobře
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snášíme. Lépe jest, že si očistec odbývám zde než na věčnostia
»Milá paní, za ty milosti musíte lšohu děkovati.<< »I to činím,
a stále se modlívám: Můj Išože, ty jsi mým (ltcem, 'já tvým
dítětem, a víc nepotřebuji; neboť že mne miluje, praví mi mé
bolesti, které ráda pro nej trpímc »A co se tak často modlí
váte?<< »Mnoho toho není; neboť si myslívám, že nemoc má
trpělivě snášená také jest modlitbou !a

Milý nemocný, přístup k tomuto lůžku bolesti, a poznej,
co může člověk snesli. má—li jen pravou víru a trochu lásky
k Bohu!

lV. Utěehn pro nemocného, který četným utrpením
najednou navštívení.

»Ach, tolik a tak velkých bolestí najednou! Se všech
stran jsem sužován! Nemožno mi už toho kříže nnésti. Je to
přílišné! (Jož jsem dosud dosti nezkusil?<<

»Ú, Vai'uj se, nemocný, takhle smýšleti aneb mluviti, nebo
vez, že je to řeč pokušitelova, který ti slova ta našeptává, a
jemuž se nijakž nelíbí, že neseš kříž svůj za Pánem Ježíšem.
On závidí ti toho štěstí, a chce tebe o všecku zásluhu připra—
víti. Počíná si u tebe tak, jako druhdy u sv. Juliany panny,
která ve svém 18. roce po mnohém mučení do žaláře byla
uvržena, kde jí Pán .ležíš všecky rány tela vyhojil. Na to zjevil
se jí ďábel a pravil: >>|)osti jsi již pro svou —víruvytrpčla a
není ti už potřebí v'novó mučení vydávati. Předstírej, že
chceš modláni obětovati, a budeš ze žaláře propuštěna.: Sv.
panna poznavši lest' ďábla pekelneho, přemohla pokušení, azů
stala v žaláři. Kéž bys i ty, milý nemocný, tak šťastně. pře
máhal všecky nástrahy zlého ducha! Jako statečný vojín bez
bázně proti nepříteli so béře, tak nemá se bojovník křesťanský
lekati útrap, byt' jich sebe více bylo, ale má je z lásky k Bohu
trpělivě snášeti.

Abys, milý nemocný, vzdor mnohým svým křížům Bohu
věrným zůstal a neklesl, hledej posily ve sv. víře své, a čerpej '
z ní, jako z nějakého čistého pramene, vodu živou, na občer
stvení a posilnění, abys vůli Boží zcela se podroboval. Čemu
učí víra? Ona praví: Četná utrpení jsou četná dobrodiní
Boží, neboť:

a) četným utrpením podporuje se vnitřní duchovní život
nemocného, a on v ctnosti se utvrzuje. Strom, má-li se pevně
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zakořeniti, musí býti bouřemi a větrem klácen. Stromy, které
větrům nejsou vysazeny, nikdy se dobře nezdaří. Kov musí kla
divem býti tepán, má-li z něho krásná nádoba se zhotoviti.
Podobně musí zakusiti člověk mnohou ránu & mnohou bouři
utrpení, aby se stal vyvolenou nádobou Boží.

Bud' tedy, milý nemocný, přesvědčen, že Bůh utrpení to
na tebe jen proto posílá, aby tě od světa odtrhl. Poněvadž tuto
zemi vzdor protivenstvím, které na tebe dorážejí, přec jen příliš
miluješ, kam bys se poděl, kdyby ti Bůh vše dle tvého přání
dával? Jak vlažným a eSpalým byl jsi dosud v konání skutků
dobrých! Bůh tě ze Spánku toho probudil, abys lé krátké doby
života svého, kterou ti ještě p0přává, moudře použil & ode
vzdáním se do vůle jeho, jakož i trpělivostí a stálosti jemu se
zalíbil. Podobej se tedy kadidlu, které nejlépe voní, hodí—lise
na uhlí; podoben bud' koření, které je nejvíce cítiti, když v hmo
ždíři se tluče; připodobni se vonné masti, která nejvíce libé
vůně šíří, když se rozetírá. Hle, i tebe Bůh hází na uhlí utr
pení, tebe tluče mnohými ranami, tebe rozetírá mnohým šou
žením, a to proto, abys vydával libou vůni skutků dobrých,
jmenovitě bohulibé trpělivosti. Mnohdy se některému nemoc-_
nému zdá, že je nábožným a trpělivým, a lichotí mu, je—liza
takového od jiných považován. [ má dokázati, zdali tomu
vskutku tak. Proto posílá naň Bůh rozličná soužení. Je snad
nemocný opravdu trpěliv a pln ctností, ztrácí-li hned mysl
a v nářek propuká, má-li něco více trpěti? Bojovník statečný
poznává se v boji, zkušený plavec při bouři mořské, a trpělivý
i pravdě ctnostný v protivenstvích. Vším právem tedy hrdinná
.ludit vybízela Israelity llolofernem obklíčené k trpělivosti, řkouc:
»Kterak otec náš Abraham zkoušín jest, a skrze mnohé zá—
rmutky zkušen byv, přítelem Božím učiněn jest. 'l'ak lsák, tak
Jakob, tak Mojžíš a všickni, kteří se líbili Bohu, skrze mnohé
zármutky prošli věrni. Ti pak, kteří pokušení nepřijali s bázní
Páně, a netrpělivost svou a pohanění reptáni svého proti Bohu
pronesli, vypleněni jsou od zhoubce, a od hadů zhynuli..Protož
i my .. věřme, že metly Páně k polepšení a ne k našemu za
hyuutí přišly.: (Jud. 8, 22—27.)

Budeš se tedy, milý nemocný, ještě bolestem svým vzpí
rati? Hle, všickni, kteří se Bohu líbili, museli projíti skrze zá
rmutky & utrpení. Není-liž ti to útěchou a posilou? Vzmuž se
tedy a důvěřuj v Boha, nebo kdo v Boha důvěřuje, nebývá za—
hanben. Bůh dá ti sílu k vítězství! Proč tedy ztrácíš mysl,
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proč se lekáš budoucnosti, proč kormouti se duše tvá? Ti nej—
lepší mužové zakoušeli utrpení mnoha. Nebyl-liž David, Job
a jiní takřka zaplavení soužením a protivenstvím? A hle, Pán
je osvobodil. Proto i ty doufej v Boha, a naděje tvá tebe ne
zklame! Kde je nouze největší, tam je pomoc Boží nejbližší!
Ostatně rozvažuj ještě toto:

b) Množstvim bolestí — mnoho hříchů se odčiní. Nemysli,
že příliš mnoho trpíš, neboť kdybys jen jedinkého hříchu byl
se dopustil, pak bolest tvá ničím není proti tomu, cos za hřích
ten zasloužil. Rozpomeň se na nesčetné hříchy své mladosti;
na pohoršení, která jsi dal, na opomenutí, jichž jsi se dopustil,
a zajisté zvolaš s prorokem: »Spravedlivý jsi, Pane, a sprave—
dlivý jest soud tvůj !: l nebudeš více naříkati, ale povzdychneš
se sv. kajícnicí lůudoxíí: ».lako jsem životem svým hříšným
mnohým lidem pohoršení dala, tak kajícím životem svým chci
jim dáti dobrý příkladx Přirovnáš-li množství hříchů svých
k svým bolestem, seznáš, že dosud malo trpíš. Sv. Vincenc Pau
lánský nikdy nenaříkal, ač dlouhá léta bolestmi hroznými byl
trápvn. Když bolesti jeho bývaly velmi prudké, brával do ruky
sv.Jtříž a říkával : »Zajisté málo trpím, uvažuji-li, co jsem pro
své. hříchy zasloužil, a rozjímám-li, co můj Kristus z lásky ke
mně trpěl,a Zda-liž i ty nemáš podobně smýšleti?

c) 'I'rpělivým snášením četných bolestí oslavuje se Kristus
Pan. Tato myšlenka sílila sv. Pavla v mnohém jeho utrpení,
jak ji vyjádřil (k Filip. 1, 20.) »Víin podle očekávání a naděje
mé, že v ničem nebudu zahanben: ale se vším doufáním jako
vždycky, i nyní veleben bude Kristus na mém těle, bud'to skrze
život, bud'to skrze smrt.. Ježíš Kristus raduje se nad takovým
trpělivým nemocným. Proto stává se tak často, že Bůh vylévá
na takové nemocné hojnost svých milostí. Příkladem je nám
ctihodna Johanna z Kříže,která takto se modlila: »|)aleko budiž
ode mne, abych se chlubila, leč toliko v kříži Kristovu. Raduji
se ze svých bolestí, vnselím se ve svých ranách, potěšení mám
ze svých utrpení, nebot: vše to zvelebuje tebe, Kriste, můj Spa—
sitelita [ byla také v častých svých nemocech velice pokojné
a veselé mysli. »Kóž bych mohla, říkzivala, všecku krev svou
z lásky k tobě, ó .ležíši, vycediti! Dej mi jen více bolestí, více
křížů, více hořkostí, nebot tebe miluji, lásko má ukřižovanáh

Nezoufej tedy, milý nemocný, ale trp z lásky k svému
Spasiteli; který na tobě chce podati důkaz své. milosti, nebot?
chce ukázatí, jak mnoho mohou lidé za jeho pomocí snésti.
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Proto nebývá vždy mnoho utrpení trestem za hřích, ale s ně
kterým nemocným je to tak jako s tím slepým od narození
ve sv. evangelium. Učedníci Páně se domnívali, že buď ten
slepec, buď rodiče jeho hřešili, že se slepý narodil. Pán Ježíš
však odpověděl, že ani on ani rodiče jeho nehřešili, ale že tak
stalo se, aby zveleben byl Bůh. Jako tedy uzdravením slepce
toho zveleben byl Ježíš Kristus, tak zvelebuje jej i nemocný,
který trpělivě snáší své časté a mnohé bolesti, a nejednou stává
se, že na takovém nemocném opravdový zázrak se děje. Proti
všemu lidskému nadání se mu j-olehčuje, den ode dne nemoci
ubývá a nemocný nabývá svého předešlého zdraví, je-li to
ovšem prospěšné jeho spasení. Nad to všecko dřívější jeho
utrpení a soužení mizí, a z vůle Boží slunce nového štěstí a
nově spokojenosti mu svítí.

Měj proto, drahý můj nemocný, důvěru ve svého Krista,
a s tím slepcem u Jericha volej srdcem plným víry: »Ježíši,
Synu Davidův, smiluj se nade mnoulc a Božský Spasitel zajisté
i tobě k pomoci pospíší. ,

d) Četným utrpením zasluhujeme si korunu v nebi. Ne
mocný křestane, považ! Jediným okamžikem můžeš si zasloužili
korunu slávy věčné. Kolik tedy za hodinu, kolik za den, kolik
za měsíc, kolik za rok! l'lle, ty četné bolesti jsou četnými pro—
středky, bys došel veliké oslavy v nebi. Pomníme-li na nebe,
kde Bohu nic více nebudeme moci věnovati, a kde nás Bůh
dary svými obsype, pak všecky bolesti tohoto světa budou nám
malými a nepatrnými, pak všecka utrpení na této zemi budou.
nám sladkými, a my si přáti budeme, aby každý nový okamžik
nový kříž, novou bolest, nové soužení nám přinesl. Proto uží—
vejme moudře času nám dobrotivě poskytnutého.

Jak zaraduje se jednou duše tvá, až opustí vězení těla
svého, a jako nevěsta v ústrety spěti bude nebeskěmu svému
ženichu, aby od něho byla korunována. Vždytpraví tentýž

.Božský ženich: »Kdož zvítězí, takť bude oblečen v roucho bílé,
a nevymaži jména jeho z knihy života, a vyznám jména jeho
před _Otcem svým i před anděly jehoc. (Zjev. 3, F).) Zdaliž není
přípověď tato nejvýš radostnou? Sv. Vitalis takto promluvil
k Ursinovi, který pro mnohé a veliké bolesti počal u víře své
se viklati: >Kterak? 'l'y chceš korunu slávy, kterou tařka již
v rukou máš, nyní ztratiti? Bojíš se muk chvilkových, a muk
věčných se nelokáš, muk to horších, nežli co člověk hrozného
si dovede představiti? Zmužile setrvej, víru vzbuď a důvěry
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v milosrdenství Božím Slovy těmi Ursinus posilněn, setrval
pevným u víře až do své smrti.

Následuj, nemocný bratře, tohoto trpítele! Podrob se řízení
Božímu! Neztrať reptáním a netrpělivostí koruny slávy tobě již
přichystané! Modli se, a posilní tebe Pán.

l'říklad.

(.:irkev sv. ctí mnohe krále jakožto svate'. Mezi nimi je i
sv. Ludvík, král Francouzský, který v hluboké pokoře Krista
Pána následoval a nesčíslná protivenství a útisky ty největší
s trpělivostí podivuhodnou snášel. Málo kdo pro Ježíše tolik
trpěl jako tento světec. Po lbletém šťastném panování upadl
v zíinnící a roznemohl se až na smrt. Přijal již svátostí umí
rajících, v poslední ležel již hodince, ano v domnění, že král
ducha již vypustil, pokryli příkrovem tělo jeho. Než Bůh vy—
slyšel modlitby věrných poddaných. Sv. Ludvík zase přišel
k sobě a úplně ozdravěl. Aby ukázal za to vděčnost svou
k Bohu, podnikl výpravu křižáckou do sv. země, aby tam utí
skovaným křesťanům pomoci přispěl. Avšak na výpravě té
potkala ho četná neštěstí. Sotva, že přistál s vojskem svým
k ostrovu Cypru, jíž hrozná nemoc řádítí počala mezi jeho
lidem tak, že mnoho vojínů zemřelo. To byla rána veliká. Sv.
Ludvík však neztratil myslí; udeřív statečně na nepřítele na
hlavu ho porazil. Dobyv dvou skvělých vítězství nadál se, že
celou svatou zemí osvobodí. Ale jinak uloženo bylo v radách
lložích. Upalné vedro a zmáhající se nedostatek potravin děsně
řádíly v jeho vojsku: nyní pak počalo naň dorážetí jedno ne—
neštěstí za druhým. Ludvik sám těžce onemocněl. Nepřítel pak
seznav stav jeho mužstva s ohromnou přesilou naň dorážel.
Marná byla statečnost a hrdinnosl. jeho rytířů, z většiny byli
porubání & král sám se svými dvěma bratry zajat. jesta uložen
v stan, kde mu jen stráž a dva jeho kaplaní bylí pono
cháni. Ač byl nepřítelen'i obklíčen, zbědován a smrti blízek,
přec nevypustil níjakeho nářku aní stesku; sv. kříž jen tiskl
k vyprahlým rtům svým, obdivuhodným poklidem modlil
se duchovní hodinky. [ přicházeli Saracení v četných zástupech,
aby obdívovalí se tak slavnému králi, a vídouce jeho klíd,
zvolalí: »'l'ento jest nejstatečnější křesťan, kterého jsme kdy
viděli.: Sultán hrozil králi mučením, nevydá-lí všecka místa sv.
země, které křesťané ještě v držení měli; avšak Ludvík dal za
odpověd: »jsem zajatcem sultánovým, může se mnou číníti, co
mu libo.a Když král nechtěl přísahu, která mnohá rouhání
proti Bohu obsahovala, vykonatí, vrazílí nevěřící vojínově do
jeho stanu chtíce jej k přísaze donutili aneb zavraždítí. Ludvík
však pravil odhodlaně: »Vy/ máte moc nad mým tělem, ale
nad duší mou nikoliv, neboť ta je v rukou Páně.: 'l'akovou
statečnosti ducha přemožení odstoupili nepřátelé a král sostat
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ními zajatci dopraven po lodích do Damiety. Na cestě však
přepadli zuřiví Saraceni lodě a povraždili křesťany z většího
dílu; král byl zachráněn jen proto, že zákeřníci nechtěli ztratiti
výkupné, které za něj bylo ustanoveno. Než míra utrpení jeho
nebyla dosud naplněna. Zdálo se, že chce Bůh, aby král kalich
utrpení vyprázdnil až do poslední kapky, a tak duši svou zcela
očistil. Strašlivý mor na novo vypukl. Každého dne více než
20 mrtvol vczeno bylo kolem oken králových, a on kdykoliv
píseň pohřební slyšel, vždy hořce plakal. Když konečně nemoc
ta pominula, sestavil ze zbytků svých věrných a z nových pří
chozích křižáků nový voj, aby s ním na Saraceny udeřil.
V tom stihla ho bolestná zvěsť o smrti milované matky jeho
Blanky. [ tuto ránu přijal s obdivuhodnou statečností & s ode
vzdáním se do vůle Boží. Však v Palestině nemohl déle meškati,
neboť po šestileté nepřítomnosti bylo ho ve Francii nezbytně
potřebí. Vrátil se tedy do své otčiny, nezapomínaje sv. země.
Když postavení tamních křesťanů vždy žalostnějším se stávalo,
podnikl druhou křižáckou výpravu, při které však nebyl štastněj—
ším nežli prvé. Všecken lid svůj, ba i svého jediného syna
ztratil morem, byv sám nemocí tou zachvácen. Však ani tu
nenaříkal spokojen jsa s řízením Božím. Zaopatřen svátostmi
umírajících jen o Bohu rozjímal a mluvil; a v zemi cizí, oblečen
v roucho kající, leže na zemi popelem posypané, sv. kříž
k ústům tiskna zemřel v Pánu. Poslední jeho modlitba zněla:
»Dejž, ó Bože, abychom statky vedlejšími pohrdali, a bázně
před protivenstvími tohoto světa neznali.:

V. lltěclm pro nemocného velice chudého.

st'l té bídy, té velké chudoby má! (lde všech jsem Opuštěn
a všichni mnou pohrdají! Ani toho nejpotřebnějšího nemám!
(lě šťastnější jsou lidé bohatí !:

Srdeěnou soustrast mám s tebou, ubohý nemocný. (Ihn
doba, bída je věru velký kříž a bolestný stav. ('lhudý mnoho
musí trpěti. Nemá pokrmu, nemá tOpiva; nemá na potřebné
léky, nemůže si pomoci k oděvu nebo k jiným nutným věcem.
.lak mnohého ponížení dostává se mu od jiných! Musí býti
stále připraven, že bude hrubě nebo uštěpačně od bohatších
odbyt. Vydán bývá mnohdy i hladu, zimě a jiným protivenstvím,
aniž by sobě mohl pomoci, nema'e- nad to žádné naděje, že by
mu snad kdy lépe bylo; ano, každé pomnění na budoucnost
rozmnožuje jeho strach a zoufalost.

Milý nemocný, jenž chudým jsi, ty vzdycháš nad svou
bídou, a slze tekou po tvé tváři; nedivím se tomu; nebot tvé
poměry jsou vskutku trudné, a zasluhuješ zajisté útrpnosli a
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podpory. Avšak nezoufej, ubohý člověče! Patř na svou chu
dobu ve světle víry, a nářek tvůj umlkne, tvé vzdechy pře
stanou a slzy tvé osclmou; neboť brzy poznáš, že chudoba
tobě k blahu slouží, i budeš ješté Pánu Bohu za ni dékovati.
Osvícen svétlem víry poznáš, že s chudobou spojeny jsou mnohé
výhody. Proto, abys budoucně proti Bohu a lidem nereptal, ale
volné podrobil se moudrému řízení Otce nebeského, uvažuj
nékteré výhody chudoby.

a) Chudoba jest nástrojem ctnosti. Sv. Augustin, tento
veliký velebitel chudoby, nazývá ji: »matkou a učitelkou \'ší
moudrosti.< »Chudoba poskytuje ti příležitosti ku konání ta
kových ctností, kterých bys jsa bohat ani nepoznal. ('.hudoba
činí tebe: pokorným, tichým, trpélivým, skromným, do vůle
Boží odevzdaným. Mnohý strom by nenesl ovoce žádného, nebo
jenom ovoce špatné, kdyby žnbkou nebyl očištěn od vlků a
zbytečných větví. Tímto seřezáním sesilí obyčejné strom a stává
se ůrodným. Tak je to i s mnohými lidmi. Statky pozemské
jsou jim jaksi vlky a zbytečnými haluzemi, které brání
ctnostem. Proto užívá nebeský zahradník žabky chudoby; od
nímá člověku bohatství, aby tím hojnější vydával ovoce pro
věčnost. Zajisté, že by mnozí lidé nebyli ctnostnými a nábož
nými, kdyby chudoba nebyla průvodkyní jejich na cestě ži—
vota. Čím ctnostnéjší je člověk, tím bohatší je před Bohem.
Nedostatek ctností pak je tou nejhorší chudobou. Proto možno
je i při nejvetší chudobé býti velice'bohatým, a při nejvétším
bohatství opravdové chudičkým. Užij tedy nástroje toho, který
tobé Bůh do ruky dává. Bud pokorným a lrpélivým, a slož
všecko na Boha svého!

b) Chudoba jest ochranou proti mnohým nebezpečím
duše. Rci mi, milý nemocný, nečiní otec dobře, který vidí, že
dítě jeho v ruce kus chleba drží, a zároveň pozoruje, že veliký
pes na dítě se žene, aby mu po ruce s chlebem chňapl, že sám
dítéti tomu rychle chléb odnímá? llled', otec proto chléb ten
béře, aby dítě před úrazem ochránil, a ne snad proto, že by mu
toho chleba nepřál. Podobné činí nebeský Otec s mnohým ze
svých pozemských dítek. Béře zajisté mnohému potřebnou vý
živu, ne proto, aby člověk ten hlady zahynul, ale aby od hříchu
byl odvrácen. Mnohý človek maje bohatství, oddal by se ne
střídmosti v jídle a pití, nečistoté, lenosti, pýše a zahynul by
véčné. Kde je štéstí mnoho, tam je ctností málo! Chudoba
však brání človéku hovéti žádostem, brání mu konati ne
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pravost a hřích, který by páchal, kdyby měl k tomu' pro
středků. Čím více se kůň krmí, tím bujnějším stává se; a tak
se to má i s člověkem, čím je bohatším a šťastnějším, tím je
od Boha vzdálenějším. Pravdivá jsou zajisté slova sv. Cecilie:
»Čím méně má pocestný zavazadel, tím volněji kráčí. Podobně
jest šl'astnějším ten, komu chudoba cestu životem snadnou
činí, nad toho, koho bohatství na cestě té tíží.“

e) Chudoba činí způsobilým k boji s ďáblem. Bůh na—
kládá mnohdy s člověkem, jako matka se svým dítětem.
Pozoruje-li matka, která dítě své novým červeným šatem
oblékla, že krocan rozčepýřený na dítě její se žene, ihned běží,
béře dítě do náruče a nikdy už nedává mu červených šatiček,
má-lí dítě to na dvoře si hráti. Matka nedbá křiku krocanů a

pláče dítěte, ale toliko b_laha jeho, chtíc ho nebezpečí nehrá—
niti. Podobně i lůh svléká nás často z bohatství a poděluje
chudobou, čině tak pro dobro naše; nebot tím právě vytrhuje
nás z nástrah zlého ducha, který nás zničiti hrozí. Kdyby nám
Bůh ponechal šat červený, t. j. statky pozemské, bohatství,
pak by nám bylo od ďábla mnohého pokušení zakoušeti, a my
bychom mu snadno svolili, a věčně zahynuli. My však jako
nerozumné děti naříkáme, když Bůh, staraje se o blaho naše
věčné, statky světské nám odnímá. Zajisté že by Bůh tak ne
jednal a bohatství nám ponechal, kdyby předvídal, že nám na
duši neuškodí.

(l) (lhudoba přivádí hříšníka ZblOUtllléhO k Bohu zpět.
llůkazy této pravdy naskytují se nám každodenně. '/.daž často
nevidíme, že lidé, pokud bohatstvím oplývají, na Boha úplně
zapomínají, a hříšnému životu se oddávají? Jakmile chudoba
k nim zavítá, tu shledáváme, že ihned k modlitbě se utíkají.
l'oznávají svou zlobu, litují ji, a stávají se pokornými dobrými
lidmi. Hle, chudoba je Bohu navrátila. Dějepis nám vypravuje,
že Cyrus, výtečný stavitel, uvolil se v šedesáti dnech hradby
města Cařihradu znovu vystavěti, & že slibu svému skutečně
dostál, čímž si vydobyl neobyčejné slávy. Každý ho velebil, a
chválou zasypával i před tváři samého Theodosia, císaře. Tím
však uražen byl císař ve své pýše, poněvadž viděl v tom úbytek
své slávy. l zahořel hněvem proti Cyrovi, a aby ho po
trestal, sebral všecky jeho statky, předstíraje, že je Cyrus po—
hanem a tedy modlářem. Co si počne Cyrus bez bohatství?
Jak snese neobvyklou chudobu? () prozřetelnosti Boží! V bídě
a nouzi této kyne mu spáse duše. Chud a opuštěn stává se



křesťanem, a každého dne potom vroucí díky vzdává Bohu za
to, že vzal mu statky pozemské, ale mu za ně dal nehynoucí
statky věčné.

c) Chudoba činí podobným Kristu Ježíši. (Ihud narodil
se Ježíš; chudě žil, chudě zemřel. Neměl žádných statků ve
zdejších, ba spíše se mu nedostávalo toho nejpotřebnějšího,
tak že vším právem mohl o sobě říci: »Lišky mají doupata,
a ptáci nebeští hnízda; ale Syn člověka nemá, kde by hlavy
složil.c (Mat. 8., ID.) Chnd a obnažen visí na kříži. Pohled naň,
alrci, zdali kdo umírá více chud a opuštěn? Vzpomeň si při
tom na slova Pavlova: »Jsa bohatý, učiněn jest pro vás chudy',
abyste vy chudobou jeho zbohatli.c (ll. Kor. 8., Q.) Zdaliž
nemáš tedy ve své chudobě by'ti trpělivym? Blaze tobě, budeš-li
se v tom Kristu Pánu podobati, neboť pak budeš míti záruku
blaženosti věčné. To bylo také příčinou, proč sobě mnozí svatí
dobrovolnou chudobu zvolili; chtělit by'ti Pánu Ježíšovi po—
dobny'mi. Chudičkou byla P. Maria, tak chudičkou, že ji umí
rající l'án .ležíš odporučiti musel mučedníkovi Janovi. [ apo—
štolové byli chudy'mi a vším právem mohl jménem jejich říci
Petr k Pánu Ježíši: »Hle, my jsme opustili všecko, a šli jsme
za tebou.: (Mat. 19., 27.) Rovněž i první křesťané chudobu si
zamilovali, tak že Skut. ap. (i., 32) nám vypravují: »Množství
pak věřících bylo jedno srdce, a jedna duše; aniž kdo něco
ztoho co měl, svym by'ti pravil.a l)ěje|'iis pak církevní před
vádí nz'nn mnoho svaty'ch, kteří se radovali z toho, že jsou chu—
dy'mi, jako chudym byl i Pán Ježíš. Tak uvádím jen sv. Fran
tiška Xavera. Když v Indii mnoho tisíc pohanů na víru Kri
stovu obrátil, roznemohl se na moři. Nemilosrdní lodníci vysa
dili jej na ostrov Sanciano, kde v chatrné chyžce na holé zemi
leže, nemaje ani pokrmu ani léků ani ošetření jakéhokoliv
v těch největších bolestech v Pánu zemřel a tak do slávy
věčné se odebral. Čti též životopis sv. Antonína, poustevníka, sv.
llilariona, Augustina, Řehoře Velkého, Alexeje, Servula, sv.
Kunhuty a obzvláště životopis sv. Františka Serafinského, a
jsem přesvědčen, že příklady těmi povzbuzen, chudobu svou
si zamiluješ.

f) Chudoba usnadňuje umírání. Chudy' snadno umírá;
neboť nemaje na zemi ničeho, lec bídu a nouzi, rád opouští
to údolí slzavé, kde jen trápení jest mu údělem. (".hudy'snadno
umírá, poněvadž na věčnosti odměna ho čeká. Vždyť o těch,
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kteří chudobu svou trpělivě snášejí, řekl Kristus Pán: »Blaho—
slavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské.:
(Mat. 5., 3.) Blahoslavení chudí, kteří spokojeni jsou ve své
chudobě, a proti Bohu nereptají, ale jeho sv. vůli se podrobují.
Jaký to pramen útěchy pro tebe, ubohý nemocný! Hle, chu
doba tvá není neštěstím, ale velkou milostí. Pravdu má sv.
.lan Zlatoústý, když poukazuje na Lazara, plného vředů, u prahu
domu bohatcova ležícího, takto promlouvá: »Že chudoba Opravdu
nešťastným nečiní, viděti můžeme na chudém Lazar-ovi. Druhdy
ležel u vrat boháčových, nyní spatřujeme jej v lůně Abraha—
mově. Druhdy psi lízali rány jeho, nyní andělé jej provázejí.
Druhdy byl chudým, nyní jest bohatým. Zde na zemi lačněl
a žíznil, tam na věčnosti všeho má dostatek. Zde musel bojo—
jovati a lrpěti, tam ověnčen jest korunou slávy a požívá bla—
hého pokoje. Viděli jste jeho bolesti a práce, vizte nyní, vy bo—
hatí & chudí, jeho odměnu! Vizte ji, vy bohatí, abyste bohat
ství bez ctnosti nepokládali za něco velikého. Vizte ji, vy chudí,
abyste chudobu opravdu za něco zlého neměli. Vám všemjest
Lazar výborným učitelem. Chudoba, učí dále týž světec, jest
věrnou průvodkyní člověka, která za ruku ho berouc, šťastnou
cestou do nebe přivádí.a Nezávid“ tedy boháčům statků jejich.
llohatství se shromažďuje prací mnohou & starostí nemalou;
držení jeho Spojeno jest s mnohým strachem a úzkostí, a ztráta
jeho působí nejtrpčí bolest a zármutek. A není-liž bohatství
Spojeno s mnohým nebezpečím pro duši? Může-liž bohatství
samo človí-ka štastným učiniti? Slyš! Kdo není ctnostmi obo—
hacen, ten v pravdě chudým jest. Co tebe opravdu oblažiti
může, to je u vnitřku tvém, totiž čisté svědomí. Nezávid' boha—
tému; tak chud jako ty, přišel i on na tento svět, a tak chud
jako ty z něho odejde. »Bohatý když usne, nic ssebou nevezme:
otevře oči své a nic nenalezne.: (.lob. 27., 19.) Proto dobře dí
duchaplný Petr z Bless-y: »Málo bohatých umírá, aby se na
smrtelném lůžku nepřáli, by byli na světě bývali těmi ncjchud—
šími lidmi; neboť by nyní pokojněji umírali, kdežto teď s bázní
mnohou a velkým strachem odtud odcházejí.: Když Karel,
král Sicilský, umíral, poznav nicotu všech pozemských věcí
zvolal: »t') bláhových myšlenek člověka! My ubožáci sháníme
se po slávě po bohatství, a o nebe nedbáme. Blahoslavení
chudí, kteří s málem jsouce spokojeni, tiše Spějí. Co plntna mi
jest říše má & horlivá služba četných sluhů mých? Žádný z l_i—
slců tisíc mých služebníků, chránénců a pochlebníků nepůjde
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nyní se mnou před soudnou stolici božílc Kolik boháčů asi
takto sobě povzdechne v poslední chvíli života!

Z toho všeho již poznáváš, jak dobrá je ti chudoba
Proto neříkejzjsem opuštěn ode všech, všichni mnou opovrhují.
Nestarají—li se lidé o tebe, Bůh na tebe nezapomíná, nebot:
»Oči jeho na chudého vzhlédají.: (Žalm 10., 5.) A ten Bůh,
který na tebe stále patří, je Bohem nejvýš bohatým a dobro—
tivým. Jen v něho důvěřuj, a on nedá tobě zahynouti. Vždyť
stará se o ptactvo nebeské, činf'více tedy" o tebe, dítě své!
»Kdo Boha má, má všecko,: praví sv. Alfons Liguori, »í kdyby
ničeho neměl; neboť pak skutečně může vším právem říci:
Můj Bůh, mé všeckolc Proto, když se ti v nemoci léků ne—
dostává, když pokrmu nemáš, když v zimě nemáš, čím bys
sobě zatopil a čím bys se přioděl, rci: Bože můj, ty jediný mi
postačuješ; a jistě potěšen budeš! Tato myšlenka sv. Bernarda,
velikého milovníka chudoby, obzvláště těšila. »l.épe mi jest,c
říkával, »abych s tebou, Pane, trpěl nedostatek, než abych bez
tebe v rozkoších žil. Lépe mi jest, že mohu v chudobě stebou
se obírati, nežli abych bez tebe v nebi žil.: Zdali pak i ty tak
mluvíš? Sv. Tomáš z Villanova tak v životě svém chudobu si

zamiloval, že všecky příjmy své chudým rozdal, sám tím nej—
skrovnějším se Spokojiv. Ve své poslední nemoci vypůjčiti si
musel postel od chudého muže, jemuž jí byl před krátkým
časem daroval. A přec nenaříkal. Zdali pak i ty tak chudobu
svou miluješ? l'ain svůj kříž trpělivě neneseš, ale ustavičně
žehráš, naříkáš a reptáš, ano zoufalství se podáváš. tím urážíš
Boha & jsi sám příčinou, že tě Bůh v bídě tvé ponechává;
nad to nemáš ze své chudoby žádné zásluhy, ano toneš v ne
bezpečí, že i na onom světě trestům propadneš!. Podrob se
proto prozřetelnosti Božské a buď trpělivým. Obětuj chudobu
a strádání své na smíření hříchů svých. Zdali pak jsi již
mnoho zlých dnů štasně nepřečkal, zdali pak tí Bůhjíž dobro
dince mnohého nevzbudil? Důvěřuj tedy! Tentýž Bůh i bu—
doucně u tebe se postará. Považ, že jsou mnozí lidé ještě
chudšími nežli ty. .Isout zajisté lidé, kteří hlad svůj ani suchou
kůl'kOll zahnati nemohou, nemohouce ani na suchý chléb prací
sobě vydělati; jak daleko štastnějším jsi ty. 'l'y snad nemáš
obuvi, ale hled', mnozí lidé ani nohou nemají. Rád by takový
nešťastník bos chodil, jen kdyby nohou měl; nejsi—lidaleko
štastnějším jeho? Nebud' tedy ve své chudobě malomyslným,
a neztrácej důvěry. ()devzdej se zcela Bohu a vyplní se na

15
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tobě slovo písma: »Uvrz na Hospodina péči svou, a on tě kr
mití bude: nedá na věky sem i tam zmítáni spravedlivemu.a
(ž. 54., za)

Příklad.

Zbožný jeden kněz vypravuje: V kruté zimě navštíviv
jednou nemocnici, přišel jsem k posteli, na níž ležel starec,
velice zubožený. .lsa stár 90 let zkusil všecky bědy; zimnice
jim lomcovala dnem i nocí; bolesti hlavy, žaludku a údů ne
dávaly mu oddechu. Vši lidské útěchy pozhaven, od svých pří
buzných opuštěn, musel zakusiti, že i ti od něho se odvraccji,
které dobrodiním obsypával, dokud byl ještě zámožným. Revo—
luce o jmění ho připravila, a smutně příhody odňaly mu nej—
dražší členy jeho rodiny; právě *oplakával ztrátu nejmladšího
syna, posledniho svého dítěte, jenž pro víru svou zemřel.
Tento nebohý stařec na pokraji hrobu očekával smrt jakožto
osvoboditelku od své bídy hrozné. Čekal na smrt, ale s myslí
křesťanskou. Duchem nezlomné viry podporován snášel všecky
své bolesti s trpělivosti právě mučednickou, často říkaje
s Jobem: »Když dobré věci přijali jsme z ruky Boží, zdaž.
bychom i zlé přijmouti neměli'h I zdálo se, že s bolestmi
roste láska jeho k Bohu. Vždy byl nad míru zarmoucen, slyšel-li,
že se někdo jménu Božímu rouhá. Na neštěstí musel podobné
řeči často slýchati od nemocných, kteří s ním v téže nemocnici
byli, a sám jsa sláb a skličen, nemohl hlasitě proti nim se
02vati; i modlil se tim horlivěji za ně a bolesti své obětoval
na jich obrácení; a hle láska jeho došla cíle. Vedle něho ležel
umělec, otec rodiny, který namáhavou prací zdraví své si pod
kOpal. Nemoci nebezpečnou obklíčen, vši pomoci zbaven, často
musel na to patřiti, kterak manželka aděti jeho v bídné hadry
oblečeny, plačíce & naříkajícc kolem postele jeho stály, za kus
chleba ho prosíce. Ten nebohý, vší lidské pomoci prost, byl by
v náručí sv. náboženství úlevy našel: ale jsa člověkem zlým,
na náboženství nedbal. Při tom byl hrubým v řečích i Způ
sobech, ano neznaje citů zbožných, byl takřka jako zhovadilým;
v okamžicích pak prudkých svých bolestí klnul Bohu, lál a
pln byl zoufalosti. Jaký to rozdíl! Vedle tohoto zuřivce odpočíval
náš stařec, který čím více tělesně trpěl, tím na duši byl
pokojnějším. Zdena boženství divy činilo. Stařec ten neobíral se
tak svými, jako spíše cizími bolestmi; proto modlil se za svého
nešťastného soudruha a hleděl ho potěšiti, pokoušeje se tu a
tam mysl jeho k věcem_duchovním obrátiti. »Milý příteli.,
mluvil k němu hlasem otcovsky laskavým, »proč neobrátíte se
v bídě a úzkosti své k tomu, který jediný vám pomoci může
a vám jen dobrého chce? Zdaž nevěříte, že vám Bůh ve
vašich bolestech úlevy, ve vašem trápení polehčení zjednali
může '?a »Ach, může-li toa, odvětil umělec mrzutě, proč toho
neučiní? Proč inne tak hrozně sužuje, kdežtojinč lidi radostmi
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& štěstím obsypává'h „»Což pak jste se nikdy v němu k mo
dlitbě neobrátil, což jste ho nikdy ještě ve svých bídách
nevzýval? Bůh přislíbil pomoc těm, kteří v něj doufají a
budete-li ho důvěrně prositi, jistě že vás neoslyší; nebot jest
Bohem nejvýš spravedlivýmla »Ha, Bohem Spravedlivýmh zvolal
umělec, »kterak lomu mám věřiti,když tak se mnou nakládá?
Je to spravedlivé, že boháčůin dává vše dobré a mne chudého
muže, otce četné rodiny, takovým trápením navštěvuje? Mohu-liž
bez rozhořčení na to patřiti, kterak bohaté rodiny v rozkoších
žijí, kdežto mé děti nemají ani potřebného chleba? Proč tak
mnozí v nádherných palácích, na pohodlných pohovkách si
hovějí, vším co lndlo jejich ráčí, v hojnosti oplývají a přitom
pevnému zdraví se těší ——a proč já a moje rodina musíme
býti směstknáni v malý, vlhký, bídný byt, nemajíce ani peřin,
ani nábytku ani topiva ani pokrmu, vydáni té největší bídě?
Je ten Bůh spravedlivý, který jednomu všecko dává a druhému
ničeho nepřeje? .Je to nějaký důkaz jeho dobroty, jeho mi—
losrdenstvílc" Starce našeho nadmíru bolelo, že musel tak
rouhavou řeč poslouchati a při tom tolik nevědomosti, tolik
bídy duševní svého soudruha nemocného viděti. Proto se vyna
snažoval, aby bludy jeho rozplašíl a jej o prozřetelnosti Boží
přesvědčil. I počal znova k němu mluviti: »Milý příteli, uzná
vám, že hrozné jest vaše postavení, neboť bolestné to jest žíti
v takové chudobě, opuštěnosti a nemoci. Sám jsem zakusil co
to jest, takhle strádati. Věřte však starci, který trpkou školu
života prodělal. V těch největších útrapách nalezl jsem neomylný
prostředek, který mi vždycky pomohl. Vrhl jsem se v náruč
sv. náboženství a v něm nalezl jsem tolik sladkosti a síly, že
utrpení má ztratila svou přirozenou trpkost a stala se
mi pramenem útěchy. Sv. náboženství naučilo mne znáti
prozřetelnost Božskou, která velemoudře rozděluje dobro i zlo
tohoto života. Ono zjevilo mi tajemství, že Bůh s námi proto
na tomto světě tak přísně nakládá, poněvadž nám chce dáti
zakusiti radostí nehynoucích na onom světě a že utrpení, kte—
rými nás navštěvuje, nejsou výrony jeho hněvu, nýbrž naopak
důkazy jeho láskylc »Důkazy jeho láskye, smál se posupně
umělec; »jaká je to láska, která nešťastníka mučí & v mučení
tom si_libuje?<x »Dovolte mi, příteli, abych vám slova svá blíže
vysvětlil. Bůh nemá zalíbení nad mukou vaší. Navštěvuje-li
vás útrapami, pak vede ho k tomu péče o vaše spasení, nebot
chce vás věčné smrti zbaviti. Zdali byste měl za ukrutnost,
odejmouti dítěti nůž, kterým by se mohlo poraniti, ač ono,
když se mu nebeZpečný nástroj bere, pláče a naříká! Zda—Ii
je snad lékař ukrutným proto, že nemocnému, aby ho vyléčil,
odporné.léky předpisuje neb k zachránění života jeho i operaci
těžkou na něm vykoná? Zajisté, že nenazve se to ukrutností,
nýbrž spíše láskyplným a opatrným jednáním? A podobně lze
u lšohu tvrditi. Onť jest lékařem, který chce uzdraviti, ovšem
ne na těle, ale na duši. »Po zdraví duše“, zvolal hrubý umělec,
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»po tom se nesháním, mně a dítkám my'm nutně potřebí jest
zdraví těla !: »Nešťastníku, co tozmluvíte'h odvětil stařec, »což
nevíte, že duše vám nejdražším _'pokladem býti musí a že na
jejím zachování vám má nejvíce záležeti, a že ztratíte-li ji
svou netrpělivostí a svým rouháním, na onom světě mnohem
hůře nežli zde trpěti budete?- :_To mne k zoufání dožene,
trpěti a pořád jen trpětil Trpěti zde, trpěti tam; tím mi ne—
dávno i kněz vyhrožoval. Ú, toho ukrutenství! Žes, Bože . . . .cc
Aby rouhání jeho zamezil, rychle pravil stařec: »Milý příteli,
0 ukrutenství není tu ani řečí. Budete-li trpětí na tomto světě
s tím úmyslem, abyste za hříchy svě se kál, nebudete pra
ničeho trpěti na věčnosti. Buďte tím jist, nebot toť článek viry.
Bůh posílá toto časně utrpení, aby vás před věčným uchránil.
Proto praví písmo, abychom přijímali ochotně protivenství;
jsout zárukou budoucího našeho oslavení. Pán Ježíš blahoslavil
lkající, ty, kteří trpí, chudě, poněvadž jejich jest království ne—
beskě. Duch sv. pak ujištuje nás, že jen skrze mnohá utrpení
vejíti můžeme do slávy věčně a že jen ten, kdo sobě násilí
činí, nebeské království uchvacuje.: Dobrý stařec řeči touto se
uuavil a nemohl dále mluviti, však ku své potěše pozoroval,
že trpící žák jeho se utišil, ano jaksi pohnutým býti se zdál.
] uznal za dobré ponechati mu čas k přemýšlení a sobě k od
dechu, a proto doporučil mu jen ještě, aby vzal útočiště
k modlitbě, k tomuto nejvydatnějšímu prostředku proti netrpě
livosti a pak, aby vzýval P. Marii, která jest pomocnice kře
stanů, útočiště hříšníků, potěšení zarmoucených. Sám sobě pO
nechán počal nemocný umělec na mysli přemítati, co byl slyšel;
slova: »blahoslavení, kteří trpí-, jako šíp ostrý utkvěla mu
v srdci. »Proč blahoslavení?c uvažoval a vnitřní jakýs hlas
mu šeptal: »poněvadž jejich jest království nebeskěc Pak
přemýšlel o radostech věčných, nekonečných, nehynoucích a
proti nim připadaly mu všecky bolesti tohoto života býti ničím.
Takovými myšlenkami když se obíral, navštívil jej farář jeho a
zvěstoval mu, že manželka a dítky jeho našly útulku v domě
bohatě paní, která se o ně starati uvolila; on pak, farář, že
postará se o děti jeho tak, aby dvě starší, jež mohly již pra
covati, místa výhodná obdržely, třem mladším pak, aby dostalo
se řádněho vychování. Proto, aby se o rodinu svou více ne
strachoval, nebot prozřetelnost Boží že se o ni dobře postarala
»Jenom toho, milý Antoníne, buďte bedliv,c doložil farář, abyste
se zcela Bohu odevzdal, který proto tímto hrozným utrpením
vás navštívil, aby vás k 'sobě nazpět přivedl! »Ach, důstojný
otčec, zvolal pohnutě umělec, »již mu náležím, zcela náležím!
Našel jsem anděla pokoje, který mne od zoufalství a věčně
smrti osvobodil a tím jest tento stařec! [ kdyby dítky moje
nebyly nalezly útulku, byl bych přece k Bohu svěmu se na
vrátil a všecko od jeho lásky očekával. Nalezl jsem zase Boha
svěho, pane faráři, a poznal jsem, že je Bůh dobrotivým otcem,
který jen proto dítky své tresce, aby je zachránil. Budiž, Bože
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můj, velebr-n a račiž mi odpustiti mou netrpělivost i rouhánílc
Pak prosil l'aráře, aby ho ihned vyzpovídal a s pravou kaji—
cnoslí vykonal sv. zpověď! Druhého dne přijal nábožně tělo
l'áně a od toho času nepřestal v nemoci své Boha velebiti, že
ho na cestu spásy přivésti ráčil.

Vl. Útěcha pro nemocného, jenž pro nemoc na majetku
svém mnohou škodu trpí.

»O té nešťastné nemoci.l Co jsem nemocen, jde v domác
ností mé všecko zpátky. Práce vázne a příjmy mé se ztenčují.
Všecky plány se kácejí! Nad to mi nemoc veliká vydání pů
sobí. Jakou škodu trpím! Jak smUtnábudoucnost kyne mým
domácím a mně.:

Milý nemocný! Netrap se tak a nezoufej nad prozřetel
ností Boží! Oko Páně bdí nad tebou. Veleb raději dobrotu a
moudrost Božskou; nebot“neštěstí, nad kterým lkáš, slouží k zá
chraně. Abys o moudrých radách Božích lépe se' poučil, roz
jímej toto:

a) Ztrátou vezdejších statků, kterou nyní trpíš, chce osvo
boditi tebe Bůh od přílišné lásky a náklonnosti k nim; chce
srdce tvé od pozemských statků odloučiti a je pro statky ne—
beské přizpůsobití. ()dloučíš—lise již nyní od zboží svého. pak
nebude ti v den smrti odloučení to tak nesnadným; neboť bez
bolesti Opouštíme zboží, na němž jsme nelpěli. Podrob se tedy
řízení Božímu, nebo ztrátou touto připravuje tebe llůh na úplné
odloučení od jmění tvého v hodinu smrti. Bůh nakládá s tebou,
jako moudrý otec se Svým dítětem. Mnohé dítko používá ho
diny, která je. určená k vypracování úkolů školních, ku hře a
zábavě, zabývajíc se raději obrázky, míčem atd. nežli knihou.
Na hračky všecken svůj zřetel obrací a tak se stává, že i ve
škole je roztržito a u vědoinostech za ostatními žáky zůstává.
(Jo činí otec pozoruje to? Beře dítěti všecky jeho hračky a
činí tak hře jeho konec. I.)ítě ovšem křičí a pláče, ale otec
jednal přece dobře, není-liž pravda? Podobně čmí Bůh s tebou,
milý nemocný. Až dosud počínal jsi sobě jako nerozumné
dítě. Tvůj obchod, práce tvá, hospodářství tvé & tvé peníze
byly ti hračkou, na niž jsi ve dne i v noci myslel. Zabral jsi
se tuze hluboko do věcí pozemských, a zapomněl jsi na první
a hlavní práci »Išohu sloužiti.: ! o tobě platilo, co řekl Pán
Ježíš pečlivé Martě: »Bmoutíš se při mnohých věcech, alejed—
noho jest potřebíc (Lukáš lO, 41—42) Od časného rána až
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do pozdní noci byl jsi prací & starostmi zanesen, nemaje ani
pokdy ráno a večer krátkou modlitbu se pomodliti. V neděli
a ve svátek neměl jsi času pamatovati na svou 'duši, ale zne
svěcoval jsi obchodem svým dni ty a tak jednal jsi proti při
kázání Božímu. ()tec nebeský tedy viděl, kterak jsi pro pečo
vání o statky vezdejší zapomněl na péči 0 statky nebeské,
o něž jedině všecku pěěi míti máme. Kterak zachrání duši
tvou? Hle, odejmul ti hračku, tvůj obchod, práci tvou; do—
pouští, abys na statku svém ztrátu trpěl, chtěje tebe přivésti

_ na jiné myšlenky. Že při ztrátě této naříkáš, nic se nedivím,
vždyt vhodně praví sv. Řehoř: »Žádný bez bolesti neztrácí toho,
co s láskou držel.: 'l'en tvůj ustaviěný nářek jest svědectvím,
že duše tvá dosud příliš na věcech pozemských lpí.

Milý nemocný, zdaliž ještě budeš ztrátu hračky své opla—
kávati? Přestaň býti nemoudrým a podrob se moudrěmu řízení
Otce nebeského, který tě nutí, abys na místě věcí pomíjejících
věcmi věčnými se zabýval. Odluč srdce své od této země, od—
straň z něho přílišnou starost o práci, zaměstknání, jmění atd.
a ztrátu statku svěho snadno sneseš. Sv. Jan poustevník praví:
»Srdce hledající Boha, musí všech jiných věcí prázdno býti !:
Pomni 'jen na starozákonního Joba. Měl mnoho statků, ale
srdce jim nepřikládal. Bůh seslal na něho neštěstí za neštěstím.
Utrpěl ztrátu jmění, ztrátu dítek, ztrátu zdraví a vředy celý
pokryt. leží na smetišti. Naříká, reptá proti llohu? Nikoliv!
Bohu chvály zpívá, slov'y: »l'lospodin dal, llospodin vzal; jak
se llospodinu líbilo, tak se stalo: bud jméno llosríodinovo po—
žehnz'tno.c (.lob. l, zl.) Nediv se tomu, nebot, praví tu sv. Řehoř:
».lob v srdci svém vzdal se již dříve statku svého, an jeho bez

přílišné lásky užíval.—r
b) Ztrátou statku chce tebe llůh pohnouti, bys polepšil

život svůj, zanechal zlých návyků. Obchod tvůj, hospodářství
tvé a statek tvůj poskytovaly tobě ze dnů zdravých dostateč—
ných, ba.snad hojných příjmů, z nichž potřeby tvé lehce sr.
hradily. Nyní těch příjmů nemáš. Proč dopouští toho Bůh?
Proto, poněvadž právě ten obchod, právě to zaměstnání, kterým
se nyní věnovati nemůžeš, byly pro tebe pramenem mnohých
hříchů. [ ucpal nyní Bůh pramen ten, poněvadž z něho prýštil
se tobě záhubný jed, před nímž chce dobrotivý ()Lec zachrá
niti duši tvou. Zkoumej dosavadní svůj způsob života! Výdej
počet., jak jsi sobě počínal až dosud, když jsi vydělával, ukládal
& vynakládal příjmů svých? Při koupi a prodeji nedopustil jsi
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se bezpráví? Nehleděl jsi cestami křivými jmění nabýti, neb
nedovoleným způsobem je rozmnožiti? Neužíval jsi při zaměst
nání svém lži a podvodu? NedOpustil jsi se snad lichvy akrá
deže? A jak jsi naložil se svým výdělkem? Uložil jsi něco
pro sebe a svou rodinu pro budoucí léta? Naváděl jsi rodinu
svou k skromnému žití, či panuje vdomě tvém přepychanád—
hera? NedOpustil jsi, by mnohý dar lšoži na zmar přišel? A jak
jsi užíval nabytého jmění? Nebylo—li prostředkem k ukájení
žádostí nezřízených? To by bylo právě tak, jako kdyby po
kladník králův jemu svěřených klenotů k tomu užil, aby proti
pánu svému vzpouru a spiknutí osnovala vrahy na něho najal.
Bůh je nejvyšším pánem všeho, co máš a čím vládneš, anelze
ani dobře vyjádřiti velikost tvého nevděku, kdybys darů a
statků tobě svěřených vynakládal a užíval k tomu, bys Boha
urážel. Nevyhazoval jsi snad peněz na nádherné hostiny, drahé
pletky milostné neb přepjatou nádheru? .lak jsi se choval
k chudým ? 'l'ěšil jsi je v bídě a nouzi jejich? Podporoval jsi
je hmotně, usušoval jsi slzy jejich? (li ljsi k ním byl tvrdým,
nelaskavým? Ničím ncztrácime požehnání Boží tak snadno
jako nelaskavostí k nuzným bližním svým. Přispíval jsi také
rád z přebytku svého na okrasua výzdobu chrámu Páně? Ujimal
„'s—ise utiskovaných vdov aopuštěuých sirotků? Zpytuj svědomí
své ještě bedlivěji, a poznáš, že statky vezdejší byly tobě pra
menem nesčetných hříchů. Podobal jsi se zajisté dítku, které
sobě hrálo ostrým nožem neb křehkou sklenicí a nebez,)ečně
se poranilo. [ budeš zajisté nyní opatrnějším a budeš se no
vého poranění vystřihati; polepšíš se a budeš lépe statků svých
užívati.

c) Ztrátou na statku tvém. přivádí tě llůh, bys lépe po—
znával jeho dobrodiní. Jak pyšným jsi byl, dokavad jsi pevné
zdraví měl. .lmění, kterým vládueš, připisoval jsi své pilnosti
a dovednosti, zapomínaje přitom na přísloví: »Ilez Božího po
žehnání marné lidské namahání.: Žebrák, který od bohatce
větši almužnu obdržel nežli jiní chudí, nemá se proto nadjině
vypinati, ale má tím vděčněji štědrost dobrodince svého vele—
bilí. A cos ty před Bohem? llídný žebrák! Vše, co máš, jest
darem štědrosti Iloží. Kde však je vděčnost tvá? llle, nevděč
nost tva zavírá tobě štědrou ruku Išoží, a proto se nediv, že
ti Bůh požehnání své béře! '."voje statky pozemské jsou jeho
majetkem, tobě pouze zapůjčeným, a proto má'llůh právo zase
si je nazpět vziti. Proč tedy reptáš? Proto ukroť bolest svou,
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a neoplakávej ztráty na statku svém, aby tobě Pán Bůh ne
vzal i to, čeho ti až dosud ponechává. Pamatuj, že Bůh vjed—
nom okamžiku může z krále učiniti žebráka aze žebráka krále.
llěkuj tedy Bohu, jenž ti tolik dobrodiní prokazuje, a neuražej
ho ustavičně svým reptáním; neboť věz, že by na tebe rmhl
Bůh dopustiti mnohem horší věci nežli jsou ty, nad nimiž ta
kový nářek vedeš. Tomáš Movus dlel jednou v cizině. Mezi
tím vyhořel v Londýně jeho palác a mnoho drahocenných věcí
přišlo požárem tím nazmar. Když mu manželka jeho 0 hrmně
tě ztrátě psala, velice v listu nad tím hořekujíc, odepsal jí
takto: »Milá manželko! % listu tvého dověděl jsem se 0 po—
žáru a o škodě, kterou jsme tím utrpěli. Poněvadž se tak ve
lebnosti Božské líbilo, musíme ztrátu tu s pokornou myslí
sněsti: nehot poznáváme, že Bůh vztáhl ruku svou, aby sobě
zase vzal, co nám byl prOpůjčil; budiž jměnojeho pochváleno!
Děkujmež dobrotě jeho a rceme: Buď vůle tvá! Chce—li Bůh
nám vzíti i to ostatní, co máme, necht“ se stane! Ont jest
Pánem a ví lépe nežli my, co nám prospívá. Všecko, čím
vládneme, ano my všickni jsme v rukou jeho!< O, kéž bysi ty
vedl řeč podobnou!

Uvážíš-li dobře, milý nemocný, tyto pravdy, nebudeš nad
osudem svým nařikati a podrobíš se řízení Božímu. Blaze pak
bude tobě, učiníš—li tak, nebo takovou odevzdaností do vůle
Boží získáš mnohých duchovních milostí, které daleko vyvá—
žejí ztrátu ná jmění tvem. Ztratil jsi trochu země a nebe za
to bude tobě dáno. 'l'outo pravdou těšil jeden kněz pána, jenž
velikou ztrátu peněz utrpěl. Pán ten jednoho dne navřtíviv
onoho duchovního řekl: »Velebný pane, vím, že berete účast
na všem, co mne potká. Přejete mi štěstí:)c vlnu, ovšem, ale
k čemu ?: Ptá se kněz. »l'rávě jsem přišel 0 5.000 zl.; Bůh
tomu chtěl, budiž jméno jeho velebenola »Drahý přitelih pravil
kněz pohnut jsa, »takto-li přijímáte nepříjemnosti života, pak
věru musím vám k tomu blahopřáti a činím tak z plna srdce,
nebot“ jste v případě tomto neztratil ničeho, ale naopak velice
mnoho jste získal. Na statcích vezdejších máte sice méně, za
to však více na statcích .nebeských. Děkujte Bohu, že vám ta
kové smýšlení vnukl, a hleďte mysl podobnou po celý život
zachovatilc Tímto způsobem bavili se oba přátelé delší chvíli,
uvažujíce o nicotě. věcí pozemských, velebíce dobr0tu Boží a
obdivujice se přemoudrě prozřetelnosti Božské. [ rozloučili se
na duchu potěšeni.
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Viz, milý nemocný, jak může člověk potěšen ano ob—
šťaiten býti, přijímá—li útrapy tohoto světa jakožto dobrodiní
a iůkazy milosti Boží a podrobuje-li se jim volně. Bůh zalí
beií má na takovém člověku a sílí ho v utrpení. Proto nezne
polojuj se a nestarej se příliš o svůj obchod, svou domácnost,
swu rodinu. Bůh, který dopustil na tebe nemoc tuto, zajisté
o šecko se postará; on starat se, jak di písmo, i o ptactvo
neleské a proto bude oko jeho bdíti i nad tebou a nad tvými
milými drahými: »Uvrz na Hospodina péči svou a on tě kr—
mii bude: nedá na věky viklání na spravedlivého.: (Žalm 54,

A kníže apoštolů, sv. Petr napomíná: »Všelikou péči
SWUuvrhněte na Pána, nebo on má péči o vás.: (1. Petr 5,
7.)Netrap se tedy přílišnými starostmi! Sám Pán .ležíš vybízí
tebi, abys v Boha důvěřoval. Až se zase uzdravíš, bud' pilným,
podivým a ctnostným; kráčej cestou spravedlnosti, zachovávej
ty i dům tvůj veškerý přikázání Boží, často u paty kříže pros
za pomoc a dojdeš jistě ulehčení. Učiň již nyní v tomto smyslu
dolré předsevzetí. Spořádej život svůj podle vůle Boží a buď
ujiitěn, že Bůh o tebe a o tvé milé a drahé se postará a vám,
co bude potřebí, udělí; neboť v evangelium, které se čte na
14. nedělí po sv. Duchu, ukazuje Ježíš Kristus na ptactvo ne—
beské a polní kvítí, uče, že Bůh o vše otcovsky pečuje a do
klálá: »Hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti jeho,
a tito vše (ostatní) bude vám přidáno.c (Mat. 6, 33.)

Příklad.

Jeden-zahradník, který prací rukou svých dosti skromně
se živil, míval v obyčeji, že i z malého výdělku svého, chudým
alnužnu hojně uděloval. Pojednou však zmocnila se ho jakási
úzkostlivost. »Co se stane se mnou, počal se sám sebe tázati,
až sestárnu? A což kdybych onemocněl, ježto jsem si ničeho
netspořil?c [ přestal dávati almužnu a spořil, co jen mohl,
uklidaje tak ustřádaný peníz do měšce. Když byl měšec ko
nečiě plný a zahradník se domníval, že má o staří své dobře
postaráno, uhodil se při práci motykou do nohy, rána se den
ode dne horšila vzdor dlouho trvající lékařské pomoci, až ko
nečiě ranhojič se vyjádřil, že musí noha odejmuta býti, ne
má—lizahradník zemříti. Jako rána hromová dopadla tu zpráva
na ubohého zahradníka a to tím více, an poslední peníz
z n.ěšce byl na léčení již vynaložen; mělot' tedy úplné ochuzení
a k tomu ještě zmrzačení býti jemu údělem. Tu noc před ope
rací nemoha rozčílením a bolestí spáti, přemýšlel o tom, jak
nerozumně jednal, tím že nedůvěřoval prozřetelnosti Božské,
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a zatvrdil srdce své nad chudými, uznával, že proto lůli
na něho toto neštěstí dopustil. »Kde jsou mé úspory; nemun
ničeho z nich a chudí také z toho ničeho nemají. Kdybych se
byl s chudými o výdělek svůj jako dříve dělil, měl bych
alespoň zásluhu! Bože můj!- zvolal, »promiň mi mou netů
věru, pomoz mi, a já se jistě polepšímlc K ránu trochu usnul
a když pak ranhojič se dostavil a ránu prohlížel, našel k svému
podivu ránu tak zlepšenou, že neuznal za nutné nohu Ote
jmouti. Nade všecko očekávání noha se rychle hojila aza
krátký čas mohl zahradník zase do práce; dostál však slcvu
svému a spojoval rozumnou spořivost s křesťanskou štědrosti.

Vll. Utěclm pro nemocného, jenž osamocen u opuští—||

»Ú, tě samoty! Umru dlouhou chvílí! Jak opuštěn jsem
ode všech!c

Milý nemocný, z nářku tvého poznávám, že nedoveíeš
oceniti výhody samoty. Kdybys je znal, nevedl bys taktvý
nářek, ale děkoval bys Bohu za to osamoceni. ] rozjlmejnc
o osamocenosti v nemoci, použijme při tom některých obrazů
& podobenství.

a) Osamocenost v nemoci podobá se přístavu, v němž
plavec odpočívá po bouři mořské a potravinami se zásobuje.
Pozoruj kupce plavícího se po moři. Jak se raduje, když štaszně
k břehu přistál, a po svízelích plavby sobě oddechnoutiwnůže.
Zajisté, že by na dlouhé své cestě zahynul, kdyby ob čas do
přístavu se nedostal, & tu vody, potravin a jiných potřel; si
nezaopatřil a sil tělesných neosvěžil. Ba lod sama by se poto
pila, kdyby v přístavě ob čas opravena nebyla; jakmile je
však zase v dobrém pořádku a čerstvými zásobami opatřena,
s radostí vydává se kupec na další cestu mořskou, aby co nej
dříve domova dospěl.

[ ty jsi se nalézal, nemocný můj, ve dnech zdravých na
rozbouřeněm moři a lodička tvá, t. j. duše, utrpěla škody.
Jak mnoho nebezpečí ohrožuje člověka zdravého! Jaký to ruch
a rej na světě! 1 což divu, že slabý člověk zmítán bývá. jako
loď na vlnách mořských, pokušenímí ďábla, lákáním světa a
žádostivostí těla a že se na duši poškozuje. Není-li tedy pro
něho pravým štěstím, že bouři tě na nějaký čas může uni—
knouti, aby se posilnil, škodu napravil a bouřím života unikl?
o veleb _dobrotu Boží! Bůh vytrhl tebe z nebezpečně té bouře
a dal tobě přistáti do samoty tvé komůrky, kde nemocen se
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sim nalézáš, abys ducha svého sebral a na duši pookřálf
V'trhl tebe z bouře světa, abys se čerstvými p0travinami,
novou milostí Boží a pomocí jeho zaOpatřiI, & tak vyzbrojen
jSl. do světa se navrátil, abys šťastně bral se k břehům ne—
beské vlasti. Ú važ si tedy své samoty; neboť v samotě té do—
sttvá se ti osvícení s hůry a milostí Ducha sv. V samotě té
opravuje se lodička tvá, t. j. umrtVují se zlé tvé náklonností,
nezřízenč žádosti, přílišná péče o věci časné atd. Proto volá
Sí. Bernard: »Ú samoto, ty smrti hříchů a živote ctnostíb Na
usamělém lůžku dostáváš nejvydatnějši zbraň proti nepřátelům
syaseni a nejúčinlivější léky pro rány duše. »V pravděc, volá
b. 'I'omáš Kemp., »v samotě skry'vá se něco velikého, čeho
vsichni svatí dychtivě vyhledávali.< Usoby největší svatosti
uchylovaly se do samoty. dílem, aby se od hříchů uchovaly,
dilem, aby sobě novych sil na Bohu vyžádaly a tak nově po
silněny a osvěženy s dvojnásobnou horlivostí pro čest a chválu
B-íží a ku proSpěchu blížních svych působili mohly. rPak odešel
Mojžíš na poušti Madianskou, aby se po 40 let připravoval
k velkému svému úkolu. Sám Pán Ježíš je nám v tom vzne—
šenym příkladem. Ačkoliv se neměl světa co báti, přece trávil
30 let život svůj v samotě, prve nežli jako učitel lidu vystoupil,
a ačkoliv mu pak k dílu vykupitelskému jenom tři léta zby—
vala, přec odebral se před veřejny'm vystoupením svy'm na poušť,
kdež 40 dní a nocí v samotě trávil, modle a postě se. Často
Opustív své učedníky a zástupy lidu, odebral se v soukromí
na hory, aby tam v samotě. k Otci svému nebeskému se modlil
& s ním rozmlouval. Tím chtěl nám božsky Mistr náš ukázati,
že samota může nás k dobrému rozohniti á plamen lásky
k Bohu v nás roznítití. Když se jednoho dne apoštolové k Ježíši
sešli, aby mu zvěstovali všecko, co činili a učili, přijal je una—
vené Pán velice laskavě a vedl je. aby si odpočinuli. A kam
je vedl? Do samoty; neboť řekl jím: »l'ojďte soukromí na
pusté místo a odpočiňte maličko.» (Mar. tj, 31.) Tím chtěl na
značití, jak výhodná je samota, neboť tak napravuje se nejlépe
škoda, kterou duše naše při obcování s lidmi a v zaměstnání
veřejném utrpěla. Ale poněvadž jen po skrovnu je lidí, kteří
by dobrovolně samotu volili, proto donucuje je Bůh k tomu,
d0pouštěje na ně nemoc, která je od světa a od lidí odlučuje,
tak že mají času dostatek, aby přemýšleli o stavu duše své,
aby se káli a tak obnovení, posilnění & omilostnění zase ve—
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řejně se zdarem působili, aneb po vůli Boží šťastnou smrtí
skonah.

I tebe poslal Pán do přístavu samoty, dopustiv na tele
nemoc. O použij dopuštění toho k prospěchu duše své. Výzbroj
lodičku svou velikou zásobou ctností a skutků dobrých! Zi
opatř si u srdce Páně pokrm pro duši, t. j. milost Boží, abys
cestu k břehům věčnosti šťastně dokončil.

b) Osamělé lůžko nemocného jest školou, v níž se ne
mocný učí vědě spasení. »Rád bych s lidmi mluvil a jin
myšleni svá zjevil,. řekl jednou Spasitel k sv. Terezii,
»ale svět takový“ činí hluk, že lidé hlasu mého neslyší; a po
něvadž se ustavičně jen se stvořenými věcmi zabývají, nena
lézám já, jejich Stvořitel, ani okamžiku, abych s nimi pro
mluvil.: Abychom tedy hlas Páně slyšeli, musíme jíti do sa
moty, neboť nikde jinde neuslyšíme hlasu Božího zřejměji a sroz
umitelněji. »Samotoc, dí sv. Basilius, »ty jsi občerstvení v parnu
života a školou nebeského učenílc Sv. Bernard pak dokládá,
že hlasu nebeského učitele, Ducha sv., nebývá slyšeti na trhu
světa a na veřejné silnici společnosti lidské. Jen vsamotě mluví
Bůh důrazně k srdci našemu, tak že se člověk probouzí ze spánku
hříchu a velmi snadno pravdy věčné chápe. »V samotěc, dí
sv. Augustin, »vidí oko srdce našeho, osvobozeno jsouc od
dýmu světa, snadno Boha a pozoruje zrakem jasným jeho
nevýslovnou vznešenost a prohlédá tajemství nekonečné
lásky jeho..

Proto se nedivme, že svatí rádi navštěvovali tuto školu
svaté vědy — že hledali samotu. V prvních dobách křesťanství
byl každý křesťanský dům takořka klášterem. Později odchá
zely veliké zástupy duší po spasení toužících na odlehlé pouště,
aby tam nevyrušovány Bohu sloužily.- Záhy pak roznesla se
zvěst o jejich životě po všech končinách země. Ký div tedy,
že i v pozdějších dobách v pravdě svatí mužové, jako Benedikt,
Bruno, Odo, Bernard, František Sáleský, Karel Boromejský a j.
samotu velice si zamilovali a svá srdce rozplamenili ohněm,
který Ježíš Kristus na svět přinesl. Všickni tito světci vyznali
se sv. Řehořem: »Nutno jest někdy odstraniti se z hluku světa
do samoty, v níž Bůh tím více poznán bývá, čím více s ním
o samotě cítíme. Všickni souhlasili se sv. Tomášem Kemp., jenž
dí: »Kdo chce věcí vnitřních a duchovních dosíci, musí se
s Ježíšem hluku světa vystřihati. Ano, můj milý nemocný, na
poušti, v samotě, vzdálen hluku světa & starostí obdržíš od
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Boha zvláštní milost a nahlédneš hluboce do věčných pravd
a povzbudiš se k svému posvěcení. Dbej jen hlasu Ducha sv.;
neboť nikde nemluví k tobě dojemněji a důrazněji, než v osa—
micené, od lidí opuštěné jizbě, kde samoten v nemoci ležíš.
Rozjímej jen v tiché své samotě neskončenou lásku svého
Siasitele, jeho dobrotu, tichost a pokoru a v duši tvé se vy
jasní. Tak vnikneš hluboko v tu posvátnou vědu, které Pán
Ježíš učí a která hlásá, abys se světa odřekl, čest a slávu za
nic nepokládal, a kříž svůj trpělivě nesl. A tuto pravdu poznáš,
té vědě se vyučíš, budeš-li denně rozjímati život, umučení a
smrt svého Ježíše. Výhodné by ti bylo, kdybys ve své samotě
často četl a rozjímal o umučení Páně. »Co má asi činiti ne
mocný (jsa trápen nudou), aby bolesti své ulevil? Čím má se
ve dne i v noci zabývati? Neznám nic lepšího, než mysliti na
utrpení Pána Ježíše.: Tak píše P. Crapet. Řiď se tedy radou
touto a jsem přesvědčen, že nebudeš míti dlouhé chvíle.

c) Samota lůžka nemocného jest rájem, v němž zraje
ovoce nebeské útěchy. Romuald, syn bohatého knížete vycho

.vaný v nádheře a přepychu, byl kdys na honě. Odloučiv se od
společníků přišel na místo zcela tiché, obklopené vysokými
stromy. Klid místa toho tak na něho učinkoval, že padna na
kolena zvolal: »Blaženi jste, vy staří poustevníci, kteří jste
sobě takováto místa za obydlí vyvolili. b' jakým klidem slou
žívali jste zde Bohu, jsouce hluku světa vzdáleni.: Od té doby
toužil po samotě; obrácení však jeho stalo se až později.
Vstoupil totiž později do kláštera, kde bratři odděleni ve svých
celách bydleli a úplné mlčení zachovávali. 'l'ak pohrdl Romuald
světem, který mu přec tolik statků poskytoval, ale št'astným ho
učiniti nedovedl; pohrdl rozkošemi světa a vyvolil si samotu,
která mu navrátila ztracený pokoj duše, tak že se domníval,
že je v ráji. [ sv. Bruno pokládal přítomnost Boží za pramen,
z něhož mu v samotě veliká radost a útěcha se prýštila, nebot'
pravil: »Jsem—lisám, nejsem osamocen, an Bůh vždy se mnou
a ve mně jest.c Ano, milý nemocný, nikde nelze Bohu lépe
náležeti, nikde nám není Bůh bližším, než na místě osamo
ceném. Sv. Eucherius tázán jsa poustevníkem, kde může Bůh
býti nejlépe nalezen, odvětil: »Pojď jen se mnou, kam tě po
vedulc A vedl jej na místo osamělé, kde zůstav státi, řekl:
»Zde jest Bůhlc Co asi chtěl tím říci? Toto: Ačkoliv je b'ůh
všudy přítomen, přece nejvíce blízek jest člověku \: samotě, tu
dává se mu lépe poznávatianaplňuje jej nevýslovnou útěchou.
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Z toho poznáváš, můj nemocný, že nejsi nikdy vlastiě
samoten. Proč toužíš tedy po ukrácení chvíle a po vyražení?
Bůh jest s tebou! Bůh je vždy s tebou; i v noci, když tna
je ve tvé jizbě, můžeš cítiti přítomnost Boží, nebot v I'!
tmě můžeš nejlépe o Bohu =svém rozjímali. Bůh e
s tebou. Bůh vidí, co a jak dlouho již trpíš; nebot on tonu
chce, abys trpěl. S tebou jest Bůh, který každého okamžilu
může těžký kříž s beder tvých sejmouti. Bůh jest s tebou, tm
'lůh, který s tebou má útrpnost, který slyší tvé vzdechy &člá

slzy tvé. Bůh jest s tebou a podporuje tebe svou milosti a to
zalíbením na tebe patří, vida, že trpělivě neseš svůj kříž a tak
nebe sobě zasluhuješ; vždyťsám pravil: »S ním budu v soužcií:
vytrhnu jej a oslavím jej.: (Žalm 9m, tě.) Může-Ii býti slatší
útěchy v utrpení? Jestliže přítomnost věrného přítele, jemiž
jsme své boly svěřili, velikou nám jest útěchou, tak že mnmý
zvláštní úlevu cítí, mohl—li si příteli dobrému postěžovati; co
teprv způsobí věrnému sluhovi Páně stálá přítomnost Bola,
jemuž s mnohem větší důvěrou může svá utrpení, všecky své
bolesti požalovati? Věrný přítel tvůj, nebeský Otec, jest u tebe,
proč tedy tak smutně naříkáš, že jsi opušten ?

Milý nemocný, kéž bys i ty tak smýšlel! [ s tebou je
Bůh, i tcbe se ujme a potěší tebe. Pán .ležíš posílaje učedníky
své do celého světa a předpovídaje jim, že pro jméno jeho
mnohá protivenstvi trpěti budou, napomínal je, aby v dobách
utrpení na něho pomněli, on že bude s nimi, doloživ: »A aj,
já s vámi jsem, po všecky dny, až do skonání světaíc (Mat.
28, 20.) l k tobě tak mluví Pán Ježíš. Proto měj jej stále na
mysli; on tobě tenhle kříž uložil, on ti jej pomůže i nésti.
Nereptej tedy a nenaříkej sobě na svou samotu na lůžku ne
mocném; neboť samota tato jest také:

d) žalářem, do něhož uvrhl tebe spravedlivý Bůh, abys
se kál za všecky hříchy 'své a abys nemusel jednou pykati za
ně věčně v pekle, nebo káti se za ně v očistci. Aby těmto ža
lářům na věčnosti unikli, odebrali se mnozí sv. kajícníci a
mnohé sv. kajícnice, jako sv. Máří Magdalena dobrovolně na
poušť, aby zde Boha dlouholetým pokáním usmířili. Volili časnou
odloučenost od světa, dobrovolnou samotu, aby na věky od
Boha odloučení nebyli. Proto dobře praví sv. Bruno: »Samota
je místem pokání, cestou spravedlnosti, stezkou milosti, žebří
kem k slávě věčné.c Popatř jen, milý nemocný na předešlý život
svůj a rozvažuj, z čeho všeho máš se káti. Jak často jsi
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vzpouru učinil proti Bohu, králi a Pánu svému! Jak často jsi
mpřel Krista! A zdaž nebyly to právě hlučné světské Spo—
lečnosti a radovánky, při nichž jsi nejčastěji a nejvíce Boha
irážel? Je snad proto Bůh neSpravedliv, že tvému hříšnému
řidéní konec učinil, tebe, jenž jsi se mu vzpíral, uchvátil a do
žiláře samoty, na lůžko nemocné, uvrhl! () věř, Bůh jenom
z velké lásky k tobě. tak učinil, chtěje tebe zachrániti, abys
želel hříšného života svého a opravdu se polepšil. Zde v tomto
vězení rozjímej o marnosti všech pozemských věcí, krátkosti
ž.vota a nekonečné věčnosti. Často si řekni: Toto mé uvěznění
na lůžku nemocném jest pokáním za nesčetné hříchy mé. liohu
budtež díky, že mi konečné. oči otevřel a na dobrou cestu mne
uvedl! Snad mne Bůh brzy k sobě povolá. 1 co mohu ve své
samotě lepšího činiti, nežli připravovati se na šťastnou hodinku
smrti !

P i—i k l a d.

l'řisné skutky kajicnosti a mnohá častá utrpení, která
blahoslavená Markéta Maria Alacoque dlouhý čas snášela, při—
vedly její beztoho slabé, ustavičně churavějící tělo na pokraj
hrobu. Srdce jeji toužilo již jen po nebi a oheň sv. lásky vše
pozemské v ní sežehl. Kdežto dříve bázní a strachem byla su—
žována, oplývala nyní duše její svatým pokojem. Zádost její
trpěti, která po celý život ji provázela, nyní od ní odstoupila,
nad čímž se Markéta nemálo podivovala. [ počala pociťovati,
že se hodinka smrti její blíží. Aby se na ten rozhodný pro
věčnost okamžik náležitě připravila, odebrala se do samoty.
Zde pod sv. křížem poznala dokonale celý předešlý svůj život,
své nedostatky, chyby i poklesky. V nejhlubší pokoře odevzdala
se soudu Kristovu, o to jen prosíc, aby do srdce svého ji
uzavřel a tam tak dlouho ponechal, dokud by všecku svou
vinu neodkála. Po čtyřicítidenní odloučenosti, kterou v ustaviéném
zbožném rozjímání strávila, roznemohla se povážlivě; vzdor
tomu však žádala již v měsíci říjnu, aby se směla zase do sa
moty odebrati. .liž byl den k tomu určen. 'l'u upadla v prudkou
horečku. Jedna z klášterních sester, stav je jí pozorující, tázala
se, půjde—lipřec do samoty? »Ovšemc, odvětila Markéta, »ale
do té velkélc A tak se také stalo. V krátké době .zalétla duše
jeji čistá k bránám nebes.

Vlll. Útěcha v nocích bezesných.

»Jak obtížnou jest mi noc! |)armo toužím po spánku a
odpočinutí! Celé noci oka nezamhouřím. Jak nekonečnými jsou
mi hodiny, které na lůžku svém bez spánku probdímh
!
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Milý nemocný! Tvrdo ovšem jest ípo celé noci nespati,
avšak kdybys sv. láskou k Bohu proniknut byl, nenaíiíkal bys
na tento kříž, nýbrž děkoval bys zaň llohu, jako to činila bl.
Johanna z Kříže. Když jedné noci se rozstonala a (|O rána
usnouti nemohla, pravila: :(), jak dobrá to pro mne noc!
Žádný úd těla meho nemá pokoje, celé tělo mé pociťuje
strašné bolesti. llěkuji ti Bože můj za toto utrpení, neboť je
velikou pro mne milostí. Chceš-li, abych trpěla až do světa
skonání, mileráda se tomu podvoluji!c Nediv se tomu, můj
milý nemocný! Budeš—lijen trochu přemýšleti o tom, pak i ty,
jako Johanna z Kříže, budeš Bohu díky vzdávati za ty noci,
v nichž spánek nechce přijíti na oči tvé. Rozvažuj jen toto:

a) I v noci jest Kristus Pán stebou. Sv. papež Klement
vypravuje nám ve spisech, které o prvním století církve sv.
napsal, že sv. apoštol Petr velmi rád mluvil o projevech lásky
a dobroty Pána Ježíše za jeho pozemského putování. Se slzou
v oku vzpomínal něžnosti Spasitelovy, s níž o všecky potřeby
apoštolů svých pečoval. Jmenovitě rád vyprávěl, kterak na
cestách po městech a vesnicích noční dobou Pán je navště—
voval, aby se přesvědčil, zdali se jim snad něčeho nedostává,
a jakmile pozoroval nějaký nedostatek, ihned laskavě mu od—
pomohl. Sám svého poklidu 'nočního nedbal, věnuje jej péči
o své apoštoly.

o té lásky, té něžnosti! A podobně činí Pán Ježíš až
dosud tobě, milý nemocný! Ano věř, že Kristus po celou noc
u tebe dlí vida, co trpíš, počítaje tvé stony, slyše tvé vzdechy.
Jsi jeho dítkem a pod jeho mocnou ochranou, vždyť trpící
jsou jeho obzvláštními miláčky. Proto přitul se k jeho Božskému
srdci, představ si živě jeho přítomnost, obejmi sv. kříž a
ochraně jeho se odporuč! Té útěchy plné myšlenky: Ježíš jest
se mnou, on v nitru mém se mnou rozmlouvá! '/,daž ti bude
v takové společnosti noc ještě dlouhou?

b) I v noci bezesné můžeme následovati Ježíše a svaté
a tak podati důkaz své lásky k Bohu. Představ si svého Spasitele
v domě Kaifášově v žaláři, kde celou noc ztráviti musel, tupen,
posmíván a poličkován od surových žoldnéřů! A přec nenaí-íká,
všecku hořkost noci té hrozné obětuje nebeskému svému Otci,
podrobuje se zcela vůli jeho. Tento vznešený příklad svého
Vykupitele následovali mnozí svatí, nereptajíce, kdykoliv mu
seli noc beze spánku probdíti. Tak byl sv. Alfons stižen po
celý rok nemocí, v které úplnou bezesností trápen byl. »Rád—
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bych trochu spal,: říkával, »ale Bůh tomu nechce, a proto já
také nechcila Bl. (iridonia z Gonzagy _měla zlámanou nohu,
která byvši špatně napravena, opětně zlámána byti musela,
následkem čehož tři léta z místa se hnouti nemohla. Kolik

asi nocí přebděla bez usnuti? A ty všecky obětovala Bohu,
nereptajíc. Následuj proto, mily nemocný, příkladů těchto a za—
jisté se Bohu zalíbíš!

cl Noc bezesná velice je vhodná k pokání. Kající David
zajisté vyznává: »Ustávám v úpění svém, zmy'vám každé noci
lože svě; slzami svy'mi smáčím postel svou.: (Žalm 6, 7.) Snad
i ty máš příčinu pro hříchy své podobně činiti. Rozpomeň se
jen na hříchy své, jmenovitě na ty, které jsi noční dobou
páchal, na své noční schůzky, pitky a rozkošnictví; představ
si ty noci, které jsi v karbanu, v tanci neslušném a jiných
hř—íšíchprobděl, a sám doznáš, že spravedlivý trest trpíš, 'že
bezesná noc je pokáním za tvé výstředností-. Proto obětuj
muky bezesné noci Bohu na pokání za ty noci všechny, které
jsi v hříších prohyřil. l'omni na věčnou noc zavrženy'ch! 'l'vá
trpká noc vezme ráno konec, ale noc zatracenců je bez konce!
Pomni jen na ubohé duše v očistci; ani ony nemají pokoje a
stav jejich je dalece lrapnější tvého! Ú, děkuj Pánu Bohu!“
Nepopřáváť ti nyní na krátký jenom čas nočního klidu a od—
počinku, aby ti po smrti věčného pokoje uděliti mohl; sesílá
na tebe nyni noc trapnou, v které Spánek tebe míjí, aby tebe
nemusel jednou odsouditi do tú strašné černé noci, která na
věky trvati bude.

(5) Bezesná noc jest ti nejlepší příležitostí k modlitbě a
rozjímání. »Kdo se modlí,: praví sv. Bernard, »musi zřetel
bráti nejen na místo, ale i na čas. Příhodná jest doba po
svátná za ticha nočního, kde modlitba čistěji a svobodněji ze
srdce se line. 'l'oho zkusil sám Pán Ježíš, trávě noci na mo
dlitbách.a 'l'ak činil i prorok lsaiás, jak sám praví: »l)uše má
žádá tebe v noci.a (26, i).; K tomu vybízí llavid, řka: »V noci
pozdvihujte rukou svy'ch k svatyni a dobrořečte Hospodinu
(Žalm 133, 1'.) Rovněž (lhrysoslom velebí noc jakožto
k modlitbě příhodnou, an piše: »V noci dýchají byliny, v noci
i duše přijímá rosu nebeskou & to ještě více než ony. Co ve
dne slunečním parnem vyprahlo, to se v noci zotavujec

Měj tedy, mily' nemocný, hodiny noční, v nichž spáti ne—
můžeš, za dar Boží a užij jich k svému posvěcení. V noci
táhne Bůh nemocného k sobě a ochotně vysly'chá, co mu



354

trpítel přednáší. Rozpomeň se, co jsme o předmětu tomto
rozjímali ve »Škole pro nemocné: a modlí se často v nocích,
kde spánek tebe míjí, růženec a rozjímej v krátkosti o životě,
utrpení a oslavení Páně.

'l'aková rozjímání jsou nemocnému křesťanu nejpožehna—
nějším zaměstnáním v noci. Nemůžeš—lijiž jako Mojžíš stále
ruce své na modlitbách míti pozdviženy, můžeš přec zrak svůj
na sv. kříž upříti a připamatovati sobě, že pro tebe Spasitel
přebolestnou smrt podstoupil; můžeš často k němu si po
vzdechnoutí. A to jest útěchyplnym i záslužným dílem, neboť
Kristus Pán čítá tvé vzdechy a naleje balsám útěchy do tvého
rozbolestuěného srdce a takto 3 kříže k tobě zašeptá: »lluď
potěšeno, dítko mé, zmužíle trp, brzy se vše ukončí a nebe se
ti otevře; již se chystají andělé, aby duši tvou, jako druhdy
Lazarovu, do ráje donesli; bydletí budeš v městě Božím a pak
bohatství tvé nebude moci sčítáno, radosti tvé změřeny a bla
ženost tvá ani oceněna býti.<

Příklad.
V dějinách řádu (ilistereianského dočítáme se, že muž,

jmenem Faukon, jenž život vy'středni vedl, na lůžku svém ne
mohl celé nocí aní oka zamhouřiti. Marně převaloval se zjedné
strany na druhou, marně vynasnažoval se myšlenky jej roz
čilující od sebe zapuditi, spánek nechtěl se níjakž dostaviti.
'I'u zaklepal Ilueh sv. na dveře srdce jeho &osvítil jej paprskem
své milosti. Najednou pozoruje Faukon, jak tma mizí a jasný
den v mysli jeho září, neboť připadají mu pravdy, kterých
dosud nedbal. Překvapen, udiven takovou změnou, sbírá všecky
své duševní síly a tu slyší vnitřní hlas, řkoucí: »Hle, l'aukone,
ty odpočíváš nyní na lůžku pěkném, pohodlném a nádherném
a nemůžeš spátí; eo bys asi řekl, kdyby se ti učinil návrh,
abys po dvě léta bydlel v čiré tmě, aniž bys při tom oka za
mhouřil, aniž bys přítelíčka spatřil, aniž bys i dosti malého
vyražení užil? Hory doly mohli by tobě za to slibovati a ty
bys toho přec neučinil! A přec musíš jednou těžce onemocněti
a před smrtí svou zápas smrtelny' podstoupíti, jehož bolestí
hroznějšími budou, než kdybys po-dvě léta nemohl spáti. Tvé
tělo do hrobu položí, kde červi'un za pokrm sloužiti bude.
A kam se poděje duše tvá ? Hříchy, kterymi jsi jí poskvrnil,
zavřely ti bránu nebes, neboť tisíckrát jsí již peklo zasloužil.
liam tedy přijde duše tvá? Do pekla a to jistě. A co najdeš
na tom místě hrůzy? Lůžko plamenné, které pro tebe je uchy
stáno, na něž budeš uvržen, abys tam ne dvě, ne deset, ne
sto, zde miliony let se mučíl, celou věčnost se trápillc »Celou
věčnost !: volá Faukon, jako ze strašného sna probuzen, vrhá
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se 2 lůžka svého na zemi a chvěje se hrůzou, ()pakuje slova:
»Gelou věčnost! Nikoli, můj Bože,: lká a úpí pak celý zko
rnoucen, »iá chci činiti pokání, tuhé pokání; odříkám se světa
írozkoší jeho, chci všecko tobě v oběť přinésti, cokoliv jen
ode mne žádati budešlc Faukon dostál slovu svému. Vstoupil
do řádu (?isterciánského a ukončil život svůj v kajicích skutcích.

lX. Útěcha. pro nemocného, má.-li tvrdé lůžko.

»Jak tvrdá je la postel! .Iak bolestně a obtížně na ní
ležím!

Sv. Vavřinec, když na rošti pečen byl, jinak mluvil, milý
nímocný, ncžli ty. Zajisté, že bylo ležení jeho na rozžhaveném
železe bolestnějším a nesnesitelnějším, nežli tvé odpočívání na
lůžku tvrdém, a přec sv. Vavřinec nenaříká. Jako beránek tiše
leží a okem důvěryplným k nebi pohlíží. Když tělo jeho již
napolo bylo spáleno, s úsměvem promlouvá k svému soudci:
»(lbrať již, neboť na této straně dosti jsem pečenía Jaká to
statečnost ducha! Neobdivuješ se jí, milý nemocný?

Kdybys, můj milý, podobnou láskou k Bohu byl nadšen,
snadno bys poch0pil, že duši Boha milující bolestí pozemské
velikou radost působí. Proto dobře píše sv. Augustin o tomto
sv. mučedníku: »Oheň lásky k Bohu, který strávil vnitro jeho,
tak byl velikým, že pražádných bolestí necítil a že utrpení
svit za občerstvení a potěšení pokládalx Abys se hudcucně
na lůžku svém netrpělivě nepovaloval u ležení aby ti nebylo
tak odpurným, rozvažuj toto:

(l.) Vzpomeíí často na tvrdé lůžko Božského Vykupitele.
Již jako dítko odpočíval na hrubé slámě v tvrdých jeslích.
Když pak města a kraje své vlasti procházel, spáva'l často na
tvrdé zemi, tak že mohl vším právem říci: »|.išky mají dou—
pata a ptáci nebeští hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by
hlavy složillc Pří smrli pak jeho byl mu kříž lůžkem, Lrnová
koruna podušknu. .le-li tedy ležení ohtížným, poyíalř na lůžko
svého Spasitele, na sv. kříž! Kristus toliko pro tebe trpěl &
ty |in pro něj ničeho snášeli nechtěl? Kéž bys vždy mluvil,
jako sv. Kajetán.. V poslední jeho nemoci poručil mu totiž
lékař-. aby si lehl ne na prkna, na nichž spával, nýbrž na měk—
kou žíněnku. 'l“u odpověděl sv. liajetan: »Můj Kristus umí-el
na dřevě kříže, proč bych jzi neměl umí'íli na dřevěných
prknech? 'l'ělo mé toho nezasluhuje, aby se s ním tak jemně.
nakládalolc Když sv. Alois v hodince smrti prosil, aby ho
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z pravé strany na levou obrátili, což nebylo radno učiniti, po
něvadž by se byla jeho smrt tím urychlila, ukázal mu jeden
z kněží přítomných sv. kříž, řka: »Hleď, na jak tvrdém lůžku
tvůj Spasitel umřellc 'l“u pohlédl umírající světec na sv. kříž,
a odevzdal se do vůle Boží.

b) Měj tvrdé lůžko své za nástroj pokání, za prostředek,
kterým můžeš za hříchy své se káti.

Co tomu říkáš, mily' nemocny'? .lsi přec o tom přesvědčen,
že každý, kdo v životě tomto za hříchy své se nedokál, v očistci
trpěti musí. Nemáš-li se tedy radovati, že Bůh ti dovoluje,
abys na lůžku svém tvrdém za hříchy své pykal a po smrti
v očistci za ně káti se nemusel? Vzpomeň si jen na svou
lenost, vlažnost u lhostejnost v dobrém a poznáš. že právě
to nepohodlné ležení jest za vše to zaslouženy'm pro tebe
třestem. Mnozí svatí si právě podobný trest sami ukládali.
Tak sv. Klára kladla se často k Spaní na zemi a to na tvrdá
polénka. To však tak tělo její seslabilo, že sv. František
z Assisi musel jí naříditi, aby Spala na posteli. Sv. Felix
z (.lantálicis nosil roucho hrubé plné ostnů na holém těle a
Spával na tvrdém prkně a to pouze dvě neb tři hodiny v noci;
ostatní čas trávil na modlitbách, llle, mily' nemocny', to či—
nili svatí! A ty jsi hříšníkeni, snad velikým hříšníkem & ty
bys nechlěl za hříchy své se káti? K této kajicnosti slouží ti
právě tvrdé & nepohodlné tvé lůžko.

0) Tvrdé lůžko je tobě prostředkem k umrtvování sama
sebe. Sv. Alfons Lig. dí: »tlhceme-li se Bohu líbiti a Spasení
dojíti, musíme mysl svou obrátili; ty věci, ktery'mi tělo naše
pohrdá, musí se nám líbiti; těch pak, po nichž tělo naše touží,
musíme nenáviděti.: Sv. Františku Seraf. pravil jednou Bůh:
:'l'oužíš—li po mně, měj hořké věci za sladké a sladké za
hOřké.C Tělu našemu nic tak nelahodí jako měkké, pohodlné
lůžko a tichý, klidný spánek. Kdo tedy dobrovolně za. měkké
lůžko tvrdé si volí, ten se uinrtvuje; bojuje proti ospalosti,
dobývá nad sebou vítězství, sílí se v ctnosti a rozmnožuje si
zásluhy pro nebe. Proto volili mnozí svatí tento způsob mrtvení
sebe. Sv. Alois dával si pod prostěradlo polénka a kamení.
Sv. Rosa l.imánská Spávala na kusech hranatého dřeva. (".ti
hodná jedna sestra Maria kladla při spaní hlavu na podušku
s trním. Takovéto skutky mrtvení nežádají se ovšem na ne
mocném; jsou to prostředky mimořádné a pro každého se ne.—
hodí; ale to žádá se na každém nemocném, aby svou smy
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slnost přemáhal, na lůžku svem změkčilosti nehledal, stále na
tvrdost jeho si nenaříkal a netrpělivost svou najevo nedával.

d) Budiž ti lůžko tvrdě dílnou, v níž trpělivostí si korunu
slávy zhotoviti můžeš! Sv. Jan evang. viděl dvořaníny nebeské
mající palmy v rukou. 'l'o nás učí, že chceme-li býti nebeštany,
mučedníky se státi musíme a to mečem katovym neb bo—
lestnou nemocl aneb mrtvením samých sebe. Děkuj tedy Bohu,
že lůžko tve tvrdé je tím nástrojem mučednickym, ktery'm
slávy věčně si vydobudeš! Proto nenaříkej na tvrdost jeho;
vždyť utrpení toto nelze přirovnati k té odměně, která tebe na
věčnosti v nebi čeká.

Příklad.
(_)bdívuj se statečnosti čtyřiceti mučedníků v Sebaste,

jejichžto památku církev sv. 10. března koná. Bylit křesťany
horlivymi a statečnými vojíny. Marně namáhal se pohanský
vladař, aby je lichocením k odpadnutí od víry přiměl. Vida,
že to nic neprospěje, dal je ostrými bičíky mrskati, pak do
hrozného žaláře uvrci. Ukrutnost jeho vymyslila pro ně muka
děsná, dosud nevídaná a neslychaná. Bylo to právě v zimě;
v Armenii pak dostupuje zima vysokého stupně. Vladař tedy
jednohi velmi studeneho dne dal těch 40 vojínů vyvěsti ze ža—
láře, kázal je svlěci, bičovati, nahe postaviti na zamrzly' rybník
městsky', kde měli noc setrvati a — zmrznouti. Blízko rybníka
byly lázně teple, aby ti, kteří by mrazu sněsti nemohli, se za
chránili, ovšem odřeknouce se víry své. Sotva, že sv. mučed
níci vyslechli ortel, hned sami se ochotně svlěkali a radostně
k rybníku pospíchali. 'l'u počalo jejich mučednictví. Krutá
zima pronikala údy jejich, z nichž jeden po druhém umrzal.
Muka tato trvala tři dní a tři noci. 0 pohleď na to děsně di
vadlo! Hle, jak se zimou třesou, ljak nohy jejich umrzají a
těla na chladny' led padají! Jak tvrdě, studené a hrozně to lože!
A slyšíš je naříkati? Nikoliv! Za to však slyšíš, jak se navzá
jem posilují, říkajíce: »Bojujme a dokončme běh, který jsme
počali; neboť po boji čeká nás palma a koruna vítězstvílc
Slova tato záhy stvrzena byla zjevem nebeským. Nebot jeden
ze strážníků stojících u lázní teply'ch viděl 39 andělů vznášc
jících se s nebe a 39 korun nesoucích. Iřekl sám k sobě:
»_Kde jest koruna 40.?<< A co o tom udiven přemýšlel, vidí,
kterak jediný z těch 40 mučedníků, nemoha muka dele snesti,
po kolenou leze k lázním mírně vytopeny'm. Bylo mu ochotně
otevřeno, sotva že však do vody sestoupil, náhle ducha vy
pustil. Krátké bolesti na ledě chtěl uniknouti a nalezl věčná
muka. Ztrativ statečnost, ztratil i korunu slávy, kdežto ostatní,
k nimž se i svrchu řečeny' strážník přidružil, setrvavše do
konce korunami nebeskymi byli ozdobení a věčnou slávou
odměněni.
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Utěclía pro nemocného, iná-li stravu nedostatečnou, neb
jsou-li léky příliš odporné.

»Ničebo mi'nepřejí. Kdybych jen měl lepší a dostatečnou
stravu, abych trochu sesílil! .lnk toužím po některém ze svých
zamilovaných jídel; ale na místě toho dávají mi nechutnou
polévku a odporné léky.!

Milý nemocný, abys budoucně ochotněji podroboval se
rozkazůní svého lékaře a abys tedy na nechutná jídla a od—
porné léky ncnaříkal, nebo snad k požívání pokrmu zapově—
zeného se svésti nenechal, čím bys sobě velice mohl ublížiti,
uvažuj tyto pravdy:

a) Pomni, že jsi mučedník Kristův! Čemu učí nebeský
Mistr? l'ravíf zajisté: »Kdo chceš za mnou přijíti, zapři sebe
sám, vezmi kříž svůj a následuj mne!: (Mat. 16., 24.) 'l'ěmi
slovy chtěl Pán Ježíš říci: Kdo chce býti mým učedníkem,
musí sama sebe přemáhati; musí si mnohého odepřítí, co mu
milým a příjemným je. Chceš-li tedy Krista Pána náslcdovatí,
musíš se odříci toho neb onoho jídla, cvičiti se v zdrženlivosti
a žádost jídla \' sobě umrtvovati. Božský Spasitel je ti v tom
vznešeným příkladem; dříve nežli nastoupil veřejně učitelský
úřad svůj, šel na poušt, kde se čtyřicet dní a noci postil tak,
že zlačněl, a ač lačným, přec pokušení ďáblovu šťastně odolal.

Ú, kéž bys i ty, milý nemocný, byl tak statečným a ne—
toužil po lepší stravě, ale byl spokojen s pokrmem, jenž se
ti podává! Nikdy to nepřivedeš k dokonalosti křesťanské, nc—
budeš-li přemáhati žádostivost svou, co se jídla týče. Sv.
()ndřej Avelinský praví: »Kdo chce nastoupiti cestu dokona
losli, musí počátek učiniti tím, že pímnahá žádost po pokrmu.:
A ctihodný Vincenc Carafa dokládá: »Bůh nám nedal lepších
pokrmů, abychom jimi hrdlu svému lahodili, nýbrž proto,
abychom mu za ně vděčnými byli a z lásky k němu někdy
si jich odepřeli.: A tak to činin mnohe zbožné duše. Sv. Jeroným
vypravuje, že staří mniši a poustevníci za veliký měli poklesek,
chtěl-li kdo z nich požívati pokrmů vařených; jejich jídlem
byl tvrdý chléb a nápojem čerstvá voda. Ačkoliv sv. Alois
slabého byl zdraví, poslíval sc přec třikrát za týden při chlebě
a vodě. b'r. František Xaverský nejedl na svých míssionářských
cestách nic jiného leč praženou rýži. Ctihodný Jan Josef z Kříže
nepožíval po 24 let jiného pokrmu mimo chléb a ovoce. Když
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pak v nemoci své na rozkaz lékařův teplou stravu požívati
musel, bral trochu polévky, v níž si chléb rozmočil, a když
mu poručeno bylo, aby něco vína pil, lil si víno do polévky
té a tím dělal si skromný pokrm ten ještě odpornějším.

Ačkoliv se přísnost těchto svatých nemůže na nemocném
člověku žádati a mnohá nemoc podobných postů ani nepři
pouští, přece může se od učedníka Kristova požadovati, aby
si nestěžoval na jídlo a aby byl spokojen s tím, co se mu
předkládá. Sv. Tomáš Aquinský nikdy sobě jídla neurčoval,
ale vždy byl spokojen s tím, co mu předložili, a vždy jen
mírně a střídmě jedl. Proto nežádej si hledaných a strojených
jídel, ale spokoj se s tím, které pro tebe lékař určil. Člověk,
který není s pokrmem mu předloženým spokojen, ale vždy
jiných a jiných jídel si vymýšlí, dokazuje, že nemál ducha
dobrého. Proto dobře o takovém praví sv. Bernard: »Ten není
učedník Kristův, kdo ustavičně říká: toto jídlo mi dělá bolení
hlavy, tohle maso mi působí bolení žaludku, po tomhle pokrmu
mám tlačení na prsou; voda mne seslabuje, víno mne rozči—
luje, zelenina mne nadýmác Ne, takhle nemluví řeholník, ne
mluví křesťan! Kde jsi četl o těhle rozdílech? V písmě sv.?
nebo u Epikura? Tuto moudrost světskou nezjevil ti Duch
Boží, ale tělo a krev. Pamatuj si však, že moudrost těla jest
nepřítelkyní Boží a kdo následuje takového vůdce, ztratí tělo
i duši svou na věky.a Ano, milý nemocný, kdo žádostivost svou
po pokrmu a nápoji nepřemáhá, sotva dokonalosti křesťanské
dospěje; spíše na duši své valné škody utrpí.

Měj tedy, milý nemocný, žádostivost po jídle za svou
úhlavní nepřítelkyní, za pokušení, které statečně přemáhati
musíš, chceš-li býti pravým učedníkem Kristovým. Kdyby byl
Adam v ráji tomuto pokušení se nepodal, nebylo by na něho
a potomstvo jeho tolik běd přišlo!

b) Uvaž, že zdrželivost a střídmost v jídle i pro duši
i pro tělo velmi jest prospěšná. Co se týče prospěchu duše,
píše sv. Alfons Liguori: »Ti, kteří žádostivost jídla v sobě
umrtvují, duchovně velice prospívají, nebo přemáhajíce tento
chtíč,i jiné své chtíče na uzdě udrží a v ctnostech vyniknou-,
vhodně tedy pěje církev sv. v postě při inši sv.: (Věčný Bože)
který postem tělesným hříchy přemáháš, mysl povznášíš, ctnost
uděluješ i odměnu.c Proto podrobila se sv. Synkletika, útlá
panna, dlouhým a přísným postům, aby tělo své duchu po—
drobila, přesvědčena jsouc, že nemá horšího nepřítele nežli
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samu sebe. Nutnost jisti častěji, nežli sobě přála, bylají pravou
mukou. Že pak zdrželivost. v jídle tělu prospívá, v tom sou
hlasí lékaři všickni. Proto také nařizují v nemocích přísnou
dietu, ano v mnohém případě je dieta jedinkým prostředkem
pomoci nemocnému. Důkaz toho máme na sv. Karlu Boro
mejském. Když světec ten v Padui studoval, upadl do těžké
němoci, z které vyléčen byl jedině postem a zdržením se všeho
jídla, a až dos-ud v Miláně rozumí se slovem: »boromejská
léčbac — půst a zdržování se jídla. Ludvík Cornaro, šlechtic
benátský, uzdravil se z dlouholeté nemoci své postem přísným
a dosáhl stáří 100 let tím způsobem, že denně požíval toliko
12 uncí stravy. Napsal knihu o užitcích střídmosti a zemřel
r. l566. Lesius, který knihu jeho do latiny přeložil, upevnil
své zdraví tím, že následoval téhož způsobu života. Mnozí
velcí mužové., výteční vladaři, znamenití vojevůdcové a horliví
služebníci Boží Cvičili se ve zdrženlivosti a často se postili.
Milý nemocný, následuj jich a zachovávej nařízenou ti dietu
a budeš míti veliký užitek pro duši i tělo své.

c) Uvaž, že půst jest skutek kající, therým trest na
věčnosti jod sebe odvrátíme. Hospodin mluví ústy proroka
.loele: »Obratte se ke mně celým srdcem svým, s postem a
pláčem i kvílením. A roztrhněte srdce vaše & ne roucha vaše,
a obraťte se k Bohu svému: nebo dobrotivý a milosrdný jest
a ukojitedlný nad zlostí.a (2, l2—l3.) Postem došli Nínivetští
milost u Boha. |)avid jedl, jak sám doznává, popel za chléb,
slzy své mísil s nápojem, za — došel odpuštění. Sv. biskup
Vavřinec zdržoval se masa, nosil roucho kající, bičoval se
denně třikrát; to činil, jak sám napsal, na odpuštění hříchů
svých. Sv. Zeno praví: ».lídlem se Bůh uráží, postem se zase
usmířuje.: Nejsou-liž to slova útěchyplná? Nehřešil jsi ve
svých dnech zdravých nestřídmostí v jídle a pití? Neupadl jsi
do nemoci své právě touto nestřídmostí? l)okázáno je, že nej—
více nemocí povstává tím, že se nedbá míry v jídle a pití. Po
žívavost více lidí do hrobu sklátila nežli meč. Hřešil-li jsi
tedy, milý nemocný, nemírností v jídle, lituj toho upřímně a
usmiř opět Boha svého ——postem, a to tak, že ne nucen jsa,
ne z lásky k svému zdraví, ale dobrovolně, v duchu kajícnosti
nařízené dietě se podvglíš, prose při tom Boha, aby přijmouti
ráčil tvou zdrženlivost jakožto malé zadostiučinění za tolik
tvých hříchů, při jídle a pití na př. zanedbání modlitby před
a po jídle, přestoupeuí církevního přikázání 'o postu, neslušné
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řeči při stole, atd. Pamatuj na množství hříchů svých a poznáš,
že ani toho mála, které se ti dovoluje, nezasluhuješ, 'a že i to
skrovně jídlo, kterého se ti dostává, velkým darem je od Boha.
Není-liž to tedy velikým nevděkem reptati nad darem, kde
spíše trestu jsi hoden? o, kolik chudých, kteří nikdy Boha
nerozhněvali, bylo by spokojeno, kdyby jen měli to, co se tobě
v nemoci jisti dává.

d) Nařízení lékařova važ sobě jako příkazu Kristova.
Řekni si: Ježiš chce, abych dnes jiného nepožil leč holě této
polévky. Ježiš porouěí, abych užíval toho hořkého lěku. Ježíš
ode mne žádá, abych se zdržel všeho jiněho jidla. Milý ne
mocný, miluješ-li opravdu svého Krista, z lásky k němu ra
dostně ho uposlechneš a pak nebude ti za těžko všelikě
strádání.

Nemáš-li i ty, nemocný, nejkrásnější příležitost podrobiti
se volně nařízení lékařovu, jakoby to byl příkaz Kristův?
()všem bez boje se při tom neobejdeš, než obrat se k Pánu
Ježíši za"přispění a on ti jistě k vítězství dopomůže. A hřešil-li
jsi žádostivostí po jídle, lituj toho srdečně a neztráceje mysli
pros Boha za odpuštění.

e) Uvažuj, jak mnozi svatí z lásky k Pánu .ležiši od
pornost léků přemáhali. Vzpomeň si na hořkost zluče a ky
selost octa, kterých na kříži z lásky k nám přijal Pán dle
předpovědění Davida: »A dali mi za pokrm můj žluě: a v žízni
iné napojili mne octem.: (Žalm (38,22) Tak sv. František
Borgiáš uživaje hořkých pilulek schválně je delší 'dobu v ústech
ponechával, aby hořkost jejich více cítil, a to činil z lásky
k trpícímu Kristu. Sv. 'l'erezie, aby Ježíši žlučí a octem napá
jenému lásku svou na jevo dala, pila pomalu přehořký lék,
aby v ústech trpkost jeho dobře procitila. Ctihodný P. Ludvík
poslal darované mu pokroutky pro žaludek do nemocnice a
sám se hořkým pelyňkem spokojil, tvrděoněm: To je lěk, jaký
náleží člověku, hříšniku!

f) Považ, že zdrženlivost k věčně blaženosti mnoho při—
spívá. Sv. Mathilda žila velice zdrženlivě. Nepila vína, nejedla
masa; lůžkem jí byla tvrdá země, na níž jen krátkému spánku
se oddávala. Za to poctěna byla v poslední své nemoci
návštěvou Panny Marie provázené anděly.

Hleď, milý nemocný, budeš-li se také pro Boha zdržovati
těch oněch pokrmů, pak v poslední tvé hodiuce potěší tebe

' 16
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Maria a andělé do nebe tebe d0provodí. Proto vhodně pravi
sv. Basil: »Poněvadž jsme se nezdrželi ovoce zapovězeného,
byli jsme z ráje vyhnáni. Zdrželiví tedý buďme, abychom se
do ráje opět navrátili.: »Půst jest životem andělů, kteří nepijí
ani nejedí; kdo se tedy postí, podobá se andělům; dokládá sv.
Athanáš. Ký tedý div, že_všickni pravi ctitelové Boží zdrže
livými byli v jídle a pití.

Příklad.

Sv. opatu Makariovi přinesl jeden z bratři překrásný
hrozen vína. Sv. opat donesl hrozen ten jinému bratru těžce
nemocnému, který sice nad tím darem velice býl potěšen, ale sám
ani jeho neokusiv daroval jej jinému nemocnému. 'l'en učinil
rovněž tak, až se hrozen dostal opět do ruky toho, který jej
první do kláštera přinesl. Sv. Makarius nad láskou a zdrželivostí
bratří svých proléval radostné slzy.

XI. Útěcha pro nemocného, trápí-li ho veliká žízeň.

:o(), té trapné palčivosti; mám hroznou žízeň! Každý
nápoj chladící je mi zapovězen, tot strašnélc

Věřím ti rád, můj milý, že to pro nemocného stav děsný,
trápí—Iijej palčivá žízeň; vždyt žízeň horší jest hladu. Abýs však
neztratil trpělivosti, ale do vůle Boží i v tomto kříži se odevzdal:

a) Pomni často na Božského svého Spasitele. Pozoruj
Ježíše visícího na kříži, trápeného žízní. Zemdlen mučením,
ztrátou krve vysílen volá žalostně: »Žíznímh 'l'uto palčivou
žízeň snášel Kristus z lásky k tobě; snášej tedy i žízeň svou
z lásky k němu. Rozvažuj dále, kterak l'án Ježíš v žizni své
napájen býl žlučí a octem, čímž se mu posledni okamžiky života
pozemského ztrpčilý, a zajisté uznáš, že stav tvůj o mnoho je
snesitelnějším, neboť tobě dostává se jiných občerstvení a
ulehčení hojných. Protiví-li se ti lék předepsaný lékaři-m,
vzpomeň si rychle na žluč a ocet podaný Ježíši a raduj se, že
můžeš s Ježíšem trpěti: nebot kdo zde trpí s Ježíšem, bude
s Ježíšem na věčnosti oslaven.

b) Pamatuj na svaté. První křesťané zdržovali se ve dny
postní nejen jídla, ale i pití. A tak činí až podnes Mahomedáni
o svém postě. Nenech se proto od nich zahanbiti a cvič se,
žízní trápen, v zapírání sama sebe. Víš přec dobře, že život
náš je ustavičným bojem a že jen ten, kdo v boji tom zvítězí,
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corunu slávy obdrží. .lak statečnými byli v příčině té svatí!
Sv. Tomáši Aquinskěmu zachtělo se jednou slanečka. Když mu
to donesli, ač měl velikou chuť na něj, učinil to, co druhdy
lokázal král David, který ač žízniv velice, vodu mu přinesenou
vylil a Bohu obětoval. Sv. Tomáš nepožil ze slanečka ničeho.
Nemohl bys podobně činiti? Máš snad chuť na trochu čerstvě
vody neb vína; ale oboje je ti zakázáno. Nemáš-li tu nejlepší
příležitost vodu, víno, po nichž toužíš, Pánu Bohu obětovati?
Sv. Timotej trpěl žaludkem a přec ničeho nepil, až jej sv.
Pavel napomenul, aby pro svou chorobu trochu vína užíval.
Dorota z řádu Servitek, jsouc v nemocnici palčivou žízní trápena,
poručila si přinésti žluč a ocet, a smísic obě pila na památku
žízně Kristovy na kříži s chutí velikou. Sv. panna Rosa Li
mánská mimo jiné skutky kající, kterými tělo svě nemocné
mrtvila, chovala vedle lůžka svého nádobu se žlučí, kterou
každého večera ke cti a chvále umučení Páně rty a ústa svá
si svlažovala. Tak ani v nemoci nepřestávali svatí a světice
Boží mrtviti se v příčině jídla a pití. Proto nereptej stále na
svou žízeň a buď trpěliv, nedostáváš-li nápoje, na nějž chut
máš. -—

c) Představ si palčivost ohně očistcověho. Sv. Vavřinec
Justinian nepíval ani v nejvyšším letě kromě oběda a tázán
jsa, klerak snese žízeň, odvětil: ».lak snesu palčivost ohně očist—
cověho, nesnesu-li žízně?c Tento sluha Boží obětoval žízeň
Bohu na odpuštění hříchů svých, chtěje mukám ohně očistco
vého ujíti. Čiň rovněž tak, milý nemocný! Mějžízeň z_apokání
těch hříchů, kterých jsi se pitím dopustil. Jak často jsi pře
stoupil míru v pití! Jak často urazil jsi Boha svěho při pitkách
nočních! Jak často, rozpálen vínem, mluvil jsi proti Bohu,
církvi a svým představeným! Jak často byla hospoda příčinou,
že jsi den Páně znesvětil aslužbám Božím neobcoval! Nebyla-liž
nestřídmost v pití příčinou, pro níž mír z domu tvého a spo
kojenost zmizely? Nebyl-lis v opilství svém mnohým lidem ka
menem urážky ? Kdo by mohl vypočítati všecky hříchy, kterých
jsi se v nestřídmosli svě dopustil, kdo sečte tvé neposlušnosti
k rodičům, klení, zlořečeni, rouhání, křiky, necudnosti a ne
mravnosti? Přiznej se jen, žes často podobal se tomu evan
gelickěmu boháči, který jedl a pil, na Boha zapomenuv, který
ani drobtu se stolu svěho nedával chuděmu Lazarovi. A jaký
byl konec jeho? Umřel a pohřben jest v pekle. V mukách
svých pozdvihl oči vzhůru a viděl Abrahama a Lazara v klíně
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jcho. [ zvolal: >Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli
Lazara dolů, ať omoči aspoň konec prstu svého ve vodě a
ochladí jazyk můj; neb se mučím v tomto plameni.: Ale
Abraham odpověděl jemu: »Rozpomeň se, synu, že jsi přijal
dobré věci v životě svém a Lazar zlé; nyní pak tento se ra
duje, ale ty se mučíšlc

Milý nemocný, nezasluhuješ i ty pro mnohé a časté hříchy
své v opilství páchané muk pekelných? [ veleb milosrdenství
Boží, že ti v nemoci tvé oči otevírá, chtíc tebe od záhuby vy
svoboditi a proto na místě ohně pekelného trápí tebe žízeň
pozemská. Není—ližžízeň tato trestem zaslouženým? Proč tedy
reptáš, proč jsi netrpělivým? Vždyť velikou to jest milostí, že
ti Bůh času popřává, abys mohl se za hříchy svě na tomto
světě káti, nebot neodkál—li bys jich zde, musel bys v ohni
očistcovém za ně pykati. Muka pak očistcová daleko jsou
hroznější, nežli všecko trápení tohoto světa. Proto sv. kajícníci
chtíce očistci ujíti, ukládali sobě dobrovolně nejpřísnější pokání.

Měj tedy, milý nemocný, traplívou žízeň za zaslouženou
kázeň a obětuj ji jako pokání za své hříchy; neboť tak můžeš
sobě již na světě tomto očistec odbýti a nad to i hojných
zásluh pro nebe dojíti.

Příklad.
Jednou přitáhl král David se svým vojskem na blízko

tábora Filištinských v Betlémě, kdež hroznou žízní trápen byl.
Celý zemdlen a vysílen, povzdechl: » , by mi někdo dal nápoj
vody z cisterny, kteráž jest v Betlémě podle brány.: Probili se
tedy tři muži vojskem Filištinských a navážili vody z cisterny
Betlémské, aby ji přinesli llavidovi. Ten, ač žízní hynul a po
loku čerstvé vody prahnul, pohleděv na nebe, ucítil v sobě
břímě hříchů svých a nechtěl píti, ale vyliv vodu na zem,
»obětoval jí Hospodinuc za hříchy své. (ll. Král. 22, 15—16)
.lak vznešený to příklad sebezapření!

Pohlížej tedy i ty, nemocný, často k nebi a následuj ka
jícího Davida, abys za to odměnu přijal v nebesích!

XII. Útěcha pro nemocného, jenž má. špatnou obsluhu.

»Jaká to necitelnost! Všickni na mne zapomínají, nechá
vajíce mne tu na lůžku samotna ležeti! .lak lhostejnými a ne
laskavými jsou ke mně moji domácí! Vždyť i tvrdá slova pro—
nášejí proti mně!:
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Sv. .\ll'ons Liguori odpovídá na podobné nářky taklo:
Ubohý nemocný! Útrpnost mám s tebou, ale ne pro nemoc
těla tvého, ale pro netrpělivost tvou, která tebe dvojnásob ne
mocna činí na těle i na duši! Jiní zapomenuli na tebe, ale tys
zapomenul na Pána Ježíše, který z lásky k tobě, ode všech
opuštěn, na kříži zemříti ráčil. Co ti prospěje nářek uadjinými,
nařikej raději sám nad sebou, že nemáš k Pánu Ježíši lásky
a proto také ne trpělivostih Sv. Josef Kalasanský pravil:
»Kdyby nemocní byli trpělivějšími, nenaříkali by toliklc Že
tato slova pravdiva jsou, poznati můžeš na příkladu trpitele
Joba a mnohých jiných svatých. Všickni přátelé Joba opustili,
sousedé nechtěli nic o něm slyšeti, ano'sama manželka jeho
předhůzky mu činila a trpká slova k němu mluvila. Opuštěn
ode všech, pln vředů leží na smetišti a střepinou seškrabuje
hnis z těla svého. Reptá Job? [Zoufá sobě v malomyslnosti?
Nikoliv! Chválí a velebí Boha a volně podrobuje se úradkům
Božským. Pozoruj velikého světce nového zákona, sv. Františka
Xaverského. Světoznámý tento světec postižen byl smrtelnou
nemocí v čase, kdy se toho nejméně nadál na místě, kdež vší
lidské pomoci zbaven, změnám povětrnosti byl vydán. A přece
ani ten nejmenší nářek nevyšel z úst jeho. Opuštěn ode všech
svých známých v bídné leží chatrči, nesmírnými trápen jsa
bolestmi. Světec ten odevdává se však úplně do vůle Boží,
v rukou třímá kříž, líbá na něm obraz Spasitele a z hloubi
srdce svého volá: »Ú, Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade
mnou! Maria, matko Boží, oroduj za mnelc Umřel pak v té
největší chudobě a opuštěnosti, dosáhnuv tak, po čem prahla
duše jel;o, aby trpěti mohl pro Krista.

Milý nemocný, kéž bys měl takovou lásku k Pá'nu Ježíši,
jaka sv. František Xaver! Kterak bys se radoval, že můžeš pro
Krista trpěti! Pak bys nereptal a nářek nevedl nad svými do
mácími, ale vzdechl bys: »Ú, můj Ježíši, i ty jsi byl od svých
opuštěn, když tebe nepřátelé tvoji- na Olivetě jali, všickni tvoji
učedníci se rozprchli, zanechavše tebe v rukou sveřepých vo—.
jáků. Ach, jak hrubých slov, jakých urážek slyšeti muselo Božské
ucho tvé! A jak hroznou byla tvá opuštěnost na kříži! Žádný
neměl útrpnosti nad tvými bolestmi! 'l'ys však snášel všechno
tiše a trpělivě, ty jsi nevedl nářek nad těmi, kteří tobě ubližo
vali, ale modlil jsi se za ně k Otci svému nebeskému. 'l'ím dal
jsi mi krásný příklad, dle lněliož i já chci opuštěnost svou
trpělivě snášeti.
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Takové myšlenky, milý nemocný, tebe zajisté potěší!
Klášternice jedna musela býti nperována. Otázána jsouc po
bolestně operaci, proč nenaříkala, ba ani nestěnala, pravila:
»Nemohla jsem naříkati, neboť jsem ustavičně se svým Vy—
kupitelem v duchu rozmlouvala a pomnění nájeho přítomnost
a útěchu mne divuplně posilovalo.a 'l'ak mluvil bys i ty, ne
mocný, kdybys stále na všudypřítomnost Kristovu pamatoval.
Tento útěchy plný společník tvůj ani na chvilku tebe nenpouští
& on to byl, jenž tuto opuštěnost tobě uložil; proto se jí mile
podvol! Jsi-li tedy bez vlastní viny opuštěn a zanedbáván, měj
to vše za dOpuštění Boží a pros Boha za posilu, abys to snadněji
přetrpěl! Což ale, milý nemocný, zavinil-li jsi svým nevlídným,
odporným chováním, že žádný nemůže s tebou vydržeti? Hleď,
pak nesmíš naříkati nad jinými, nýbrž sám nad sebou. Pak
ta nevšímavost a zanedbání tebe od tvých domácích není
ničím jiným, leč zaslouženým trestem za tvou nedůtklívost &
netrpělivost. Odlož svou choulostivost a nedůtklivost a tvojí
domácí zase s láskou budou tebe ošetřovati. Vůbec nesmíš za
pomínati, že jsi kajícníkem a že musíš opuštěnost svou v oběť
přinésti za množství hříchů, kterýc'h jsi se zdráv jsa dopustil
proti lásce k bližním. Jak 'často vypínal jsi se nad jiné,
pohrdaje jimi! Jak často mohl jsi bližnímu pomoci v nouzi
& bídě, ale na místě pomoci měl jsi proň jen slova tvrdá.
Proto'dává nyní tobě Pán Bůh poeitovatí. jak bolestným jest
od jiných býti opuštěnu, dává ti poznati, jak potřebujeme po
moci spolublížních svých. Ty jsi se prvé nad jiné povyšoval,
proto ponížil lebe Bůh, chtěje ti ukázati,jak bídný jsi sám sebou.

Proto nereptej na jiné, ale ubětuj \'šeckcn svůj bol, způ
sobený tvými domácími za hříchy života svého předešlého.
Tak učinil sv. Hubert. Jednoho dne položil mimoděk ruku svou
na špalek, na němž se dříví štípalo. Čeledín v neopatrnosti své.
uhodiv palicí na špalek rozbil mu všecky prsty, tak že tři
měsíce veliké bolesti snášetiunusel; a přece nenaříkal a proti
_čeledínovi, který mu takovou bolest“ způsobil, nereptal, (obětuje
vše Bohu na smíření za hříchy své. Jestliže tedy i tobě někdo
ubližuje, nebuď hned netrpělivým, ale snes všecko trpělivě &
Bůh zajisté vše k tvému dobru obrátí. »Jeden druhého břemena
neste a tak naplníte zákon Kristův-, píše sv. Pavel ke Gal.
(6, 2.) Blaze pak tobě, Spravuješ—li se dle toho, nebot pak těšiti
se můžeš výrokem l'áně: »Odpust' bližnímu svemu, který tobě
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škodí a pak, když se modliti budeš, hříchově tvojí rozvázání
budou:. (Sir, 28, 2.)

Příklad.

V Římě a v celé Italii vůhec zuřil zase mor, vyžaduje
sobě nesčetných obětí. Sv. liochus posluhóval v nemocnicích
s věrností neúnavnou: jedny nemocné zbavil moru znamením
sv. kříže, jiné ošetřoval až do posledníhojejich vzdechu. Zádná
práce, žádné nebezpečí, žádný hnus ho neodstrašil. 7. nemocnice
spěchal do nemocnice, od lůžka k lůžku, stále hotov plniti
vůli Boží. Z Ríma odešel do Piačence, aby i tam morovou ranou
postiženým radnu i skutkem přispěl. Konečně dopustil Bůh, že
Rochus sám onemocněl morem, který jako žhavý oheň zžíral
jeho útroby & na levé noze vyvodil boule, které se brzo hnisa
jícími ranami staly. Sv. Rochus trpěl hrozně bolesti, ale nena
říkaje, \'elebil Boha. A nyní slyš, kterak se zachovali lidé
k němu, který tolika tisícům nemocných přispěl. Žádný nechtěl
ho ošetřovati, ba ani loho nejmenšího mu podati. Bolesti často
až plakal a nechtěje ničí klid rušiti odstěhoval se do nejzasšího
kouta města, aby tam trpěl a umřel. Avšak nevděk měšťanů,
kterým přec tolik dobrodiní prokázal, šel ještě dále. Bojíce se,
aby se nenakazíli, přinutili světce město jejich opustiti. Měli
ho za blázna a chlapci a lůza hnali jej do blízkého lesa.
S námahou mnohou dovlekl se sv. Rochus na pokraj lesa,
kdež upadnuv pod strom lak byl \'ysílen, že odevzdal duši
svou Bohu domnívaje se, že hodina smrti jeho se blíží. Než
dle úradků Božských nemělo utrpení jeho ještě býti ukončeno.
Pí'íjda trochu k sobě, povstal a hloub do lesa se ubíral, aby
tak ušel zlým lidem. V lese nalezl bídnou opuštěnou chatrč,
v níž se na trochu mechu položil. Lidé ho sice opustili, ale
oko Páně bdělo nad ním. Pesšlechtice na blízku lesa toho
bydlícího, byl Bohem ku pomoci mu poslán. Utrpné zvíře
denně přicházelo do chaty té, přinášejíc kus chleba a rány mu
lízajíc. 'l'ak zachráněn byl světec: neboť pán psův nalezl jej a
ošetřoval ho, sám bohulibý život vésti počna. Vracejícího se
sv. Rocha do vlasti čekaly nově zkoušky. Dostal se sice šťastně
do krajiny, kdež byly jeho statky, které byl z lásky k Pánu
Ježíši opustil a _mezi chudě rozdati dal. Zde však žádný ho
nepoznal, neboť daleká cesta a přestálá nemoc zjinačily nad
míng tvář jeho. V jedné vesnici, jež dříve majetkem jeho byla,
měli ho obyvatelé za vyzvědače a proto zajavše jcj vedli
spoutaněho do Montpellieru, jeho rodiště. l.)o temného žaláře
uvržen, pět let v něm strádal, snášeje hlad, žízeň a zimu,
aniž by slůvkem nad postavením svým hoře vedl, nalezaje
největší úlěchu v tom, že od příbuzných svých nepoznán, v se
bezapirání a trpělivém nesení kříže svého cvičili se mohl. Ko—
nečně nadešla hodinka jeho osvobození. Když se byl vyzpovídal
& svátosti umírajících nábožně přijal, byl navštíven andělem
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Božím, který k němu takto promluvil: »Ú, věrný sluho Páně,
přiblížila se hodina, v níž odměny zaslouženě dojdeš. Zač
prositi budeš Boha, dá tobě.: Na to zaskvěl se žalář září ne
beskou a duše od těla osvobozená odebrala se k stanůin nad—
hvězdnym. V rukou mrtvoly nalezena byla destička s nápisem:
»Rochus, orodovník proti moruic Když se po městě rozneslo,
kdo zemřelý byl, přispěchali přátelé, příbuzní a měšťané, aby
s velikou slávou a okázalosti pohřbili tělesně pozůstatky sva—
tého trpítele, na jehož hrobě pak krásny' chrám byl postaven.
Od té doby vzývá se sv. Rochus v čas moru. Hle, jak Pán
oslavuje ty, které svět opouští a jimiž pohrdá! _

XIII. Útěcha pro nemocného, jemuž domácí již přejí smrt.

_ »Ach, jak mne bolí, vidím-Ii a slyším-li, že jsem své (lO—
mácí zcela již omrzel a že jsem jim břemenem! () těch neci—
telníků! | přede mnou říkají: Kéž by jen již brzo umřel! Ne
návidějí mne, poněvadž již tak dlouho stůi'iu. Kdo by nemalo—
myslněl, kdo by ještě mohl byti trpělivymh

Milý nemocný, Opakuj si bedlivě, co \' předešlé stati
XII. k tvčinu upokojení bylo podáno, a nemáš—li na tom dosti,
rozvažuj ještě toto. Bůh dopouští uelaskavé výroky tvy'ch (lO—
mácích:

a) abys učinil zadost za hříchy své, jmenovitě za ty.
kterých jsi se jazykem svy'm dopustil. ('), vzpomeň jsi, kolikrat
jsi jazykem svy'm Boha urazil! Jak často jsi hřešil lží, po
mluvou, na cti utrháním, rouháníni. řečmi neslušnymi atd.!
Hříchy ty byly ti sice v svátosti pokání odpuštěny, ale máš
se za ně ještě časně kati, máš za ně dostiučiniti a Bůh dáva ti
k tomu nyní příležitost. ()bmuj tedy bolest, kterou tí nelaskavé
řeči domácích tvých působí na pokání za hříchy ty. Ciň po
dobně jako David, ktery' bolestně. vola: »Ni-přz'itelémoji mluvili
o mně zle řkouce: Kily umře tento a zahyne jméno jeho'š'c
(Žalm 40, G.)A kterak chová Iiavitl k nepřátelům těm ? Čtemet
v písmě sv., že král ten utíkati musel |lřetl synem svým Abso—
lonem z Jerusaléma a že na útěku tom pohančn byl Simciem:
který po něm i kamením házel. Akdyž sluha Davidův, Abizai,
potrcstati chtěl zpupného toho člověka., nedopustil toho David,
ale řekl v trpělivosti podivuhodné: »Nechtež ho, ať zlořcčí:
nebo Hospodin přikázal mu, aby zlořečil Daviilovi,c (Il. král.
16, H).) čímž říci chtěl: Bůh dopustil na mne toho pohanění,
abych se kal za hříchy své. Hle, mily nemocuý, proč bys ne
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mohl, slyše slova nelaskavá svých domácich následovati pří—
kladu llaviilova? Bůh dopouští urážky ty:

b) Chtěje ti poskytnouti, abys sobě shromáždil zásluhy
pro věčnost. Bohabojná paní, slovy nebo skutky byvši
uražena říkala: »Hanob mne a utrhej mi, jak chceš; slova tvá
jsou mi nad zlato a drahé kamení; nebot jimi ozdobena bude
má koruna slávy.:

Má—lii koruna slávy tvé, mily' nemocný, podobně býti
ozdobena, setrvej v trpělivosti a pokoře až do konce a nenech
se nelaskavostí domácích svých k malomyslnosti a reptání
strhnouti. »Budiž věrný až do smrti, praví sám Bůh v písmě
sv., a dám tobě korunu života!: Koruny nedostává se tomu,
kdo boj sice počal, ale nedokončil, nýbrž tomu, kdož věrně
bojoval a statečně zvítězil. Podobně dostane se nebe jen tomu
nemocnému, který až do smrti své trpělivým zůstal. To dobře
ví nepřítel lidského spasení. ()n vida tvou zbožnou přípravu.
na smrt a znaje tvé zásluhy, nepřeje ti pokladu toho a chce
ti korunu života vyrvati a proto všech prostředků užívá, aby
tebe z cesty ctnosti svedl. Proto ponouká tvé domácí, aby se
k tobě hněvivě a nelaskavě chovali. Právem tedy píše svatý
Vavřinec Justinian: »Dábel bez přestání činí nástrahy stálosti,
dobře věda, že jen tato korunu života zasluhuje.

Proto, milý nemocný, setrvej i ty až do konce, a dána
bude tobě koruna života věčného. —- Dopouští konečně Bůh
toto utrpení:

c) abys následoval příkladu svého Božského Spasitele.
Můj příteli! Hani tě, tupí, nikdo nemá stebou smilování. Ode
všech jsi opuštěn, tak že se ti zdá, že nemůžeš kříže toho více
snésti. Avšak pohled na svého Krista na kříži! 'l'aké on je
vší lidské pomoci zbaven, opuštěn ode všech. Židé i pohané
utrhaji a posmívají se jemu. Žízní a není, kdo by ho napojil;
hrozná trpí muka a není, kdo by ho potěšil. V největších bo—
lestech rozpjat visí na kříži a kolem něho jenom křik, posměch,
potupa: »Jsi-li Syn Boží, sestupiš s kříže!<< (Mat. 27., 441)
A co Pán? Nařiká snad, je netrpěliv, otvírá úst svých k ne—
laskavé odvetě? Otvírá sice ústa svá, ale nikoliv k odpovědi
tvrdé, nýbrž ku vznešené modlitbě, jaké svět dosud neslyšel:
»Otče, odpusť jim, nebot nevědí, co činí!c —

Jaká to příležitost pro tebe, můj drahý, abys následoval
Spasitele svého, shromažďuje tak sobě zásluhy pro věčnost.
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Patř často na svého Ježíše a pros ho za pomoc a buď ujištěn,
že věrně až do.konce v trpělivosti setrváš. Důkazem budiž
tobě následující

příklad.
Kněz jeden volán k nemocné ženě, tázal se průvodce

svého, zdali se mu někdy nemocný nezošklivuje? Obdržel od
pověď, že nikoliv, doložil: »Uobře tak, nebot“ jdeme k o-obě,
jaké tak snadno nalézti nelze.: Brzy přišli k domovu nemocné
ženy. Byla to chudá vdova, jež ležela v chlévě a již patnácle
let ošklivou a bolestnou rakovinou trpěla. Hlava její podobala
se lebce umrlčí, nebof rakovina byla již všecko maso obličeje
ztrávila, toliko oči, jazyk a rty zůstaly dosud zdravé. Ký div,
že každý se ubožačky stranil a jí brzkou smrt přál! .-\ přec
nebyla nemocná tato malomysluou nebo netrpělivou. l'oslyšme
odpověď, jakou dala knězi, když ji těšil, a přesvěděíme se ojejí
veliké trpělivosti a stálosti: »Ach,c pravila, »nepřeji si na tomto
světě již žádných radostí. Ač jsem zcela opuštěnou a nikdo
pro hrozný zápach u mne vydržeti nemůže; ač žádným údem
vládnouti nemohu a pro bolesti ani ve dne ani v noci pokoje
nemám; ač na vzduch nepřijdu a již jako v hrobě tu ležím,
přec ochotna jsem ještě kolik roků na světě žíti a tak Pánu
Bohu dle jeho svaté vůle sloužiti; toliko prosím Boha, aby mi,
jako až dosud, oči, jazyk a rty při zdraví zachoval.: »A proč
právě oči, rty a jazyk ?: ptá se duchovní. »Oči žádám si míti
zdravé proto, abych stále na svého ukřižovaného Krista patřiti,
rty pak a jazyk proto, abych ho bez ustání chváliti a velebiti
mohla.: Až k slzám pohnuti obdivovali se kněz a jeho prů
vodčí této rekovné trpělivosti. A z kterého asi pramene čerpala
tato ubohá opuštěná žena svou podivuhodnou rekovnost? Sama
to doznala řkouc: »Abych stále na svého ukřižovaného Krista
patřiti mohla!

B) Potěcha v rozličných bolestech vniterných.

Často se stává, že nemocný nejen na svém těle trpí,
ale zároveň také na svém duchu. Všecky výkony náboženské
se mu protivl; ani v těch nejsvětějších výkonech nenalézá
útěchy; úzkost, trapné pochybnosti, lítost, zármutek, straCh, vy
prahlost mysli atd. způsobují duši nevyslovitelná muka. Ano,
někdy Bůh své vyvolené do takové bázně přivádí, že se všech
stran úzkost na ně padá a oni se domnívají býti od Boha
zcela opuštěnými. Proto není s podivením, že mnohému nemoc
nému tyto vnitřní bolesti nesnesitelnějšími jsou, nežli všecky
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útrapy tělesné. Mnozí snesou s trpělivostí podivuhodnou všecky
vnější svízele jako: ztrátu zdraví, chudobu, bolesti nemoci atd.
stávají se však nadmíru inalomyslnými, navštíví-li je Bůh
vniterným nějakým křížkem, že jim bud' modlitba se stane ne—
milou, neb že svědomí jejich je příliš úzkostlivým, že pociťují
velikou bázeň před soudem Božím atd. A přec nejsou tyto
útrapy ducha ničím jiným leč předrahými a převzácnými kříži,
které Bůh takovým duším scsílá, chtěje je zahrnouti přízní a
milostí svou. Zkouška takovými bolestmi je ohněm blahodárným,
jenž stravuje všecku skvrnu duše a činí duši bohumilou.

Abys, milý nemocný, z vnitřního takového kříže měl
užitek, jejž lšůh při tom v úmyslu má, přijmi volně a ochotně
kříž ten z rukou Božích, podrob se vůli Boží a ncs kříž svůj
tak dlouho, dokud se Hohu líbí. Netrpělivost rozmnožuje jen bo
lesti, a jak zhoubnou je nemocnému malomyslnost & zoufalost,
poznáš ze IV. dílu této knihy ve stati »Povzbuzení k důvěře
v Boha.: Abys povzbuzen byl k snášení vnitřných bolestí dle
vůle Boží, přidány jsou tuto některé útěchy v těch nejoby
čejnějších & nejčastějších bolestech vnitcrných.

Než však rozjímati počneme o jednotlivých bolestech
vnitřních, musíš dle návodu znamenitého učitele duchovního
srdce sve k tomu připraviti a proto nejdříve tyto všeobecné
pravdy o užitku bolestí těch moudře uvážiti. Pak zajisté vše,
co ti k potěše praveno bude lépe pochOpíš a velkého prospěchu
z toho dojdeš! Uvažuj tedy:

1. Kdo chce Pánu .ležíši podoben býti, musí účast
hráti nejen na jeho bolestech těla, ale také na jeho vnitřních
mukách.

2. Bůh má i při vnitřních bolestech, které tobě sesílá,
nejlepší úmysly, kterých ovšem nyní nepochopujeme, za něž
jej však jednou na věky chváliti ;t velebiti budeme uznávajíce
jeho moudrost nevyzpytatelnou.

.lakás samoláska a pošetilá záliba v sobě samém bývá
překážkou dokonalosti duší; jsou to vniterne chyby a tajné
poklesky; a právě vniterným bolem a tajnou útrapou duše,
chce Bůh chyby a poklesky ty potrestati. Skrytý oheň útrap
musí vše stráviti, co by působení milosti Boží mohlo býti na
překážku.

4. Boly tyto bývají často hojným pramenem ctností a
zásluh. Čas utrpení bývá nejvzácnější dobou, v níž počátek
spásy vzrůstá a dozrává.
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5. Všichni svatí a světice kráčeli cestou vnitřních zkoušek.

Proto veleb Boha, že tebe na tutéž cestu vede, nebot“ po cestě
té dojdeš jistě cíle svého vznešeného.

6. Velikému počtu lidí jsou vnitřní bolesti nezbytnými;
neboť kdyby ustavičnému pokoji se těšili, ochabli by na dobro
v dobrém a usnuli by. Ovšem, mohli by si snad jiné utrpení
zvoliti; ale Bohu samému přísluší stanoviti způsob obětí, jichž
od nás žádá.

7. Často působíme sami sobě utrpení, neb alespoň si je
rozinnožujeme a zveličujeme. Naše citlivost, rozinazlenost &
samoláska zveličuje přes příliš věci, které jinak ani našeho
povšimnutí nezasluhují. 'l'o necht rozváží dobře i duše horlivé.

8. Konečně, d0pouští—li Bůh na nás vnitřní bídy, trápení
a soužení a byti sebe větší & nesnesitelnější, musí vůle jeho
býti také vůlí naši.

Proto zavřeme oči, nenamahajíce se příliš věci tyto zkou—
mati, ale raději se jim podrobme! Nechme se tedy Bohem vésti
a zajisté přivede nás do přístavu bezpečného. Jinak vydáme
se v nebezpečí, že bídně zahyneme. Líbejme ruku, která nás
tresce; nesme kříž, jejž nám Bůh ukládá; těšme se na odměnu,
kterou nám slibuje, & buďme ujištěni, že ve vnitřních bolestech
a utrpeních zahrnuty jsou největší důkazy jeho lásky a mi
lostivosti k nám.

Z naduvedených pravd snadno poznáš, milý nemocný, že
nemáš nižádné příčiny býti malomyslným a nepokojnýni, do
pustí—liBůh na tebe některé vnitřní bolesti. Raději slož všecku
svou důvěru na Boha a zcela se mu odevzdej! Buď jist, že
tebe Bůh neopustí. Pravdivá jsou zajisté slova, která Josef
Labre promluvil k zbožné duši vnitřním bojem nad míru zmí
tané: »Nebuďte,c pravil, »nad vnitřním pokušením, které trpíte,
zarmoucen; nebuďte bázliv, ale vzmužte se! Bůh neopustí ty,
kteří v něj doufají a nedopustí, aby padly duše, které se na
něho spoléhají.:

Proto vzmuž se i ty, milý nemocný, a nes vnitřní kříž
svůj s důvěrou, trpělivostí & odevzdaností! Tím způsobem
můžeš nejlépe dáti na jevo velkou lásku svou k Bohu a také
větší odměny v nebi si zasloužiti.

Abych tebe tedy k stálosti & ke konání shora uvedených
ctností povzbudil, podávám ti tuto několik statí, z nichž tu neb
onu, jak toho vnitřní tvůj stav vyžaduje, pozorně přečti a o ní
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bedlivě rozjímej! Pros však vždy při tom Boha, aby tě milostí
svou podporoval a mysl tvou osvítil.

I. Útěcha pro nemocného, jenž znepokojován velikostí a
množstvím hříchů svých.

.o těch mnohých a těžkých hříchů mých! Jak si na ně
vzpomenu, naplňuje se srdce mé úzkostí velikou azármutkem.
.lsem, opravdu v stavu milosti Boží? Smím, já hříšník veliký,
od Boha úplné odpuštění doufati?c

Milý nemocný, přečti si, co o této věci ve IV. díle této
knihy pro nemocné v 3. rozpravě »o milosrdenství Božímu se
uvádí. V »povzbuzeníc nalezneš napomenutí, abys často, ba
ustavičně v milosrdenství Boží doufal; tam se. ti ukazuje, že
Bůh hříchů, byt jich bylo jak písku v moři, více nevzpomíná,
vykonáno-li za ně řádné pokání. Nemělo-li by vše, co tam pra
veno, srdce tvé povzbuditi, pak pokaždé když o tebe malu
myslnost neb zoufalost se pokouší, řiď se tímto návodem:

a.) Odporuj zmužile každému pokušení k malomyslnosti.
Potlačcna musí býti malomyslnost, jinak nad míru zmohutní
a zvrhne se v bezmocnou ochablost, která konečně nechajíc
důvěry v Boha v zoufalost přechází. Přílišná úzkostlivost pů
sobí škodlivě jako příliš ostrý lék; ten škodit často více nežli
nemoc, proti níž se ho užívá. Proto vynasnažuje so ďábel na
plniti kající duše přílišnou ůzkostlivostí, chtěje tak malomysl—
ností lidi oslabiti a k zoufalství dohnati.

Neposlouchej. milý nemocný, hlasu svůdce, ale jako dítě.
důvěrně vrz se v náruč svého Spasitele; tam nalezneš útěchu,
upokojení, bezpečnou ochranu. Poslyš slova, kterým Pán Ježíš
těší duši, když chtíc nový a lepší život započíti, velikostí hříchů
svých byla znepokojována. Nábožný Jan Landsperg takto ne
chává Pána Ježíše k duši té promlouvati: »Nebuď příliš tru
chlivou a nedomnívej se, že bych byl tak rozhněván, že bych
nemohl ani usmířen býti a že bych tebe na věky chtěl zatra
titi; to je našeptávání ďáblovo, jímž máš k zoufání donucen
býti. Jest to tak jeho způsob. Z počátku, když tě k hříchu
láká, zapuzuje od tebe všecko pomyšlení na mne, připovídá
hřešícímu mé milosrdenství, utvrzuje ho v bezstarostnosti,
zpupnosti a tvrdošíjnosti; ale jakmile zpozoruje, že hříšník od
něho se odvrací, pak nemoha jej jinak pokoušeti, útok činí
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na duši ponoukáním k zoufalství. Radí, aby se nezpovídal; na
šeptává, že to věcí nemožnou, aby zlých návyků zanechal;
straší množstvím a velikostí hříchů spáchaných a lže, že já
jich odpustiti nechci, nemohu. Duše má, nevěř mu; trp, co tr
pěti musíš, ale jen nezoufej! Žel a bolest tvá nad urážkou mé
\'elebnosti, lítost přející si, abys nebyl hřešíl, a předsevzetí, že
nechceš více hřešiti, postačí úplně, byť by snad srdce tvé bylo
při tom studené a suché. A padneš-li opětně, opětně povstaň,
vzbuzuje při tom pravý úmysl, vícekráte nehřešiti; klesneš—li
po třetí, po třetí povstaň; po čtvrté, po páté, ano byt bys
i sedmasedmdcsátkráte klesl, tolikrát též ke mně se navrat a
já tebe přijmu. 'l'vá pobožnost nemůže převýšiti moji dobrotu.
Čím více hříchů na sobě máš, tím raději ti odpouštím; nebo
tím stkvěleji září má sláva, čím horší je hříšník, jehož na mi
lost přijímám. Nejsem tvrdým, nejsem skoupým, nýbrž štědrým,
ba až plýtvám k tobě milostí svou. A co ztratím, byť bys' byla
všecky hříchy celého světa Spáchala, když ti je odpustímíh

b) Vzpomeň, že Bůh tvým otcem jest. Sv. Mathilda tá—
zala se jednou, jak nám to blahoslavený Blosius vypravuje,
Pána, co má věřiti o jeho nevýslovné dobrotě? A Pánjí od—
pověděl: »Věř pevně, dcero má, že tebe vždy lépe přijmu, než
dobrý otec své milé dítko přijímá. Neboť žádný otec se ne
dělil se svými dítkami o statek a jmění své tak, jak dělím se
já s dušemi věrnými o milost svou, ba sám o sebe. Kdo věří
v mou dobrotu a v ni doufá, při tom dětinnou láskou mne
miluje, ten bude spasenlc A připojil: »Mám z toho radost,
slyším-li, že jsem nazýván Otcem a doufají—li lidé v moji
otcovskou dobrotu. Chci jim tedy za života jejich opravdu býti
otcem a po smrti hojným odplatitelemlc

Zdaž, milý nemocný, po bedlivém uvážení těchto slov,
malomyslná duše tvá se nanejvýš nepotěší? Zdaž nezvoláš
s Ludvíkem Granadským: »Otče! Ú, jak královské, sladké, útěchy
plné to slovolc Neučil—lisám Pán Ježíš modlitbě, v níž výslovně
Boha otcem naším nazývá? li čemu tedy tvá bázeň, strach,
malomyslnost, ty nemocný kajícníku. jenž jsi již hříchů za
nechal a Bohu sloužíš? Myslíš, že Otec nebeský má zalíbení
v duši zarmoucené, která pro hříchy druhdy spáchané stále
se rmoutí, nechtíc k němu ani zraku pozvednouti? Nemát za
jisté. Něco zcela jiného jest býti pokorným a za nic se poklá
dati před obličejem Božím; něco však zcela jiného nesmírně
býti zarmoucen a nad svým spasením i nad milosrdenstvím
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Božím zoufati. Co se ti zdá, mily nemocný, kdyby tak marno
tratny' syn, když ho otec objal, políbil, mile do domu uvedl
nově oblékl a k poctě jeho hody připravil, když vše kolerr

-něho se radovalo a veselilo, zarmouceně u stolu byl seděl
vzdychal a slzel a pro bázeň, že jej otec pro bývalou marno
tratnost jeho více nemiluje & že se mu proto doma zle povede
ani na otce podívati se nemohl: co se ti zdá, bylo by se u
dobrotivému tomu otci líbilo? Zajisté, že by tím býval velice
zarmoucun. Co je ti, synu_ můj, byl by asi řekl, kdo ti u
učinil? l.)al snad já jsem ti příčinu k bázni u zármutku?
Vždyť jsem s tebou zcela Spokojen; já i přátele moji radujeím
se z tvého návratu, jenom ty zde sedíš smuten, jako bys m;
nedůvěřoval. Zasloužil jsem si toho od tebe? Kdybych ti ne
byl všecko úplně odpustil, nebyl bych tě tak laskavě přijal
ale byl bych tě net-hal dále jiti; a ty přec nedůvěřuješ mi z
jsi smuten?

Hle, ty úzkostlivy' nemocný, tak ty se chováš k dobroti
vému Bohu, podávaje se pro předešlé hříchy své nemlrné ma
lomyslnosti a velikému zármutku. [ tys byl synem ztraceným
vzdáliv se od Otce nebeského a libuje si v hříších mnohých
Pravda, nejednu příčinu máš, abys byl zarmoucen a bolestní
oplakával, že jsi Otce tak dobrého & laskavého často a těžce
urazil; to však již stalo se, když jsi hříchů svych opradevi
litoval a zkroušeně se z nich ve sv. zpovědi vyznal. Otec ne
besky radostně tebe na milost přijal, duši tvou oděl rouchen'
posvěcující Svó milosti; hostinu vzácnou ti připravil, nakrmh
a napojiv tě ve sv. přijímání tělem a krví nejsvětějšího Syna
svého, celé nebe nad tebou se radovalo, že jsi pokání činil 2
k Bohu svému se navrátil; ano andělé radují se dosud, že js
vysvobozen z poroby ďábla a dědicem nebe učiněn. Bůh při
sáhl tobě, že hříchů tvych více nevzpomene; a ty přec ještl
nechceš s ním byti spokojen, nechceš Otci svému nejlaska
vějšímu důvěřovati? Zarmoucen a pln bázně hledíš na smutnj
obraz předešlého svého života a vzpomínaje hříchů svy'ch, zou
l'ale voláš: »Běda mi, hříchy mé jsou příliš velikymi, po mně
jest veta; Bůh mne zatratílc Je to počínání upřímné, dětinné'š
Jaké bezpráví a křivdu činíš svému laskavému, milosrdnémt
a dobrotivému Otci! Bez příčiny nedůvěřuješ slovům jeho
:Slyš slova ta! Hospodin sám praví: »Ohrafte se a čiňte pokán
lze všech nepravosti svých: a nebude vám k pádu nepravost
jNebo nechci smrt umírajícíhon (Ezech. 18, 30, 32) vŽiv jseu'
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já; nechci smrt bezbožného, ale aby se obrátil bezbožný od
cesty své a živ byl.: (Ezech. 83, ll.) Jak sladká a utěšená to
slova! Nebe a země pominou, ale'slova tato nepominou. 'Jak
tedy urážíš Boha, nedůvěřuje slovům jeho! Kajícník doufejž
v otcovskou lásku Boží i tehdá, kdyby se byl dříve těch nej
větších mrzkostí dopustil.

Poslyš, nemocný můj, co o tom sv.otcové pravili: »Žádný
nermuť se více, než co potřebí jest, nad předešlými svými hříchy,:
dí sv. Bernard. »Ty jsi hřešil? Cos učinil více nežli Pavel?
Hřešil jsi proti svému náboženství; učinil jsi více nežli Petr?
A přece oba tito, poněvadž činili pokání, jsou nejen spasení,
ale stali se velikými svatými, ano vzory svatosti. Proto jich
následujlc »Radím vám, abyste smutné a nepokojné myšlenky
na předešlý hříšný život od sebe zapuzovali a raději dobrodiní
Boží na mysl si uváděli, aby, kdežto vás pozorování sebe
samých zahanbuje, pozorování Boha vás potěšilo a pozdvililo.
Ovšem potřebí jest lítosti nad hříchy, ale lítost ta nemusí býti
ustavičná, nýbrž musí smíšena býti s radostí nad mílosrdenstvím
Božím, aby snad srdce naše zármutkem nezatvrdlo a k zoufa
losti přivedeno nebyloc. Sv. Basilius praví: »Počet a velikost
hříchů našich lze měřiti, ale milosrdenství Boží jest bezměrnú;
u Boha není pravé pokání na žádný čas vázáno, jak dobře dí
písmo sv.: obriitíš-li se, budeš Spasenlc »Ani velikost hříchů,
ani krátkost času, ani poslední hodinka nevylučují odpuštění,
je-li jen lítost pravá a upřímná—,dokládá sv. Cyprián. »l kdyby
někdo dlouhé pokání nečinilc, píše sv. Chrysostom, »nepolu-dá
Pán Bůh jeho pokáním kratičkým. l okamžité pokání shlazuje
všechny hříchy celého životac.

Mllý nemocný, jak nedobře jednáš, neskládáš—li všecku
svou důvěru na Boha a jsi-li pro hříchy své příliš trudno
myslným! Pohled na svá léta předešlá; z kolika nebezpečí
vysvobodil tebe Otec nebeský a po jak divných cestách vedl
tebe k nynějšímu obrácení! Mníš—li,že tebe Bůh proto tak
dlouho nechal na živu, aby tebe teprvé nyní, když kajícně
k němu se navracíš, zatratiti mohl ? Nejsi—líž jeho opět nale—
zeným dítkem? Není-liž duše tvá očištěným a v novém lesku
Opět zařícím obrazem Božím? Otec nezahodil obraz svůj, když
prachem hříchů znečištěn byl, čím méně to učiní nyní, když
obraz ten v nové kráse se stkví! Jak pravdivé jest, co jistý
stařec odpověděl vojínovi. »Rci mic, tázal se voják, »přijme
Bůh na milost hříšníka, který ve svém životě mnoho zlého
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spáchal'h Stařec na to vece: »Řekní mi, synu můj, zahodíš
ihned svůj vojenský kabát, jakmile jen trochu je natržen ?.
»Níkoliva, odpovídá vojín, »nezahodím jeho, ale spravím.c
».lestlíže tedy šatu sveho šetříš, ačkoliv roztržen je, neměl—lí
by Bůh ušetřiti duše k obrazu svému stvořené & pokání
ěiinící?a

Připomeň sobě velmi často, čemu již starozákonní prorok
učil, že otec laskavě se chová k dětem jej milujíeím, ale
mnohem dobrotivěji chová se Bůh kelvšem hříšníkům k němu
se navracejícnn.

c) Všecku svou důvěru skládej v Krista, svého Spasitele!
Zadostučinění Ježíšovo za nás, převyšuje daleko všecky urážky,
jakých se zloba lidská: proti velebnosti Boží dopouští. Kající
hříšník tedy, opravdově se polepšiti chtějící, nemůže zahynouti,
přisvojí-Ii si drahocenné zásluhy .krve .ležíšovy, Spasitelem
nám darované. Zásluhy ty jsou převzácným & nevyvážítelným
pokladem, z něhož můžeme všecky dluhy hříchů svých zapra
viti. Může-li tedy hříšník býti malomyslným a zoufalým, když
každe chvíle pokladu toho užíti & z něho částku Bohu na smí—
ření pí'inésti může ? 'I'nkový malomyslný člověk podobal by se
muži stojícímu před otevřeným pokladem královským, zněhož
je mu dovoleno vzítí, čeho hy koliv potřeboval, a on pochy—
huje, bude—li moci několik set zlatých dluhii svých z něho za—
platiti! Nemocný můj! Není-liž pro tebe poklad milosti Boží
otevřen ;i. ty se přec (lon'íniváš, že jím dluh hříchů svých ne
smažeš?

lliivěřuj ledy, milý nemocný, pevně svému Ježíšovi!
V svátosti pokání přisvojil jsi sobě zásluhy Kristovy & usta
vičně můžeš je nebeskéinu (ltci na smíření obětovati. Proto
pevně věř, že tobě Bůh pro zásluhy Ježíše Krista všecky hříchy
odpustil & že milostivě shlédl na tw'- slze a skutky kající.
'I'outo myšlenkou těšival se vždy sv. Bernard, byl-li pro hříchy
sve znepokojován. 'iíkávalt: Aby vzpomínka na předešlé hříchy
mé nebyla mi těžkou a rozjímání o minulém životě mém
strašlivým, důvěřuji stále v dobrotu svého Ježíše, spoléhaje se
na milosrdenství jeho.a

Chceš-lí se, milý nemocný, o velikém milosrdenství Ježí—
šově lépe poučítí a tak důvěru svou posilniti, vezmi sv. evan
gelinm a tam se s milosrdenstvíin tím skoro na, každé stránce
setkáš. % pouhého milosrdenství Ulel'dVOVitl Pán nemocné,
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krmil lačné, očištoval málomocné, navracoval slepým zrak,
hluchým sluch. Z pouhého milosrdenství vymítal ďábelství,
křísil mrtvé, ano vše.n pomáhal, kteří se k němu důvěrně
utíkali. Žádného neoslyšel, všickni obdrželi, čeho od něho žádali,
aby dokázal, že všem chce býti pomocníkem A pomáhal—li tak
rád, tak \ochotně v potřebách tělesných, čím ocliutněji pomůže
těm, kteří v potřebách duše k němu se obracejí.

Ano, nemocný můj, Pán i nad hříšníky se smilovávat
Projdi jeho učení a poznáš, že není leč nesmírným milosrden
stvím ke kajícím hříšníkům. Vždyť výslovně řekl Ježíš, že přišel,
aby hledal a spasil, co bylo zahynulo; že s nehe sstonpil, aby
byl lékařem duší našich a že nepřišel, aby duše zatratil, ale
spasil. Kolikerým podobenstvím vykládá tuto pravdu, aby jen
kajícníci v Boha důvěřovali a pokoje duší svých dojíti mohli.
Nebo zdaž něco jiného znamená podobenství o ztracené ovci,
kterou nalezenou pastýř na svá ramena béře a do ovčince
přináší — o ztraceném a nalezeném penízi — o zdravých ne—
potřebujících lékaře — o služebníku, jemuž všecken dluh byl
odpuštěn o pánu, který oběma služebníkům všecken dluh
prominul — o fariseovi a publikánu — o milosrdném Sama
ritánu — o synu marnotratném? Jak milosrdným & laskavým
byl i k těm největším hříšníkům! »Doufej synu, odpouštčjí se
tobě hříchové tvojilá 'l'ak mluvil k člověku šlakem poraženému.
Hořké slzy proléval nad Jerusalémem, jehož obyvatelé nechtěli
poznati den navštívení svého. Pán pláče a volá: ».lerusaléme,
Jerusalému! . .. KOllkl'ál,jsem chtěl shromážditi syny tvé, jako
slepice shromažďuje pod křídla kuřátka svá a nechtěl jsi?.
(Mat. 23, 37.) Milosrdný Pán pláče, že nemůže jich uchránili
a my mu nedůvěřujeme, jakoby nás spasiti nechtěl!

'l'rváš ještě, milý nemocný na tom, že ten, jehož záhuba
hříšníků tak bolí, jejž obrácení bezbožných tak těší, kajícímu
hříšníku neodpustí? Jak rychle odpustil kajícímu Petrovi a
lotru na kříži, který v poslední teprv hodince žití svého k němu
se obrátil! Kající Magdalena pláče u nohou jeho a on ji těší:
»Odpouštějí se tobě hříchové mnozí, nebot“jsi milovala mnoho!<
Cítí—lisrdce tvé Opravdovou lítost a prosíš-li za odpuštění, pak
tebe Pán .ležíš jistotuě vyslyší. A zakládá—li se lítost tvá na
vroucí lásce k Bohu, pak i ty uslyšíš laskavá slova Páně: (')d
pouštějí se tobě hříchové mnozí, poněvadž jsi mnoho miloval,
a z lásky chyb svých želíš. Abys pak bezpečně spasením svým
jist býti mohl, sestoupil Boží Syn na oltář kříže a obětoval se
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za hříchy tvé, i veškerého lidstva. A na kříži pnici modlí se
za své vrahy, posmívající a rouhajici se jemu; & tobě, hříchů
itujícímu a za smilování prosícimu by odpustiti neměl? Věř
v jeho milosrdenství a milosrdenství dojdeš; vždyť pravá a
pevná víra všeho na Kristu Pánu dosahuje. Kdo lékaři svému
nevěří, sám sobě škodí a nikdy se neuzdraví.

Proto důvěřuj Ježíši a spasen budeš. ('ldstraň všecku ma—
lomyslnost a nedůvěru ze svého srdce, neboť věcmi těmi na
nejvýš se uráží lásky plně srdce Spasitelovo.

d) Utíkej se důvěrně k Božské Matce Vykupitelově. Maria
Panna odpomohla nedostatku vína na svatbě v Káni Galilejské,
aniž by bývala za to žádána, a proto i tobě pomůže, budeš-li ji
za přispění prositi. 'I'am řekla: »Synu, nemají vína!c A nyní
by u trůnu svého Syna ničeho nezmohla, kdyby řekla: »Synu,
hle, tento hříšník opravdově hříchů svých lituje, lká a pláče, za
smilování prose? »Domníváš' se, že Syn matky nevyslyší a
tebe nepotěší? Zdaž nepřišel Pán Ježíš, aby hledal a spasil,
co bylo zahynulo; nemůžeš-li ty od něho očekávati vše, když
jsi se již pravému pokání podrobil? Či se domníváš, že Ježíš,
přítel hříšníků zatrati hříšníka kajícího, kterého nad to Panna
Maria, matka jeho, pod svou mocnou ochranu přijala? To by
bylo neslýcháno!

Když tedy smutek a úzkost na tebe dorážejí, utec se
k Mill'll, její mateřské srdce nad tebou se smiluje, a naplněn
budeš zmužilosti i důvěrou. Proto těší každého zarmouceného
a malomyslného hříšníka sv. Bernard takto: »Býváš—lihrůzou
svých nepravosti ve zmatek uveden, chce-li hlubina zármutku
a propast zoufalostí poliltiti tebe, mysli na Marii. V nebezpe
čenstvich, v úzkostech, v bídách mysli na Marii, rozjímej
o Marii: ona nechť neodstupují—.z úst tvých, neustupuje ze srdce
tvého. Abys pak mohl jist býti jeji přímluvou, následuj jejího
příkladu. Následuješ—li ji, nezabloudiš; prosíš—li ji, nezoufáš,
myslíš.-li na ni, nezhřešíš. Když ona tebe drží, neklesneš; chrá
ni-li tebe, nemáš se čeho obávati; provází-li tebe, nezemdliš;
je-li ti milostivou, jistě dobrého konce dojdeš.

Chceš-li se, milý nemocný, o pravdivosti těchto slov lépe
a důkladněji poučiti, přečti si příklady uvedené v dílu: »Zr
cadlo pro nemocné,< vc stali: »Maria, pomocnice ve vnitřních
bolesteche

e) Uvažuj častěji velikost dobrodiní, jež tobě Spasitel
prokázal ve svátosti pokání. Nikde neukazuje Bůh velikost
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svého milosrdenství tak jasně, jako ve svátosti pokání. Jedním
z mnohých dobrodiní, jichž Hospodin lidu israelskému pro—
kázal, byl rybník bravný v Jerusaléině. Anděl l'áně sestupoval
jistým časem do rybníka, i hýbala se voda. Kdož pak první
po hnutí vody do rybníka vešel, uzdraven býval od kterékoli
nemoci. Tento rybník bravný předobrazoval svátost pokání,
kterou Pán .Iežíš ustanovil. Každý řádný kněz má od Krista
právo i moc, ode všech hříchů, sebe větších, sebe četnějších,
rozhřešiti, když jich hříšník upřímně lituje, zkroušeně se z nich
vyzná a pravý úmysl má se polepšiti, nikdy už nehřešiti a
za hříchy své zadostučiniti. Tak tomu církev vždy a všude
věřila i učila. Kdo tedy tuto svátost hodně přijímá, nesmí po—
chybovati, »že živ bude a nezemře a že hříchové jeho, byť by
byly jako šarlat, nad sníh zbíleny budou; a byť by byly čer
vené jako červec, jako vlna bílými učiněny budou.c .lako že
Bůh živ jest, jako že Syn Boží za nás člověkem se stal, tak
jisto a neomylno jest, že i tomu největšímu hříšníkovi bude
pomoženo, vezme—liútočiště k svátosti pokání a z hříchů svých
s pravým úmyslem a s opravdovou vnitřní lítostí se vyzná.
Umění a věda lékařská nevynašla do:—udžádného prostředku,
který by tak rychle a jistě uzdravoval, jako ustanovil Pán
.ležíš, aby nemocné duše ozdravěly, jakmile hříšníci dostaví se
k soudní stolici zpovědní a zkroušeně hříchy své na sebe ža—
lují. Proto žádný kající hříšník, jenž řádně se vyzpovídal,
nemá příčiny znepokojovati se pro hříchy předešlého svého ži
vota, aneb snad malomyslnosti a zoufalství se oddávati. Všecky
hříchy i ty nejtěžší bývají svátostí tou smazány a moc, kterou
Pán Ježíš dal kněžím, není obmezena místem, časem, okol—
nostmi, ani způsobem, velikosti a počtem hříchů.

Hle, jak velikou je to útěchou hříšníkovi svátost tuto při—
javšímu! Odpuštěny jsou mu všecky nepravosti; odpuštěny a
zapomenuty na věky! Krví Kristovou očištěn jest ode všech
hříchů svých! Sv. zpověď byla mu zdrojem, v němž nemocná
duše jeho zase ozdravěla!

I ty, milý nemocný, již jsi umyt v této svátosti od svých
hříchů, proč tedy ještě vzpomínáš se zármutkem předešlých
svých poskvrn? Proč jsi stále smuten a zoufalý, maje pro zá—
sluhy Ježíše Krista hříchy odpuštěny? Věru více nežli pošeti—
lostí bylo by, kdyby někdo stále ještě plakal proto, že požár
zničil mu dům jeho, i když již štědrosti zeměpána nový a
krásnější dům mu jest postaven a všecka škoda nahrazena.
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Clověk takový by spíše jen toho měl dbáti, aby nově stavení,
důkaz to milosti vladařovy, opětně popelem nelehlo. »Jdi, od
pouštějí se tobě hříchově tvoji, ale nehřeš více!: To jsou slova
Ježíšova, s nimiž kajícího hříšníka po zpovědi propouští. Nikdy
neřekl Pán, že nás chce zatratiti, ale často pravil, že chce,
abychom spaseni byli. K čemu tedy malomyslnost a nepokoj'.J
Namítneš mi snad, milý nemocný: »Nemá-liž mi toho býti líto,
povážim-li, jak často a jak těžce jsem dobrotivěho Boha svěho
urážel?c Petr po celý čas žití svěho hřích svůj Oplakával.
Magdalěna a jiní kajícníci ustavičně konali pokání. DV.Alois,
ten nevinný anděl, nemohl na své nepatrně poklesky vzpome—
nouti, aby hořce nezaplakal, a já mám býti vesel a dobré
mysli, když jsem tolik, tak často, tak těžce hřešil? Věř, můj
milý, něco zcela jiněho jest: pro hříchy svě předešlě býti ma
lomyslným, důvěru v Boha ztráceti a nad svým spasením zou
fati. Musíš ovšem hříchů svých želeti, ale žal tvůj a lítost tvá
musí býti dětinná, plna důvěry, přinášející 'duši i mysli útěchu
a pokoj, jak vhodně dokládá sv. Augustin: »Kající lituj stále
hříchů svých, ale zároveň se raduj ze své lítosti;c nebot“ žádný
nemá větší příčiny k radosti nad toho, kdo na sobě pozoruje,
že mu hříchů'srdečně jest líto, ano jest to znamením, že mu
hříchově jsou odpuštění a on zase jest dítětem Božím. Petr,
Magdalena a j. plakali nepřetržitě, to jest pravda, ale míníš,
že to byly slze zármutku a malomyslnosti? »Ty slze byly
sladšími a příjemnějšími, nežli smích marněho světa,: praví
sv. Chrysostom, any to byly slze projevující horoucí lásku
k Bohu a vnitřní pokoj duše. Sv. Pavel, druhdy takě veliký
hříšník, o tom píše (II. Kor. 6, to.) takto: »Jako smutní, ale
vždycky se radujícíc Tím chtěl říci: Zdáme se býti truchlícími,
ale ve vnitru svěm radujeme se a veselíme se v Pánu!

Tak lituj i ty hříchů svých; tot dovoleno, ano velice zá
služno; ale zároveň raduj se v Pánu a doufej ve své Spasení;
kráčej zmužile, statně a vesele na započaté nyní cestě k ne
besům a odevzdej se důvěrně milosrdenství Božímu a naděje
tvá nebude zklamána.

Příklad.

Kněz Ambrož Cataneus vypravuje ve svém díle: »Věčně
zásady:, o jednom hříšníkovi toto: »VKastilii byl uvězněn muž
obviněný z nejhorších nepravostí; byl vůdcem a náčelníkem
loupežně roty, která páchala zločiny do nebe volající. Zločinec
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ten slýšel od duchovního v žaláři ho navštívivšího něco o du
chovních cvičeních sv. Ignáce; i zachtělo se mu jich. Hned
první rozjímání takový odpor proti němu samému v něm způ
sobilo, že zhroziv se předešlého života svého, pravou lítost po
cítil a oddav se úplně kajícnosti, v slzách hojných životní
zpověď vykonal. Umínil sobě, že neužije žádného prostředku,
abý trestům světské spravedlnosti ušel, dobře věda, že smrt
nejhorší zasluhuje. .-\však nebylo na tom dosti, že mu Bůh
popřál milost obrácení; ale Bůh ho užil jakožto nástroje k obrá
cení jiných duší. Ukončiv duchovní cvičení, nepřestal náš ka
jícník v žaláři se postiti a tělo své trýzniti, ano každého dne
kázával vězňům i žalářníkům s takovou horlivostíastakovým
výsledkem, že se vězení obrátilo v modlitebnu. Mnohé vzne
šené osobý navštívily žalář, abý vidělý toho pověstného, ale
nyní napraveného člověka., aby slýšelý tohoto nového Pavla ká
zati v žaláři a v okovech. Zkrátka, obrácení jeho bylo tak dů
kladné a stálé, že se soudcové rozhodli, darovati mu život a
ponechati ho k duchovnímu prospěchu vězňů v žaláři, ačkoliv
snažně žádal, aby veřejně byl odpraven. Konečně dán byl na
galeje, bý tamním _odsouzencům k duchovnímu užitku byl. Než
tam dlouho nevydržel, za několik dní uchvátila jej zimnice a
přivedla jej na pokraj hrobu. Na smrtelné posteli se ho ptali:
»Nestraší tebe hříchové tvoji předešlí, tak hrozní, tak četní?c
»Ani v tom nejmenším,c dal v odpověď, »vždyť jsem je složil
na svého Spasitelelc »Nečiní ďábel tobě nástrah ?: »Ovšem že,:
odvětil nemocný, »ale Bůh a Pán můj je při mně, sílí a ochra
ňuje mne a proto ničeho se nebojímh »Domníváš se,: tázali
se dále, »že jistě nebe dojdeš'?c »Bezpečně doufám a očekávám,
že v nebi Boha svého spatřím, vždyť i lotr nebe došel; & ten
kající lotr je mým přímluvníkem u Boha nejlepším, nebot“jsem
mu v nepravostech podoben.: A v takové duševní náladě umřel
v Pánu tiše tento dříve spusllý člověk, stav se z velkého hříš
níka velikým kajícníkem. A tak umřel jeden z největších zlo
činců, jakého kdý svět viděl, jako jeden z největších světců,
kteří celý život Bohu obětovali: v kajícnosti, s tváří veselou,
s mýslí pokojnou, pln lásky k Bohu a touhy po nebi.

II. Útěclia pro nemocného, jenž i po vykonané sv. zpovědi
vnitřní nepokoj pociťuje.

»Význal jsem se sice ze hříchů svých, jak jsem mohl, ale
přec jest srdce mé nepokojno; kdož ví, vykonal—lijsem sv.
zpověď správně, nechýbil-li jsem při zpýtování svědomí, při
vzbuzení lítostí a pravého předsevzetí; to a ono měl jsem snad
říci, _nebo lépe se vyjádřiti; kdož ví, býla-li zpověď má Bohu
milou ?e
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Milý nemocný, podobně jako ty byla i jedna klášternice
v srdci nepokojnou. [ stěžovala si Markétě Marií Alacoque, že
veliký vnitřní nepokoj ji trápí, neřekla však, že nepokoj ten
pochází ze strachu [řed nehodným sv. přijímáním. Po něko
lika dnech oslovila Markéta sestru tu takto: »Duch, který mého
ducha vede, nutí mne zjevíti vám, že strach a nepokoj váš
nelíbí se Pánu, který od vás více lásky a důvěry žádá; jme—
novitě nemáte se vyhýbati sv. přijímánííx Klášternice slovy těmi
udivena, rady poslechla — a strach i nepokoj zmizely.

[ tvůj strach by zmizel, milý nemocný, kdybys měl více
lásky a důvěry k Bohu. Jakou to máš představu o Bohu, 0 Je
žíši Kristu; což považuješ Otce svého, Vykupitele svého za
ukrutníka? On ustanovil sv. zpověď, aby ti ulehčil, proč ěiníš
sobě sám z ní břemeno tížící [tebe? Sněm Tridentský pro
hlásil, že zpověď není tryzní svědomí. Bůh není katanem, aby
ty, kteří mají úmysl věrně mu sloužiti, na skřipec natahoval.
Věz, že vykonal-lis upřímně a kajícně sv. zpověď, a byť by
se to i málo slovy bylo stalo, dosáhl jsi hříchů odpuštění,
milosti a přátelství liožího. Toť článek víry naší. Ustavičně vě
zeti v bázni a strachu, zdali svědomí dobře bylo zpytováno,
zdali lítost byla pravá, zd'ali zpověď byla platnou, zdali hříchy
došly odpuštění, jest věru nedůvěra k milosrdenství Božímu.

Nemyl se, milý nemocný, tato bázeň není ěasto nic ji
ného, leč ukrytá samoláska nechtící nic míti znepokojujícího
na duši, která by ráda po sv. zpovědi cítila klid a bezpečné
ujištění, že je v stavu milosti Boží a že tedy sv. zpověď platně
byla vykonána. Bůh dopouští, aby duše tvá trpěla, proto trp
odevzdaně. Bůh nechce, abys měl bezpečně jistoty, že jsi v stavu
posvěcující milosti. A že nikdy o stavu milosti nemůžeme se
ubezpečiti, je rovněž článek víry. Ani svatí a světice boží ne
měli na světě této jistoty, ba oni po ní ani netoužili, ale dů
věřovali Bohu a v důvěře tě nalézali pokoj vnitřní.

Ano, milý nemocný, od milosrdenství Božího musíme
spásu duše své očekávati a nesmíme tedy všecku důvěru na
své skutky dobre skládati. Učinil-lis všecko, sečjsi byl, pak oče
kávej všeho od milosrdenství Božího a jeho se drž. Kdo v Boha
důvěřoval, nikdy nebyl zahanben. Ostatně nediv se, máš-li svě
domí nepokojně. Podobně vedlo se i světcům. Slyš, co o tom
uěenec jeden píše: »Nepokoj svědomí může míti tři rozličné
příčiny: můžet od Boha pocházeti a to je zkouška, které se
musí každý podrobiti; nebo přichází od ďábla a to je pokušení,

\



proti němuž musíme bojovati; anebo má původ svůj v naší
bázlivé a trudné mysli, kterouž nutno všemožně zapuzovati.:
Takový duševní nepokoj může býti velice osudným, nebot
může zmásti a všecku odvahu i statečnost odejmouti tak, že
člověk ani k Bohu důvěry nemá a až k zoufalství dohnán bývá.
Proto praví sv. František Sáleský. »Buďte sice starostlivými,
chraňte se však vnitřního nepokoje, neboť není, co by více na
cestě k dokonalosti překáželo, nežli právě nepokoj tento!a
Abys k větší důvěře k Bohu byl povzbuzen a aby srdce tvé
chráněno bylo od nepokoje pocházejícího z úzkostlivého svě—
domí, užij svědomitě těchto dobrých rad:

1. Vyvol sobě zkušeného zpovědníka, svěř mu svůj vnitřní
stav a poslechni ho bezvýminečně, vida v osobě jeho samého
Krista. Hleď, Bůh chce lidi lidmi spravovati a tak vyvolené své
k_nejvyšší svatosti přivésti. Ku kněžím řekl: »Kdo vás slyší,
mne slyšílc Důvěřuj tedy slovu zpovědníkovu, na místě Bo
žím, poslechni ho a bud' ujištěn, že tebe bezpečnou cestou
k nebi povede. .len tak dojde srdce tvé pokoje. Všickni církevní
učitelové v tom se shodují, dokládá sv. Alfons Lig., že je nej
vzácnějším, ale také jedinkým prostředkem, aby úzkostlivé svě
domí se upokojilo: úplně svému zpovědníkovi se podrobiti,
slepě jej poslouchati a svých vlastních úsudků nedbati. Sv.
Filip Neri praví, že v záležitostech svědomí není nic nebezpeč
nějšího, než nechati se vlastními domněnkami ovládati. Člověk
úzkostlivý, neposlouchající svého zpovědníka je ztracen. Sv.
Jan z Kříže píše: »Nespokojiti se s tím, co zpovědník řekl,
jest pýcha a nedostatek víry.: A vším právem; nebot Kristus
Pán řekl: »Kdo vás slyší, mne slyší, kdo vámi pohrdá, mnou
pohrdá.< (|.uk. 1., 16.) Proto tentýž sv. Jan z Kříže, uvádí
dále Boha, an ke kajícníku takto mluví: »Nejsi—lizpovědníku
svému věrným, ani mně věrným nebudeš, neboť jsem řekl:
_Kdo vámi pohrdá, mnou pohrdáa Naopak, kdo zpovědníka
svého poslouchá, ten nemůže chybití. A podobně řekl sv. Filip
Neri svým kajícníkům: »Ti, kteří na cestě Boží pokračovati
chtějí, něchf se podrobí zkušenému zpovědníku, ve všem ho
poslouchajíce a pak ať jsou ujištění, že nebudou museti Bohu
počet klásti.c Kdo je slepým, tomu nezbývá, leč aby si vzal
dobrého vůdce, chce—li na dalekou cestu se vydati; rovněž
musí duše vetmách úzkostlivosti tápající nechati se vésti vůdcem,
kterého Bůh jí dal, a jej ve všem poslouchati. [ dbej napome—
nutí sv. Alfonse a podán bud' poslušně svému zpovědníkuavěz,
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že nechybíš. Tak činili i mnozí svatí. Sv. Kateřina Boloňská
trápena byla velikou úzkostlivostí, avšak přec ve všem řídila
se rozkazy svého zpovědníka. Mnohdy bála se přistoupiti k sv.
přijímání, přece však na pokynutí zpovědníkovo ihned přiklekla,
aby přijala chléb nebeský. Proto zjevil se jí jednou Pán Ježíš
a řekl jí, aby se radovala, že mu svou poslušností veliké po
těšení působí. Sv. Augustin dal příteli svemu Paulinovi tuto
radu: »Poraďse se svým zpovědníkem a piš mi, co ti Pán ústy

jeho zjevil.: Dle toho měl sv. Augustin zajisté, že bude—lisv.
Paulinus radu bráti s duchovním otcem, Bůh mu skrze sluhu
svého vůli svou zjeví. Ať je zpovědník tvůj učeným neb ne
učeným, svatým nebo hříšným, vždy je tvým představeným,
vždy nalézá se na místě Božím a proto poslechneš-li ho, ne—
můžeš blouditi'. »Kdyby se i duchovní rádce mýlil, duše, která
ho poslechne, nezbloudí, neboť ona se spravuje tím, koho jí
Bůh představeným ustanovil,a praví P. Alvarez. Nezbloudíš a
nezahyneš, učiníš-li, co ti zpovědník poručil; neboť, jak jiní
učitelové dotvrzují: »jest zpovědník vykladačem vůle Boží.:
Svatý Ignác z Loyoly byl na počátku svého obrácení úzkost—
livostí svědomí velice trápen. Ale poněvadž věrně svého
zpovědníka poslouchal, netoliko svě ůzkostlivosti zbaven byl,
ale stal se také výtečným vůdcem duší jiných. »Až tebe
jednou bude Pán Ježíš souditi,< praví sv. Alfons Liguori, na
tebe se tázati, jak jsi svého zpovědníka byl poslušen, pak od—
pověz: »Pane, vždy jsem svého duchovního vůdce poslouchal
jak to tvá vůle jest, a neboj se, že budeš zahanbenýc 'l'o po—
tvrzuje i sv. František Sáleský, uváděje pro úzkostlivé tato
tři pravidla: 1. Žádný dosud nebyl ztracen, kdo mile poslouchal;
2. máme býti spokojeni, řekne-li duchovní vůdce náš, že krá
číme cestou dobrou, aniž bychom pátrali, proč tomu tak je;
3. nejlépe jest kráčeti tmou a úzkostmi tohoto života slepě &
důvěřovati jedině v Božskou prozřetelnost.

Ano, milý nemocný, odevzdej se. jen vůdcovství svého
zpovědníka a on bezpečně tebe povede; neboť »poslušnost k zpo
vědníkovi je nejlepší cestou k nebi.—:'l'ak učí sv. otcově a učí—
telově církevní. Zpovědník na základě pravomoci biskupem mu
udělené zastupuje Boha a proto nemůžeš chybiti, poslech
neš—li ho.

2. Nestrachuj se pro nedostatky při zpytování svědomí.
Při zpovědi nejvíce záleží na pravé lítosti. Nedomnívej se proto,
že všechny hříchy i všední dopodrobna se musí pověděti, ano
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i okolnosti, které ani k tomu nenáležejí, vypočítati. Jenom
těžké, smrtelně hřichy jsme povinni ve zpovědi na sebe ža—
lovati; a poněvadž hříchově tito mocně svědomí znepokojují,
snadno se na ně upamatujeme, aniž bychom museli dlouho
vnitro své zkoumati. Jednoduchá a prostá zpověď upokojuje
svědomí, ale zpověď rozvláčná je mate. Pokoje žádoucího na
lezneme jen v pokorné lítosti nad hříchy svými a v zkrouše
nosti ducha. Množství slov ulehčuje jen paměti, ale duši nikoliv.
Nemocný nemůže mnohdy i při nejlepší vůli mnoho přemýšleti,
jsa bolestmi otupělý; síly duševní jsou u něho seslabeny, jak
by tedy mohlo se požadovati na něm podrobně a důkladně
zpytování svědomí! Sněm Tridentský výslovně dí: »Zpověď není
trýzní svědomíic Učinil-lis tedy, co ti možno bylo, pak od
poruč se úplně Bohu. Ostatně budiž k útěše tvé řečeno, žes
před zpytováním svědomí prosil Ducha sv. za osvícení. Řekl-lis
tedy ve zpovědi všecko, nač jsi se při zpytování svědomí
upamatoval, pak buď klidným; neboť jsi se zpovídal z toho,
co ti Duch sv. vnuknul a na tom dosti jest. Důvěřuj tedy
Duchu sv. a nechtěj více viděti, nežli co on tobě spatřiti dal.
Spokoj se stím, co tobě ukázal, a vyznej se z toho, co ti po—
znati popřál, a dobře jsi se zpovídal, kdyby to bylo bývalo i
málo jen hříchů.

3. Netrap se v příčině lítosti. Neříkej, kdo ví, byla-li
lítost má pravou; já nemohl plakati, necítil jsem žádné bolesti,
srdce mě bylo snad příliš při tom studené a lhostejné. Milý
nemocný, řekl jsem ti již, že největší péči svou vynaložiti
musíš na lítost, neboť ona jest nejpodstatnější částkou svátosti
pokání, ale nemysli, že k tomu je potřebí viditelně a nápadně
lítosti, jevící se slzami a vzdycháním. Takové lítosti nežádá na
tobě Bůh, takový žal není ani v tvé moci, ano taková lítost
může i velice klamati. Pravá lítost záleží ve vnitřní bolesti a
ošklivosti nad hříchy a v pravém předsevzetí za pomocí milosti
Boží všecko trpěti, ano i umříti, nežli se zase nějakého hříchu
dopustiti. Taková lítost postačí úplně k pokání. »Pravá lítost,c
píše Thauler, »jest nespokojenost a nelibost nad sebou, spojená
s opravdovým úmyslem už nehřešiti a sloučená s láskou k Bohu
jakož is pevnou důvěrou v jeho smilováníc. Zkoumej tedy
svou lítost a shledáš, že pravou byla. Co podobná lítost působí,
pověděno bude v knize: >Ozdoba nemocných: v [. rozmluvě.

4. Nermuť se pro pochybnou zpověď. Neříkej, to a ono
měl jsem jinak pověděti, () tom neb onom měl jsem se ještě
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:povědnlkovi zmíniti, atd. Střež se přílišné úzkostlivosti při
:povídání se! Slyšel jsi již, že k pokání dostačí, povíme-li na
sebe alespoň všecky hříchy smrtelné, na které jsme se při
zpytování svědomí upamatovali. A poněvadž jsi to vykonal,
při čemž i zpovědník ti pomáhal, proč se strachuješ? V zpo
vědi máme na sebe, píše jeden duchovní učitel, prostě žalovati
těžké hříchy své, aniž bychom se do výkladu okolností při
těžujících pouštěli. Thauler píše: »Pověděli—lijsme jak náleží
těžké hříchy ve sv. zpovědi, pak vše ostatní Bohu zanechejme
a snesme trpělivě výčitky svědomí, kdyby se snad dostavily,
až se Bohu zalíbí od nás je odejmouti a vnitřního pokoje nám
popřátilc — Řiď se milý nemocný, těmito radami a jistě ne—
chybíš! — _

5. Nebuď úzkostliv, že jsi se po zpovědi upamatoval na
některé hříchy, z kterých jsi se chtěl zpovídati, ale při zpo
vědi na ně zcela zapoměl. Když jsi obdržel rozhřešení, můžeš
ještě hříchů svých litovati, nesmíš však na mysli přemítati,
zdalis všecko pověděl. To je zbytečné hloubání, které jenom
mate. Připadne—li tobě ten nebo onen hřích, z kterého jsi se
vyznati opominul, nebuď nad tím znepokojen. Bůh zná srdce
tvé, ví, že jsi samochtě a dobrovolně ničeho nezatajil. Opominuté
tyto hříchy a byť by i smrtelnýmí byly, nečiní zpověď tvou
neplatnou, neboť všickni otcové církevní učí se sv. Tomášem,
že vynecháme-li po dobrém zpytování svědomí nějaký hřích
těžký ve zpovědi z pouhé zapoměnlivosti, rozhřešením kněž
ským nepřímo z něho rozhřešení býváme. .lsi-li přesvědčen, že
zapomenutý ten hřích smrtelným je, tedy při nejbližší sv. zpovědi
se z něho vyznej, aniž bys předešlou zpověď celou opakoval.
Obyčejny'ch malých chyb svých zbavíš se lítostí, modlitbou a
trpělivostí v nemoci, jakož i jinými skutky kajícími. Přísně
zavázán jsi zpovídati se jen ze hříchů těžkých, o nichž z dobrých
důvodů se domníváš, že smrtelnými jsou.

Ostatně k útěše tvé musím připomenouti, že nesmíš
zoufati, kdybys již více času neměl ze zapomenutého hříchu
se vyznati, nebot svátosti posledního pomazání byl jsi účasten.
Svátost ta však působí, jak jsi slyšel: »odpuštění hříchů
všedních a také těžkých, nemohl-li nemocný bez viny své prve
kněžského rozhřešení dojíti.: Tak to stojí v katechismu. K upo- 
kojení ještě většímu chci ti uvésti slova sv. Karla Bor.: »Účinek
svátosti posledního pomazání jest, že shlazuje ostatky hříchu,
jsouc d0plňkem svátosti pokání. Tyto ostatky hříchu jsou bud
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všední buď těžké, které zůstaly po sv. zpovědi; ano snadno se
státi může, že některý smrtelný hřích zůstává, poněvadž ten,
kdo jej spáchal o něm neví, anebo zůstává proto, že se z něho
už zpovídati nemůže; zde tedy svátost posledního pomazání
prOSpívá ku shlazení hříchu toho tak, že ten, kdo by proň
zatracen býti měl, spasen býti může—. Sv. apoštol Jakub vše
toto vyjadřuje slovy: »a jestliže jest ve hříších, budou mu od
puštčnyc. (5, 15.)

6. Nestrachuj se v příčině zadost_učinění. Duchovní jeden
učenec uvádí Pána Ježíše o této věci takto mluvícího: »(Jhtěje
za hříchy své zadostčiniti, řiď se radou touto: »Vše, co ze
svých sil činiti můžeš, čiň, ale ne v tom smyslu, jako bys
mohl sám ze sebe zadostčiniti, nebot k tomu jsou skutkové a
činy tvoje nedostatečnými, ale čiň všecko jen proto, abys se mně,
kterého jsi tolik urazil, zalíbil. Žádej mne -však, abych pro
zásluhy života a umučení svého zahladil hříchy tvé, Otci
svému nebeskému tak za tebe sám zadostčině. Tato pokora,
v které skutky své za nic, mé zásluhy však za vše pokládáš,
jest účinnější všech tvých skutků kajících, poněvadž jedinká
krůpěj krve mé cennější a vzácnější jest, nežli všecko zadost
činění celého světa:. Spoj tedy, milý nemocný, své bolesti,
útrapy a skutky kající se zásluhami Ježíše Krista a obětuj je na
odpuštění hříchů svých Otci nebeskému, jsa přesvědčen, že tak
spravedlnosti Božské nejlépe zadost učiníš.

7. NeOpakuj podruhé vykonanou již zpověď generální. Sv.
Alfons Liguori praví: »Není užitečno opětovati životní zpověď
těm, kdož byli již jednou tak učinili, a pak-li jim nějaké
pochybnosti napadnou a jistě nevědí, že by schválně nějaký
hřích byli zamlčeli a ani určitě posoudíti nemohou, byl-li to
hřích smrtelný, nejsou povinni ještě jednou se zpovídati.: Opě
továním životní zpovědi bys se jen zmátl.

8. Nebuď malomyslným, máš-li proti své vůli úzkostlivé
svědomí. Sv. František Sáleský pravil: »Bázeň, kterou svědomí
úzkostlivé u těch působí, kdož se vymkli z poddanství hříchu,
bezpečným je znamením budoucí čistoty svědomí-. Nebuď tedy
malomyslným, ale měj i tento vnitřní bol a kříž, který musíš
tak dlouho trpělivě nésti, až se Pánu zlíbí s tebe ho sejiuouti;

. i nes tedy kříž ten s pokorou a odevzdaností do vůle Boží.
Obětuj jej Bohu za pokání mnohých vin svých a častých
špatně vykonaných zpovědí. Pros zároveň Boha, aby nedopustil,
by pochybnosti a úzkosti ty k hříchu tebe svedly. Utec se



389

k Panně Marii, potěšení zarmoucených, a k_svým sv. patronům
a oni tobě jistě pomoc a potěchu vyprosí. Nepřipouštěj si
rmutných myšlenek, nevyhýbej se všemu styku s lidmi a ne—
uzavírej se v samotě. Užívej i hmotných prostředků, abys třeba
přirozené příčiny své úzkostlivosti, na př.: hustou krev, zka
žené šťávy z těla vypudil. Řiď se nařízením lékaře, abys nabyl
tělesného zdraví a tím aby i zdraví ducha ti navráceno bylo.
Cítíš-li však vzdor všem potřebným opatřením přece ještě
úzkost, bázeň, lítost a výčitky svědomí, nedávej jim sluchu;
přejdi lehce přes ně a hoď je jako kámen do moře, nevšímaje
si jich. »Úzkostlivé svědomí nemůže“ lépe vyléčeno býti, leč
když se jeho úzkostlivosti nedbác, praví Gerson. Kdyby ti ještě
úzkostlivé myšlenky napadaly, nedbej jich; nebo na takové mátohy
stále mysliti, pořád o nich mluviti je asi tolik,jako do vosího hnízda
píchalí. Znepokojená zvířátka ta na tebe vyrazí a žíhadly se
ti pomstí; i byla by pak hlava tvá rejdištěm trapných úzkostí.
Nejlépe učiníš, poslechneš-lí bezvýmínečně svého zpovědníka a
necháš-li 'se od něho vésti jako dítko poslušné a učelivé.
Vlastní zkušenost tvá ti dosvědčuje, že nemůžeš dosud sám na
sebe se spolehnouti, i dej se tedy jiným spravovati. »Budeš-li
ve všem zpovědníka poslušen, pak nepochybuj, že spasen a
svatým budeš,< dokládá sv. Alfons Liguori; pak nebude ti
zpověď pramenem nekonečných bolestí, útrap, nepokojů, zmatků
a pochybností, ale bude ti, čím již milionům lidí byla: pra
menem blaženého pokoje srdce.

Příklad.

Biskup de Cheverus zastavil se na cestě své z Bostonu
v rodišti svém Mayennu. V městě tom žil znamenitý lékař,
muž to ode všech vážený, který však svých náboženských po
vinností neplnil. V tu dobu upadl do nebezpečné nemoci a
nikdo se neodvážil připomenouti mu, by si zavolal kněze. Ko
nečně byl řečený biskup upozorněn na něho a předložena mu
žádost, by nemocného ač jemu neznámého navštívil, Návštěva
ta že zajisté lékaře toho potěší a k tomu přivede, aby se dal
zaopatřiti. Biskup bez prodlení se odebral k nemocnému a
mluvil s ním tak laskavě, že nemocný ho žádal, aby ihned
zpověď jeho vyslyšel, a přijal pak sv. svátosti umírajících's ve—
likou nábožností. .lak blaživá je útěcha, které skytá naše sv.
náboženství tomu, kdo se chystá všecko zde opustiti! Nemocný,
který prve byl smutný a nepokojný, nyní se uklidnil a byl
vesel, do posledního pak vzdechnutí nepřestal velebiti dobrotu
Božskou, že mu seslala anděla, jenž mu brány nebes otevřel.



lll. Útěcha pro nemocného, jenž se domnívá, že pro své
každodenní poklesky a vady beze vší zásluhy trpí, a nad

tím se rmoutí.

»Nemám žádných zásluh ze svých bolestí, neboť dopOuštím
se ještě nyní po sv. zpovědi mnohých hříchů. .lak netrpělivým
jsem každodenně, jak malomyslným, roztržitým a nepozorným
při modlitbě, jak mrzut, nevěren svým slibům, zkrátka, jsem
pln duchovní bídy. Jak jsem nevděčným za všecky milosti,
kterými mne Bůh až dosud obsypával! Nemám-liž se tedy
strachovati, že Bůh rozmrzen mým zprotivováním se zcela se
ode mne odvrátí a mne věčně zavrhne?c

Milý můj nemocný! Máš věru nad svou bídou duchovní
vzdychati, ale střež se přílišné bázně a úzkostí. Tím bys Boha
více urazil, nežli zneužitím jeho milostí; tím bys se d0pustil
větších hříchů, nežli jsou ty, nad nimiž nářek vedeš; nesmírným
nepokojem nad svými každodenními poklesky bys sobě velice
škodil. Poslyš, co duchovní spisovatelé o tom „předmětu praví:
»Opětované poklesky tvě nesmějí tebe znepokojovati. Usta
vičně naříkání a nelepšení se zlu tomuto neodpomáhá, nýbrž
jest jedem zlo to zhoršujícím, nebot podáme-li se nepokoji
nad tím, že do chyb svých znovu padáme, obrazotvornost naše
se rozpaluje, tělo se oslabuje, vůle ochabuje a stáváme se bá
zlivýuií, nerozhodnými a neschopnými udělovaná nám na
pomenutí přijmouti, jakož i vnuknutí l)ucha sv. užític Tím se
stává, že člověk víc a více v malomyslnost a zármutek upadá,
důvěru v Boha ztrácí, že se mu i modlitba zhnusí a on se ko
nečně domnívá, že není možno, aby chyby své napravil a
v dobrém prOSpíval. Takové a podobně domněnky zastrašují
duši tak, že se nechce více odvážiti před Boha předstoupiti,
aneb že se k tomu odhodlá jen s velkou bázní, třesením a
nedůvěrou.

Abys tedy, milý nemocný, bázlivou duši svou před pří
lišnou úzkostlivostí a zmatkem plným úzkosti a zármutku
ochránil, řiď se těmito pravidly:

a) Nermuť se nad potřebu pro své každodenní poklesky
a nedostatky. Sv. otcové. v této příčině k tobě“ volají: »Myslíš,
žes již andělem aneb že se nalezáš již na místě, kde hřešeno
více býti nemůže? Ubohý, slabý člověk jsi a dosud putuješ na
zemi, poznej tedy sama sebe v pokoře!c ! nejspravedlivější a
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nejvěrnější služebníci a služebnice Boží nemohli se chlubiti, že
by všech chyb a poklesků prosti byli: »Díme-li, že hříchů ne
máme, sami se svádíme a pravdy není v nás,: dí sv. Jan
(1. 1, 8.) k čemu sv. Jakub dokládá: »Ve mnohém zajisté kle—
sáme všickni,c (Jak. 3, 2.) 'l'edy všickni, jak tu jsme, v mnohém
chybujeme. Tak doznávají sv. apoštolové, Duchem sv. naplnění,
milostí Boží ozbrojeni: »Sedmkrát denně padne_Spravedlivý,c
stojí v knize Přísloví (24, IS.) a ty si troufáš tak daleko
dospěti, aby ani nejmenší chyby na tobě shledáno nebylo?
»Nejsou-li ani nejdokonalejší lidé,—<píše jeden učitel církevní,
»v tomto bídném životě bez poklesků, není divu, že i ty proti
vůli své do mnohých chyb padáš a se sv. Pavlem vyznati
musíš: »Chtění přidrží se mne, ale činění dobrého nenalezám.c
(Řím. 7, 18.) t. j. mám sice vůli dobrou svatě živu býti, ale
nemohu toho dokázati tak, jak bych chtěl. Netoliko lidem do
konalým, ale všem lidem dobré vůle bylo narození Páně zvě
stováno slovy: »Sláva Bohu na výsostech a na zemi pokoj
lidem dobré vůlec. (Luk. 2, M.) Radostnou tuto zvěst ozna
mující andělé nepravili: »Pokoj lidem dokonalým; ačkoliv
těmto v první řadě zvěstování to platilo, ale zpívali: »Pokoj
lidem dobré vůle.:

Proto vším právem uvádí bl. 'l'omáš Kempenský Pána
k tobě, nemocný můj, takto mluvícího: Vypud' truchlivost pro
takové příhody ze srdce a jestli se tě dotkly, však necht tebe
neporážejí, ani dlouho nezaneprázdňují . . . Člověk jsi a ne
Bůh; tělo jsi, ne anděl. Kterak bys ty mohl vždycky na témž
stupni ctnosti trvati, když toho nedovedli ani andělé v nebi
ani první člověk v ráji? .láť jsem, který pozvedám mysl těch,
kteří sklíčeni jsou a kterýž povznáším k božství svému ty, kteří
uznávají slabost svou. (Násl. Kr. K. Ill. 57.) Blaze tobě, po
znáš-li svou nedostatečnost a bídu, neboť pak každodenní tvé
poklesky sloužiti ti budou k větší dokonalosti a veliký tak
z nich míti budeš užitek. Sv. František Sales. praví, že nedo—
konalosti naše jsou špatnými stromy, kterých sice nemilujeme,
ale strpěti musíme, poněvadž mohou ještě dobrého ovoce plo
díti. A jaké to ovoce? Drahocenné poznání sama sebe, hluboký
cit, že Božské milosti na nejvýše jsmc potřební; řídká ctnost
pokory, totiž pokory srdce založené na zkušenosti vlastní a nás
stále na odvislost naši od Boha, na naší nicotu a nedosta
tečnost v dobrém upomínající. Hle, můj nemocný, právě mysl
podobná činí tebe Bohu milým a aby mysli té došel, dopouští
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Bůh na tebe chyby a poklesky. Musíš ovšem litovati chyb a
poklesků těch, ale učiň z nich pro sebe prospěch. Pokoř se
před Bohem, uzn'ávej slabost a nedostatečnost svou a skládej
všecku důvěru svou v Boha. A zachováš-li se tak, hříchové
tvoji sloužiti ti budou k zvýšení svatosti, jak to životopisy
mnohých vyvolených dosvědčují. Zbaví tebe tajné pýchy, ško
dlivé samolásky a klamné sebedůvěry. A pak může se o nich
říci, co církev sv. pěje o hříchu Adamově: »O, šťastná vinaíc
Hříchů tvých samých dlužno ovšem želeti, ale pro dobré,
které s milostí Boží na tobě vykonaly, mohou vším právem
štastnými a spasitelnými nazváni býti.

b) Klesl-li jsi, povstaň a důvěřuj v dobrotu a lásku Boží.
»Sedmkrát denně padá spravedlivý — a povstává,< dí písmo
sv. A byt bys denně stokrát klesl, musíš, jak dokládá sv. Fran
tišek Sales, stokrát z pádů těch povstati. »Střež se,: píše
světec ten, »abys po pádu nebyl netrpělivým, ale napomeň
duši svou toutéž láskou, jakou bys kleslého přítele napomínal:
Neztrácejme mysli, duše má, klesli jsme, musíme tedy povstali,
Bůh nám pomůželc »Nedomnívej se,c praví sv. Alfons, »že se
Bůh na tebe pro každou chybičku hněvá., miluješ-li ho z plna
srdce.: Odvrz tedy od sebe malomyslnost a bázeň, jako by ti
Bůh odpustiti nechtěl. Žel upřímně hříchů svých'a zmužile dále
se beř cestou, jako bys nebyl ani poklesl. A kdybys byl ti
síckrát poklesl, —čehož Bůhodvratl—tisíckráts tím většídůvěrou
k Bohu se navrat; vrz se mu při posledním jako při prvním
pádu v náruč otcovskou a slib mu, že se už nechceš od něho
odloučiti. Takovou představou o jeho dobrotě velice ho uctíš
amilost jeho oslaviš, dávaje přednost síle její před slabostí; tim
ohrátiš jed v lék, užívaje jeho k svému ozdravění; snad po
pádu v dokonalosti křesťanské výše postoupíš, nežli jsi stál
před nímc. Tak píše jeden duchovní učitel.

Poznáváš již, milý nemocný, jak Bůh, vzdor mnohým
tvým křehkostem a nedostatkům tebe jest pamětliv a tobě
lásky své neodnímá, jak se bludně domníváš, ale tím úžeji
tebe k sobě víže. Jen tomu pevně věř, každodenními poklesky,
nejsou—li to hříchy smrtelné, neuhasíná v tobě světlo Ducha
sv. a milost Boží ze srdce tvého nemizí, nebot kdyby tomu
bylo tak, pak by nebylo na světě ani jediného spravedlivého,
poněvadž pismo sv. učí, že není člověka, který by nehřešil a
který by se denně nemusel modlili: »Odpust nám naše vinyc.
Sv. Alfons dokládá: »Duše bohabojná a uevědoucí s jistotou,
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že by se dopustila hříchu smrtelného, může býti jista, že je
v stavu posvěcující milosti Boží, ano nemožnou věcí jest, aby
v dobrém upevněná duše proti Bohu se prohřešila,aniž by toho
dokonale byla poznala.

7. toho všeho můžeš, milý nemocný. nabýti přesvědčení,
že vzdor svým mnohým pokleskům v stavu milosti Boží po
svěcující trváš. A tu již dobře víš, že všecko, co v stavu tom
dobrého činíme neb zlého trpíme pro Boha, k zásluze pro
věčnost nám slouží. Jenom smrtelný hřích zbavuje nás zásluhy
té. Aby však nějaký skutek byl hříchem těžkým smrtelným,
k tomu vyžaduje se plné poznání a dokonalé svolení, vyžaduje
se vůle rozhodná, totiž učiniti něco, čím se Bůh těžce uráží.
Sv. Tomáš Aq. učí, že těžký nějaký hřích může býti pouze
všedním pro nedokonalost skutku spáchaného v přenáhlení a
ne s rozvahou. Ale i tenkrát, když člověk těžce hřeší,neodnímá
mu Bůh úplně milosti své, nechávaje mu milost modlitby,
kterou může ostatních ku spasení potřebných milostí dosíci.
Chyby tedy spáchané ne s rozvahou a s nedokonalým úmyslem,
ale v ukvapenosti, nepozornosti, lidské křehkosti, neodnímají
tobě milosti posvěcující., nezbavují utrpení tvého všech zásluh.
Neříkej tedy, utrpení mé nic mi neprospívá, neboť trpím 3 ve—
likým odporem. Příklad trpícího Ježíše učí tebe, že odpor,
bázeň, přirozený pocit při utrpení trpělivosti neumenšu je, zásluh
neodnímá, jsme—lijen u vnitru svém Bohu zcela oddáni. Útěcha,
jakéž se často slabým duším v křížích a protivenstvích dostává,
k tomu směřuje, aby ti, kteří teprvé Bohu sloužiti počali, tíhou
utrpení od služby té odstrašeni nebyli. Bývá to obyčejně od
měnou první naší horlivosti. Jsme-li však v službě té již otu
ženi, pak Bůh duši útěchu odnímá a těžký kříž na ni klade.
Ovšem přirozenost lidská se proti tomu vzpírá; člověk úpí a
vzdychá, domnívaje se, že pod břemenem tím zahyne. A tu
stává se, že ubohému těžce zkoušenému tu neb onde nějaké
nepředložené slůvko vyklouzne, že neschopným jest modliti se
nábožně atd., ale všecky tyto nedokonalosti neumenšují jeho
zásluh, podrobí-li se ve své bídě a ve svém utrpení úplně
vůli Boží.

c) Budoucně buď opatrnějším a bdělejším, vystřihaje se
i malých poklesků a chyb. Mnohého boje _a sebepřemahání
potřebí jest, chceme-li imalých chyb se vystříhati, nebot poku
šení bývá často velké a prudké a síla naše mnohdy nedostatečná.
Avšak sladký pokoj svědomí, zdokonalení ve ctnosti, rozmno
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žení milosti Boží ] zásluh pro nebe, tichá smrt, naděje na
blaženou věčnost, čehož všeho čisté srdce očekávali může,
nejsou nikdy věcmi příliš drahy'mi. Rozmnož tedy píli svou,
zostři bdělost svou, abys se ani malych hříchů nedopouštěl.
Bylo by zajisté-velikým nerozumem, kdyby se někdo proto
chtěl poraniti, že ví, že na ránu tu nezemře, ale že sezní vy
hojí. Nebylo-li by veliky'm nevděkem k Bohu, kdybychom ho
chtěli znova p'roto urážeti, že nám předešly'ch hříchů prominul?
A nejsme—liž povinni, abychom Spáchané zlo dle sil svych na
pravili? Zdali bychom tedy do nových hříchů, horších nežli
první byly, neklesli, nejsouce opatrny'mi? Nemáme-liž pokra
čovati a prOSpívati v dokonalosti křesťanské? Či nejsme tím
povinni Bohu, kterého jsme dřívějšími poklesky svymi uráželi?
Vystříhej se tedy dle možnosti i nepatrných poklesků, aneb
starej se alespoň o to, aby v srdci tvém se nenashromaždily a
a zvykem se ti nestaly.

d) Přičiň se, abys každodenní chyby své každodenními
oběťmi napravoval. Jak dobrotiv je Otec nebesky'! Denně. do
pouštíme se chyb a hříchů a denně uděluje nám velikou
milost, že mu můžeme na odpuštění hříchů našich oběť při
nésti. Tážeš se snad, kterak by ti to možná bylo? Učeny' .lan
'l'hauler na otázku tu odpovídá: Každodenní hříchy, ovšem
všední, odčiniti můžeme lítostí, modlitbou Páně, pokleknutím,
pokrOpením se svěcenou vodou a mnohým jiným způsobem.
Komu se však lítosti nedostává., ten nechť nedostatku loho
želí, neboť i to je lítostí, bolí-li někoho, že lítosti nemá. OI)
Zvláště pak má se každý nemocny' přičiniti, aby Bohu denně
trojí oběť přinesl a to: oběť lítosti, oběť modlitby a oběť lásky.
Oběť lítosti, t. j. každodenně máš, poklesl—lijsi, před Bohem
se pokořiti a pravou lítost vzbuditi. Spravuj se tedy tímto
pravidlem, praví církevní jeden spisovatel, a d0pustil-li jsi se
nějakého poklesku, třeba sebe hrubšího, nenech se unésti roz
hořčeností a nevůlí sám nad sebou, ale pln pravého želu a
upřímné lítosti vrať se k Bohu a rci mu: Pane a Bože můj!
učinil jsem, co duše slabá, takovy' hříšník, jako jsem já, učiniti
snadno může ; co můžeš také ode mne očekávati jiného, než chyby
a hříchy horší ještě tohoto? Byl bych tebe zajisté ještě hůře
urazil, kdyby mne dobrota tvá nebyla sílila a toho uchránila.
Smiluj se nade mnou a dej mi sílu, abych tebe již neurážel,
a aby mne nic na světě od tebe neodloučilo; chci tebe milo—
vati & tobě s větší věrností nežli kdy před tím sloužiti.
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Přinášej dále Bohu denně oběť modlitby. Nemocný nemůže
se sice mnoho modliti, ale přece může se denně a to zajisté
i vícekráte pomodliti: »Otče nášx. Sv. Augustin učí výslovně,
že touto modlitbou hříchy všední se zhlazují. Píšef : »Za každo
denní nepatrné a všední hříchy, bez nichž života pozemského
není, činí zadost každodenní modlitba věřících, neboť moci
říci: »Otče náš, jenž jsi na nebesíchc, mohou jen ti, kteří se
Otci tomu z vody a z Ducha sv. znovuzrodili; modlitba tato
zhlazuje všední, malé hříchy naše.: Pravíme-li v modlitbě té
dale: »Odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim.
vinníkůmc, uznávám, že máme na sobě, co by se nám mělo
odpustiti, a pokořujíce se tak, nepřestáváme každodenně sc
káti.: Tento výrok sv. Augustina Opakovala doslovně synoda
v 'l'oledo a učinila jej svým usnesením. Jaka tedy útěcha pro
tebe, nemocný, že máš takový prostředek, kterým všední hříchy
své smazati můžeš z duše své!

Přinášej konečně Bohu oběť lásky. Ubětuj každodenně Bohu
všecko své počínání a konání jakož i všecko své vnitřní i ze—
vnějši utrpení! Věnuj se mu celý! A aby oběť tato na ceně
získala, spoj ji se zásluhami Ježíše Krista.

Jsi—li tedy člověkem dobré vůle, t. j. chceš-li se podle
vůle Boží ve vší ctnosti, svatosti a dokonalosti Bohu svému
zalíbiti, můžeš skrze Ježíše Krista vší spravedlnosti, dokonalosti
a svatosti dosíci; o tom není pochybnosti žádné. Obětuj tedy
se srdcem nábožným Bohu Otci jeho mileného Syna, Ježíše
Krista. Za ztracený čas dětství svého obětuj mu sv. dětství
Ježíšovo. Za všecky své nedokonalosti obětuj inu nejsvětější
život Kristův. l)rahý nemocný! Tato obět je nejlepší náhradou
za tvé každodenní poklesky. \

Příklad.
Když jednou sv. Mathilda nábožně rozjímala o nespra

vedlivém odsouzení Pána Ježíše k smrti kříže, zjevil se jí Pan
Ježíš řka jí: »Pujď se mnou k soudulc Vzav pak ji, představil
ji svému Otci nebeskému. Tu uslyšela z úst svatých andělů
žaloby na sebe, kterak že leniva byla v lásce k Bohu, že ne
kráčela vždy ve světle pravdy, že mívala často zbytečné my—
šlenky . . . Mathilda se ulekla, ale Pán Ježíš obrátiv se k Otci
svému řekl: »Všecky tyto žaloby já zodpovím za ni. Na to
vzala si Mathilda odvahu a obětovala Ježíše Otci nebeskému
v náhradu za chyby své a Bůh Otec přijav mile tuto oběť,
všecko jí odpustil.



Obětuj i ty, milý nemocný, často Pána Ježíše Otci ne
beskému za své hříchy a všecko bude tobě prominuto a od
puštěno.

lV. Útěcha pro nemocného při častém a těžkém pokušení.

»Ach, skoro každodenně bývám vydán častému a těž
kému pokušení. Brzo pokoušen bývám u věcech víry, brzo zase
hrne se na mne pokušení, abych hřešil proti lásce, trpělivosti,
čistotě, atd., tak že často nevím, co si mám počíti. Jsem celý'
malomyslný, poněvadž nemohu pokaždé pokušením těm dosta—
tečně odolati. Proto bojím se, že v takovém dlouhém a krutém
boji podlehnu a vzdor všemu svému namáhání v pokušení tom
zahynu. Ach, kdo ví, zda—lijsem již k pokušení nepřivolil a
Boha svého neurazil?c

Patř, milý nemocný, na všecka pokušení svá v pravém
světle, uznej je za kříž, Bohem na tebe seslaný, nes jej trpě
livě a všecka tvá malomyslnost brzy zmizí. Aby tobě nesení
kříže toho usnadněno a tíž jeho ulehčena byla, uvažuj dobře
tyto útěchy plné pravdy a rady:

a) Pokušení jsou duši Boha milující užitečná. Zbožná
duše skoro ustavičně těžkými pokušeními navštěvovaná, tázala
se jednou moudrého a zkušeného kněze: »Proč asi dopouští
Bůh, abych stále pokoušena byla ?: Sluha Páně ji těšil, pouka
zuje při tom na milosrdenství Boží, které z pokušení chce náš
prospěch. Předně slouží pokušení, jak praví sv. Jeroným, k zkou
šení našemu. V časech pokojných nemůžeme býti jisti, zdali se
věrnost naše Bohu z pravé ctnosti prýští. Kdo však v pokušení
neklesne, dokazuje zřejmě, že Bohu věren jest a ho miluje.
2. Pokušení jsou, dle sv. Bernarda, spasitelná, poněvadž jimi
docházíme ctnosti a pokory. Pokora však jest ctností velice
potřebnou, vymáhající nám velikých milostí. Kdo každého oka
mžiku, jako sv. Pavel, se obává, aby neklesl, ten cítí svou sla
bost a nicotu a uznává, jak velice pomoci Boží jest potřeben,
proto neustává k Bohu útočiště bráti. 3. Pokušení jsou uži
tečná, poněvadž nás očistují od chyb a nedokonalostí, jak
dobře nábožný Gerson připomíná. .Je-li moře bouří rozryto,
pak vyvrhuje na břeh všecky nečisté věci, které dříve přijalo.
Podobně děje se v pokušení;' člověk jenž v pokušení obstál,
bývá pak čist od chyb a poklesků, které ho dříve poskvrňovaly,
a odbývá si zároveň tresty zasloužené jako v očistci. 4. Poku
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šení slouží k našemu posilnění,c praví opat Nilus. »Čím prud
čeji strom větrem zmítán bývá, tím pevněji se v zemi zako
řeňujem Sv. apoštol Pavel třikrát snažně prosil Pána, aby od—
stoupil od něho anděl satanův, který ho zášíjkoval, ale Pán
mu řekl: »Moc v nemoci se dokonává.: (2. Kor. 13, Q.) 5. Po
kušení rozmnožují, přemáhá-li je člověk, zásluhy jeho a činí
ho hodným koruny slávy, dí sv. Řehoř, nebot pokušení pobá
dají k mnohým 'bohumilým ctnostem. Těmito slovy byla ta
duše zbožná tak o prospěšnosti pokušení přesvědčena, že od té
doby Boha ne za odvrácení pokušení, ale za sllu k přemáhání
jich úpěnlivě prosila.

Vidíš tedy, milý nemocný, že duši tvé velice prospívá,
je—lipokušena. Ovšem tato pokušení jsou ti pramenem utrpení
a bolů, ale ona jsou také příležitostí a zdrojem mnohých zá
sluh. Má-li země dobrého ovoce vydati, :musí dobře býti vzdě
lána a musí snésti všecku krutost zimy. Podobně musí i duše
tvá pokušenim mnohým jako prst pluhem býti vzdělána, aby
v dokonalosti prospívala. A jako se pole pluhem a branami od
plevele čistí a zůrodňuje, tak také častým a prudkým pokuše
ním ctnost tvá se očistuje a zároveň rozmnožuje. Proto je to
jen důkazem lásky Boží k nám, bývá-li srdce naše pokušenim
pěstováno. Proto dobře píše sv. Pavel: »Nebo koho Pán mi—
luje, toho tresce.< (Žid. 12, 6.) Proto také shledáváme, že právě
ty nejsvětější duše nejvíce a nejtíže bývaly pokoušeny. Již
v Starém zákoně zkoušen byl nábožný Tobiáš; nebot zajisté
nestalo se náhodou, že oslepl. Písmo sv. o tom dí: »Toto po
kušení proto dopustil Pán, aby potomkům dán byl příklad tr—
pělivosti jeho, jako isvatého Joba.: (Tob. 2, 12.) VNovém pak
zákoně sám Pán Ježíš trojímu pokušení na poušti byl podroben.

Nebyl—liž těžce p'okoušen sv. Pavel, sv. Antonín, sv. Fran—
tišek Sales. a jiní svatí? A někdy pokušení trvalo drahný čas.
Tak byla sv. kajícnice Marie egyptská 17 let, sv. Terezie 18,
sv. Hugo 40 let pokoušen. Ano, jsou duše, jejichž celý život
není ničím leč ustavičným bojem proti pokušení. Měl by tedy
Bůh s tebou činiti výjimku? Poslyš, co Duch sv. praví: »Synu,
přistoupě k službě Boží, stůj v spravedlnosti a v bázni, připrav
duši svou k pokušení.: (Sir. 2, l.) Či chceš již nyní, sotva žes
k Bohu svému se obrátil, všeho pokušení býti prost a jen po
těšení od Boha docházeti, čeho se sotva svatým po mnohých
pracích a slzách dostalo? Jak jinak otom smýšleli svatí!
Přesvědčeni jsouce o užitečnosti pokušení, nežádali sobě býti
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od nich osvobozeni, ale přáli si, aby hojně jimi byli navštěvo
váni. Když si jednou sv. Dorotheus mistru svému stěžoval, že
mnoho bývá pokoušen, měl tento s ním ůtrpnost a byl ochoten
Boha prositi, aby ho pokušení zbavil. Dorotheus však odvětil:
»Nc lak, můj otče'. Vyžádejte mi raději od Boha trpělivosti a
milosti, abych v boji tom strašněm vždy byl vítězem; vždyť
poznávám, že jsou mi pokušení velmi užitečná, nebot mne
k tomu pohánějí, bych na modlitbách k Bohu bral útočiště a
v umrtvování sebe sama se cvičil..

Zkouší-li také tebe, milý nemocný, Bůh často a těžce,
vzpomeň si, že zkoušky ty jsou pro tebe velice užitečné, a
proto nežádej Boha za osvobození od nich, nýbrž spíše pros
za sílu, bys je přemohl.

b) Pokušení není ještě hříchem. Proto se příliš neslrachuj,
přicházejí-li často a prudce. K hříchu vyžaduje se úplně vč
domí a dobrovolné svolení. Pokušení a lákání k zlému, nedo—
volené představy, nemohou tobě, nesvolíš-li k nim, škoditi, ale
naopak, odpíráš-li jim a přemáháš-li je, slouží ti k zásluze,
kterou ti Bůh odmění. Poslyšme o tom výroky některých osví
cených duší: »Mnozí činí sobě pro zlé myšlenky, kterými bý—
vají sužováni, přílišné výčitky a sami sebe bez příčiny znepoko
jují, neboť jisto jest, že zlá myšlenka není ještě hříchem, ale
zalíbení ve zlé myšlence a svolení k ní teprve jest hříchem.
A byť by pokušení sebe větší bylo, přec duši neposkvrí'íuje,
jestliže jeho od sebe zaháníme.c Proto právem praví sv. Fran
tišek Sáleský, že nemáme býti úzkostlivými pro každodenní
pokušení k netrpělivosti, zlosti, závistí, lži, malomyslnosti atd.
Ovšem musíme připraveni býti na každodenní boj s pokušením
tím, ale musíme také při tom všecku bázeň ze srdce svého
vyhostití. »Nejlepším prostředkem proti těmto pokušením,
kterých se nemůžeme rovněž tak jako obtížných much zbaviti,c
praví ten světec dále,. cjest, nebýti pro ně příliš úzkostlivým.
Ač jsou nám velice obtížnými, přec nám ani v tom nejmenším

nemohou uškoditi, máme-li pevný úmysl Bohu sloužitim
Opovrhuj tedy tímto útokem nepřítele a nevěnuj mu po—

zornosti větší, nežli mouchám, které _okolo tebe lítají a bzučí.
Pakli prudčeji od něho napadán býváš, pak braň se užívaje
zbraně, o níž v knize: »Škola pro nemocnéc, byla řeč a o níž
ještě dále krátce se _zmíníme.

e) Pokušení nepřesahují nikdy našich sil. 'l'o potvrzuje
sv. Pavel, an píše: »Věrnýť jest Bůh, kterýž ned0pustí vás po—



399

koušeti nad to, což můžete snésti, ale učiní s pokušením také
prospěch, abyste mohli snéstí.< (I. Kor. 10. iii.) Bůh velmi
dobře ví, jak daleko síla lidská stačí, a proto umirňuje poku
šení, aby síly tvé nepřesahovalo. Bůh počíná si při tom tak
jako matka, která v zimě dítě své ku kamnům sází. Ona stále
drží ruku svou mezi dítětem a kamny, aby se dítě nespálilo.
Podobně chrání nás Bůh rukou svou v pokušeních, podporuje
slabost naší svou milostí, kterou i to největší pokušení přemoci
můžeme.

Proč bys tedy, mily nemocný, bázliv byl, přikvačí-li na
tebe pokušení? Drž se mocně ruky Boží, jako“ se dítko na
cestě kluzké drží ruky svého otce; Bůh tebe povede a nedo
pustí, abys klesl, leč 'bys svévolně tomu chtěl. Když sv. Pavel
zle byl pokoušen, prosil Boha, aby ho pokušení minulo, ale
dostal v odpověd: »Ilosti máš na milosti mě: nebo moc v ne
moci se dokonává.c (ll. lx'or. 12, €).) 'l'y mi snad namítneš:
Ale apoštol Pavel byl svatým. Sv. Augustin za mne tobě od
povídá: »Co myslíš? Kterak přemáhali svatí pokušení? Svou-li
moci nebo pomocí milosti Boží? Svatí důvěru svou v Boha
kladli a vítězili; proto dokládá tento veliky učitel církevní:
»Na Boha se zcela spolóhej a nic se neboj; ont' v boji tebe
neopustí & ty v něm nepodlehnešla

d) Pokušení musí se srdnatě a vhodným způsobem po—
tlačovati a pí'emáhati. Pokušení není ničím jiným leč vnitřní
nebo vnější lákání ku hříchu, které. pocházeti může z dopuštění
Božího, bud' od našeho těla, bud od zlého světa, bud' od ďábla.
Samo na sobě, jak již nahoře praveho, není hříchem, byl i sebe
pruděím bylo a sebe déle trvalo, ale přece vede ke hříchu;
proto musí býti potlačováno. Ty se snad tážeš: »Jak a kterak
mám si při tom počínati? Řid' se těmito vhodny'mi pravidly:

I. (ldpírej pokušením hned na počátku, jakmile se do
staví. To!!jest tím nejsnadnějšim a nejjistějšim prostředkem
se pokušení zbaviti. Dokud plevel v zárodku, snadno dá se
vymítiti. Pod popelem doutnající oheň musíme záhy udusiti;
padne-li ti žhavy' uhel na ruku, ruče jej odhazuješ. Čin po—
dobně s pokušením! »Odpírejte ďáblu, i utečeť od váslc pravi
písmo sv. (Jak. 4, 7.) Kdo pokušením hned z počátku odpírá,
ten nad nimi jistě zvítězí. Pravdivá zajisté jsou slova sv. Jero—
ny'ma: »Pokušení budou tobě s užitkem, budeš-li jim hned
s počátku odpírati a vezmeš-li při tom útočiště k Bohu. Kdo
pokušení hned při vzniku jeho nepřemáhá, ten již z polovice,
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ne—li zcela je přemožen. Je to s pokušením jako s jiskrou.
Padne-li tato na oděv, velmi snadno lze ji udusiti a tak se
neštěstí odvrátí; ale jak rychle“ vzmáhá se v oheň a účinek
jeho pak bývá strašný, pakli se hned jiskra neuhasilam

2. Odvrat myšlenky své od pokušení. l.)louhé v něm pi'e—
mýšlení nikdy věc nezlepší. Čím déle se při ponoukání po—
dobném zdržuješ, tím více obrazotvornost tvou zaujme a tím
nesnadněji je zapudíš. Nech tedy pokušení minouti, aniž bys
se jím znepokojoval nebo dlouho zabýval. Klepá-li někdo
častěji na dvéře a nedostává—li žádné odpovědi, rozmrzen ne—
chává klepání a dále se ubírá. Abys tedy pokušení a lákání
k hříchu rychle se zbyl, mysli honem na něco jiného, k. př.
na nějakou důležitou práci, rozmlouvej se svými domácími,
čti v nábožné knize a pod. Tím ukážeš, že pokušení nedbáš a
pokušitelem ďáblem opovrhuješ.

3. Bojuj se svatým zápalem v Boha pevně důvěřuje.
Abys pak k tomu spíše se povzbudil, rci často sám k sobě:
Bůh vidí, že bojuji; Bůh mi pomůže; Bůh odmění mne po boji
statečném. Vojín je srdnatým před tváří svého vůdce, nedbaje
žádného nebezpečí; zdali tedy všudypřítomnost Boha, tohoto
mého nejvyššího vojevůdce, nemá mne k zmužilosti v boji
tomto pobádati? Vždyť volá ke mně ústy sv. Pavla: »Bojuj
dobrý boji: (l. Tim. 6, ll.) Sv. poustevník Antonín strašně byl
pokoušen od"ďábla a přec neztratil mysli, ale takto se k boji
posiloval: »Živ je Pán, před jehož tváři bojujilc

Chceš-li však, milý nemocný, potřebné k boji tomu mi—
losti Boží opravdu dojíti, spojuj se svou zmužilosti také hlu
bokou pokoru; nebot Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává
milost svou. (Jak. 4, 6.) Nespoléhej se tedy nikdy na vlastní
sílu, utíkej před pokušením a vyhýbej se mu všemožně, uzná—
vej svou slabost a nicotu a pokoř se! Chtěje pokořiti tebe, do
pouští často Bůh na tebe pokušení. Jsi-li tedy pokoušen, vzbuď
pokoru řka: Pane Bože, pro hříchy své spáchané zasluhují,
abych takto byl zkoušen. A touto pokorou nejsnadněji, dle
slov sv. Antonína, zpřetrháš osidla tobě ďáblem kladená, tak
nejlépe pokušení přemůžeš.

4. Ber v pokušení svém útočiště k Pánu Ježíši, k Panně
Marii a sv. andělu strážnému. Chci říci: Počni se modliti, ale po—
korně a vytrvale. Spustí-li se dítě neumějící ještě dobře choditi
své matky, jistě na zemi upadne; opomine-li křesťan v pokušení
se modliti, pak jistě podlehne. Vždyť nás napomíná Pán Ježíš:
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»Modlete se, abyste nevešli v pokušení.: (Mat. 26, (kl.) Svatý
Alfons Liguori piše: »První a nejlepší, ba může se říci jediný
prostředek k přemáháni pokušení jest: bráti modlibou k Bohu
útočiště.< A sv. František Sáleský dí: ».lakmile cítíš pokušení,
dělej jako malé děti; jak zahlédnou vlka, utíkají se na klín '
otce neb matky; aleSpoň volají k rodičům svým za pomoc,
proto vezmi i ty v dětinné důvěře k Ježíši a Marii své úto
čiště.: Máš se modliti, poněvadž Pán .ležíš mnohokrát přislíbil
vyslyšení vzývajícím ho a on slova svého rušiti nemůže. Slovo
pak jeho zní: »Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete,
tlucte a bude vám otevřeno.: (Mat. 7, 7.) Mezi mnohými sva
tými, kteří tímto způsobem pokušení přemáhali, vyznamenává
se zvláště sv. Klára. Do šestého roku věku svého sloužila
Bohu. Upadla pak v malomyslnost mysli, trvající jedenácte
let, vydaná jsouc těm nejhorším pokušením. Čím však
pokušení prudčeji na ni dorážela, tím vroucněji modlila se
k Pánu za dar síly a Pán jí sily poskytnul v míře pře
hojné. Z toho poznáváš, že Bůh na svaté & světice dcpustil
pokušení a že svatí nebyli hned zla tohoto sproštěni; že však
se nepřestávali modliti, až konečně zvítězili. Čiň podobně,
milý nemocný, řidě se radou sv. Františka Saleského řkoucího:
»Dodržuje-li pokušení, aneb zveličuje-li se, obejmi v duchu sv.
kříž, jakobys viděl před sebou Pána Ježíše a žádej ho za sílu
abys k pokušení nepřivolil, pros ho upěnlivě, aby tě před ne—
přítelem tím bránil a neustávej v modlitbě, dokud boj 'ten
trvá. Při tom pak na pokušení nemysli, ale stále s Kristem se
obírej; neboť by pokušení mohlo tobě býti na záhubu, kdybys
naň mysl svou obrátil. Proto hleď mysl upoutati nějakým činem
chvalitebným, který dovede cit pokušení v tobě udusiti.< Ptáš
se, jak se máš modliti? Církevní jeden učitel píše: Nejlepšími
jsou tak zvané střelné modlitby. Vzdychni si: Bože můj, ku
pomoci mé pospěš! Pane neopouštěj mne! Milosrdný Bože,
raději chci v tomto okamžiku umříti nežli tebe hříchem roz
hněvati! Ú .ležíši nedopusl', abych hříchem rány tvé obnovil!
() Ježíši, nechci zarmoutiti tvé nejsvětější srdce, v němž hledám
ochranu, pomoc a sílu v tomto boji! () Maria, pohled dítko tvé
v pokušení tone! Ú přispěj mi Maria, ukaž se mi býti matkou!
Aneb říkej modlitbičku, která již mnohým pomohla zvláště
v pokušení proti čistotě: »Žádám tebe pro tvé neposkvrněné
početí & neporušené panenství, () nejčistší, blahoslavená Panno
Maria, nčisť srdce mé, tělo mé, duši mou! Amen.: Kdo v po
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kušenl takové střelné modlitby k Pánu .ležíši, k Panně Marii,
k andělu strážnému a k svatým vysílá, ten 'tak snadno k po
kušení nesvolí a nezhřeší. PokrOp se „také často vodou svě—
cenou a znamenej se sv. křížem. Sv. Augustín píše: »Silou
sv. kříže přemáhá se všecka lest ďáblova.:

' 5. Pověz svá pokušení svému zpovědníku. Sv. Alfons píše
v této příčině: »Zloději při činu dopadení dávají se na útěk !:
Proto dí sv. Filip Nerejský, že sdělené pokušení již je přemoženo.
Sv. Pastor, opat v Egyptě, praví: »Nic není ďáblu příjemnějšího,
než tají—li kdo pokušení svá před svým představeným neb
zpovědníkem.: Několik roků před svou smrtí byl sv. Alfons
Liguori těžce pokoušen u věcech víry; proto ustavičně plakal
a k Pánu Ježíši a k Panně Marii se modlil. Úzkost svědomí

nedala mu pokoje, tak že se již domníval býti v nemilosti
Boží. V této bídě užil prostředku, jejž často jiným doporučoval,
svěřil se totiž svému zpovědníku a šťastně v boji tom zvítězil.

6. Zvítězil-lis nad pokušením. pak připiš vítězství jediné
Bohu a děkuj mu za tu milost. Vděčnost tvou odmění ti Bůh
novým přispěním v nejbližším pokušení. Kdo však je nevděčným,
tomu nechává Bůh pocítiti, kterak slabým a nedostatečným
vlastně jest sám ze sebe. Zvítězil-lis tedy, děkuj Bohu a nedo—
mnívej se, žes již zcela bezpečen; bdi nad sebou a buď k no
vému boji připraven. Kdybys však v pokušení klesl a hříchu
se dopustil, neodhazuj zbraně od sebe, ale počínej' sobě jako
rek statečný, který byv v boji poraněn, mysli neztrácí, nýbrž
všecko vynakládá, aby ránu záhy a dobře zahojil, a pak zase
zmužile v nový boj se vrhá, aby se na nepříteli za své poranění
pomstil. Viz, milý nemocný, budeš—lise říditi radami těmito,
pak z každého boje vítězně vyjdeš, a všecka vítězství, nad ne
přítelem tvého spasení dobytá budou se dle slov sv. Frant.
Saleského, v koruně, kterou pro tebe Bůh chystá, jako vzácné
drahokamy stkvíLi.

Není-liž to pro tebe nejvýš útěchy plno? Budeš ještě pro
mnohá svá pokušení malomyslně reptati? Důvěřuj jen v Boha,
užívej zde udaných prostředků, a zajisté v boji tom slavně
zvítězíš, jako již tisíce tisíců pokoušených zvítězilo a vítězstvím
tím zasloužíš sobě skvělou korunu slávy v nebeském království.

Příklad.
Pekelný nepřítel rozmrzen nad úspěchy, jichž sv. Antonín

poustevník v dokonalosti křesťanské se dodělával, vynaložil
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všecko, aby ho do záhuby přivedl. Nejprve předstayoval mu
_lobré skutky, které by byl mohl ve světě prokazovati,' kdyby
byl bohat, a předváděl mu na mysl útrapy, jichž na poušti za
coušel. Je to vždy tatáž lest ďáblova, které užívá, chce-li v duši
vzbuditi odpor proti povolání a stavu Bohem nám uloženému.
Poněvadž se mu však tento útok nezdařil, mučil světce dnem
i nocí nečistými myšlenkami a představami. Mlady' poustevník
přemáhal pokušení toto bdělosti nad svými smysly, posty, po
korou a modlitbou. Tím však ještě pokušitel odstrašen nebyl,
ale roztáhl síť žádosti po slávě a věhlasu, avšak i tentokrát
bez vysledku. Antonin nebezpečím opětovanym ostražitym učiněn,
zdvojnásobil svá mrtvení a skutky kající. Pokrmem mu bylo
jen málo chleba a voda, a toho požíval až po slunce západu.
Mnohdy dva až čtyři dni pokrmu úplně se zdržel. Často probděl
celé noci na modlitbách a nemoha se někdy spánku ubrániti,
spával na holé zemi. Zkrátka, užíval všech prostředků, aby tělo
umrtvil a duchu podrobil. Jednoho dne, kdy zase pokušení
v prudké síle naň doráželo, cítil v duši paprslek nebeského
světla a pokušitel ďábel dal se na útěk. »Kde jsi byl, Pane
a Bože můj,: zvolal Antonín, »že jsi mi hned na počátku mi
lostí svou nepřispěl? Byl bys utišil slze mé, umírnil bol můj !:
Pán mu odpověděl: »Antoníne, byl jsem stále s tebou a viděl
boj tvůj, a poněvadž jsi statečně nepřátelům spasení odpíral,
budu stále tebe chrániti a jméno tvé bude slavným na světě.:
Načež světec náš naplněn útěchou, pokojem a radostí nevy
slovnou, děkoval svému Vykupiteli. Dal pak učedníkům svym
naučení: »Bud'tež ustavičně proti pokušení na stráži aodpírejte
statečně nástrahám pekelného ducha, ktery je velmi slabym,
umíme-li ho v čas odzbrojiti, neboť leká se postu, pokory a
skutků dobrych. Hle, ačkoliv proti němu mluvím, nemá moci
ústa mi zavříti. Znamení sv. kříže již postačí, aby byl zahanben
& odehnán.:

V. Utěcha pro nemocného, jenž sklíčen vyprahlostí ducha
a odpor cití proti skutkům dobrým.

»Ach jak vyprahlym a opuštěným jest duch můj ! Nemám
při všech svých duchovních cvičeních žádné pravé pobožnosti,
žádného utěšeného pocitu. .lt se modlím, zpovídám, at nejsv.
Svátost přijímám nebo cokoliv íjiného dobrého konám, všude
pocituji vyprahlost a odpor. Všecka potěšení a veselí, jehož
jsem při svých pobožnostech druhdy pociťoval, zmizelo. Srdce
mé je němo a duch můj plny zmatku. Nemám více žádné'hor—
livosti a žiji v takové lhostejnosti, že se toho až hrozím. Ach
všecka pobožnost ze srdce mého unikla.

Vzmuž se, ;nily' nemocny'! [ tento kříž, kříž vnitřní vy
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prahlosti_ a opuštěnosti je tobě, jak záhy poznáš, velice uži—
tečným a spasítelnym. ] tento kříž sesílá na tebe Bůh. Slyš,
Co praví o tom církevní jeden učenec: »V životě duchovním
jsou doby sladké útěchy a doby těžkých zkoušek. Bůh vede
duše brzy na horu Tábor, brzy na Kalvarii. Ve světě milosti
Boží jako ve světě viditelném jsou dni 11noci, jasně dní a temné
noci. Bůh činí duším návštěvy tu oblažující, tu zarmucující.

lProto nanejvýš prospěšno jest věděti, jak si máme v rozličných
těch poměrech počínati, abychom _vyhověli úmyslům Božím
a Ducha sv. nezarmoutili.: \Ve smyslu slov předeslany'ch chci
k útěše a poučení tvému zodpovídati následující tři důležité
otázky :

1. V čem záleží pravá pobožnost srdce? Bylo by
bludem věřiti. že pobožnosti, které nekonáme se zjevnou radostí,
Bohu se nelíbí. Pravá dokonalost nezáleží v nadbytku duchovní
potěchy, nýbrž v odhodlanosti vůle, zříci se samolásky, od tvorů
se zcela odtrhnouti a úplně se odevzdati do vůle Boží za všech
okolností života. 'Mnozí svatí nenalezli nikdy takové patrné
útěchy ve službě Boží a přece byli svatymi. Sv. Terezie ztrá
vila přes 20 let ve vyprahlosti a chladnosti ducha a přece byla
Terezie jednou z nejvěrnějších služebnic Kristovy'ch. Patrná
pobožnost není také ani záslužnější, spíše zasluhujeme si na
Bohu v hodince vnitřní vyprahlosti a úzkosti, více nežli za
mnohá léta útěchy zevní. »Pohožnost pravá askuteěná zásluha
záleží,< jak tenty'ž učenec dokládá, »v souhlasu a souladu s vůlí
Boží, v plnění Božích záměrů a úmyslů, v odevzdání se do
prozřetelnosti Boží a ve vytrvalosti v službě Boží, ať se nalé
záme v jakémkoliv stavu Opuštěnosti a vyprahlosti mysli.<<

To je ta vznešená cesta. kterou nám sám Pán .ležíš
ukázal, řka: »Můj pokrmjest, abych činil vůli toho, který mne
poslal, bych dokonal vůli jeho.c (Jan 4, 34) Krásny to příklad,
abychom ho následovali, a mocná to pohnutka, abychom se
v utrpení svém potěšili!

% toho všeho poznáváš, že nesmíš by'ti maloniyslny'm,
není-li pobožnost tvá vždycky spojena se sladky'mi pocity a
vnitřní útěchou. Takové sladké patrně zbožnosti není tobě po
třebí, bys dosáhl Božího zalíbení ; takovou zbožnost nemáš ani
v moci své a Bůh ji také od tebe nepožaduje. Buď tedy
klidnym a vypud' všecku malomyslnost ze srdce, opanuje—lije
chladnost, lhostejnost, odpor, vyprahlost a j.; vytrvej jen dále
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ve své zbožnosti a podrob se úradám Božím, které vždy jen
tvůj prospěch na zřeteli mají.

2. Proč dopouští Bůh často na člověka těžký a od
porný stav vnitřní vyprahlosti a chladnosti? Proč od
nímá mu veškerou útěchu?

a) Bůh chce zkoušeti naši lásku, aby se přesvědčil, do—
vedeme-li nějakou oběť přinésti. Sv. Terezie říkávala, »že Bůh
lásku její tenkráte nejvíce zkouší, když hez radosti, ano 3 úzkostí
& odporem cestou ctnosti se bere.: Jak často říkáme, že Boha
milujeme! Nuže, Bůh chce se přesvědčiti, zda-li skutkové naší
se slovy našimi souhlasí, mluvi—lisnad jenom ústa aneb také
srdce. Pravou však je láska naše k Bohu, zůstaneme-li mu
věrni i v utrpení duše své, nezanedbáváme-li svých pobožnosti,“
ačkoliv při nich veliký odpor a vyprahlost pociťujeme. Tím
nejlépe dáváme najevo, že láska naše jest nezištná. Sv. Alfons
k tomu dokládá: »Věř, že na nás Pán Bůh vnitřní nepokoj
ze žádné jiné příčinynesesílá, leč aby'k většímu našemu užitku
lásku naši zkusil.: A seslal-li Bůh podobný nepříjemný stav
i na tebe, nesmíš se rmoutiti, ale musíš býti přesvědčen, jak
dí sv. Bernard, že »Bůh. všecko pro dobro činí:“ neboť:

b) chce tebe Bůh před mnohým pokleskem uchrániti.
Kdyby Bůh- srdce tvé útěchou občerstvil, snad bys milosti této
nadužíval, a ona by živila jen tvou samulásku & ješitnost.
Vždyť dobře víš, jak slabým jsi! Zevní útěcha svedla by tě
snadno k pýše a marnivosti. Proto jí__tobě Bůh nedává. Sv.
Bernard v této příčině píše: »Bůh vzdaluje se od tebe, abys
jinými nepohrdal a lepším býti se nedomníval, vidíš-li, že jsi
mu milýmhr Bůh chce také tebe před \'lažností ochrániti. Slyš,
co o tom sv. Alfons praví: »Pravdu pravím, jak jsem se jí ze
zkušenosti naučil, málo důvěřuji duším oplývajícím takřka
duševními sladkostmi a nebeskou útěchou, nekráčejí—li dříve
cestou vnitřního utrpení a zármutku, poněvadž se nezřídka
stává, že duše podobné jen tak dlouho dobře činí, dokud útěchy
požívají; jsou-li však napotom vyprahlostí ducha zkoušeny, pře
stávají konati svá duchovní cvičení & odevzdají se životu
vlažněmu.<<

c) Bůh tě chce tím očistiti. Nechť je člověk sebe svě
tějším, přec shledá na sobě mnohých nedokonalosti. Ach, zdali
i spravedlivý nechybuje nevěrností, častým odpíráním milosti
Boží, vlažností a lhostejnosti ve službě Boží! Hleď tedy, jak
dobrým Bůh jest, chtěje všecky tyto naše chyby a nedokona
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losti usmířiti vnitřním nepokojem, na nás seslaným. Vnitřní ta
muka jsou ohněm; očisťujicim duši ode všech poskvrn a do—
dávajícím jí vznešené krásy a lesku neobyčejného. Proto praví
'l'hauler: »'l'rp hořkost, kterou cítíš, na místě pekla neb očistce;
nebot čistá, do vůle Boží odevzdaná a trpělivá duše vzlétne
lehce a radostně k paláci nebeské říše, kde tisíc let jest jako
den jeden.c

d) Bůh tě chce tím posilniti. Spisovatel jeden dí: »Strom
vštípený na vysokém místě v prsti dobré jest větru a bouři
vydán, a právě tím se lépe zakořeňuje. Podobně činí zkoušky
s duši naši.: Bůh posílá na ni vnitřní bouře a utrpení, ale
právě tím nabývá ona síly a pevnosti; neboť pak člověk pře
svědčen jsa o své slabosti, k Bohu bere své útočiště a modlí
se, modlí se více než kdy jindy a dosahuje tak od Boha hojné
milosti, čímž ctnost jeho velice se posiluje. Proto dobře dí sv.
Pavel: »Moc v nemoci se dokonává.c A vskutku, čeho by ne—
dokázal člověk za přispění Božího?

e) Bůh tě chce touto zkouškou na nějakou obzvláště ve
likou milost svou připraviti. Nyni tebe pokořuje. Odníniá tobě
všecku útěchu a radost, abys poznal dobře duchovní svou
chudobu a nicotu, abys poznal, že bez jeho milosti ani nábožné
myšlenky schopen nejsi, abys milost jeho sám sobě nepřipisoval
a jí se nechlubil, nýbrž abys všecku čest a chválu jemu vzdával.
A skutečně velmi často se stává, že Bůh duše, které s trpěli
vostí a v pokoře kříž vnitřního nepokoje snesly, velikou milosti
a útěchou nebeskou naplnil.

% toho poznáváš, milý nemocný, že Bůh, dopustí-li na
některou duši stav beznadějnosti a vyprahlosti, s ní nejlepši
úmysly má, jimž dlužno jest se podrobiti. Proto velmi vhodně
psala sv. Terezie své neteří, která v podobném stavu byla:
»Co se týče vyprahlosti ducha, tu zdá se mi, že Bůh s tebou
jedná již jako s duši silnou; neboť chce zajisté zkoušeti jen
tebe a lásku tvou k němu, zdali obstojiš rovněž tak při vy
prahlosti, jako při sladkých pocitech duše. Měj to za velkou
milost Boží a nermuť se proto, neboť ne ve sladkých po
citech, ale v ctnosti spočívá křesťanská dokonalost. Pobožnost
duše se ti zase navrátí, aniž se toho naděješ.c Přesvědčen
o pravdě těchto slov dále snad se tážeš;

3. Jak se mám při vyprahlostí ducha zachovati,
aby mi byla spasiteluou a záslužnou? Na základě vý
roků křestanských učenců chci ti dáti jen tato krátká naučení:
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a) Odkliď příčiny své bezutěšenosti. Zpytuj se, nedo—
pustil-lis se nějaké chyby, nevěruosti nebo neopatrnosti, které
by tebe nehodným každého potěšení činily. V tomto případu
byl bys vlastní vinou ucpal pramen, z něhož se útěcha prýští.
Nezasluhuješ pak potěchy, spíše by ti měl Bůh velké utrpení
seslati. Neužil jsi dobře Boží útěchy a proto ti ji Bůh z trestu
odejmul, jak dobře sv. František Sales. dokládá. Děje se tobě
jako Israelitům na poušti. Nenasbiral-li někdo z nich manny
hned za ranní rosy, pak, když slunce již vzešlo, nemohl jí
sbírati, neboť byla již se rozplynula. »Včely,c praví sv. František
Sales. dále, »nenávidí každý umělý kouř a utíkají před ním,
proto nelze ani potěšení Ducha sv. v marných lahůdkách
tohoto světa nalézti a podržeti.:

b) Modli se! Nebyl-li zlý duch hrou Davidovou na harfu
zahnán, poněvadž sv. pěvec ku harfě nábožně žalmy zpíval?
[ napomíná sv. František Saleský: »Ve vnitřní bezutěšenosti
volej k Bohu, pros ho za přispění, volej k němu s Davidem:
»Navrat mi, () Bože, radost spasení svéhoía a s Kristem na
hoře Olivetské: »Otče můj, je-li možná, at odejde tento kalich
ode mne!: A nenajdeš-li hned útěchy, opět se modli; vylič
Bohu, jak hořký je ten kalich tvůj. Prose za potěšení, nežádej
zaň tak, jako by k službě Boží bylo nevyhnutelně potřebně,
nýbrž jako za milost, kterou by slabost tvá pomoci a podpory
došla a proto že se obáváš upadnouti do malomyslnosti &
beznadějnosti. A věř mi, že pokorná modlitba tobě pomoc
aneb útěchu přinese. Jedno ?. obojího zajisté. Kristu Pánu na
Olivetě se modlícímu zjevil se anděl, aby ho posilnil.: Nelilcdej
tedy u lidí potěchy, nýbrž pozdvihni očí svých k Bohu, nikdy
však neopomiň přidati: »Ne má, ale tvá vůle se stan,: a za—
jistě budeš ve svém utrpení Bohem posilněn.

c) Setrvej, i kdyby vyprahlost mysli dlouhý čas dodržovala,
a neustávej ve svých obyčejných pobožnostech, jichž nyní více
nežli kdy jindy potřebuješ. Nalézáš se v boji a v zápasu;
ibylo by zpozdilostí, zbraň odkládati. Vším právem dí sv.
Alfons: »Upadnou-li začátečníci v stav bezutěšenosti, již se
domnívají býti od Boha opuštění, aneb myslí, že cesta doko
nalosti pro ně není, a proto opouštějí započatou dřáhu, ztrá
cejíce tak všecko, co byli dobrého činili a čeho již byli získali.
Střež se toho, a nedej se pekelným nepřítelem obelstíti; jsi-li po
stížen vyprahlostí ducha, neustávej ve svých obyčejných po—
božnostech. Pokoř se &vyznej, že pro hříchy své toho zasluhuješ;
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a podrobě se zcela vůli Boží, důvěru svou všecku na Boha
510ž.c

Ano, milý nemocný, nebuď malomyslny'm, nýbrž setrvej
v dobrém statečně a důvěrně. Neříkej: již vícekrát se nepotěším,
nebot: »Za noci a tmy,: dí sv. František Sal., »musíme doufati
v světlo a jas slunce.: »Doufej tedy, nemocný můj, v lepší
časy; po zimě přichází jaro, po bouři jasno, po válce mír
a pokoj. Buď ujištěn, že i do tvého zkormóuceného srdce zavítá
světlo a mír. Nevěř, že by tě byl Bůh opustil; Bůh ti je blíže
než tušíšlc »Kde jsi byl, Pane?c volal sv. Antonín poustevník
v tom nejhorším pokušení. »Byl jsem s tebou,: odvětil mu Pán,
»a důkazem toho jest, že jsi neklesllc

Setrvej trpělivě. »Mnozí přicházejí ke mně,: píše 'l'hauler,
»mají-li nějaké utrpení vnitřní, říkajíce: »Otče, se mnou je
zle; utrpením tím jsem celý zmámený.: rl'ěm pak říkávám:
»Dobře vám je.< Načež mí odpovídají: »Ne. otče, neboť jsem
to sám zavinil !: Pak zas říkám já: »At jste to zavinil nebo
nezavinil, buďte ubezpeěen, že tento kříž, toto utrpení na vás
Bohem je složeno, a proto mu děkujte a zcela se mu věnujte!c
Oni pak namítají: »Ale duch můi je tak vyprahlý a sklíčený.:
Načež je těšívám: »Buďte jen trpělivým a budete na tom
daleko lépe, než kdybyste se ve stavu vnější pobožnosti na—
cházeLa

Setrvej pokorně, maje se za nehodna laskavosti, jaká jen
synu přináleží, buď spokojen, že jsi nádenníkem, a poslušen
buď svého zpovědníka, který radou svou pomůže ti kříž ten nésti.

d) Spojuj se v čase vyprahlosti své často s Ježíšem,
lšožským vzorem svým. Vždyť byl také Pán .ležíš v utrpení
svém přehořkém od Otce nebeského opuštěn; trpěl však, aby
nám pomoci a útěchy v dobách temnoty ducha a zármutku
srdce zasloužil. I volá tebe k sobě řka: »Pojd'te ke mne všickni,
kteří pracujete a obtíženi jste, a já vás občerstvim.: (Mat. II,
28.) Raduj se, že ti podává tentýž kalich, který sám pil! Nech
se volně od něho vésti na cestě trnité, kterouž sám kráčel.
Sv. František Saleský dobře praví: »Následujme Pána Ježíše!
V olouštěnosti své hrozné na Olivetské hoře prosil Otce nebe
ského o útěchu: ale seznav, že vůle Otce jeho jest, aby trpěl,
odevzdal se volně a ochotně do vůle té. Nežádal, neprosil dále,
ale dokonal dílo vykoupení našeho tak, jako by si způsob vy
koupení tohn sám byl přál a vyvolil. Podobně. máme i my
činiti. Můžeme lluha prositi „ útěchu ; nejsme—Iivšak vyslyšení,
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máme *býti klidnými a nesmíme proto zmalomyslněti nebo
v službě Boží ochabovati; neboť Bůh jest a zůstane vždy lásky
nejhodnějším a proto musí láska naše k němu nezměněnou
ostatinx

Příklad.
Sv. Teresie psala jedné novicce sklíčené velikou vypra—

hlosti ducha, na potěchu list, v němž mezi jiným také pravila:
»Duch sv. budiž s vámi. sestro má! Vám se zdá, že stav váš
se nelepší; ale právě z toho můžete míti největší užitek; bu
doucnost vás o tom jistě poučí; neboť Bůh vede vás již jako
duši, která se u jeho dvora nalézá a o níž ví, že se mu vice
neztratí; proto chce, aby sobě vždy větších & větších zásluh
získala. Až dosud měla jste patrnou zbožnost ducha, poněvadž
llůh chtěl mysl vaši ode všech jiných věcí odvrátiti, čehož také
potřebí bylo. Připadá mi tu na mysl zbožná žena, kterou jsem
v i\vile poznala a o jejíž svatosti jsem se přesvědčiti mohla.
'l'ato žena zbavila se z lásky k Bohu všeho, nechajic sobě jenom
jedinkou přikrývku, ale i tu po krátkém čase darovala chudému
člověku. 'l'u na ni seslal Bůh velikou vnitřní sklíčenost a vy—
prahlost. I vedla nad tím velký nářek, ano řekla dokonce:
»Toť pěkné, Pane můj, když jsi mne tak daleko dovedl, žejsem
se k vůli tobě všeho vzdala, vzdaluješ se sám ode mne ?: A po
dobně, milá sestro, vede se všem přátelům Božím. Bůh oby—
čejně odplácí všecky velké služby, které jsme pro něho vyko
nali, strastmi & utrpením. A přece nemůže býti větší a lepší
odplaty, neboť odplatou jest tu láska Boží. Proto děkuji Bohu,
že ve ctnosti prOSpíváte. Nechtež jen lloha s duší vaší činiti
& nakládati, jak se mu líbí. On nejlépe s ní naloží a přivede ji
na cestu nejlepší. Nový způsob života a nová duchovní cvičení
k tomu valně přispívají, že dle svého domnění pokoj duše
ztrácíte, ale později se vše zase urovná. Nermuttež se, ale spíše
se radujte, že pomáháte kříž Kristu nésti, a nepřikládejte ú-těše
a sladkosti ducha žádné velké ceny; neboťjen prostých vojáků
zvykem bývá, že se hned po žoldu shánějí. Služtež Bohu za—
darmo jako velcí páni králi svému darmo služby konají. Pravý
král nebeské slávy opatruj vás!

Vl. lltěcha pro nemocného, uevyslýchá-li Bůh jeho
modlitby.

»lšůh mne neslyší! Již tak dlouho se modlim a vzdychám
či, přece dosud žádné úlevy ve svých bolestech a ve svém
utrpení nepociťuji. Prosil jsem, aby se jiní také za mne modlili,
dal jsem na mše sv. a konal jsem rozličné pobožnosti, ale
všecko nadarmo.c

ls
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Ačkoliv tebe, můj milý, upřímně lituji a srdečnou soustrast
s trapným stavem tvým mám, přece musím význati, že se
nikomu nesluší takovou řeč vésti. Poslýš, co ti řeknu. Nářek
tvůj zřejmě nasvědčuje, že nesnášíš utrpení své podle vůle
Boží; ano pravím ti do očí, že nářek tvůj je nespravedlivý,
neboť ne Bůh, ale ty sám jsi vinen, že modlitby tvé nedocházejí
vyslyšení. Sv. Augustin uvádí tři příčiný, proč Bůh mnohých
křesťanů nevýslýchá; modlíť se mnozí vhříšném stavu, jiní se
modlí nedobře ajiní prosío nevhodné věci. Ano, milý nemocný,
mnozí, ba většina lidí bývají sami vinni, že jich Bůh neslyší.

1. Mnozí nemocní nemodlí se za pravé a vhodné věci.
Často prosí za věci zlé, t. j. duši jejich škodlivé, nebo jí ne—
prospívající, nebo konečně spasení ani se netýkající. Proto píše
sv. Jakub (4, B): »Prosíte a nebeřete, proto že zle prosítex
»Mnozí v modlitbách svých volají k Bohu,: dí sv. Augustín,
»ale ne jako k Bohu. Žádají na Bohu věci, kterými dokazují,
že jim nejde o čest Boží, ale o požitky hmotné. Tací snižují
Boha, nebes i země Pána, za svého poddaného, za služebníka
své žádostívosti, pýchy, lakomství & pod. Jak je má tedy Bůh
výslýšeti?<<

Tak prosí mnozí nemocní za požehnání časné a za bla
hobýt; žádají na Bohu zdraví těla, modlí se za osvobození ode
všech bolestí a útrap; ale na hříchý své, na nebe a na spasení
věčné nevzpomenou. Velmi často podobají se tací nemocní
králi .leroboamovi. Král ten vztáhl totiž ruku svou proti pro
roku Božímu a ruka jeho ihned uschla. Jakmile to král zpo
zoroval, řekl k prorokovi; »Pros za mne, abyr ruka má ozdra
věla.: Místo abý prosil za odpuštění hříchu svého, žádal za
uzdravení ruký; mýslel toliko na nemocnou ruku svou, ale
na nemocnou duší svou úplně zapomenul. A podobně činí
mnohý nemocný.!Sotva že naň nějaké vnitřní neb zevní utrpení
příjde, sám se modlí a i jiné za sebe modlití nechává, abý
utrpení toho zproštěn & zdráv učiněn býl. Ale na duši svou,
at se s ní děje cokoliv, zapomíná; duše mu nepůsobí starostí
žádných. To však je chyba, veliká chýba! Pán .ležíš neučil nás
v Otčenáši modliti se nejprve za věci časné, nýbrž za věci,
kterými se Bůh cti a které se spasení našeho týkají. »Hledejtc
nejprve království Božího & jeho spravedlnosti a vše ostatní
bude vám přidáno; znějí slova božského Mistra. Snad právě
to, zač Boha žádáš, škodilo bý tvému spasení ; proto tebe Bůh
nevyslýchá.
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Řid' se tedy slovy sv. Alfonse: »Za věci časné musime
irositi s odevzdáním se do vůle Boží a pod tou podmínkou,
iejsou-li spasení našemu na závadu, jinak nás Bůh ani ne
vyslyší. Žádáme—li za milosti duchovní, nemusí býti žádné
podmínky a můžeme s plnou naději v jejich obdržení se
nodliti.:

Milý nemocný, modli se a pros 'o milosti duchovní!
»Modleme se,: dí sv. Teresie, »za osvícení, bychom mohli vůli
Boží plniti; modleme se za mírnost, trpělivost, vytrvalost a
lásku Boží, kterážto je dobrem, jak dí sv. František Saleský,
všecka dobra v sobě zahrnujícím; modleme se za milost,
abychom ustavičně se modlili a Bohu se odporučovaliw Nepo—
dobej se lidem modlícím se toliko za pozemské časné statky.
Ludvík XI., král francouzský, v těžké nemoci své, poslal bohaté
:lary kostelu sv. Eutropia, aby se za něho přímluvy děly. Dal
si pak od opata předložiti modlitbu, která se za něho při mši
sv. konala, a shledav, že se tam zmínka činí o zdraví těla
i duše, vyslovil—nad tím své rozhořčení řka: »Jedno hezky po
druhém a každé v pravý čas! Nesmíme od Boha mnoho na
jednou žádati. Pro nynějšek jedná se jen o zdraví těla, co se
zdraví duše týče, k tomu naskytne se jindy příležitost.: Snad
se, milý nemocný, také tak modlíš, snad i tobě jsou statky
nebeské a spasení duše tvé věcmi vedlejšími. Ký div, že tebe
Bůh neslyší?

2. Mnozí nemocní modlí se ve hříšném stavu. Milujíť
hřích, jímž se Bůh uráží. Abychom se k Bohu mohli přiblížiti,
musíme se hříchu vystřihati. Či snad můžeš vyslyšení od Boha
čekati, miluješ—li,čeho Bůh nenávidí ? Hříchové naší jsou příčinou
umučení Syna jeho; jak tedy můžeme se osměliti prositi za
milosti, milujíce to, co Syna Božího usmrtilo? A nevíme-liž,
že každým smrtelným hříchem Krista Pána na novo křižujeme?
Proto dobře praví apoštol: »Bůh hříšníků neslyšílc (Jan. 9,
31). Tomáš, patriarcha Cařihradský, povolal sv. poustevníka
Theodora Siccotu, aby modlitbou svou nemocného císaře Phoka
uzdravil. Theodor vložil ruce na císaře a hned bolesti pominuly.
Světec chtěl mocnáři jen ukázati, co zmůže moc víry & mo
dlitby. Než brzy dostavila se opět bolestná nemoc a zase po
volán byl. sv. poustevník, který však bez obalu se vyjádřil, že
císaři modlitba žádná nezpomůže, pokud týž nepřestane proti
poddaným svým zuřiti, krev v proudech prolévati a dokud
nepočne se vší opravdivostí na polepšení srce svého pracovati.



Zdaž nemohlo by se podobně k tak mnohému nemocnému
mluviti? Nemohlo-li by se mu říci: Dokud budeš hřích milovati
a pokud na polepšení svého života nepočneš opravdu mysliti,
potud není modlitba tvá Bohu příjemná. Jak pak, můj příteli,
kdybys nějakému králi podával krásné a vzácné ovoce v oškli
vém, pomazaném košíku, zdaž by s ošklivostí se neodvrátil a
neřekl_nevrle: »Krásné je to ovoce a vzácné, a rád bych jeho
okusil, ale vidím—likošík tak nečistý, pojímá mne hnus; proto
ušetř mne pohledu tak odporného a ponechej si daru svéholc
Tak se to má i s tvojí modlitbou. Co Bohu přednášíš, je ovšem
krásné, ale nádoba, v které to přednášíš, t. j. srdce tvé, je
ošklivé., hříchem poskvrněné. Proto očisť napřed srdce své a
modlitba tvá bude Bohu příjemná.

Oplakavej tedy hříchy své a pros Boha, abys jich úplně
byl zproštěn. Umiň si, že vykonáš co nejdříve sv. zpověď a
pak vyplní se, co praví ctihodný Blasius: »Bůh ihříšníky slyší,
modlí-li se zkroušeným srdcem. Jinak by to s námi zle bylo,
neboť všickni jsme hříšníky a potřebujeme milosrdenství Božího.
Jenom těch hříšníků Bůh neslyší, kteří nechtí života svého
polepšiti.

3. Mnozí nemocní modlí se se srdcem plným pokrytství.
Bezbožný král Antioch navštíven byl z dopuštění Božího hnusnou
nemocí. Nyní, když ležel v celé své nicotě a bídě, počal se
modliti; činil Hospodinu nejkrásnější a nejlepší sliby, ale lico
měrně, z pouhého pokrytství ; nebot srdce jeho bylo v hříších
zatvrzelé. Modli! se jen proto, aby spravedlivému trestu ušel.
Proto nevyslyšel Bůh modlitby jeho, ale dopustil, aby bídnou
smrtí život dokonal. _

_ Mnozí nemocní modlí se podobně. Sotva že na ně těžká
připadla nemoc, činí ta nejlepší předsevzetí, že život svůj po
lepší, dá-li jim jen Bůh zdraví. Ale nemyslí to upřímně. Neboť
kolik jich zase k starým hříchům se vrací, jakmile ozdravěli!
Ký tedy div, že Bůh takových pokrytockých modliteb neslyší!
Milý nemocný, modli se vždy ze srdce upřímného, nebo Bůh
nebývá posmíván.

4. Mnozí nemocní nemodlí se s pravou důvěrou. Důvěrné
modlitbě přislíbil Pán Ježíš vyslyšení. Nedosahujeme-li, zač se
modlíme, stalo se, že důvěra naše nebyla dosti pevnou a naději
svou neskládáme toliko na Boha, nýbrž také snad na tvory
a na pomoc lidskou. Proto zůstává mnohý nemocný v utrpení
svém bez pomoci a útěchy, proto ho Bůh neslyší. Sv. apoštol
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.lakub píše : »Žádej pak s důvěrnosti nic nepochybuje. (Jak. !, ().)
Bohužel však stává se přečasto, že nemocní v nedůvěru upadají,
a stále pochybuji, že by jim Bůh chtěl pomoci. 'l'ěm dokládá
tentýž apoštol: »Nebo kdož pochybuje, podoben jest vlnám
mořským, jež vítr žene a jimiž zmítá. Pročež nedomnívej se
člověk ten, by co vzíti měl od Pána.: (Jak. l, 6, 7.) Dále chy—
bují mnozí nemocní tím, že první své útočiště berou k přiro—
zeným prostředkům a pak teprvé, když již lidská pomoc
a všecko lékařství nespomáhá, dohnáni více zoufalostí nežli
dětinnou důvěrou, obracejí se k Bohu. Proto táže se vhodně
sv. Bernard: »Proč neodvrhujeme ihned mai-nou a šálebnou
svou naději a neskládáme všecku důvěru svou na jediného
Spomocníka, který pomoci může i chce ?: Bůh je Pán, od
něhož všecky přirozené prostředky pocházejí a bez jehož při—
spění nic na světě učinkovati nemůže; proto má také býti
Bůh nejprvnějším, k němuž v bídách svých se obracíme. Prvé
máme. se modliti a k Bohu za pomoc volati, pak teprvé v něj
ovšem důvěřujice máme přirozených a lidských prostředků uží
vati. Naděje skládaná vlidi přirovnává se v písmě sv. k pěně:
---Naděje bezbožného jest jako pýří, kteréž vítr zachvacuje:

a jako pěna tenoučká, kteráž vichřicí rozptýlena-bývá.: (Moudr.
5, IE).) Naproti tomu naděje v Boha kladená přirovnává se
k hoře pevné; čtemet v žalmu 124. I : »Kteří doufají v Hospo—
dina, jsou jako hora Sion: nepohne se na věky, kdo bydlí
v Jerusalemě,< — Právě proto, že mnozí nemocní naději svou
na pěnu, to jest na lidi skládají a ne na horu, t. j. na Boha,
nedocházejí pomoci.

Čti jen, milý nemocný, písmo sv. a shledáš, že Bůh nechal
lidi bez pomoci, když lidem pouze důvěřovali. V 11. knize
Paralipomenon (16, 12), se dovídáme: »I roznemohl se Asa
léta třicátého devátého království svého bolestí noh převelikou,
a ani v nemoci své nehledal HOSpodína, ale více doufal v lékař—
ské umění. 1 usnul s otci svými a umřela Že tedy ne u Boha
nýbrž u lidí pomoci hledal, nebyl uzdraven. Kéž by to uvážili
nemocní, kteří jako Asa v nemoci nehledají Hospodina, nýbrž
od rozličných mnohdy pověrečných prostředků uzdravení svého
očekávají. Náman Syrský postižen byl malomocenstvím a léka—
řové marně namáhali se ho uzdraviti. Konečně na radu otro—

kyně lsraelské vydává se do Samaří k proroku lilizeovi, který
poslem mu vzkazuje řka: ».ldi a umyj se sedmkrát vJordáně,
a zase bude uzdraveno tělo tvéc Což když po nějakém zdrá—
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haní Náman učinil, hned očistěn jest od malomocenstvi svého.
Syramnus uvažuje tento dějepisný příběh táže se: »Kdo seslal
na Námana malomocenství? Zajisté že Bůh? Proč jej tedy
Bůh dříve neuzdravil? Poněvadž Náman pouze v pomoc lidskou
důvěřoval; a Pán mu chtěl dokázati, že jediné u něho pomoci
může najíti, jak také očistěný Náman vyznal řka: V pravdě
vím, že není jiného Boha na vší zemi jedině toliko v Israelic.
(4. král. 5, 15). Dokud Josef Egyptský naději svou na číšníka
„královského skládal, byl v naději své klamán, nebot zůstal
u vězení. Když však od lidí opuštěn, k Bohu útočiště své vzal,
jak se hned poměry jeho změnily! Z otroka a vězně povýšen
byl až na první místo pro králi v Egyptě.

5. Mnozí nemocní nemodlí se vytrvale. Není-li modlitba
jejich ihned vyslyšána a nenalézají-li"patrnou úlevu svých bolestí,
stávají se malomyslnými, ztrácejí důvěru v Boha, ano přestá—
vají se modliti, jako by jim Bůh pomoci nechtěl nebo nemohl.
Mníš snad, že taková :malomyslná nedůvěřlivá prosba pohne
Boha, aby ti pomohl? Ta je věru špatnou přípravou kdosažení
jeho milosti. »Nezasluhujeme, abychom co obdrželic, praví jeden
spisovatel duchovni,: přestáváme-li prositi. Matka Boží a sv.
apoštolové trvali na modlitbách čekajíce příští Ducha sv, —
Spasitel náš nepotřeboval se lmodliti, jsa Pánem všech darů
výborných; proč tedy modlil se tak často, proč celé noci trávil
na modlitbách? Aby nám dal příklad modlitby vytrvalěa.

Zdaž nepoučil nás Pán .ležíš v podobenství o nezbytném
příteli, který v noci přichází, aby chleby si vydlužil, o vytrva
losti v modlení? Nemusel—li onen přítel několikrát tlouci a
prositi ? A když v prosbě své neustával, tu teprvé se mu dveře
otevřely a on obdržel, zač žádal. Sv. Jeroným slavi za příklad
slepce, sedícího u .lericlia, když Pán Ježíš kolem se ubíral.
l-llasitěvolá ubožák ten: »Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade
mnou !: A tu ti, kteří napřed šli, příkazovali mu, aby mlčel;
ale slepec ncdada se zastrašiti, tím více a hlasitěji Pána za
smilování prosil. Podobně dí sv. Jeroným, musí sobě počínali
každý, kdo chce modlitbou něčeho od Boha dosíci, nesmí na
modlitbách ustávatí, nesmí uleviti; ano právě tenkrát, kdy se
mu zdá, že nejméně je slyšán, musí nejvíce se modliti, musí
z plna srdce k Pánu za smilování volati, Ještě důrazněji pov
bádá sv. Chrysostom k modlitbě vytrvalé. Představuje totiž.
člověka dnou sklíčeného, o němž se v evangelium vypravuje,
žl.-38 let dlel u rybníka bravněho, Pak volá Zlatoústec: »Styd'me
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se, křesťané, styd'me se! Dnou sklíčeny čekal osmatřicet let
na své uzdravení, a ač vždy jiny'm byl předstižen při vstupo
vání do vody, neztratil přec mysli; čekal naděje neztráceje
38 let. A my, sotva že jsme deset dní se modlili a vyslyšení
nedošli, stáváme se již vlažnymi, nevrlymi ano přestáváme se
modliti.:

6. Mnozí nemocní nemodlí se pokorně, nábožně a s ode
vzdaností do vůle Boží. Nemodlí se' pokorně, nebot“ nechtějí
uznati svou nehodnost; jak tedy mohou vyslyšení očekávati,
ano písmo sv. dí, že jen: »modlitba kořiciho proráží nebesa ?:
(Sir. 35, 21) a »Bůh se pyšny'm protivi.: (Jak. 4, G.) Prosíš-li
tedy Boha za nějakou milost, patř nejprvé na svou nehodnost,
nedůvěřuj přiliš- své vlastní síle, ale čekej pomoc jediné od
milosrdenství Božího. .liní nemocní nemodlí se nábožně, nepo—
zdvihujíce srdce svého k Bohu a nespojujíce se s Ježíšem; stále
myslí jen na svou nemoc, nebo jinými věcmi se zabývají. Za—
sluhuje taková vlažná a roztržitá modlitba vyslyšení? »Při
modlitbě musí více slyšán by'ti hlas srdce nežli hlas ústa, praví
sv. Bonaventura. Nebo mluví-li ústa, aniž by srdce otom vědělo,
pak to není modlitbou žádnou. Modle se, zapud' všecky světské
myšlenky a vmysli se živě ve všudypřítomnost Boží. Sebeř mysl
svou! Roztržitost a vyprahlost při modlení tobě sice neškodí,
nemáš-li v nich zalíbení, ano ony ještě rozmnožují zásluhy tvé,
pakli se pro ně před Bohem pokořuješ a proti nim všemožně
bojuješ. Mnozí nemocní konečně nemodlí se s odevzdanosti do
vůle Boží. Sv. Ambrož pravi: ».lako nemocný v důvěře, kterou
lékaři věnuje, tomuto volbu léků a způsob léčeni úplně pone
chává, tak musime i my úplně zanechati moudrosti a dobrotě
Boží způsob, jakým nám chce pomoci.c Zdali pak tak všickni
nemocní jednají'iJ () nikoliv! Pouze dle jejich vůle má se díti!
»Oni chtějic, jak sv. Augustin podoty'ká »moudrému' lékaři před—
pisovati, jakého léku má pro ně voliti.c Bylo by zajisté často
velice pochybeno, kdyby lékař dovolil nemocnému, čeho se mu
zachce. .\ tak by bylo velmi často i tobě na nemalou škodu,
kdyby se Bůh tvou vůlí řídil. Proto zanechej Bohu, aby tobě, kdy
chce a jak chce, pomohl. Vzdychni s Ježíšem: »Otčo, ne má,
ale tvá vůle se stáhl“ l'ak budeš vždy klidným, i trnkráte,
kdybys byl oslyšen, nebot budeš přesvědčen, že tak plní se
vůle Boží. Vůle Boží pak jest nejmoudřejší a proto budeš míti
i z nevyslyšené modlitby veliky' prospěch. Přednášej Bohu své
modlitby, ale nikdy nechtěj prozřetelnosti jeho se proliviti. Bud“
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v tom podoben oběma sestrám Marii a Martě, když bratr jejich
Lazar těžce stonal. »Panec, vzkázaly prosbu svou k Ježíšovi,
»Pane, hle, kterého miluješ, nemocen jest !: Vědělyt', že na tom
jest dosti, ví-li Pán o nemoci Lazarově, vše ostatní ponechávaly
jeho vůli a úradám. Tak se modli i ty, milý nemocný, a mo—
dlitba tvá bude Pánu příjemna.

Milý nemocný, odstraň všecky překážky, a modlitba tvá
vyslyšení dojde. A kdyby nebylo překážky žádné, kdybys byl
modle se všecko vykonal, co v tvé moci bylo, nesmíš sobě
zoufati, kdyby tebe Pán Bůh přece ještě nevyslyšel, nebot má
při tom Pán nejmoudřejší, nejlepší úmysly.

Poněvadž je to pravdou velmi potěšitelnou, uvažujeme
o ní. — Ano, milý nemocný; Bůh má nejlepší úmysly, nevy
slýchá-li tvých proseb, neboť: 1. Chce tebe zkoušeli. Zkouší
tvou věrnost, tvou důvěru, tvou stálost chtěje je rozmnožiti
a utvrditi. Obstojíš-li v zkoušce té, odmění tebe Bůh již zde
na světě a jistě jednou na věčnosti. Budiž tedy stálým a ne
ztrácej mysli, nebot nahlížíš, že to Bůh s tebou dobře myslí,
i když není ti hned po vůli! Ano, milý nemocný, Bůh tebe
zkouší! Neustávej se modliti! Bůh odepírá dítkám svým první
žádost, aby podruhé přišly. Pán Ježíš to jasně ukázal na ženě
kananejské, jejížto dcera ďáblem byla posedlá a kteráž k Pánu
volala: »Pane, synu Davidův, smiluj se nade mnou, dcera má
zle se trápí od ducha zlého.: Spasitel dává jí odpověď na
pohled krutou, řka: »Nejsem poslán než ke ztraceným ovcím
domu israelskéhoc. Ale žena nedavši se odstrašiti, přistoupila
plna důvěry, padla k nohám jeho, řkouc: »Pane pomoz mi le
Ježíš ještě trpčeji k ní mluví: »Nenít dobré vzíti chléb synů
a vrci jej psíkůms Kananejská žena se nad touto řečí Páně
neuráží, ale v poníženosti znova prosí: »Tak jest, Pane, ale
ištěňátka jedí drobty, kteříž padají se stolů pánů jejich..
[ řekl jí Ježíš: »Ú ženo, veliká jest víra tvá; staniž se tobě,
jak chceš.: A v touž hodinu uzdravena jest dcera její. (Mat.
15, 22—28). Hle, milý můj, tak odměňuje Bůh důvěru zbožné
duše. Blaze tomu, kdo v nábožně a důvěrné modlitbě setrvá.

Milý nemocný, neustávej na modlitbách, nut takřka Boha;
a kdyby se ti zdálo, že tebe neslyší, nezoufej, nebot sv. Pavel
píše: »Neztracujtež tehdy doufanlivosti své, která má velkou
odplatuc. (Žid. 10, 35.)

2. Bůh tebe neslyší, by pak pomoc jeho byla, tím
zřeímčjší _a abys budoucně toliko jemu a ne tvorům
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(tc-es!vzdávat. Až dosud připisoval jsi osvobozeni odjninnhých
útrap sám sobě, své pilnosti a dovednosti, nebo pomoci a umění
lidskému, ale na Boha jsi při tom nevzpomenul. Vyhrál—lijsi
při, ulmnníval jsi se, že jsi právnímu rádci díky povinen. Vy
vázl-Ii jsi z nebezpečné nemoci, říkal jsi, že tebe dovednost
lékařova zachránila. Sv. Řehoř z'l'onru píše o královně Austri—
gildis, že poručila lékaře všecky odpraviti, poněvadž prý jsou
příčinou, že z nemoci, do které upadla, nevyvázla, ale umříti
musí. Na Pána života a smrti docela zapoměla. Podobně jsi
snad také až dosud více myslel na svého lékaře, nežli na
Boha; důvěřoval jsi více přičinění lidskému, než pomoci Boží;
vyváznutí z nemoce přičítaljsi lékaři a byl jsi mu za to uznalý.
Ale kde zůstala chvála Boha, vděčnost k tomu, který lékaři
dobrá vnuknutía lékům moc hojivou dává? Hle tato tvá nevděč—
nost je příčinou, že modlitba tvá vyslyšení nedochází; nebot“
kdyby ti Bůh dal hned, zač ho prosíš, byl bys k němu zase
tak nevděčným jako prvě; dary obdržené nepokládal bys za
dobrodiní Boží, ale připisoval bys je zase lidské pomoci a tak
bys zase jen lidem, a ne Bohu čest a chválu vzdával. Z té
příčiny odkládá Bůh svě přispění, čeká až věci k nejhoršímu
dospějí, abys se pak přesvědčil, že přirozeným způsobem ne
může tobě býti zpomoženo. Když však ani tehdy důvěra tvá
a naděje v Boha nemizí, pak obrací vše tak šťastně, že nucen
jsi pravdě svědectví dáti a vyznati, že ti nebylo pomoženo
jinak nežli mocným prstem Božím a že povinen jsi budou_cně
k Bohu vděčnějším býti. Bůh chce, abys se naučil oceniti jeho
dary a dobrodiní. Chce, abys ho stále prosil a tak závislost
svou od něho na jevo dával. A poznal—lijsi jednou dobrodiní
Boží, pak budeš museti milovati tak laskavého Otce. Naplněn
vděčnou láskou budeš se snažiti všecky kříže a utrpení svá
trpělivě nésti a Pánu Bohu v příjemnou oběť klásti. . Poznej
tedy, že Pán Bůh jen tvé dobro má na zřeteli, nevyslýchá-lí
tebe hned.

3. Nevyslýchá tebe Bůh, poněvadž tě velmi miluje.
Bůh jest otcem naším, každodenně nás naplňuje požehnáním,
obsypává dary svými. Jako Otec miluje tebe něžně, ano miluje
tebe více, nežli dobrá matka své dítko milovati může, a jen
tato láska nutí ho, aby od tebe odvracel všecko, co by tiško—
diti mohlo; a snad právě věc, za kterou ho žádáš, je ti nad
nad míru škodlivou a proto ti ji nedává. Mnozí prosili za
statky vezdejší & obdrževše je, stali se _nejvýš nešťastnými.
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Nebrali sBohem radu, domnívajíce se, že lépe vědí, co jim
prospěje nežli nebes i země Pán; nesjednotili vůli svou 5 vůlí
Boží & nejsouce s řízením Božím spokojeni, chtěli býti svým
způsobem šťastni. Bůh nechal je jíti vlastní cestou, vyplnil
prosby jejich řka: »Staň se tobě, jak chceš, ale brzy poznáš,
jak se' ti povede, přesvědčíš se, že vůle tvá byla bláhovác. .liní
zase žádali osvobozenu býti od domnělého zla, ženouce takřka
na Boha útokem; ale hle, Bůh jich neslyšel, neodnal od nich
utrpení; právě nevyslyšeníjejich úpěnlivé prosby sloužilo k bu—
doucímu jejich štěstí, tak že museli Bohu později děkovati, že
jich nevyslyšel. Proto pravdivá jsou slova sv. Augustina: aBůh
někdy dává, hněvaje se; někdy tresce, milostiv jsa.c

Chceš-li se o pravdě uvedených slov přesvědčiti, připomcň
si příběh syna marnotratného. Syn marnotratný nebyl spokojen
v domě otce svého, chtěje libovolně nakládati s dědictvím svým.
Svoboda nevázaná zdála se mu největším štěstím. Proto dorážel
prosbami i hrozbami na svého otce,“až mu byl po vůli. Ach,
nerozumný mladík nevěděl, čeho si žádá, neboť vyslyšení žá
dosti jeho bylo příčinou největšího jeho neštěstí. Sotva že podíl
svůj obdržel, opustil dobrého otce, vrhl se v náruč všech náru
živostí a rozkoší, stal se marnotratníkem a konečně hrozným
bídákem. Jak dobře by mu bývalo, kdyby ho otec jeho nebyl
vyslyšel! Proto nemáme pro nevyslyšené modlitby své býti
zoufalými.

Příklad.
Sv. Magdalena z Pazzis, věrná služebnice Boží, úpěla často

u vnitřní sklíčenosti, trpíc při tom nejednou i jiné muky. Přece
však vždy říkávala: »Velice se raduji, když Bůh plní svou a ne
mou vůli, a vroucně mu děkuji, když modlitby mé v utrpení
nevyslýchá; neboť kdyby mi poskytl, zač ho prosím, činil by
mou vůli, odepře-li mi však toho, činí vůli svou; ano, každá
bolest a každý zármutek jsou mi milé, pomním-li, že se Bohu
líbí a že jsou znamením a účinkem svaté vůle jeho..

Kéž bys, milý nemocný, podobnou řeč vedl vutrpení svém.

Vll. Útěcha pro nemocného, jenž se domnívá., že jest od
Boha opuštěn.

»Ustavičně jsem se přičiňoval, abych si Boha naklonil;
vidím však, že jsem od něho opuštěn, že na mne zcela za
poměl; neboť nepoznávám jeho prozřetelnosti v ničem! Nic
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se mi nedaří, všecko se proti mně Spiklo. Bůh se o mne nic
nestará! Jiným lidem dobřese daří, jenom já v nesnázích hynu.
Proč nechCe Bůh ničeho o mně věděti? [\'de je prozřetelnost
pečující otcovsky () všecky tvory'Pc

%adrž, milý nemocný, necháváš se příliš unášeti citem
trpkosti! Dočkej jen času a všecko poznáš; rouška spadne,
a prozřetelnost v očích tvých bude ospravedlněna. Však již
nyní můžeš .—:epřesvědčiti, že jest prozřetelnost nad tebou bdící,
tebe chránící a k pravému štěstí tebe vedoucí. iozjímejme
o tom! 'I'ak zvaní osvícenci, vlastně nevěrci, říkají sice, že si
llilh světa a tvorů nevšímá, že by měl mnoho na práci, kdyby
se měl o všecko starali & každého červíčka so ujímal i. Ú, těch
bláznů! .lak chatrná ponětí mají o Bohu a o jeho neko—
nečné velikosti a velebnosti! Jak málo jsou přesvědčeni
o jeho všemohoucnosti, moudrosti a dobrotč ! Zcela jinak smýšlí .
a mluví pravý křesťan, nebot víra jeho katolická učí jej, že
llůh bez přestání o tvory své otcovsky se stará; že nejen
všecko stvořil, ale také zachovává, řídí a spravuje; že o všecko
pečuje, vše moudře pořádá a k tomu cíli vede, k čemu je
stvořil. A tuto otcovskou ustavičnou péči Boží o tvory nazý—
váme prozřetelnosti, o níž snadno se můžeš přesvědčili, nebot'
důkazy o ní nalezneš v Bohu samém, ve vesmíru, ve svém
nitru a v písmě svatém.

[. Že jest prozřetelnost, poznává rozum náš z podstaty
Boží. Učenec jeden píše: »Bůh jest a je-li Bůh, pak je bytostí
nejdokonalejší, nejvýš moudrou, dobrotivou a všemohoucí. .le-li
llůh nejvýš moudrý, musí pořádek poznávati, je-li dobrotiv,
musí pořádek milovati; je-li všemohoucí, může a musí pořádek
stanovili. „\ tento pevně stanovený pořádek jest bezprostřední
následek prozřetelnosti; a proto: prozřetelnost jest. 'l'áži se:
není Bůh všudypřítomeo? Je-li však všudypřítomen, pak vidí,
činí a spravuje všecky věci; a co jest to jiného, nežli pro-—
zřetelnost? Pravdu tuto chtíti podvrátiti, nebylo by ničím jiným,
než podkopati základ a původ všeho a svět zase obrátiti
v pustou směsici, z jaké povstal!c Ano, bylo by upíráním
moudrosti, všemohoucnosti a dobroty Boží, kdyby se popiralo,
že Bůh na své tvory pamatuje a o ně pečuje. Jak by pak
mohly obstáti? >Nesluší-li se Bohua, praví sv. Ambrož, »o tvory
pečovati, pak by se ani nebylo Slušelo je stvořitic. Hrnčíř
hotovi sice nádobí, prodá je a více se o ně nestará, hledě si
při tom jen zisku svého. Ale tak nejedná otec se svými
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dítkami. .-\ není—liBůh, který nás stvořil, ()tcem nejlaskavčjším?
Bůh, otec nejdobrotivější, který dal i zviřátům podivuhodnou
náchylnost a lásku k mláďatům, ten by k nám lid'em neměl
míti lásky žádné? 'l'cn Bůh mohl by snad člověku říci: ».ldi
a buď rád, že jsem tebe stvořil, ničeho více však ode mne
nečekej?c Ne, tak se nechová otec přelaskavý! Proto vhodně
píše sv. Augustin: »Ne zásluhy moje, ne mé díky za tvé mi
losti přiměly tebe, Bože, mne stvořiti, ale jediné tvá blaho
sklonná láska a dobrota! Tatáž však láska, (. Bože a Pane
můj, která tebe ku stvoření přinutila, nutí tebe tvorstvo za—
chovávati a spravovati. Co prospěje mi výron tvé lásky, zahynu—li
bídně a nebude-li pravice tvá mne držeti? Než láska tvá zava
zuje tebe, abys zachoval toho, k čemu tě nutila, abys stvořil;
nebot nejsi nyní menší láska, ale jsi stále tatáž láska, kterou

_na věky zůstane!:
2. »Jest prozřetelnost, která všecko moudře řídí, spravuje

a zachovávála Tomu nás učí pohled do vesmíru. Pozdvlhni za
tiché jasné noci očí svých k nebi a uzříš je nesčíslnými
hvězdami, jako třpytnými květinami poseté. Jak pravidelný jest
jejiCh pohyb! Od počátku světa až po dnešní den ubírají se
toutěž drahou. Obrat zrak svůj na zemi! Jaká podivuhodná tu
rozmanitost a přec nevyrovnatelná spojitost všech věcí! Řeky
jako žilky v těle protékají zemi; ovoce stkví se na stromech,
lučiny zdobeny jsou květinami. Jak pravidelné jest střídání se
čtvera ročních počasí! Jaro znovu oživuje zemi & odívá ji
líbeznou zelení; léto "zlatí nivy úrodou polní; podzim posky
tuje hojnost ovoce a zima tráví všecko to požehnání v tichém
pokoji. Postav se konečně na břeh mořský; jaké to vznešené
divadlo! Brzo jest moře klidno, obraz to nerozborněho klidu
svého původce, brzy je zmítáno bouří děsnou, připomínajíc
strašnou trestající ruku Stvořitelovu; ani však v klidu ani
v bouři nevystupuje z břehů svých, drženo jsouc prozřetel
ností v určitých mezích jistých. Pozoruješ-li tedy, milý nemocný,
soulad panující ve vesmíru, nejsi—liž mocně pobádán, abys se
kořil Božské prozřetelnosti? Překrásný a nezměnitelný pořádek
světa jasně dosvědčuje, že musí býti někdo, kdo jej stvořil
a moudře spravuje. Nebo kdo činí, že slunce vychází a zapadá?
Kdo vodí stáda hvězd po jejich drahách? Kdo rozděluje rok
na čtveío ročních počasí, tak jako by to na váze bylo odmě
řeno? Kdo poroučí nepřeberným spoustám vod mořských? Kdo
toho jest příčinou, že celý svět již tolik tisíc let trvá? Bůh,
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voláš v pokoře a v úctě, Bůh pořádá, zachovává & spravuje
všecko. A když Bůh celý svět pořádá, zachovává a spravuje,
jsou snad lidé z jeho otcovské péče vyloučeni? Ujímá—lise
Bůh ve své nevyzpytatelné moudrosti tvorů nerozumných, ne-'
bude-li se starati tím více otvory rozumem nadané, které
k svému obrazu a podobenství stvořil? Mělo by to právě
mistrovské dílo celého stvoření »člověkc jediné býti, o něž
by Bůh žádné péče neměl? »Není tvora-, volá sv. Augustin,
»který by se nenacházel pod řízením Boží prozřetelnosti, at
tomu již chce aneb nechcelc

Ano, milý nemocný, osudy lidské jsou v rukou Božích,
tedy i tvůj osud, a následovně každá i ta nejmenší věc, která
se tebe týká. Vyvrz tedy ze srdce svého všecku pochybnost
a zvolej se sv. Bernardem; »Velebnost Boží řídí svět, pečuje
o staletí a i na mne pamatujeh

3. Jest Boží prozřetelnost; toť zvěstuje hlas u vnitru
našem. Vidíš-li, nemocný můj, rodinu, v níž mír, pokoj a svor
nost panuje, pak říkáš, v rodině této vládne moudrá hlava.
Pozoruješ stát v pokojných dobách; umění a věda v něm
kvetou, spravedlnosti a ochrany zákona se dostává každému,
a tu ty říkáš: »Zde panuje král, který všecko moudře řídí-.
Patříš na pěkné stádo a říkáš: »Stádo toto má dobrého
pastýře.< Vidíš, kterak loď se bezpečně plaví na moři a jak
šťastně dochází přístavu, a říkáš pak : vhod"tuto řídí opatrný
kormidelník-. Pozoruješ zemi, jak ve vesmíru se pohybuje,
a na ní nalezáš pořádek, krásu, rozmanitost, pravidelnost
a ustálenost &chtěl by jsi snad říci: »To vše jest pouhá náhoda?
Nebouří-li se při myšlence této celé tvé nitro? Neboť co jest
náhoda? Náhoda je pouhé nic a proto nemůže ničeho učiniti,
a následovně nic na světě neděje se náhodou. Proto dobře.
píše sv. Efrém: »Kdo praví, že se na světě děje všecko pouhou
náhodou, upírá Božství. Viděl jsem domy a poznal jsem, že
každý dům má svého domácího pána čili majitele; pozoroval
jsem svět a poznal jsem — prozřetelnosta. V pravdě velikou jest
nemoudrostí tvrditi: to a ono jest náhoda. Nejvnitřnější cit
srdce vzpírá se liché řeči takové. Velmi často vynutil tento cit
na člověku bezděčné vyznání, že jest prozřetelnost. Neboť
odkud to pochází, že všickni lidé v nebezpečí a utrpení k Bohu
o pomoc volají? Proč obracíme očí svých k nebi, neni-li pro
zřetelnosti Boží? Proč hledi všickni národové bohoslužebnými
výkony požehnání Božího si vyžádati? Zdaž by tak činili, kdyby
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přesvědčeni byli, že není prozřetelnosti, a že Bůh o ně péče
nemá? Ano i ten bohoprázdný nevěrec, který prozřetelnost Boží
p0pírá, vidí se nucena u velikém nebezpečí k nebi pohlíželi
& Nejvyššího za pomoc úpěnlivě prositi. Proč volá k Bohu,
neslyší-li ho Bůh & neví—lio něm? Hle, jak vlastní srdce naše
nás nutí, abychom vyznali, že. jest prozřetelnost, vedoucí nás
cestou života našeho, ochraňující nás & pečující o nás. Proto
splnou důvěrou právě.dětinnou odevzdejme se tomu moudrómu
vedení !

4.. Jest prozřetelnost; to zřejmě hlásá Bůh v písmě sv.
starého i nového Zákona. Bůh sám popisuje v knihách svatých
své zaměstnání, ku př. »kráčí po okršku nebes, pozoruje rady
& skutky lidské; ukrýni se v piopast země, kráčí po zemi,
vyvolává tmy & světlu dává rozkazy; odvažuje studnice vod,
a moři určuje meze jeho. Dotýká se hora. Podobně mluví Bůh
ústy proroků. Zajisté podivný to způsob mluvení o Bohu;
a proč asi? Sv. Řehoř Nazianský odpovídá: »Abychom poznali,
že Bůh světa všecko, co se “na světě děje, řídí, spravuje & za—
chovává,_ abychom poznali, že všickni živlové jeho poslouchati
musí, že nad námi panuje prozřetelnost Boží, v níž napí—ed
stanoveno, kterak se každému člověku na světě za všech okol
ností jeho vésti & dařiti má. l'roto praví písmo: »|)obré
i zlé \'ěci, život i smrt, chudoba i počestnost od Boha
jsouc. (Sir. ll, l4.) Jaké to tedy bláznovství věí'iti, že
se Bůh o člověka nestará, o něm ničeho věděti nechce,
& ho opustil! Otec nebeský ne0pouští nikdy člověka, ba ani
tentokráte ne, když ho člověk hříchem uráží. Ustavičnč nám
Bůh lásku svou prokazuje. Nikdy nevzdává se otcovské péče
o nás. Domnívá-li se tedy někdo, že Bůh na některého z lidí
zapomíná, ten je nesmyslný & činí Bohu největší křivdu. Neni—
liž to hohOpustý, hrozný & nesmyslný klam, domnívati se, že
by Bůh koho mohl opustiti? Abych tě otom přesvědčil, uvedu
ti z proroctví Ísaiašova, jak lid israelský proti Bohu žalobu
vede a kterak Bůh nesmyslnou tu žalobu podobenstvím krásným
vyvrací. Čteme tam: »I řekl Sion: Opustil mne Hospodin &Pán
zapomenul se na mne. Zdaliž se může zapomenouti žena nad
nemluvňátkem svým, aby se neslitovala nad synem života
svého? A byt ona se zapomenula, já však nezapomenu se nad
tebou.< (Isai. 49, 14—15).

Tuto nejvýš potěšitelnou pravdu zvěstuje také Pán Ježíš
v evangeliu, řka: »Pravím vám, nepečujte o život svůj, co by
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jste jedli, ani () tělo své, čím by jste se odívali. „Zdaliž není
život více nežli pokrm a tělo více nežli oděv? Pohleďte na
ptactvo nebeské, žel: neseje ani žne, ani shromažďuje do stodol:
a Otec váš nebeský živí je. Zdaliž vy nejste dražší nežli ono?
A kdo z vás 'přemýšleje, může přidati postavě své loket jeden?
A o oděv proč se staráte? Patřte na kvítí polní, kterak roste:
nepracuje uni přede. Pravíin pak vám, že ani Šalamoun ve vší
slávě své tak oděn nebyl, jako jedno z nich. Poněvadž tehdy
trávu polní, kteráž dnes jest a zítra do peci vhozena bývá,
llůh tak odívá: čím více vás, malověrní? Nepečujtež tehdy
říkajíce: (Jo budeme jisti, anebo co budeme píti a nebo čím se
budeme odívati? Nebo toho všeho pohané hledají. Vít zajisté
Otec váš, že toho všeho potřebujete. Hledejte tedy nejprv krá—
lovství Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám při
dáno. Protož nepečujte o zejtřejší den: nebo zejtřejší den pe—
čovati bude sám o sebe. Dostit' má den na své zlosti.: (Mat.
6, 25—34) Jaká to něžná řeč! Pán Ježiš přesvědčuje nás, že
llůh otčovsky o tělo naše pečuje. A přec tělo toto v prach se
navrátí, z něhož vzato jest. Zílaž tedy tentýž Bůh, jenž o pomi—
jející tělo naše takovou péči má, nebude tím více starati se
o duši naši, je-li sklíčena útrapami? Nebude—ližBůh pečovati
o duši k obrazu a podobenství jeho stvořenou, krvi jeho vy
koupenou a k spasení věčnému povolanou? Milý nemocný,
hleď zasloužiti sobě nebe, přisvojuje sobě ctnosti, které k nebi
vedou; všecko ostatní vezme na sebe ve slibech svých věrný Bůh.

Proto odevzdej se zcela prozřetelnosti Boží ! Důvěřuj Bohu,
nebot zná tvé potřebyamiluje tebe, proto také všecko k tvému
dobrému obrátí. Abych tě zcela upokojil, odpovídám ti ještě
na některé otázky, které bys mi snad klásti chtěl, pevně dou—
faje, že každou pochybnost ze srdce tvého vypudím.

První pochybnost. Ty říkáš, tak snad bys chtěl mluviti
ke mně, že jest Boží prozřetelnost, že Bůh všecko řídí a že
dovede mi pomocí, o tom nepochybuji; ale Bůh mi nechce
pomoci, nechávaje mne v nouzi a těžkosti mé vězeti anaříkati;
proč jen právě o mně Bůh ničeho věděti nechce?

Odpověd. Bůh chce tobě pomoci; nebot on výslovně
přislíbil pomoc svou těm, kteří ve svých potřebách k němu se
utíkají, vždyť řekl: »Vzývej mne v den soužení: vytrhnu tě a
uctíš mne.: (Žalm. 49, 15). »Pojďtež ke mně všickni, kteříž
pracujete & obtíženi jste a já vás občerstvim.: (Mat. 11, :8.)
»Oči Páně na spravedlivé, a uši jeho k prosbám jejich.c (1.Petr.
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či. 12.) Mohl-liž lšůh zřetelněji mluvili, aby nás přesvědčil, že
nám v potřebách našich chce pomoci? (Jo bys řekl () nemocném,
který by se proto na svého lékaře hnčval, že mu nedává léků
sladkých, ale že mu samé trpké a odporné léky předpisuje?
Řekl bys zajisté: Nemocný nemá jednání lékařovo, kterému
důvěřuje, posuzovati, nebot lékař, chtěje jej uzdravili, musí
právě tak a ne jinak jednati. Zkušený lékař nesmí bráti ohledu
na choutky nemocného. Kdyby tedy nemocný proto, že lékař
přání jeho nevyhovuje. o něm řekl: »nechce mne uzdravití,c
zdaž by to bylo moudré a spravedlivé? A rovněž nemoudré a
nespravedlivéjest tvrzení, že Bůh o tobě věděti nechce, poněvadž
tvých přání a tužeb nedbá. Nesuď tedy Opovážlívě otom, čeho
pochopiti nemůžeš. Slyš, co v té příčině praví Bůh ústy lsaiáše
proroka: »Nejsou myšlení má, myšlení vaše: ani cesty vaše
cesty mé. Nebo jakož povýšena jsou nebesa od země, tak po
výšeny jsou cesty mě od cest vaších a myšlení má od myšlení
vašich.: (55. &) Odevzdej se tedy, nemocný můj, v péči ne
beskému tomu lékaři, dle napomenutí sv. Petra: »Pokořte se
pod mocnou rukou Boží, aby vás povýšil v čas navštívení.
Všelikou péči svou 'uvrhnouce na něj, nebo on má péči o vás.:
(1. Petr. 5, G.)

Druhá pochybnost. Pravíš: Pečuje-lí Bůh o všecko,
proč je tolik bídy na světě?

Odpověď. Bídy a útrapy na světě neodporují prozře—
telností Boží, ale jsou důkazem moudrosti božské, kteráo hříš
níky pečuje stejně jako o spravedlivé; neboť prozřetelnost
Boží sesílá bídy z těchto dvou, příčin: 1. aby se hříšník polepšil
a věčně nezahynul; 2. aby spravedlivý více byl očištěn a aby
sobě větších zásluh pro nebe ziskal. Příklady o této pravdě
nalezneš v knize »Škola pro nemocné: v prvním cvičení, kde
dokázáno, že jsou nemoci pravým dobrodiním lložím.

Třetí pochybnost. Proč dopouští Bůh, aby zlým lidem
na světě dobře bylo, kdežto spravedlivým zle se vede?

Odpověď. 1. Poněvadž chce Bůh hříšníka nejen tresty
svými od hříchů a nepravosti odvrátili, ale také dohrodínim
svým k sobě připoutati; 2. poněvadž ponechává sobě dobré
na věčnosti odměniti a zlé věčně trestati; 3. poněvadž chce
lidem zlým na zemi odměniti, co učinili dobrého a zač ne—
dojdou věčné odplaty v nebi.

Konečně chci tobě, drahý můj, dáti na ruku některé
prostředky, kterých můžeš užíti k své útěše a posilc.



425

!. llozvažuj' často opuštěnost Ježíšovu na hoře Olivetské
a na Kalvárii. Jak_ zkormoucen a opuštěn byl v zahradě Get—
semanské! Jak se chvěl při pomyšlení, že do poslední krůpěje
vyprázdniti musí kalich utrpení! Pln nevýslovné úzkosti a zá—
rmutku vzdychá: »Smutná je duše má až k smrtilc A čím
byl Pán Ježíš potěšen a posilněn? Odevzdáním se do vůle Otce
nebeského, řka: »Otče, ne má, ale tvá vůle se staň !c Na ta
slova přišel anděl s nebe a posilnil ho tak, že se zmužilostí
rekovnou vydává se v ruce hříšníků, ano Petrovi, chtějícímu
ho vytrhnouti z rukou nepřátel, domlouvá: »Což nemám pítí
kalich, kterýž mi dal Otec?< Podobně i ty potěšen a posilněn
budeš, vzdechneš-li často ve své opuštěnosti: »Bůh tomu tak
chce, děj se vůle Božíh A je-li opuštěnost tvá přílišná, popatř
na sv. kříž!

2. Pamatuj často na svého anděla strážce! Pamatování
toto je útěchyplné; nebot zdaž budeme se ještě cítiti opuště
nými, uvážíme-li, že každý člověk má anděla, který ho po celý
život od kolébky až do hrobu provázía opatruje! Proto krásně
dí římský katechismus: »Jest zajisté od Božské prozřetelnosti
ta povinnost dána andělům, aby ostříhali pokolení lidské &
jednotlivým lidem býti k pomoci, by neuhěhli v těžší nějakou
škodu. Neboť jako rodiče, mají-li děti cestovati cestou úkladnou
& nebezpečnou, obránce jim přidávají a pomocníky v nebez—
pečenství: tak ()tec nebeský na této cestě, po níž se ubíráme
do vlasti nebeské, každému z nás ustanovil anděla, jehož po
moci a obezřelostí jsouce chráněni, mohli bychom se osidel od
nepřátel nám tajně nastrojcných uvarovati, učiněné proti nám
násilné útoky odraziti, a pod jejich vedením pravé cesty se
přidržovati, aby nás blud nějaký nesvedl s cesty, která vede
do nebe.: (Řím. Katech. IX, It.)

3. Mysli často na svaté a následuj příkladu jejich! [ svatí
a světice Boží nalezali se často v zármutku a opuštěnosti. Ale
jak si při tom počínali tito věrní služebníci Páně? Čím těsněji
k zemi byli tlačeni, tím pružněji nesl se duch jejich k nebesům.
Zle vedlo se císaři Ferdinandu ll. Skoro veškeré země jeho říše
vzbouřily se proti němu a zbouřenci blížili se již k Vídni, aby
tam císaře jali. Ve Vídni pak samé panovalo vzbouření prote
stantů. Ode všech opuštěný císař však mysli neztrativ v Boha
naději svou kladl. Poklekl před křížem takto se modle: »Pane,
ty vidíš, že nemohu již na pomoc lidskou spoléhati; chceš—li,
abych byl pohaněním nepřátel svých, zde jsem, Pane, staň se
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vůle tvá! Chceš—lijinak se mnou naložiti, ty to můžešh »Sotva
jsem tuto kratičkou modlitbu dokonal,c vypravoval císař sám
svému zpovědníku, »hned jsem byl naplněn nadějí, útěchou a
radostí a ubezpečen, že Bůh nepřátele mé zahanbí !: A tak se
také stalo. Císařský jeden pluk jízdý přicválal hradní branou,
potlačil vzpouru v městě, jejíž náčelníci pak ztrestáni býli. Na
tomto zbožném císaři vidíš, jak sobě počínati máš v zevní
opuštěnosti, (t. j. jsi-li od lidí opuštěn). Ale jest i vnitřní opu
štěnost, v níž se cítí duše jako bez nebe, bez světa, bez Stvo
řitele, bez tvorů, bez vírý, bez naděje, bez lásky. Oloupena jest
o vše dobro; chce se modliti a nemůže; chce s Kristem roz
mlouvati a neví, co by mu řekla. Země je jí nesnesitelnou,
nebe zavřeno, život břemenem a obtíží, má jen jednu touhu
a to umříti. Vždý temněji a temněji se duch zastírá a úzkost
dostupuje až k smrti. Samotna je v tiché jizbě, nemohouc žíti
ani umříti. Bůh odňal duši té všecko, aby jí všecko dáti mohl;
chce aby s Kristem jsouc ukřižována, s nim i oslavena byla.
Všecko jí Bůh odejmul a nezanechal jí leč podrobení se jeho
svaté vůli, která ji činí obětí zápalnou na královské cestě kříže.
A kterak as chovali se svatí v takové vnitřní Opuštěnosti? Nikdy
nepozbýli důvěry a odevzdanosti do vůle Boží, ano povděčni
býli tomu, že každé radosti pozemské postrádají. V podobné
opuštěnosti trvali po dobu drahnou: sv. Teresie, bl. Armela,
sv. František Serafinský, sv. Magdalena z Pazzis a m. j. Uč se
od nich trpělivosti, lásce, odevzdanosti do vůle Boží a vy
trvalosti!

4. Posiluj se v opuštěnosti své modlitbou a sv. přijímáním.
Sv. František Borgiáš byl v posledních dvou letech života svého
navštíven nejen trapnou nemocí, ale i hroznou vnitřní 'opuště
ností. Snášel však oboje podivnou trpělivostí a často slýchávali
ho říkati se sv. Augustinem: »Zde řež a pal, ó Pane, ale na
věčnosti ušetř!c .leho, jedinou útěchou na lůžku bolestnem
byla modlitba a sv. přijímání. _

Modli se i ty, milý nemocný, a srdce tvé nezřídka naplní
svatý pokoj a utěšená sladkost. »Modlitba jest.,—jak dobře praví
sv. Chrýsostom, »útočiště a útěcha zarmoncených, základ veselí
a prostředek k dosažení sladké blaženosti.: Kdo se modlí, nesmí
říci,—že je opuštěným, neboť, jak svědčí sv. Klimak: »modlitba
jest důvěrné obcování a spojení člověka s Boheme Modli se
často se sv. Augustinem: »Pane Bože, v domě tvém nic bez
rozvahy se neděje, ani vlas s hlavý naší, ani vrabec se střechy
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nepadá bez tvé prozřetelnosti. Pane, pomoziš mi, jak dalece
to za dobré uzuáváš; rač mi dáti, čeho pro tělo iduši svou
potřebuji; neboť ty víš všecko, znáš všecko, miluješ nás více
nežli my sami sebe milujeme. lido vzýval kdy tebe, aby nebyl
vyslyšen? Opatř mi, Pane, co pro tělo i duši mou jen nejpro—
spěšnějším; tvou milostí staň se, abych poz'nal a takřka rukama
chápal, že vše, co činíš, i jak se mnou naložíš, jediné k mému
dobru & větší tvé chvále slouží, a na tom mám dostiic

Také často přijímej tělo Páně; nebot' Ježíš Kristus jest
Bůh všeho potěšení, jenž tebe po každém sv. přijímání jako
laskavý otcc potěší a posilní. Vždyť volá: »Poid'te ke mně
všickni, kteří pracujete a obtíženi jste a já vás občerstvím.c
Zdaž můžeš se ještě cítiti opuštěným, chováš-li Krista v srdci
svém? Ú jdi jen k němu, a přijal-li jsi ho, rci mu: »Ježíši,
můj Pane & Spasiteli! V tebe doufám a v naději té chci se—
trvati až do posledního svého vzdechnutí; a kdyby celé peklo
povstalo, aby mne důvěry té- zbavilo, přece nezoufám, nebo ty,
6 Ježíši, jsi láska sama.: Vzpomínky na velkou lásku adobrotu
Boží těšily Jindřicha Suso v opuštěnosti jeho. Ačkoliv byl ode
všech lidí Opuštěn, opovrhován a všeho zbaven, přece byl
u vnitru svém nad míru vesel, říkávaje sám k sobě: »Rci mi,
srdce mé, co tebe naplňuje takovou nebeskou radostí ?e A duše
jeho mu odpovídala: »Gelý svět ničeho nemá, co by mne těšilo.
Ani přátelé, ani bohatství, ani čest a sláva, ani rozkoše světské
mně netěší. '.l'o jedinou je mou radostí, že Bůh tak dobrý jest,
že on sám jediný je mým přítelem, mou blaženosti. V něm
budu plesati, jemu budu chvály pěti, kdyby i celý svět mnou
opovrhoval !: '

5.. Neklesej na mysli, dodržuje-li dlouho opuštěnost tvá..
Sesllá—liBůh na některého člověka mnoho zármutku, říkává
takový ubožák: »Bůh nine opustili: Jaký to blud! »Zřídka
kd—ybývá Bůh tam, kde není zármutkuic tvrdí jeden učenec.
'l'ot' právě je nejlepším znamením, že Bůh o tobě ví a, tebe
neopouští, nechává-li tebe zde na světě mnoho trpěti, aby tebe
mohl na věčnosti tím slavně-ji odměniti, Mnohé adlouhé útrapy
sesílal Bůh na svaté; zdar: je proto opustil a o nich nevěděl?l
*Ktlyž jest nejhůř, Bůh jest nejblížic dí dobře stará průpověd',
Vzmuž se tedy a nezoufej; neboť Bůh tvůj tebe vidí aopatruje.
».Ie-Ii císař vojáky střežen, nebojí se; a je-li smrtelník smrtel=
niky chráněn, jest bezpečným. Jak by tedy smrtelník měl zou
fati, Nesmrtelný ho Chl'láníia píše-sv. Augustin.
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6. Vzpomeň si často na radosti nebeské. Připomínej sobě
věčnou blaženost, kterou Bůh trpělivé v nebi odměňuje; vzpomeň
si, že po krátkém utrpení tohoto života následovati bude věčné
plesání v nebi, po malé bolesti radost nevyslovná. .Iak by ti
Opuštěnost tvá mohla ještě by'ti nesnesitelnou? »Sladkost bu
doucích' radostí jest tak veliká,: praví sv. Augustin, »že by
jedinká krůpěj postačila osladiti hořkost muk pekelny'ch Ia Nalej
tedy jedinkou kapku této sladkosti do kalicha svych trápení
a zkusíš, že pravdivá jsou slova sv. Pavla: »Utrpení tohoto
života nejsou rovná budoucí slávě, která se zjeví na nás;
& řekneš pak s Davidem: »Kalich spasení vezmuajméno Páně
vzy'vatí budulc

Buď stálým, mily nemocný! Pravda ovšem, kdybys usta
vičně na světě měl ostati a zde ničeho nesměl doul'ati, pak
bys měl příčinu rmoutíti se; ale povážíš-li, že tebe Pán Bůh
nedal na svět pro vždycky, že život tvůj je jenom poutí a
zkouškou dočasnou, a že llůh za život ten dá dle zásluhy bud
trest buď odměnu, pak se nebudeš divili, že Bůh trápením tebe
navštěvuje. Právem píše učenec jeden: »Poutník zakusiti musí
obtíže cesty, aby pak u cíle cesty své příjemnosli a odpočinku
milého užíti mohl; zlato musí v ohni čištěno byti, aby skvě
lejším a ryzejším bylo; zrno obilné musí v zemi setlíti, aby
přineslo užitek stonásobny'; kdo chce s plesáním žíti, musí
s pláčem síti!

Příklad.
Bůh nepotěšuje vždy své věrnét nedává jim okoušeti, jak

sladky'jest, ale chce často, aby pili z hořkého kalicha utrpení.
'l'oho zakusila velice sv. Magdalena z Pazzis. Jednoho dne po
ciťovala ještě velikou vnitřní útěchu, ale pak zvolala u ?ytržení:
»Přichází světlo, ale je temné, přicházejí tmy, ale jsou jasné;
vidím blížiti se nepřátele. Však na milosti tvé, Pane, mám
dosti!- l rozepnouc ruce plakala hořce; pocit milosti Boží ji
opustil a celá řada nejprudších utrpení přikvačila na ni. Byla
právě 19 roků stará; jako lilie čistá a něžná vyrostla před
obličejem Božím, andělskou byla duše její, a najednou vidí se
by'ti obklopenu mocnostmi pekelny'mi tryznícími ji na těle ina
duši. Pokoušena byla pochybnostmi a nevěrou, že není Boha,
že všecko je pouhy'm lidským klamem, že nehodně přijímá a
že hříchové její nemohou by'ti odpuštění. Zlí duchové doháněli
ji k zoufalství, k Opuštění kláštera, ano až k samovraždě. V.této
vnitřní trýzni nenalézala nikde útěchy; domnívajíc se, že je od
Boha zcela opuštěna a v hroznou temnotu uvržena. Po 5 let
trval tento hrozny' její stav, v němž často volávala: »Stala
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Ejsem se pramenem vší zloby, příčinou všech hříchů a zdrojem
urážek Boha, tak že nechápu, jak mne Bůh ilidé na světě
ještě trpí.. Všecko toto utrpení však snášela s. podivuhodnou
trpělivostí a mirností, odevzdávajic se úplně do vůle Boží.
V rozjímání o umučení a smrti Páně nalezala silu, by piti
mohla kalich ten až do poslední krůpěje. Konečně o Božím
hodu svatodušním roku 1590, když při hodinkách v kůru opět
u vytržení byla, ukončen byl tento zlý boj. Radosti zářic, zvo—
lala: »Pán vytrhl mne z rukou nepřátel mých a zahanbeni
jsou; ohněm a vodou kráčela jsem, ale ty, () Pane, vyvedl jsi
mne k občerstvení.: Pak řekla k sestrám: »Bouře pominula,
děkujtež a dobrořcčtež se mnou milému Stvořiteli.c Nyní od
měnil ji Pán velikými milostmi.

Vlll. Útěchn pro nemocného příliš smutného a.zarmouceného.

»Jak trudná jest mysl má! Smutek a těžkomyslnost skli
čuji mne! Všecka radost má zmizela a život se mi zhnusil.
l)armo se namáhám od sebe zapuditi smutek a trudnomyslnost !c

Nediv se, můj milý, tíží-li zármutek duši tvou; vždyt jsi,
dokud žiješ, v údolí slzavém, kde každý den novou trpkost
přináší a kde nás Bůh nesčíslným utrjenim navštěvuje. Pravá
radost a stálý pokoj panuje jen v nebi. Neztrácej proto mysli,
ani tento smutek neuškodí duši tvé; ano k užitku velikému
ti bude, budeš—liproti němu vhodným způsobem bojovati, aneb
sneseš-li jej trpělivě. l)řive však nežli tobě ukáží prostředky,
jichž bys mohl užívati, musím ti připomenouti, že jest dvojí
smutek; jeden dobrý a druhý zlý. Před tímto poslednim musíš
se míti na pozoru, neboť by tobě velice mohl uškoditi.

Poslyšme, co otom píše sv. František Saleský : »Zárinutek,
který jest podle Boha, působí stálé pokání k spaseni;a praví
sv. Pavel (ll. Kor. 7, 10.) »ale zármutek světa způsobuje smrt.:
Zármutek tedy může dvojí býti dle rozličných svých účinků,—
avšak pravda jest, že spíše zlé účinky má nežli dobre. l'lobři
účinkové jeho jsou jen dva, totiž milosrdenství a pokání; na
proti tomu má šest zlých účinků, jež jsou; úzkost, lenost,
mrzutost, žárlivost, závist a netrpělivost.

Nepřítel našeho spasení užívá smutku, aby spravedlivé
lidi pokoušel, nebot jako u hříšníků hledi toho dosíci, aby ze
hříchů svých se radovali, tak namahá se u spravedlivých, aby
i při dobrých skutcích svých smutnými byli. Zlý smutek mate
duši, znepokojuje ji, působí nemirnou bázeň, ztrpčuje modlitbu,
obtěžuje hlavu a odnímá duchu rozvahu, soudnost a statečnost.
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Zkrátka, zármutek zlý je jako krutá zima, která zemi o všecku
krásu připravuje, byliny ničí a zvěř hubí.

A nyní-chci, milý nemocný, udati tobě prostředky, kterých
dle návodu na hoře uvedeného světce a jiných učitelů církevních
musíš užívati, jsi-li smutkem a zármutkem zlým sklíčen.

]. Modli se! K tomu vzývá tebe sv. Jakub píšící: »Jestli
kdo z vás v zármutku, modlí se. Pakli jest dobré mýsli, pro—
zpěvuj.- (5. 13.)

2. Odevzdej se úplně do vůle Boží. Úplnáodevzdanost
do vůle Boží jest nejjistějším prostředkem k upokojení duše.
Snad jsi zármutkem svým sám vinen, milý nemocný; snad
odpor tvůj proti vůli Boží, tvá nezřízená žádost zbavenu býti
útrap svých, jsou příčinou tvé zkormoucenosti. Proto dobře
praví sv. Alfons: >Považ, že všecken tvůj nepokoj a zmatek
odtud pochází, že nepřijímáš utrpení své od Boha s odevzda
ností do vůle jeho. Vůle Boží oslazuje všecky obtíže. Připadne-lí
na tebe těžká trudnomýslnost, vzdechni jako sv. Markéta, krá—
lovna Skotská, když jí přinesli hroznou zvěst o ůkladném za—
vraždění manžela jejího: »Všemohoucí Bože,-' zvolala, »děkují
tobě, že jsi na mne zármutek tak veliký na konci života mého
seslal; doufám, že mi skrze milosrdenství tvé poslouží k od
puštění všech hříchů mých.c Obětuj tedy i ty, můj nemocný,
veškerý smutek svůj na pokání za mnohou hříšnou radost svou
a zajisté zármutek tvůj v radost se obrátí.

3. Pozoruj často Ježíše a jeho svaté! Představ sobě
Spasitele svého na hoře Olivetské. Vjakém zármutku tone duše
jeho! Úzkost jeho dosahuje takové míry, že mu až pot krvavý
vyvstává. »Smutná je duše má až k smrti: vzdýchá Pán. Ale
hned pln síly & zmužilosti jde nepřátelům svým v ústretý, aby
podrobil se smrti kříže na vykoupení člověěenstva.

Milý nemocný, co ti brání, abýs nenásledov-al vznešeného
příkladu Božského Výkupitele? Kdykoliv tedy na tebe zkormou—
cenost přikvaěí, vzpomeň si na Ježíše, kterak odevzdaně snášel
vnitřní svůj zármutek. »Obejmi pak,: jak učí sv. František
Sáleský, »obraz Ukřižovaného, přitiskni jej k srdci svému, líbej
svaté ráný rukou i nohou jeho, pozdvihni očí svých k nebi,
& posílej vzdechý vroucí lásky své k Bohu asi v tento způsob,;
»Oěl svých pozdvíhuji k tobě, Bože můj, kdý potesís mne?
U JEŽÍŠÍ, SPaSÍteli můj, smiluj SG nade mnou.! Kdo odlouěí mne

od láský Boží?- „Snaž SB Skilka nábožné pilně konati i ten
krále, kdy k tomu chuti nemáš, neboť oný zaženou tvou trudno—
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myslnost aneb alespoň tebe potěší a posilní. Pomněním na Je
žíše vždy srdce tvé okřeje, neboť. radovati se budeš, že bereš
účast na utrpení jeho; kdo s Kristem trpí, bude s ním i oslaven;
proto volá sv. Petr apoštol ke všem zkormouceny'm: »Majíce
účastenství s utrpeními Kristovými radujte se, abyste i při zje—
vení slávy jeho radovali se s plesáním.< (I. Pet. 4, 13.) To také
bylo příčinou, proč svatí i uprostřed utrpení plesávali. Kdo
více trpěl nežli sv. apoštol Pavel. A byl proto smuten? Po—
slyšme, co sám dí: »Naplněn jsem potěšením, mám hojnou
radost ve všelikém soužení.c (lI. Kor. 7, li.)

Proto, můj mily, i tobě Bůh brzy potěšení udělí, & kdyby
snad zármutek měl dodržovati, neztrácej mysli, nebot Bůh ti
dá k snášení smutku milost svou a kde je milost Boží, tam
je i Boží pokoj. Že tomu tak, učí tebe příběh o nábožném
Tobiášovi. Když anděl do domu jeho zavítal, řekl: »Radost
budiž tobě vždycky.: Ubohý slepec diví se tomu pozdravení
a vzdychá: »Jaká radost mně bude, kterýž v temnostech sedím
a světla nebeského nevidím?- l těší ho anděl: »Silné mysli
buď, tudíž budeš uzdřaven od Boha.: ('l'ob. 5. 11 --13.) A co
anděl předpověděl, to se inaplnilo, po žalosti zavítala do domu
Tobiášova velká radost.

Nezoufej tedy, drahy můj, sklíčeno-li srdce tvé smutkem;
setrvej v trpělivosti a pokoře, a Pán i tobě milostí svou k po—
moci přispěje. l,)ůkaz pravdy této podává nám životopis sv.
Františka. Tento muž Boží byl jednou takovou trudnomysl
ností postižen, že všem až nápadno bylo. Chtěl—lise svymi
klášterními bratry baviti se, nedovedl toho, a odešel-li od nich,
byl duch ještě hůře zkormoucen. Posty a mrtvení těla příliš
jej seslabily a modlitba nepřinášela mu ani té nejmenší úlevy.
Dvě léta trval tento stav, izdálo se, že Bůh opustil sluhu
svého. Konečně však, když František tuto zkoušku v pokoře
přestál, poslal mu Bůh jednoho okamžiku opětně blaživy' pokoj.
Hle, milý nemocny', i svatí a velicí svatí, vydáni byli vnitřnímu
utrpení; nediv se tedy, že se i tobě tak děje.

4. Přemáhejs násilím náklonnost lczármut/cu ! »'/.mu
žilá mysl,: praví jeden učenec, »spoléhající se na Boha, pře
může všecko. Co ti prospěje, že sama sebe bázní a zármutkem
trýzníš? Kdo nechá mysl svou klesnouti, přemožen budeh
Nikdo nezvítězil, kdo v boji nad vítězstvím zoufal . . . mysl
zkormoucená a zbabělá maří všecko vítězství . . . Proto nesme
všecko zmužile a vesele, cokoliv nemilého na nás nebe sešlo;
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a »ne se zármutkem aneb z potřeby: nebo veselého dárce
miluje Bůhm (ll. lx'or. 9, 7.)

5. Hleď, abys mysl svou obveselil. Smutek a trudno
myslnost podmíněny jsou často, jak dobře sv. František Sáleský
dotvrzuje, chorobou těla. »Nemírnost v bdění, při práci av po
stech,c tak praví světec ten, »může míti za následek úplné
vysílení, ospalost a jiné slabosti, které, ač v první řadě tělo
napadají, i na ducha našeho účinkují. Prostředek pak k od—
straněni tohoto zla je sílení těla dovoleným nějakým veselím
a občerstvením. Zpívej nábožné pisně, neboť na Saulovi doká
záno jest, že zlý duch od něho odstoupil, když mu David
k harfě zpíval. Výhodno také je.—it,zabývati se záležitostmi
lunutnými, aby duch od svého zármutku byl odvrácen.<< Zdaž
nenechal prorok I'lliseus, trápen jsa trudnomyslností, zavolati
hudce, aby hrou svou na citcru jej obveselil? Že i k moudrému
lékaři o radu se uchýlíš, netřeba připomínati; neboť, jak již
praveno, může tvá ducha zkormoucenost nemocí těla podmí
něna býti. Představy smutné, jak je lidé trudnomyslni často
mívají, pocházejí dle souhlasného náhledu lékařů, z rozrušené
činnosti čivstva.: Podaří-li se tedy lékaři čivy do pořádku
uvésti, pomine sama sebou trudnomyslnost.

6. Připomeň si často radosti nebes! »Přijde-lina nás
smutek,: volá sv. lůfrém, »těšme se na blízké radosti.c A Opravdu;
nic nedovede mysl sklíčenou tak pozdvihnouti jako pomnění:
zármutek obrátí se v radost. Sám Pán Ježíš tímto způsobem
těšil své učedníky. Před svým nanebevstoupením předpovídal
jim utrpení, jež na ně čeká, ale zároveň těšil je nadějí na
budoucí radosti. Řeklt: »Amen, amen, pravím vám: že kvíliti
a plakati budete vy, ale svět se bude radovati: vy pak se bu
dete rmoutiti, ale zármutek váš obrátí se v radost. Žena, když
rodí, zármutek má, nebo přišla hodina její: ale když porodila
dítě, již nepamatuje na bolest pro radost, že se narodil člověk
na svět. Protož i vy nyní sice zármutek máte, ale opět uzřím
vás, a radovati se bude srdce vaše a radosti vaší žádný ne—
odejme od vás.: (Jan. 16, 20—22) A kterak sv. apoštolové
přislíbením tímto v utrpeních síly docházeli, dí zřejmě písmo
sv. (Sk. ap. 5, 41.) »Oni pak šli ztoho shromáždění sboru,
radujíce se, že hodni učiněni jsou pro jméno Ježíšovo poha
nění trpěti.:

Tak i ty, drahý bratře, _připomeň si jen často nehynoucí
korunu v nebi! Za život věčný milou nám musí býti každá
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obět'. V Zlaté knize »Následováni Krista-, praví Pán ke všem
trpícím: »Synu, sílu tvou nesmějí zlomiti práce, které jsi pro
mne podstoupil, a taktéž 'tě nesmějí docela sklíčiti trápení tvá.
Zaslíbeni mé nechť jest ti v každé přihodě posilou a útěchou.
.lsemť já sto, abych nahradil tobě nade všechno pomy'šlení
i nade všechnu míru. Nebudeš zde dlouho se namáhati a ne—
budeš pořáde snášeti bolesti. Vyčkej jen málo a uzříš rychlý
konec všeho zla. Přijde hodina, kdy bude po vší práci a všem
shonu. Nepatrné a krátké je všecko, cos časem pomíjí.: (III.47)

7. Přzjímej často Svátost oltářní. Sv. František Sal.
dí: »Časté sv. příjímání nejvýš jest prospěšné, neboť nebeský
tento chléb sílí srdce a potěšuje ducha.: Vzdechni tedy často
pokorně: »Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou,
ale toliko rci slovem a uzdravena bude duše má.: A kdybys
nemohl často přijímati skutečně, čiň to alespoň duchovně při
mši sv. Obětuj mši sv. nebeskému Otci a pros ho, aby ti pro
tu nejsvětější obět ku pomoci přišel, a buď ubezpečen, že tebe
Pán Bůh neoslyší.

8. Svěř utrpení svá zpovědní/cu svému. A to ti při
nese velké ulehčení. Proto napomínal sv. Ludvík, král, svého
syna: »Máš-li něco na srdci, co tebe tíží a znepokojuje, svčř
se s tim ihned svému zpovědníku aneb jinému rozšafnému
muži a posilněn útěchou, jaké se ti dostane, snadněji pak bol
svůj poneseš.c »Vyjev všecky své náklonnosti, pocity a po
noukání, z trudnomyslnosti pocházející, pokorně ale také upřímně
svému duchovnímu vůdci; obcuj s nábožnými a duchaplny'mi
přáteli, jmenovitě tenkrát, když mysl tvá nejvice je zkormou
cena.: Tak píše sv. František Sal. Poslechni tedy, bratře milý,
této rady a měj pevnou naději, že potěšení dojdeš. Abych tebe
o tom přesvědčil, povím tobě v následujícím příkladu něco ze
života sv. Bernarda.

Příklad.

Bohumír z Peronny, dav se před nedávnou dobou do
služby Boží, t. j. do stavu řeholního, upadl v hroznou trudno
myslnost. Jeden z jeho přátel pozoruje jej, otázal se ho: »Co
to znamená, mily Bohumíře? Co jest příčinou, že jsi nad
obyčej tak smuten a těžké mysli?: Na ,to odpověděl Bohumír
s hlubokým povzdechem: »Ach, bratře můj! Nikdy už nebudu
vesel na světě.<< Přítel slyše tato slova zarinoutil se velice a
v přátelské přítulnosti chtěje mu pomoci, odebral se k-sv.
Bernardu, by mu to svěřil. Světec poznal ihned nebezpečí ve—

19



434

liké, v němž Bohumír vězí, a proto šel hned do kostela, aby
se zaň pomodlil. Bohumír pak mezi tím v zármutku velikém
na kámen hlavu položiv, tvrdě usnul. Za krátkou dobu po—
vstali oba; jeden od modlitby milost vyprosiv, druhý ze spánku
s tak veselým a radostí zářícím obličejem, že přítel jeho, vida
tuto nenadálou změnu velikou, nemohl se zdržeti, aby mu ne
domluvil pro dřívější vy'rok, že nikdy už na světě vesel ne
bude. Bohumír dal mu v odvetu: »Řekl—lijsem prvé, že už
vesel nebudu, pravím nyní & ujištuji, že nikdy už smuten
nebudu;

IX. Utěclm pro nemocného, jenž příliš jest úzkostliv
pro nejistotu svého vyvolení.

»Jak bych byl potěšen, kdybych věděl, že náležím k počtu
vyvoleny'ch a že nebe bude jednou my'm podílem! Milerád bych
se upokojil a zanechal bázně veškeré, kdybych jen byl jist,
že v milosti Boží zemru! Kdo ví, zdali Bůh dbá o mne hříš
ného a zdali mi v poslední hodince milosti své neodepře! Kdo
ví, jsem—li v stavu posvěcující milosti Boží a nejsou—li snad
všecky moje dobré skutky nedostatečné a všecka námaha marna,
všecky boje bez úspěchu! Ach, snad jsem od Boha zavržen a
k věčnému trápení odsouzen !:

Nepřemy'šlej tak úzkostlivě, mily nemocný, o svém před
určení. Bylo by velkou opovážlivostí, kdyby smrtelník vyzkou
mati chtěl tajemství o budoucím svém vyvolení, neboť bez
zvláštního zjevení Božího nemožno v_ěděti, kdo z nás bude
vyvolen a kdo zavržen. .liž sv. Pavel dí, že žádný neví, je-li
hoden lásky nebo hněvu Božího, a proto dokládá: »S bázní a
třesením spasení své konejte.: (Filip 2, 12.) Sám o sobě pak vy
znává, že v bázni tone, aby, an jinym káže, sám zavržen nebyl.
Tato nejistota je bolestná muka srdce, kterou mnohé boha
bojné duše tak trápeny by'vají, že se stávají malomyslny'mi,
ba až zoufalymi. Proto nit—„senedivím, že nejistota tato i tobě,
mily' nemocny', strachu nahání. Nedovoluj však, aby bázeň
v srdci tvém nadobro opanovala. Neclit tam panuje důvěra
v Boha a v zásluhy Ježíše Krista. Při tom v milosti Boží
spoluúčinkuj, a pak dle slov apoštolských: 'l'en, který začal
v tobě dílo dobré, je také dokoná. On přivede tě k věčné
spáse! Ovšem sám sobě nesmíš příliš důvěřovati, nebot praví
písmo: »Kdo se domnívá, že stojí, hlediž, aby nepadl.: Mámeť
příliš mocné nepřátele svého spasení; duše však, která opravdu
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Boha miluje a se vynasnažuje kráčeti cestou přikázání jeho,
může vždy od milosrdenství Božího spasení své směle doufati.

Miluješ, drahy' můj, opravdově a věrně Boha? Můžeš-li
s dobrým svědomím odpověděti: miluji, odvrz všecken strach
a každou bázeň od sebe & doufej, že z boje toho vítězně vy—
jdeš. Abys naději svou rozhojnil, uvažuj bedlivě tyto pravdy:

1. Užítečno jest lidem, že o svém budoucím vyvo
lení u velí/ce nejistotě jsou. Nejistota tato jest užitečnou:

a) bezbožným. Kdyby bezbožní pevnou jistotu měli, že
na věky od Boha budou zavržení, nebyla by jim žádná nepra
vust dosti hnusnou. Stále by mysleli a sobě říkali: Nemám-li
na věčnosti míti žádné radosti, chci aleSpOň na tomto světě
všech rozkoší užíti. Ze zoufalství oddali by se hříchům všem.
Pokoj, jednota a bezpečnost by vymizely nejen z jednotlivých
rodin, ale z celých národů. Naproti tomu, kdyby bezbožci měli
toho úplnou jistotu, že z milosrdenství Božího ještě na smrtelném
lůžku budou pokání činiti a tak nebe dojdou, neoddali by se
rovněž všem nepravostem? Neřekli-li by: »Ať si žiju jak chci,
nebe mne přece nemine?a Není—ližjim tedy tisíckráte pro
spěšnějším, že jich Bůh o budoucím stavu neujístil? Rci sám,
nejmilejší, co přivádí obyčejně bezbožného k nápravě života?
Není-Iiž to bázeň &naděje života věčného? Kdyby byli ujištění,
že věčně zahynouti musí, nečinili by. pokání. Tato nejistota
spasitelnou jest a užitečnou také:

b) lídem zbožným a spravedlivým. Kdyby měli toho
jistotu, že jsou k životu věčnému předzvěděni,.mnozí by z nich
v horlivosti své ochablí, v ctnostech ulevili; pokušení by tak
zmužile neodpírali a snadno by hřešili. Poněvadž však nábožní
lidé určitě nevědí, zdali až do konce v dobrém setrvají a spa—
sení dojdou, poháněni jsou k dobrému & snaží se dle slov
apoštola: »Aby skrze dobré skutky jisté činili své povolání a
vyvolení.: (11. Petr. I, 10.) 8 větší ještě pokorou, bdělosti
& horlivostí budou se spasení svého domáhati. Jak užitečnou
tedy je jim nejistota tato! Proto dobře praví sv. Prosper:
»Úrada Božího vyvolení je skryta nám, abychom v stálé po—
koře, spasitelné bázni a horlivosti držáni byli, aby každý, kdo
se domnívá, že St'JjÍ, toho dbal, aby nepadl..

2. Nemocný, jenž Boha upřímně miluje, může bez
pečně od Boha spasení své očekávatí, a proto nemá
o tom úzkostlivě na mysli přemítaií. A duše Boha milující
může této blažené naději bezpečně se oddati, nebot:
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a). Bůh chce, aby všickni lidí bez výjimky spasení byli.
To jest a zůstává článkem víry naší sv. katolické církve, která
přesvědčena jsouc o této útěchyplné pravdě, takto se za kacíře
a odpadlíky modlí: »Všemohoucí věčný Bože, jenž všecky lidi
spasiti hledíš a nechceš, aby kdo věčně zahynul a t. do: Že
Bůh opravdu všecky lidi spasiti chce a žádného nezavrhuje,
můžeme snadno poznati z písma sv. a ze skutků Božích.
Z písma sv.: nebot sv. Pavel nezvratnými slovy tuto pravdu
potvrzuje v ]. listě k Timoteovi, an píše; »Prosím tedy, aby
přede všemi věcmi činěny bývaly prosby, modlitby, žádosti,
díků činění za všecky lidí: za krále i za všecky, kteří jsou
v úřadech vysokých postaveni, abychom pokojný i tichý život
vedli, ve vší pobožnosti a čistotě. Nebo to dobré jest a vzácné
před Spasitelem naším Bohem, kterýž chce, aby všickni lidé
spasení byli a k poznání pravdy přišli. Jeden zajisté Bůh, jeden
i prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš: kterýž
dal sebe samého na vykoupení za všecky.< (2, 1—6). Zde
zřejmě vidíš, že sv. Pavel několikrát tvrdí, že Bůh všecky lidi
spasiti chce. Ano i hříšníky chce Bůh zachrániti, obrátí-li se,
jak otom mluví sám ústy proroka Ezechiela (33, 11). řka:
»Živ jsem já: nechci smrti bezbožného, ale aby se obrátil
bezbožny' od cesty své a živ byl.: A zdaž sám Pán .ležíš
v překrásném podobenství o ovci ztracené, kterou dobrý pastýř
jde hledat, zanechávaje devadesát devět jiných ovcí na horách,
neučí nás té pravdě, že Bůh každou duši lidskou spasiti chce,
vždyt ukončuje Pán podobenství to slovy: »Takť není vůle Otce
vašeho, kterýž jest v nebesích, aby zahynulo jedno z maličkých
těchto.. (Mat. 18, M..) Není—li tedy vůle Boží, aby jedno 7. ma
ličkých zahynulo, t. j. věčně zavrženo bylo, musí nutně Bůh
chtíti, aby všickni lidé nebes slávy došli. Nechce-li Bůh ani
smrti věčné hříšníka, čím méně může chtíti záhubu duše jej
milující! Proto, smířil—lisse, milý nemocný, s Bohem, vyna
snažuješ—li se již upřímně jemu sloužiti a vůli jeho plniti,
nemáš se čeho báti, ale spíše radovati se můžeš, těše se bu—
doucím oslavenim svým. Vždyt' chce Bůh všecky lidi, tedy
i tebe, spasiti. 'l'uto pravdu potvrzují i skutkové Boží. Pozoruj
jen, co všecko Bůh pro lidstvo učinil. On tebe a všecky lidi
stvořil. A proč? Snad proto, aby je zatratil? To by odpíralo jeho
moudrosti a lásce! Každý umělec váží si díla svého a zmaření
jeho působí mu bolest nesmírnou. Každý otec miluje dítě své
a pečuje o ně. ] dravá zvířata milují svá mláďata a opatrují
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je, aby nezahynula. A Bůh, ten nejmoudřejší umělec, ten nej
laskavější otec, by měl dílo své., dítě své, které stvořil ajemuž
všecko ostatní tvorstvo podrobil, ano jemuž duchy nebeské.
k ochraně určil, méně. milovati? Již to, připustiti sobě tuto
myšlenku, bylo by hříchem hrozny'm; vždyt“ by pak Bůh v lásce
za lidmi zůstával. Nikoliv, Bůh všecky miluje, které stvořil.
»Miluješ zajisté. všecky věci, kteréž jsou a nic nemáš v nená—
visti z těch věcí, kteréž jsi učinil, aniž jsi zajisté co nenávidě
ustanovil“ neb učinil. . . . Ale ty ošetřuješ všech věcí: protože
tvé jsou, Pane, ktery'ž miluješ duše.: (Moudr. II, 25 a 21)

Ano, mily nemocný, Bůh všecky lidi miluje, poněvadž od
něho pocházejí, dílem rukou jeho jsou. Miluje-li Bůh všecky
lidi, pak zajisté také chce, aby všem lidem blaze bylo; neboť
v tom právě spočívá jeho láska. Následovně chce a žádá, aby
všickni lidé spasení došli a žádný aby ztracen nebyl. Dále: Bůh
dal Syna svého na smrt, aby všecky lidi vykoupil. Proto je
každý člověk majetkem Božím, vykoupeny'm krví Syna Božího.
Když tedy Bůh tak drahou cenou nás vykoupil, že, jak píše
apoštol: »uni vlastního Syna svého neušetřil, ale za nás
všecky vydal hoc, (Řím 8, 32) musí vůle jeho spaseny nás
učiniti, byti upřímnou. Či by nám nechtěl nebe dáti ten, jenž
nám Syna svého obětoval? Pak by to tolik platilo, jakoby nám
chtěl odepříti haléře, kdežto nám přec veliky poklad dříve da—
roval. Zajisté že ten, jenž nám dal, co má cenu nesmírnou,
neodepře nám toho, co má cenu menší, budeme—lijen opravdu
po tom toužiti. 'l'en, jenž láskou k nám puzen, krále samého
nám věnoval, abychom věčně panovati mohli, snad by nám
trůn královsky', t. j. nebe odepíral? 'l'é útěchy! Bůh chce tebe,
nemocny můj, spasena učiniti, budeš—lijen sám chtíti a nepo
stavíš-li se jeho sv. vůli urputně na odpor. Od Boha nemusíš
se ničeho obávati; služ mu věrně a pak s ním věčně v nebi
budeš. Dále pak věz, že

b) Bůh dává všem lidem, tedyi tobě., dostatečny'ch pro
středkův a milostí, aby dobré konati, v něm setrvati & do nebe
se dostati mohli. To jest rovněž článkem víry naši katolické.
Slyš, kterak mluví písmo sv. o velikosti dobroty Boží v rozdá—
vání milosti a prostředků k spasení našemu potřebných. Tak
na př. apoštol Jakub napomínaje nás: »Jestliže pak- kdo z vás
potřebuje moudrosti, žádej od Boha,: dokládá: »kteryž dává
všechněm hojně.: (l,5.) Dobřerozuměj' »všechněmc a »hojněc
Ano, všechněm dává Bůh milostí svých a to hojně.. O věci té
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rozjímá sv. 'l'mnáš Aquinský takto: »liůh dává štědře; nebot
on milosti své neprodává a neodvažuje. llává všeobecně, nebot“
ne jednomu toliko, ale všechněm dává. Dává nadbytečně, ne
lakomě neb spořeh Dává nám Bůh hojně darů časných, ale
ještě hojněji darů duchovních, na nichž mnohem více záleží.
'l'ěmito dary duchovními, t. j. hojnými svými milostmi činí
nám jho Kristovo sludkě a břímě jeho lehké a působí, že
možno nám hříchů se varovati a nebe si získati.

Každodenní zkušenost učí nás, že nás Bůh nesčíslnými
dary a milostmi svými obsypává, jen abychom spasení došli.
Kdo z nás sečte všecky milosti a prostředky, kterými církev
katolická oplývá, jimiž dítky svě posvěcuje, hříšníky očišťuje,
dobrě v ctnosti utvrzuje, od hříchů zastrašuje, všecky k nebi
vede? Nesčislně oběti mše sv. denně se přinášejí na dosažení
milostí potřebných. Svátostmi uděluje a rozmnožuje se posvě—
cujíci milost. Odpustků hojných můžeme býti účastnými. Co
knih nábožných možno nám čísti, jak četných kázání slyšeti,
čímž vším k dobrému býváme mocně povzbuzováni! Nesčetné
veřejně pobožnosti můžeme konati, mnoho příkladů dobrých
viděti. Veliký počet kněží-hotov jest cestou k nebi bezpečně
nás věsti. Mnohým dobrým vnuknutim mluví Bůh a anděl
strážce k srdci lidskému, tak že věru zvolati musíme se sv.
.lanem Zlatoústým: »Ach, kolik jest cest k nebi nás vedoucíchlc
Spolupůsob jen s těmito milostmi a snadno nebe sobě dobudcš.
Nemáš tedy pražádně příčiny báti se, ale můžeš potěšen býti.
Miluješ-li Boha upřímně a Opravdově, a setrváš-li ve sv. službě
jeho, pak můžeš bezpečně v spasení svě' věčně doufati, nebot:

c) llůh přislibuje nebe všem, kdož mu až do konce věrně
slouží. Vždyť Kristus řekl: »Kdo setrvá až do konce, ten spasen
bude.c (Mat. 10, 22) Slibu svému Bůh věrně dostojí a proto
nemáš příčiny o budoucí slávě své v nebi pochybovati. .lest
článkem víry naši, že Bůh k sobě do nebe vezme všecky, kdož
v dobrém až do konce setrvaji a v stavu posvěcujíci milosti
zemrou. Proto také jest a zůstane svatou pravdou, že Bůh
žádného od sebe nezavrhne & do pekla neodsoudí leč ty, kdož
v hříších až do konce setrvaji a pokání pravého nečiní; násle
dovně má nebe jisté ten, kdo Opravdově chce a upřímně se
snaží věrnost Bohu až do smrti zachovati a v dobrém až do
konce setrvati.

Poněvadž pak, milý nemocný, i ty s Bohem již úplně jsi
smířen a opravdu chceš křesťanský život až do svého skonáuí
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vésti, budiž ujištěn, že setrváš—li statečně, jistě spasení věčného
dojdeš! Při dobré vůli a pravém křesťanském životě žádný do
pekla nepřijde. 'I'akový člověk může býti úplně pokojným, neboť
má určité známky, které sv. Otcové, na základě četných vý
roků písma sv. nazývají známkami vyvolení, o čemž chceme
k útěše tvé nyni rozjímati.

3. Jsou určité znám/m, z nichž poněkud poznam“
lze, zdali člověk do počtu vyvolených náleží. A tážeš-Ii se,
které to známky jsou, dostáváš v odpověď slova sv. Pavla
k Řím. (8, 30) řkoucího: »Kteréž pak předzřídil, těch i povolal:
a kterýchž povolal, ty i ospravedlnil: kteréž pak ospravedlnil,
ty i oslavil.<< Právě tyto známky musí na sobě každá duše
Boha věrně milující pozorovati. Bůh ji povolal. Bůh sice všecky
lidi povolal a do nebe pozval, ale zbožní a spravcdlivi lidé
zvláštním způsobem jsou povoláni, čímž jim Bůh podal patrnou
známku své náklonnosti. Či to není znamením Boží náklonnosti,
že je Bůh z tolika milionů lidí k pravě víře povolal, že jim
dal milost svou, aby víru svou také skutky dokazovali? A po—
volal-li je Bůh před jinými a milosti svou obvzláštní podpo
roval, není-liž to bezpečné znamení, že jim chce také korunu
slávy uděliti? Nuže, duše Boha milující, nepovolal i tebe Bůh
a neuštědřil tobě milostí svých v hojnosti? Zdaž to není tedy
znamením patrným, že tebe spasiti hodlá? Toho můžeš se tím
spíše nadíti, an Bůh kterých povolal, ty i ospravedlnil. On je
totiž milosti svou ku křesťanské spravedlnosti a zbožnému ži—
votu přivedl a v stavu tom také zachoval. A zdaž i s tebou,
nemocný můj, Bůh podobně nejednal? '/,pytuj jen život svůj
a poznáš, že tebe Bůh nejen povolal, ale i ospravedlnil. Vždyť
dal tobě naroditi se z rodičů křesťanských a v dobrém nechal
tě cvičiti. Dílem vnitřním vnuknutíni, dílem náboženským vy
chováním, vštipil ti Bůh lásku k ctnosti a bázeň před hříchem.
A když jsi ihřešil těžce, zase tebe rozličným způsobem ze
hříšného pádu pozdvihl. To jsou milosti, kterých tobě 'Bůh
před tisíci jinými lidmi udělil prOtu snad, aby tebe zatratil, jak
se obáváš? Ú nikoliv! Které Bůh povolal ty i ospravedlnil.
Kdož jeho hlasu slyší a skutky spravedlnosti konají, tit' jsou,
které povolal. »Ty i oslavil.: Těm tedy dá korunu věčne slávy.
To je ta cesta, chce říci těmi slovy sv. apoštol Pavel, kterou
Bůh všecky lidi, kteří se nyní v nebi nacházejí, vedl. lty,
bratře“ můj, nalézáš se na té cestč. proto těš se, neboť i ty od
něho korunu slávy věčné obdržíš. 'l'uto korunu můžeš tím
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spíše očekávati, poněvadž máš na sobě ještě jiné známky vy—
volení. Sv. Otcové na základě písma sv. udávají jisté známky,
z nichž jenom některé chci tuto uvésti a zpozoruješ-li je pak
na sobě, chval a veleb velikou dobrotu a nevystihlé milo
srdenstvi Boží, od něhož všecky milosti máš; chval a veleb
Boha, při tom z plna srdce se radují

Které jsou ty znám/cy, jež sv. Otcové znamením
věčného vyvolení nazývají? .lsout tyto :

a) Ochotné a radóstné poslouchání slova Božího. Sv.
Augustin nazývá je velikým znamením věčného vyvolení.

!)) Upřímná láska k bližnímu. »Po tomt' poznají všickni,
že jste moji učedníci, budete-li míti lásku jedni k druhým.
praví Pán. (Jan. 13, 35)

c) Milosrdcnství a štědrost k chudým. »Nikdy jsem ne—
viděl, aby bídnou smrtí zahynul, kdo činil skutky milosrdenství,
dokládá sv. Jeroným.

d) Upřímná snaha přikázání Boží plniti a hřešiIi—lijsme,
hned pravé pokání činiti. »Nebo jako jistým znamením za
vržení jest, s pokáním ustavičně odkládati,c praví sv. Isidor,
»tak neklamnou známkou vyvolených dítek Božích jestiť, hřích
dlouho na duši své nesu-pětici

e) Časté hodné přijímání sv. svátostí, neboť jsou sv. svá—
tosti zárukou svatosti.

f) Trpělivost v protivcnství. Božský Spasitel sám dí:
»Blahoslavení Ikajícl.c (Mat. 5, b.) A sv. Pavel potvrzuje tuto
pro každého nemocného lak úlěcliyplnou pravdu, řka: »Synu můj,
nezamítej kázně Páně: aniž ustávej, když od něho trestán býváš.c
(Pozoruj dobře, nemocný můj milý, každé slovol) »Nebo kohož
miluje Pán, tresce.c (Žid. 12, 5, 6.) »Jsme synové Boží. .lcstližc
pak synové, i dědicové: dědicové zajisté Boží, spolu pak dě—
dicové _Kristovi: však jestliže spolu trpíine, abychom i spolu
oslaVeni byli.: (Řím. 8, Iti, 17) »Vímet pak, že milujícím Boha
všecky věci napomáhají k dobrému těm, kteříž podle uložení
jeho povoláni jsou svatí. Nebo kteréž předzvěděl i předřidil,
aby byli připodobněni obrazu Syna jehoz (Řím. 8, 28, 29.)
Kdo tedy s Kristem Pánem kříž a muka sdílí, bude s ním
jednou slávu nebeskou sdíleti!

g) Úplná odevzdanost do vůle Boží, i co se spasení týče.
»Jest zřejmým znamením vyvolení,c praví Novarus, »slouží-li
kdo s úplnou odevzdaností a zároveň ]llá-li dětinnou důvěru
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k Bohu, aniž by toužil nabýti jistoty, jak Bůh s ním na věč—
nosti naložiti ustanovil.:

lz) Něžná úcta k Marii Panně, Matce. Boží; včemž všickni
svatí souhlasí.

'l'y, nemocný, jenž Bohu věrně sloužíš, zpytuj se a poznáš,
že, ne-li všecky, přec tu neb onu známku vyvolení věčného na
sobě mášl; proto buď vesel a těš se na věčné své oslavení! Ne
přestávej jen Bohu upřímně sloužiti a naděje tvá tebe nezklame.

Inu ovšem, pravíš snad, milá to útěcha,'ale přec znepokojují
mne ještě rozličné pochybnosti:

První pochybnost. Kdož ví, jsem—liz počtu nábožných
přátel Božích? Kde mám toho jistotu, že jsem v stavu posvě
cující milosti Boží a na'clobré cestě k nebi? Snad bloudím,
domnívaje se, že pravou cestou se beru? Snad kráčím cestou
k peklu a lichotím [si, že cesta má k nebi vede. Hřešil jsem
mnoho a těžce a nemám písemného ujištění, že hříchové moii
jsou mi odpuštěni. Pravda jest, že mám v Bohu zalíbení, ale
má také Bůh zalíbení ve mne? Nestojí-li zřejmě psáno: »Neví
člověk, zdali- lásky čili nenávisti hoden jest?c (lx'az. 9, l.)

Odpověď. Ovšem,-tak mluví moudrý Kazatel a pravdať
jest, že neví člověk, je—lilásky Boží čili nenávisti jeho hoden;
t. j. dle slov sněmu Tridentského: neví to člověk s takovou
neomylnou jistotou, jakou každý článek víry má; proto neví
žádný člověk za živa, zdali náleží k vyvoleným, jak na
př. jisto jest, že Kristus jest pravý Bůh. Zdali ale ty
nebo já v stavu posvěcující milosti Boží jsme, není zcela
na jisto postaveno, an toho Bůh žádnému nezjevil. Než vzdor
tomu může člověk přece míti jistotu, že jest v stavu posvě
cující milosti Boží a že náleží do počtu vyvolených. Jistotu
tu podává mu svědomí jeho. Jestliže totiž některý člověk, který
se přičiňuje vůli Boží ve všem plniti, rozumně souditi může,
že nemá na svém svědomí žádného těžkého hříchu, kterého by
nebyl oželel, z něho se nevyznal a za něj zadost neučinil,
& iná-li opravdové předsevzetí smrtelného hříchu vědomě se
nedopouštěti, a zůstal-li po nějakou dobu tomuto svému úmyslu
věren, pak může člověk ten bez bázně býti jist, že se na cestě
k nebi nalézá a že spasen bude. 'l'ak soudí sv. Basilius, sv.
lsid(.r, sv. Bonaventura a jiní svatí. Proto, milý nemocný, ne—
vytýká—li ti svědomí ničeho, buď mysli klidné a pokojné a
vzdávej díký Bohu za velikou milost tobě prokázanou a pros



442

ho pokorně a důvěrně, aby tebe na cestě spásy stále zacho
vati ráčil.

Druhá pochybnost. Právě to mi strachu nahání. K(líl
ví, setrvám—li věrně až do konce! Kdož ví, jaký bude konec
můj! lído ví, zdali mi Bůh v poslední hodince milost svou ne—
oclepře?.Na hodině smrti všecko záleží, nebot »konec korunuje
díle Zemru-li nešťastně — ztracen jest život můj i duše má
věčně zahyne.

Odpověď. Bl. Tomáš Kemp. píše: »Kdnsi úzkostlivy
zmítán mezi strachem a nadějí jednou všecek zkormoucen
v kostele před oltářem v modlitbě na zemi se vrhnul a takto
sám u sebe uvažoval řka: Ú kdybych jen věděl, setrvám—Ii
v dobrém? A tu hned slyšel v nitru svém odpověď: Kdybys to
věděl, co bys dělal? Učiň nyní, co bys pak činiti chtěl, a budeš
bezpečen. Tím hned potěšen, odevzdal se do vůle Boží a pře
stala jeho úzkostlivá pochybnost. [ nechtěl už všetečně zkou
mati, co ho v budoucnosti očekává.: (l. 241) »Doul'ej v llospo
dina,< volá žalmista Páně, (36, 3) »a čiň dobré.:

Ano, mily' nemocny', doufej v Hospodina! Či bys mohl se
domnívati, že tebe nechá Bůh 'bez pomoci v hodině, na níž
tolik záleží, v hodině smrti? Nebylo-li by to hrozné domnívati
se o otci, že syna svého, kterého cely' den v nebezpečném lese
na loktech svych laskavě nesl, aby ho jen domů zachráněna
přinesl, večer při příchodu domů krutě z rukou shodí, aby si
ublížil? A Bůh, Otec nejlaskavější, jenž tebe po všecky dny
života tvého tolika milostmi a dary obsypával, tebe takřka na
rukou svých nosil, jen abys do nebe se dostal, ten Otec, pravím,
měl by na konec v poslední chvíli svou ruku od tebe odtáhnouti,
tebe sama sobě ponechati, od sebe zapuditi a na věky zatratiti ?
Kdo smí co takového mysliti, neřku-li něčeho podobného právem
se obávati? Kdyby tebe chtěl Bůh zahladiti, k čemu by byla
jeho dlouholetá shovívavost, kterou tebe snášel, k čemu ne
sčetně ty milosti, jež tobě uděloval, k čemu ta láska, kterou
tobě v tak hojné míře věnoval? Zdaž nemohl-li dopustiti, abys
v hříších svych umřel? Věř jen bezpečně: Bůh dílo vykoupení
tvého započav, dále je povede a šťastně také ukončí, jak dobře
píše veliky' apoštol národů: »Který začal ve vás dílo dobré,
dokoná je až do dne Krista Ježíše.: (Filip. l, 6.) Žij jen spra—
vedlně a všecko ostatní slož na Pána Boha!

Třetí pochybnost. Stará-li se Bůh tak něžně o spásu
lidskou, odkud to, že tolik lidí by'vá zavrženo & jen málo vy
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voleno dle slov Spasitelových: »Mnoho je povolaných, ale málo
vyvolených.:

Odpověď. Bůh nemá viny, že tolik lidí spasení nedo
chází, nýbrž lidé sami jsou tím vinni, nechtějícc používati mi—
losti Božích a na své spáse pracovati. Jestliže „opilec v zimě
večer, když již vrátný znamení dal, že brány města se zavírají,
venku ležeti zůstane a zmrzne, viny na tom nemá vrátný,
nýbrž opilec sám: proto nemá Bůh viny, nýbrž člověk sám,
nebude-li spasen. Vždyť dává Bůh každému člověku milostí
dostatečných ano přehojných; odpírá-li však člověk milostem
těm a nečiní-li dobré, k čemu ho milost Boží pobádá a po
siluje, pak jen na člověka všecka vina spadá, mine-li se svým
nadpřirozeným cílem — spasením věčným. .Jsou-li mnozí lidí—
zavrženi, stává se to jen, protože sami tomu chtějí. A nesmí
ti býti divno, že tolik lidí zavržení dochází, pozoruješ-li, jaký
jest život jejich. Hromadí hřích na hřích a pokání žádného
nečiní. Jen po světských věcech se shánějí, o věčnost péče
pražádné nemají. (lo tu pýchy, lakomství, obžerství, smilstva,
hněvu, závisti a jak se všecky ty neřesti jmenují!

Ty však, milý nemocný, činil jsi již pravé pokání a při
čiňuješ se ze všech sil Bohu věrnost zachovati; proto nemáš
příčiny o své spasení se strachovati, ale spíše těšiti se můžeš,
že patříš k vyvoleným; nepřestávej jen Bohu upřímně sloužiti
a pak můžeš budoucím svým oslavením v nebi býtijist. Odvrz
proto všecku bázeň ze srdce svého a oddav se blahé naději,
plesej v Bohu svém! Kdyby většina obyvatelů nějakého místa
tak pošetilou byla, že by se střemhlav do hluboké vody řítila,
museli by se ti, kteří doma zůstali, strachovati, že rovněž
utonou? Nikoliv, řekneš, kdo chce za těmi blázny, at" si jde;
já tak neučiním a aby mne pokušení nezachvátilo, ani k řece
nepůjdu. Zkrátka: Kdyby z tisíce tisíců jezijedinký člověk měl
spasen býti; žiješ-li spravedlivě, bud' ujištěn, že ty jsi tím je
dinkým. ' .

Čtvrtá pochybnost. Nemusím-li se však strachovati
ďábla? Nečiní-liž duši mé nástrah rozličných? Nepodlehnu
v tomto boji nerovném? Nezastoupí mi ďábel cestu k nebi?

Odpověď. Jest pravda, milý nemocný, že nemáme na
cestě spasení horšího nepřítele nad ďábla. Kdyby Bůh člověka
samotného s ďáblem zápoliti nechal, ani jeden člověk do nebe
by nepřišel; neboť ďábel nenávidí hrozně člověka a strašlivě
s ním nakládá, jak nám toho starozákonní Job jest dokladem.
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Nad to je ďábel nepřítelem mocným a lstivým. Proto nmsíme
vždycky zachovati pokoru a důvěru v Boha a bez přestání se
modliti: »Neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého,.:
abychom nebe neztratili a dravci pekelnému kořistí nebyli.

Než pravda jest také, že nábožný, lloha milující křesťan
nemusí se na cestě k nebi ďábla báti, nebot:

1. Nemůže ďábel žádného řádného člověka k zlému po
koušeti, leč připustí—litoho Bůh; a žádným jiným způsobem,
než jak Pán Bůh dopustil.

2. Bůh ned0pusti nikdy, aby'ďábel člověka pokoušel nad
to, co by mohl snésti.

3. D0pustí-li již Bůh ďáblovi, aby člověka pokoušel, pak
dá člověku také mocné spojence, totiž anděly své.

4. Nejen andělé, ale Bůh sám, všemohoucí Pán nebe
i země, jest naším pomocníkem, spojíme-li se s ním a za při
spění ho prosín'le.

Sv. Cyprián napomínal mučedníky a napomíná i nás:
»Služebníci Boží, nebojtež se pochOpů ďáblových; nebot moc
nější a větší jest Pán, který vás ochraňuje, nežli satan s celým
svým peklem, jenž na vás doráží.

Vzmuž se tedy, milý nemocný můj! Skládej jen všecku
důvěru svou v dobrotivého a mocného Pána a zajisté že tebe
Bůh ochrání, tobě pomůže a do slávy nebeské tebe uvede.

Pátá pochybnost. Nemám-li se však pro mnohé a těžké
hříchy své toho nejhoršího obávati?

Odpověď. Zbožný jeden muž dí: »Oškliví-li se nám hří
chové naši Opravdu, jsme-li pokorní a máme—liupřímnou vůli
život svůj polepšiti a Bohu se zalíbiti; pak nenaloží s námi
Bůh jako přísný soudce, nýbrž jako přelaskavý a milosrdný otec;
»nebo u Hospodina milosrdenství: a hojné u něho vysvobození.:
(Žalm. 126, 7.) »Ne podle hříchů našich učinil nám: ani dle
nepravostí našich odplatil nám.: (Žalm. 102, 10.)

Poněvadž jsi ze hříchů svých již povstal a pokánim
k Bohu se obrátil, můžeš se toho nejlepšího nadíti. (Viz též
stat »Útěcha I.:)

Vedle uvedených naučení vštip si v paměť ještě tyto rady:
a) Učitel jeden církevní píše: »Nejlepším prostředkem

jest, bráti ihned k Bohu své útočiště &jemu slavně přislíbiti,
že chceme raději zemříti, nežli jej tím nejmenším hříchem roz
hněvati. .
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b) ()pírej důvěru svou () zásluhy Ježíše Krista! 'I'ínl způ
sobem již mnohým bylo spomoženo. Sv. Jakub dc llevagne
ocítil se jednou z dopuštění Božího v takových pochybnostech
o svém budoucím vyvolení, že hned za příkladem sv. Františka
Saleského šel do kostela, kde Pánu Ježíši velkodušně přislíbil,
že přec chce až do posledního vzdechnutí svého věčně Bohu
sloužiti, byť by i po smrti mělo mu byti peklo údělem. A hle,
když v zanícení svém před sv. kříž poklekl, tu slyšel z kříže
slova tato: »Jakube, tato krev jest rukojmím tvého Spasenín:
Vida se Jakub tak zázračně omilostněna, byl až do své smrti
horlivým ctitelem předrahé krve Páně v nejsvětější Svátosti
oltářní a nepřestal nikdy důvěru svou opírati o zásluhy Ježíše
Krista.

c) Odkryj vnitro své zkušenému zpovědníku a dbej slov
jeho! Uvedu ti vy'rok spisovatele duchovního, který lidem sklí
čeny'm radí, aby neměnili stále zpovědníka, poněvadž tak ne
pokoje a osvícení, nýbrž jen většího nepokoje a pochybností
docházejí. Jsou některé boly, při nichž toliko Bůh může pomoci
a rozbouřenou mysl upokojiti.

Řid' se tedy ity, mily' můj, radou tohoto moudrého muže;
rad se se svym zpovědníkem, dbej slov jeho a pak odevzdej
se v důvěře do rukou Božích. Taková odevzdanost jest Bohu
velice milá a příjemná, jak to z tohoto příkladu seznáš.

Příklad.
Na poušti žili dva poustevníci v pověsti svatosti, sloužice

Bohu v tichosti, radosti a překrásné svornosti dnem i nocí.
Dai-mo namáhal se ďábel, aby jim pokoj duše zkalil. Chtěje
toho dosíci, zjevil se jednoho dne staršímu poustevníku v po
době anděl'a: »Ach,c vzdychal pokušitel, »ach, služebníče Boží!
Jak smutnou novinu mám ti od Boha zvěstovati. Tvůj spo
lečník mlady' jest sice nábožnym a horlivy'm ve službě Boží,
ale on nesetrvá až do konce. Proto jest od Boha zavržen a do
pekla odsouzen. Soudové Boží jsou nezměnitelní a proto ať
činí co činí, peklu neujdex Pak zmizel domněly' anděl. Starší
poustevník byl zjevením tímto zarmoucen až do duše. Kdy—
koliv na mladšího svého druha pohleděl, vždy z útrpnosti po—
lily ho slze a časté vzdechy prozrazovaly vnitřní jeho bolest.
Když to mladší poustevník po delší dobu pozoroval, tázal se:
»Proč jste zarmoucen, otče můj, kdykoliv vás potkám? Ublížil
jsem vám snad něčím ? Rcete mi to a já vás odprosím a dám
pozor, aby se to již nestalo.: »Ach, synu můj,: odvětil starší,
»neptej se mne a nerozmnožuj bolest mou; lépeť jest, abys
neznal příčiny její.c Tu mladší úsilovněji odpovědi se dovolával,
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až konečně stařec překonán prosbou a naléháním, vece: »Běda
mi, synu můj, že to říci musím! Bylo mi zjeveno, že jsi Bohem

-do pekla odsouzenlc A tu odvětil mladý poustevník s tváří
klidnou: »A to je všecko? Nezjevil vám Bůh ničeho více?:
»Není-liž toho dosti ?: divil se stařec, »může—liž býti strašli—
vější zprávy?: »Aj, pošetilosti,c pravil na to mladík vesele.
»Ničeho více? Bál jsem se, že vám zjevil Bůh, že mám snad

“na svědomí nějaký smrtelný hřích pro nějž jsem u něho v ne—
milosti. 'l'edý nic více, než že budu zavržen? tl pusťte jen mimo
sebe všechen svůj zármutek! Nesloužil jsem až dosavaíl Bohu
jako nádenník za mzdu nebe, ale jako dítě dobrotivěmu (')tci
svému: a ten dobrý Otec můj at se mnou na věčnosti naloží,
jak se mu líbí! Pojďte a budeme mu sloužili dále s plesáním
& veselím! Ont' jest lltec můj a tltec všeho slitování: jemu se
odevzdávám v životě i po smrti !c Starý poustevník nemohl se
takové. hrdinské mýsli dosti vynadivití, načež se mu pravý anděl
zjevil ujišťuje jej, že prvé zjevení bylo jen šalbou pekla, že
mladý Spoludruh jeho zapsánv knize života, a že žádný dobrý
skutek jeho Bohu tak se nelíbil, jako právě ta důvěrná ode
vzdanost. jeho do vůle lloží.

X. Utěclm pro nemocného, jenž se domnívá, že
nezaslonženě trpí.

»Co jsem zavinil, že mne Bůh tak citelně trescc? Proč
musím tolik trpěti? Nevysnažoval—li jsem se stalo, llohu věrně.
sloužiti? (".ím tedý zasloužil jsem si tyto těžké trestýih

Milý nemocný, proto musíš tolik trpěti, poněvadž tomu
Bůh chce a poněvadž je to cesta, po které tebe milosrdenství
lšoží k nebi vede. l'odrob se tedy jeho vůli, netaž se, proč
tebe takto vede; ale rci raději s Davidem: »Všecký cestý llo.
SpodinOVýmilosrdenství a pravda!: (Žalm 24, 10)..'l'ak jenom
budeš míti z utrpení svého zásluhu. Nereptej proti soudům
Božím, nebot Bůh jest nejvýš spravedliv a spravedliví jsou
soudově jeho. Bůh žádnému nekřivdí. Nejen ty, ale všichni lidé
musí trpěti. Másnad Bůhstebou činiti výjimku? Kdežtožádný
na světě bez utrpení není, chtěl býs tý sám bez všech bolestí
býti? »Výpravuje se,x píše sv. Řehoř Naziánský, »že na ostrově
Kandii není dravých zvířat, že jsou krajiny, kde nikdy sníh
nepadá. Ale mezi lidmi není člověka jedinkého, který by se
mohl chlubiti, že byl do smrti své na světě prost všech útrap,
prací a 'starostí.c

Kdo ze všech smrtelníků zažil kdý řadu let, ba jen řadu
dní beze všech útrap? Život náš je pln trpkostí a zármutku,
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a každému z nás odvážil Bůh určitou tíhu křížů, bolestí autr
pení. Není. komu by nebyl podán nápoj pelyňkový, jen _že
jeden do:—'Ianeho plný kalich, druhý jenom malou číši, a jiný
toliko nepatrnou lžičku, dle toho, jak se Bohu líbí. Svatí a
světice museli píti z kalicha utrpení. (Jo říkáš tomu tý, jenž
stále naříkáš: »Co jsem zavinilZJaxRei, prosím, co zavinil Kristus?
Co zavinila-bl. Matka jeho, že meč bolesti pronikl duši její?
Co zavinili apoštolové, mučedníci a jiní svatí lidé, že na ně
Bůh největší utrpení a muka dopustil?

Museli-liž tedyjiní lidé ak tomu svatí a spravedliví těžký
kříž nésti, proč ty toliko zdráháš se na sebe jej přijmouti?
Máš snad větších a lepších nároků na život bezbolestný, nežli
sv. apoštolové a jiní světci a světice'.J Byl-lis tak horlivým
v službě evangelia jako sv. Pavel? Pracoval jsi tolik pro čest
a slávu Boží jako sv. Petr '? Hořel jsi tak čistou láskou k Bohu
a k bližnímu jako sv. Jan? Hájil jsi víru svou proti fariseůni
a zákonníkům časů“ nynějších tak statečně jako sv. Štěpán?
Křižoval jsi tělo a žádosti své tak jako svatí všickni? Jakým
právem tedy vedeš nářek, že na tebe Bůh utrpení posílá? Nena
říkej, ale raduj se v Pánu, díky mu vzdávaje; nebot“ at jsi
Spravedliv nebo hříšník, ať trpíš zaslouženě, aneb nezaslou—
ženě, vždy je utrpení tvé důkazem lásky a moudrosti Boží.
Rozved'mež trochu tuto útěchyplnou pravdu. Pravím:

a) Jsi-li spravedlivým, pak nemáš příčiny naříkati na
své utrpení, ale máš spíše Bohu za ně děkovati. Věz, že ne
každé. utrpení trestem Božím, ne každá nemoc pokutou sprave
dlnosti jeho jest. Víš-li tedy na jisto, že jsi utrpení svého sám
nezavinil, nepovažuj nemoc svou za trest Boží, ale vzpomeň si,
co pravil Ježíš učedníkům svým, tázajícím se ho, kdo jest hřešil
slepec aneb jeho rodičové, že.se. slepý narodil? »Ani on toho
nezavinil, ani jeho rodičovéc, řekl Pán, »ale stalo se to, aby
zjeveni byli skutkové Boží na něm.a .lako uzdravením tohoto
slepce Bůh byl oslaven tím, že se na něm skutkové Boží zjevili,
tak i na tobě mají zjeveny býti moudrost, dobrota a moc
Boží. Má býti zjevena moudrost Boží, abys poznal, že posílá-li
Bůh utrpení na spravedlivého, má s ním nejlepší úm sly, a že
utrpení tato k dobru spravedlivých a k oslavě Boží slouží. Má
býti zjevena dobrota Boží, neboť dává se tím spravedlivým nej
krásnější příležitost, aby sobě zásluhy pro nebe shromažďovali.
Má zjevena býti moc Boží, aby vidno bylo, co slabý člověk
s milostí Boží zmůže, a jak pravdivá jsou slova _apoštolská;
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»Moc v nemoci se dokonavá.: Poznáváš tedy, že trápení Bohem
na věrné sluhy jeho sesílaná nemusí býti vždy tresty Božími,
že mohou často býti toho příčiny zcela jiné. tl příčinách těch
píše pak sv. .lan Zlatoústý: »Příčinou l. pročináhožni a Spra
vedliví lldt" trápením bývají navštěvování, jest, aby pro své
ctnosti a zásluhy nezpyšněli; 2. abyste viděli, že svatí u spra
vedliví jsou také jen křehkými lidmi, a abyste, jsouce napomínáni
následovali svaté a světice v ctnostech, neříkali, že oni jinou
měli povahu a přirozenost nežli my, a že tedy není možná
příkladu jejich následovati. Utrpeníjejich dokazují, že byli lidmi
jako my: 3. příčinou jest, aby se síla Boží mocnou v slabých
ukázala a tak sláva a čest Boží se rozmáhula: 4. aby trpělivost
nábožných zřejměji se objevila a patrno bylo, že Spravedliví
neslouží Bohu jenom pro odměnu, ale že i v dnech utrpení a
zármutku Bohu věrnost zachovávají: příčina jest, aby všichni
v neštěstí a protivenstvích postavení nalezali útěchy a posily,
vidouce, že i Spravedliví trpěti musí; ti. příčinou jest, abychom
často na nesmrtelnost svou a budoucí z mrtvých vstání své
pamatovali; nebot vidíme—lízbožného a spravedliví'sho člověka
pod tíží protiveuství vzdychati, musíme bezdečně na budoucí
soud po smrti mysliti. Vždyť ani lidé nenechávají bez odměny
ty, kteří pro ně něco trpěli, čím méně nechá Bůh bez odplaty
věčné ty, kteří pro něho tolik podstoupili! (.lhce—liBůh věrně
své odměniti, musí po tomto časném životě následovati na onom
světě život nový věčný, aby v něm odměna ta udělena býti
mohla; konečně 7. utužují se spravedliví utrpením v dobrém
a stávají se hodnými větší odměny v nebi. To jsou asi příčiny,
proč Bůh na spravedlivě soužení depouští.c

Viz tedy, že Bůh jen ze zvláštní přízně tobě protivenství
toto seslal. Chcet' tebe šťastným učiniti a k tomu užívá tohoto
prostředku. Konečně jsi, můj milý, učedníkem Kristovým; u
jakožto takový máš Božskemu mistru svému vždy víc a více
se podobati. A co spatřuješ na něm ? Velikou svatost spojenou
s největším utrpením. Ježíš žije svatě a trpí nevinně. Chceš-li
tedy Pána Ježíše následovati, nepostačí, abys jenom svatě živ
byl, ale musíš také trpěti. Takový sluha Boží, který nejen svatý
život vede, ale při tomi nevinně trpí a to tiše, ten je opravdu
Spasiteli našemu podoben. A neslouží-li opětně vše to k nové
oslavě Boží?

b) Jsi-li dosud, aneb byl-lis hříšníkem, pak tím méně
máš příčiny naříkati nad svým utrpením, nebo pak netrpíš ne
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vinně, ale utrpení tvé je zcela zaslouženě. Pak nesmíš naříkati,
ale s bratry .losel'a Egyptského upřímně vyznati: »llndně tyto
věci trpíme, nebo jsme se provinili.: (l. Mojž. 42, 20). Aneb
s kajícím lotrem na kříži: »My zajisté spravedlivě trpíme,c
(Luk. 23, 41).

Přiznej se, milý nemocný, že jsi hřešil; tys snad se již
polepšil, ale učinil jsi již za své četně hříchy s dostatek za
dost? Nemysli, že jsi již dosti učinil, a nedomnívej se, že příliš
mnoho trpíš. Hleď, kdybys byl jen něco málo hříchů spáchal,
pak vše, co trpíš, ničím není proti tomu, cos provinil. A když
i snad pro nynějšek tak těžkého trestu' nezasluhuješ, přece
zasloužil jsi jej tisíckráte za svá předešlá provinční. l—lříšníče,
jak se jen můžeš ptáti: Čím jsem toho zasloužil? ('.o jiného
přivedlo Spasitele na kříž, ne—lihřích? A až podnes, dle slov
písma, hříchově naší Krista nově křižují. ,

Nekřižoval jsi i ty, milý nemocný, takto Krista? Chce-li
však přece Bůh tebe zachrániti, budeš mu předpisovati, jak se
to státi musí? Či-li se domníváš, že se hříchů svých zbavíš bez
utrpení, bez pokání, bez zadostučinění? Hleď, milý nemocný
bratře, utrpením tímto chce tebe llůh ztráty blaženosti věčné
uchránili; nebot“ »když jest nejhůř, Bůh jest nejblíž !: Proto trp
a nenaříkej, ba raduj so, neboť pokání toto d0pomůže ti k věčně
blaženosti. Nebylo skutků 'kajících, jichž by sv. Petr z Alkan
tary nebyl konal. Radostí a vyražení nedopřál si pražádných.
Po smrti své zjevil se sv. Terezii, řka: »Ú, blahoslavené pokání,
které mi k tak velké oslavě dopomohlolc Hle, tak i ty jednou
zvoláš, budeš-li v nynějších bolestech svých trpělivým: .o blaho
slavené utrpení, ó šťastné bolesti, o mile pokání, jež jste mi
do nebe pomohly.: Mluv často jako sv. opat Vilem, který byl
v utrpeních Jobovi podoben a jenž k útěše své často říkával
s Jobem: »Jestliže dobré věci brali jsme z ruky Boží, zlých
proč bychom nepřijímali? A tak nejlépe ukážeš odevzdanost
svou do vůle Boží. Neuzitečně přemýšlování o utrpení jenom
netrpělivost rozmáhá, zármutek, sklíčenost, ano i bolesti roz—
množuje. Cvič se v trpělivosti a odevzdej se do vůle Boží, roz—
jímej, co všecko nevinný .ležíš pro tebe trpěl, a věř, že ve
svých bolestech posily dojdeš.

Příklad.
Sv. Antonín vypravuje o řeholníku Petrovi, který napotom

mučednickou smrt podstoupil, že byl jednou u představených
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svých obžalován, jako by v cele své přechovával cizí lidi a
s nimi se hlučně bavil. lbylo mu poručeno, aby uprostřed
shromážděných bratří vinu svou veřejně vyznal a uložené za
to pokání vykonal a trest přetrpěl. Petr vykonal vše dle poru
čení, ale s jakousi trpkostí, nejsa si žádné viny vědom a dobře
pozoruje, že z pouhého podezření byl obžalován i odsouzen.
Shromážděné bratry Opustiv a do své komůrky se navrátiv,
předstoupil před obraz Ukřižovaněho, a s pláčem srdečným
zvolal: »Pane, co jsem učinil, že nevinen jsa, tak těžký mám
trpěti trest? Bylo mu, jakoby slyšel zkříže slova: »A co jsem
učinil já, Petře, že nevinen jsa, tak hořkou smrt jsem musel
podstoupiti? [ zastyděl se Petr, ty největší muky nemohly ho
pak zlomíti a stal se slavným mučedníkem.

XI. Utěclla. pro nemocného, který si přeje smrt, aby
již trpčti nemusel.

»Kdybych raději umřel, abych zbaven byl trápení svého!
Dlouho jsem žil a (losti jsem již trpěl. Přijď, () ámrti, přijď, a
vysvobod mne z mých hrozných muk !:

Milý nemocný! Sv. Teresie, která celých 40 let veliké
bolesti snášela, jinak mluvila. Nikdo neslyšel, že by byla naří—
kala, ale často slyšeli ji říkající: »Pane, trpěti aneb umřítim
Nechtělat' bez utrpení živa býti. Ty však pravíš: »Pane, nechal'
umru, abych trpěti už nemusel!c Rozumím—liti dobře, přeješ si
proto umříti, že mnoho a dlouho již trpíš a že se tebe netrpěli—
vost zmocňuje. Příčiny přání tvého jsou tedy: rozmrzelost aneb
dokonce zoufalost; a proto. drahý můj nemocný, přání tvé jest
velice hříšným. Ano, hříchem jest takové přání; svědčíl'., že ten,
kdo tak mluví, ztratil víru v Boha všemohoucího, ztratil i naději
v Boha dobrotivěho. Přání tomu nedostává se nejprvnější ze
všech ctností, odevzdanosti do vůle Boží. »Nejvzácnější, nejdo
konalejší a nejzáslužnější cvičení koná, kdo i v utrpení Boha
chválí a vůli jeho sv. se podrobuje; dí sv. František Saleský,
Ustavičně smrt na sebe volati svědčí o vzpírání se vůli Boží,
svědčí, že člověk malomyslný nemá pravého křesťanského ducha.
Pravý křesťan musí stále pamětliv býti slov sv. apošt. Petra
řkoucího: »Kristus trpěl za nás, pozůstaviv vám příklad, abyste
následovali šlepějí jeho.a (1. Petr 2, 21). ()statně, kde zůstala
láska a vděčnost, v níž se má nemocný stále cvičiti? Kdo
Boha Opravdu miluje, ten rád trpí, ochotně nesa jho Pánem
naň složené. Kdo vděčným jcst, uznává cenu darů jemu po—
skytovaných a umí jich využitkovati ke své-mu prospěchu. Nej—
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větší z darů, jichž nám Bí'ih uděluje jest život náš. neboť dává
nám příležitost:

1. abychom si shromažďovali zásluhy hojné pro
nebo. Život je dobou rozsévání a sázení; čím více jsi nasázel
a nasel, tím více žíti a kliditi budeš. Život je časem, v němž
vzácných pokladů můžeme dobývati, jimiž nebe koupiti možno.
Čím déle tedy žiješ, tím více můžeš nasíti, tím více pokladů
dobýti. Není-liž tedy každá hodina života našeho drahocennou?
Před několika léty ležel v Římě chlapec na loži smrtelném;
zpovědník jeho se tázal, zdali umře rád? »Ach ne!: odvětil.
A na otázku, proč ? dal v odpověd': Poněvadž bych mohl každým
okamžikem na světě zásluhy pro nebe si shromažďovati a tak
v nebi slavnější koruny sobě zasloužitia. Bůh zajisté ozdobil
chlapce toho v nebi slavnou korunou, poněvadž měl vůli na
světě pro nebe trpěti. Co tomu říkáš, milý nemocný, nezahan
buje tebe římský ten pacholík?

Umoudři se tedy a využitkuj podávané ti příležitosti;
shromažďuj si drahokamy scházející ještě v tvé koruně nebeské. —
Tím, že ti Pán život prodlužuje, dává tobě vhodnou přiležitOst:

2. abys se ze svých hříchů kál. Dokud jsem živ, mohu
z mnohého se káti. Čím déle trpím zde, tím kratší budou má
muka očistcová. Zdá se však, milý můj, jako bys o tom ne—
věděl, nebot bys jinak neříkal: »Kdybych raději umřel, abych
byl zbaven trápení svého.: Věz, že smrt neosvobozuje vždycky
od trápení, že nedochází duše člověka po smrti vždycky pokoje
žádaného. Co jsou všecky bolesti časné proti trápení na věč
nosti? A k tomu hroznému trápení odsouzena bude duše toho,
kdo zde na světě tl'pěti & za hříchy své se kátí nechtěl.

Když tedy tobě, nemocný můj, Bůh příležitost podává,
abys trpělivým snášením bolestí duši svou očistil, nemáš mu
za to díky a chválu vzdávati?

Námitka. Nežádali sobě i svatí zemříti? Nevolali tou
žehně po smrti? Neřekl-liž sám sv. Pavel: »Mám žádost,. roz—
dělen býti? (Filp. 1. ZS.)

Odpověď: Pravdat jest, že svatí a světice Boží přáli
sobě často smrt; ale nečinili tak snad z nevole neb netrpěli—
vosti, ale proto, že žádali, aby Boha hříchy svými více neurá
želi a pak aby již v nebi na něho patřili. Přáli sobě umříti,
aby vyhnuli se mnohým příležitostem a nebezpečím ke hříchu
aaby tím spíše ku Kristu se dostali. Žádost tedy jejich vychá—
zela z velké lásky a touhy po Ježíši, & z bázně, aby hříchem
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Spasitele svého neztratili. Vždy však bylo toto přání jejich spo
jeno s trpělivostí a odevzdaností do vůle Boží; neboť svatí
byli vždycky liotovi ještě déle trpěti, aby tak důkaz lásky své
ku Kristu Pánu podali. Žádný z nich nepřál sobě smrti snad
proto, aby bolestí a útrap sproštěn byl. Kéž by i _vsrdci tvém
rozhojnila se taková svatá touha po Pánu .ležíši, spojená '
sochotou pro něho i trpěti! Taková to byla touha, která nutila
sv. Pavla zvolati: »Mám žádost rozdělen býti a býti s Kristem,
což by mnohem lépe byloc. (Filip. [, 23.) .liž král David byl
takovou sv. touhou uchvácen, když zapěl: »Jako jelen dychtí po
studnicích vod: tak dychtíduše má po tobě, Bože. Kdy že přijdu
a ukáží se před tváří Boží?c (Žalm. 41, 2, 3.) Podobnou lnuhu
měli i jiní svatí a světice.

Příklad.
Sv. František Saleský, konaje po diecési své visitační cestu,

dozvěděl se, že nemocný jeden rolník velice touží, aby před
smrtí svou požehnání svého biskupa přijal. Světec náš odebral
se hned k nemocnému a nalezl ho již blízka smrti, ale dosud
při smyslech. Radosti unesen nad štěstím, že před svou smrtí
svatého biskupa spatřil, pravil rolník: »Vaše Milosti! Děkuji
llohu, že mohu Vaše požehnání obdržeti před odchodem svým
na věčnostla Prosil pák biskupa, aby zpověď jeho vyslyšel.
[ vzdálili se všickni ostatní. Když nemocný zpověď vykonal, tázal
se: »Umřu, Vaše Milosti '?- Sv. František v domnění, že se rolník
smrti bojí, chtěl ho potěšiti řka: »Znám mnohé, kteří se z ne
bezpečnějších nemocí pozdravili; mějte jen v Boha pevnou
důvěru; ()n jediný jest Pánem života i smrti..: »Vaše Milosti!
račte mi přece říci, domníváte—li se, že umřu ?: »Milý synue, v od
pověd dává sv. biskup, »na tuto otázku mohl by vám lépe od
pověděti lékař nežli já. Já vám jen mohu říci, že shledávám stav
duše vaší v úplném pořádku; možná, že by vás jindy smrt
tak dobře připraveného nenalezla. Nejlépe učiníte, vypustite-li
z mysli své touhu po dalším životě a odevzdáte-li se do vůle
Boží, nebot tak jest pro vás nejlépe.: »Ach, Biskupská Milostic,
vece rolník, »já se ptám, ne snad, že bych se smrtí bál, ale
spíše proto, že ještě nezemřu; nebot velmi nerad bych to viděl,
abych se z této své nemoci ještě pozdravila. Výrok tento v udi—
vení přivedl sv. biskupa, dobře vědoucího, že touhu po smrti
mají jen duše dokonalé, u nedokonalých pak že podobná touha
má svůj základ buď v zoufalství neb v trudnomyslností. Proto
se tázal, je-li mu život snad odporným? Na to rolník: vVaše
Milosti, svět tento zdá se mi býti příliš malicherným, tak že se
divím, jak mohou jej tak mnozí lidé milovati. Kdyby to nebyla
vůle Boží, abychom zde setrvali, již dávno bych zde nebyla.
Sv. František se domníval, že muž len nějakým velikým trápe
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ním jest navštiven, které mu život ztrpčuje a v něm touhu
po smrti budí, a proto se ho ptá dále, zdali má snad nějaké
nesnesitelné bolestí tčlcsné nebo nějaký tajný zármutek, nebo
není—li snad jmění jeho v nepořádku? »Nic ze všeho toho:,
odpovídá nemocný: »já byl zdráv až do svého sedmdesátého
roku, v němž nyní stojím; chudoby neznám, neboť mám jmění
dostic. Sv. biskup táže se, nedělá—li mu snad manželka nebo
dítky velikého zármutku. »Naopaka, vece nemocný : »oni všickni
mi činili stále radost a nepřipravili mi ani toho nejmenšího
zármutku, tak že, kdyby mi z nějaké příčiny za těžko přichá—
zelo z toho světa odejiti, byla by tajediná, že své milé a drahé
musim opustili. : Nemoha sv. biskup pochopiti, proč sobě dobrý
ten muž přeje umříti, tázal se ho ještě: l eknětc mi přec, milý
bratře, odkud pochází ta vaše velkátouha po smrti?<< — »Vaše
Milosti-x, odpovídá nemocný, »v kázáních a křesranskych cvičn
nícli slyšel jsem tolik milého a krásného o budoucím životě
a o radostech v nebi, že mi tato země zdá se býti pravým
žalářemla Na to rozhovořil se muž ten 0 kráse a blaženosti
v nebi s takovou vroucnosti a hlubokým přesvědčením, že sv.
biskup byl unesen a až k slzám pohnut, nalilížeje, že venkovan
ten Bohem samým o radostech nebeských byl poučen. Potom
sstoupil nemocný jaksi s nebe na zemi a líčil všecka důsto—
jenství, bohatství a rozkoše tohoto světa jako holé malicher—
nosti, alíčil to s takovým citem, že sám sv. František ošklivost
nad věcmi těmi pocítil, úplné souhlases náhledy nábožnélio rolníka.
Aby ho však přiměl k svaté rozvaze, která ve všech případech vůli
Boží- poznává, hleděl jej posilniti v úplné odevzdanosti do vůlí—,
Boží. Po několika hodinách, když byl z rukou biskupských
poslední pomázání obdržel, a stejně bud život, bud smrt
z ruky Boží přijmouti ochoten byl, vydechl zbožně duši svou.
Na obličeji jeho po smrti zářila blahá spokojenost a zračila se
nebeská zář.

Nuže, mily' nemocný, měj i ty podobnou touhu po'ncbí,
jako ten zbožný venkovan a lrp odevzdaně, pak i tobí'- slávy
nebes se dostane.

Xll. Útěclia pro nemocného. jenž se nemůže modliti.

».len kdybych se mohl více a lépe modlili! Bohužel jsem
při modlitbě tolik roztržit! Pro tuto roztržitost nemá modlitba
má zásluhy; Bohu se nelíbí a nedochází proto vyslyšenic.

.lenom neztrácej hned mysli, milý nemocný! Věz,
že toliko dobrovolná roztržitost při modlitbě jest škodlivá a
Bohu protivná. Tyto pak dobrovolné roztržitosti pocházejí odtud,
že se lidé příliš se záležitostmi a malichernostmi světskými
zabývají, nikdy ducha svého nesbírají, smyslům svým přílišnou
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volnost dávají, obrazotvornost 'svou mnohými zbytečnostmi
dráždí a tak Ducha sv. dobrovolně hněvají. .lakmile roztržitost
při modlitbě pozoruješ a proti ní nebojuješ, nýbrž dobrovolně
se jí podáváš, pak je opravdu modlitba tvá bez užitku a Bohu ne
milá. Ne;?často so stává, že roztržitost při modlitbě je zcela bez—
děěná. Vždyť i svatým tak se dělo. K tomu se přiznává sv.
Bernard, řka: »l'řehojná množství cizích myšlenek hrne se
v mé srdce, jako lid do divadla:. A sv. Augustin píše: »Při
pozdvižení mysli naši k Bohu, jak mnoho jest, co nám překáží!
Jaké to množství myšlenek prázdných! Jaké to vzpomínky a
a mámení !: — Tato roztržitost pochází dílem z naší křehkosti
aslabosti. Sotva že chceme předBohem mysl svou sebrati a trochu
pozorněji k němu se modliti, hned býváme rojem roztržitých
myšlenek napadeni, aniž bychom jen na okamžik sobě mohli
oddechnouti; ano i při sv. úkonech ku př. při sv. přijímání
býváme jimi napadeni. Všecky duše jsou jim podrobeně, všickni
zbožní lidé na to naříkají. Čím více tedy nemocný bývá od
nich trápen, ano slabě, bolestmi stiženě tělo nedovoluje duši,
aby se k Bohu povznesla! Velkě bolesti nemoci a spojené
s nimi zemdlení záhubně působí na ducha tak, že mnohý
nemocný ani jedno »Zdrávasc bez roztržitosti pomodliti se ne
může. Někdy jsou podobně roztržitosti původu ďábelskěho.
Případnou jest v tom ohledu odpověď, kterou dal sv. Agaton
bratřím svým, když se ho tázali, která ctnost by byla nejnesnad
nější? »Odpusťte mi, bratři:, pravil, »ale myslím, že žádná du
chovní práce není tolik nesnadná jako řádná modlitba, neboť
ji hledí duch zlý všemožně překaziti, věda dobře, že nábožnou
modlitbou nejvíce duší mu uchází. Ostatní duchovní cvičení
poskytují člověku alespoň trochu pokoje; ale modlitba jest
dílem, k němuž práce, námahy a boje 'až do posledního vzdech—
nutí jest potřebí.c

Nediv se tedy, milý nemocný, blíži—lise i k tobě poku
šitel, aby tebe z modlitby vytrhoval. Než roztržitosti mohou
iod Boha pocházeti a pak jsou jen zkouškou naši. Proto
dobře praví sv„Teresie: »Co nejvíce zarmucuje modlící se, jest
roztržitost při modlitbě . . . Často však dopouští ji Pán chtěje
své. věrně zkoušetix Tak dělo se i mnohým vyvoleným Božím.
Uni však odevzdávajíce se do vůle Boží, konali přec svě po—
božnosti, přesvědčeni jsouce, že jim stálost a vytrvalost v mo
dlitbě zásluhou pro nebe bude. Poznej tedy z toho, že nesmíme
hned mysli ztráceti, dostaví—li se nám roztržitost při modlení.
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K útěše tvé budiž pak řečeno, že, nejsou—li roztržitosti tvě při
modlitbě zúmyslně a dobrovolné, ale jsou—li tobě protivné
a hlediš-Ii je zapud'iti, modlitba tvá přec Bohu příjemnou
a tobě záslužnou jest, ovšem jsi-li \: milosti Boží. Ann, ještě
více: ony neumcnší zásluhu tvé modlitby, ale bojem, který při
modlitbě podstoupiti musíš, bude modlitba tvá Bohu vzácnější;
snad vzácnější, nežli mnohá jiná modlitba, při níž jsi pokojem
oplýval.

Budiž tedy potěšen, milý nemocný; Bůh vidí dobrou vůli
tvou, a již to, že bys se rád bez roztržitosti modlil, líbí se
Bohu. »Bůh zná naši slabost a nestatečnostc píše lilasius,
»dobře ví, jak nestálými a vrtkavými jsme, proto přijímá mo—
dlitbu naši, byť i při ní mysl naše byla roztržita, jen když
pevnou vůli máme dobře se modliti. Bůh podobá se při
tom otci, jemuž žvatlání malého dítka milým jest, ač ono
neví, co povídáa. Jako vše, co tu praveno, pravdou jest, tak jest
i pravdou, že nesmíš ustávati proti roztržitosti při modlitbě
bojovati, chceš-li, aby se modlitba tvá Bohu líbila, a musíš
proti roztržitosti všech potřebných prostředků užívati, z nichž
chci některé tobě dáti na ruku:

1. Kdykolivse modlíš, vmysli se ve všudypřítomnost Boží.
Pomni, že Bůh jest u tebe, že na tebe hledí, a že s ním roz—
mlouváš. »Co máme činiti, pozorujeme—Ii, že jsme roztržitith
praví sv. Teresie. »Musíme všecku víru svou sebrati a ve
všudypřítomnost Boží živě se vmyslitic. A přijde-li přec zase
roztržitost, musíme si pokoření to dáti líbiti a je trpělivě snésti.
Čas při tom vynaložený není pro nás ztracen, nebot všecko,
co činíme, abychom od sebe roztržitost zapudili, jest cvičení
se v lásce k Bohu.

2. Neztrácej mysli, pronásleduje-li tebe stále roztržitost,
ale bojuj proti ní vytrvale, a neodchází—Ii, vzdor všem tvým
námahám, měj ji za dopuštění Boží; a proto snášej ji s po—
kor-nou odevzdaností a obětuj ji Bohu. Bojuj proti ní rychle
t. j. ihned, jakmile ji pozoruješ. Bojuj proti ní vytrvale, t. j.
neumdlévej hned, ale v boji setrvej! Bojuj proti ní srdnatě,
t. j. nezoufej, přichází-li na tebe velmi často. Neodstupuje-li
roztržitost přece, přijímej ji jako kříž, který za pokutu za své
hříchy nésti musíš; nes jej trpělivě a pak bude modlitba tvá
zajisté plná zásluh.

3. Pros Boha za dar pobožnosti. Často si povzdechni:
»Pane, nauč mne modliti se, nebo: »l'ane, ku pomoci mé
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vzevzři; Pane, k spomožení mému pUSpěš!c 'I'aké bys se mohl
s Tomášem Kempenským modliti: »Ach, co přetrpím vnitř,
když se v duchu nebeskými věcmi obírám, a brzy opět množ—
stvím tělesných myšlení při modlení přepaden bývám! Bože
můj! nevzdaluj se ode mne, aniž se uchyluj v hněvu od slu—
žebníka svého-. '

4. Modli se často střelné modlitby, jako: »Ježíši, Synu
llavidův, smiluj se nade mnoulc. »Pane, posilniž mne !: »Duše sv.,
přijdiž miku pomoci !: Vůbec nemůže nemocnému nic lepšího
býti doporučeno nad časté modlitby střelné. V nemoci přimnohých
bolestech není člověk zajisté schopen, aby dlouhé modlitby
konal, a proto se pro něho kratičké nejlépe hodí. Rci tedy
pokorně: »Zde na světě, Pane, řež, pal, ale ušetři mne na
věčnosti! 'l'ělem svým jsem hřešil a proto nechat tčlem svým
trpím! Chci trpěti, co a jak Bůh chce! Pane, rozmnož bolesti
mé, rozmnož ale také trpělivost mou !: Takové kratičké modlitby
vroucně pronesené mají cenu velikou.

5. Pohlížej při modlitbě na obraz Pána Ježíše neb P.
Marie. Nábožný a vroucí pohled na kříž sv. mocně k pobož
nosti povzbuzuje, nahrazuje často delší modlitbu, vždyť se
vlastně od nemocného dlouhá modlitba ani nepožaduje. »Ne—
mocní, jen když chtějí se modliti, modlí se již vůlí svou sku
tečně; a trpí-li podle vůle Boží odevzdaně, pak se modlí lépe,
než kdyby třeba dlouhé modlitby říkalic, praví jeden spisovatel.
Sám Spasitel pravil ku Svým učedníkům: »Modlíce se pak,
nemluvte mnoho jako pohané. .. neboť ví Otec váš, čeho jest
vám potřebí, prvé nežli byste ho prosili—x(Mat. 6, 7.—8.) Snášej
své bolesti z lásky k svému Božskému Spasiteli trpělivě v duchu
kajicnosti a obětuj je jemu; Ježíš bude zajisté s tebou spo—
kojen. Že Kristus Pán více na srdce, nežli na slova dbá, toho
důkazem jest nám žena dvanácte let krvotokem trpící, pro niž
lékaři pomoci žádné neměli. Tato nemocná nepředstupuje před
obličej Páně, aby ho mnohými slovy za pozdravení prosila,
ale toliko sama u sebe řekla, (tedy pouze myslela): »Dotknu-li
se jen roucha jeho, uzdravena budu!» Proto přistupuje jen
pozadu, dotýká se roucha jeho, a ozdravěla tě hodiny. Tím
ukazuje nám Pán Ježíš, že Bůh při prosbách našich vždycky
na slova naše nečeká, ale že je vyslýchá také, když je jen
v úmyslu máme. Vezma tedy svůj křížek do ruky líbej jej,
rozjímej umučení Páně. vzbuzuj při tom zbožné myšlenky

a rci pak v srdci svém: Ú _Ježiši, z lásky k tobě chci trpěti;
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'l'vá vůle, Pane, buď! Do tvých sv. ran se zavírám, Kriste můj!
Ježíši, smiluj se nade mnou! Ježíši, nauč mne trpěti! atd.
Podobně modlíval se sv. Alfons Liguori ve své nemoci a býval
tím vždy nad míru potěšen a posilněn. Sám otom takto píše:
»Říkáš,. milý můj, že se v nemoci své nemůžeš modliti. Proč
se nemůžeš modliti? Připouštím, že duch tvůj k dlouhému
nábožněmu rozjímání naladěn není, ale přece můžeš na obraz
Ukřižovaněho hleděti a jemu bolesti, jimiž jsi svírán, obětovati.
Zdaž je krásnější modlitby, nežli trpěti, do vůle Boží se ode—
vzdati a bolesti i utrpení své Ježíši obětovati?c Že má nemocný
také obraz Rodičky Boží u sebe míti a často na něj patřiti,
aby k pobožnosti byl povzbuzen, nemusím ani připomínati.
Vzývej Marii Pannu a svaté v nebi, a oni za tebe u trůnu
Božího orodovati budou.

6. Pamatuj, že modle se konáš službu andělskou, a že
andělé Boží modlitbu tvou Bohu přednášejí. Užíváš-lí, milý
nemocný, těchto a podobných prostředků, pak buď klidným.
odevzdej se do vůle Boží.

Příklad.
'Sv. Františku Saleskěmu stěžoval si jednou kněz, že

v nemoci své dlouhé nemůže konati modlitbu rozjímavou, po
které srdce jeho louží, ana se mu potřebou stala. Tu pravil
k němu světec: »Nermut'tež se příliš, že musíte v posteli ležeti
a že nemůžete rozjímati; nebot cítíti metly Spasitelovy není
menším dobrodiním nežli rozjímání: vždyť lépe jest s Kristem
na kříži pněti nežli na něho pnícího pouze patřiti. Všakx dobře
vím, že na bolestněm lůžku svěm denně tisíckrát srdce své do
rukou Božích kladete, a to postačí. Poslouchejte ve všem lékaře,
a když vám zapovídají něco, jako posty, modlitbu, ano snad
ibrevíř, (vyjímám však modlitbu střelnou) pak prosím vás pro
všecko, ano žádám vás pro úctu alásku, kterou ke mně chováte,
buďte v tom rád poslušen, nebot tak tomu chce Bůh! Až se
uzdravíte a sil dostatečných nabudete, pak půjdete zase obvyklou
svou cestou a uvidíte, že za pomoci Boží daleko dospějeteh

Xlll. Utěcha pro nemocného, jenž se souží, že nemůže chrám
Páně navštěvovatl.

»Nevzpírám se nemoci; ale to mne bolí, že nemohu do
kostela choditic.

Milý nemocný! Na tuto tvou žalobu, dává ti sv. Alfons
následující odpověď: »Řekni mi, proč chceš jíti do kostela

20
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a tam sv. svátosti přijímati? Je to ovšem velmi dobré; když
se však Bohu líbí, abys do kostela nešel a chleba andělského
tam nepožival, nýbrž abys na lůžku leže trpěl, proč se nad
tim rmoutíš?< Jan Avilla píše nemocnému knězi: »Příteli,
nemysli na to, co bys činil, kdybys byl zdráv, ale buď s tím
spokojen, že jsi nemocen, jak se Bohu líbí. Chceš-li vůli Boží
plniti, co na tom, jsi-li nemocen nebo zdráv?c Sv. František
Saleský říkával: »Více Bohu sloužíme trpíce, nežli pracujicec.
Zajisté že chceš i ty, mily' nemocný, Bohu sloužiti; rád bys
mnoho dobrého vykonal, nábožně živ byl a nebe sobě zasloužil.
Touha tvá po návštěvě chrámu Páně a po sv. přijímání oprav
ňuje k této domněnce. Víš-li, drahý můj, co to jest: »Bohusloužili?c
Bohu sloužiti, dobré konati, nábožně živu by'ti nezáleží toliko
v .návštěvěkostela, modlení, dávání almužny, postu, jak se mnozí
domnívají: nebot kdyby tomu tak bylo, pak by nemocní, churaví,
kteří pro slabost se nemohou ani postiti ani modliti ani kostel
navštěvovati, prabídně na tom byli. Proto musí služba lloží
v něčem jiném záležeti, a to v něčem, co ode všech lidí
za všech okolností může býti konáno. Ptáš se tedy v čem
záleží »Bohu sloužiti?c Sám si hned na to dáš odpověď, slyš
jen: Mysleme si, že bys měl v domě svem dvě služky, z-nichž
jedné bys řekl: »Zůstaň ve světnici a dej na malé dítě pozor,
a druhé bys poručil, aby v zahradě kviti trhala. Obě poslechnou
a konají mile uloženou jim tebou práci. Nuže ptám se, která
z těch dvou služek slouží tobě? Obě dvě, odpovidáš. Ale jak
to? vždyť žádná neobsluhuje — tebe! Jedna sedí ve světnici
a laškuje s ditkem a druhá trhajíc kvítí, váže kytici; je to
tobě sloužiti? Inu ovšem, řekneš, neboť obě činí, co já chci,
aby činily. Dobře máš! Kdyby ta jedna služka ve světnici u dítka
více byti nechtěla, ale také do zahrady šla, aby tam kviti
v kytku vinula, sloužila by ti lépe nežli prvé? Nikoliv, odpo
vídáš, neboť kdybych byl chtěl, aby v zahradě byla, byl bych
ji tam poslal. Chce-li v mé službě zůstati, musí se vůlí mou
řiditi & činiti, co já nařizují. Zase dobře máš, mily' nemocný;
hleď, sám jsi na svou otázku dal již odpověď. Bohu sloužiti
a dobré konati nic jiného není, nežli to konati, toho-zanechati
& to trpěti, co, kdy, kde, jak a jak dlouho Bůh chce. Bůh má
služebnikův a služebnic mnoho; nepotřebuje sice žádné služby;
ale na tom zakládá svou čest a slávu, aby všickni tvorové
jeho to plnili, čeho od nich žádá.
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A čeho žádá Bůh na nemocném? Mezi jiným také to,
aby na lůžku nemocném dni trávil, o spásu duše své pečoval,
aby lékařů poslouchal a trpělivě nemoc svou snášel. Lékař
praví a poroučí, že nesmí nemocný v neděli a ve svátek do
kostela, aby si neublížil a nemoc svou _nezhoršil. Proto jsi za—
vázán, pokud jsi nemocen činiti to, co lékař nařizuje. A kdybys
ho neposlechl, nečinlš, co Bůh chce, a proto Bohu dobře ne
sloužíš, neboť pravá služba Boží záleží, jak jsi slyšel, ve věrném
plnění vůle jeho. Kéž bys se podobal sv. Veronice Milánské,
která sobě učinila vůli své představené jediným pravidlem svého
jeílnánía konání všeho. Neobdržela-li někdy povolení, aby směla
tak dlouho, jak by chtěla, v kostele dlíti, podrobila se tomu
bez reptání, jsouc přesvědčena, že poslušnost jest nejlepší obětí,
an Kristus sám poslušen byl až k smrti, k-smrti pak kříže.
Ostatně nemám ti za zlé, milý nemocný, chtěl—li bys raději
květiny v zahradě trhati, t. j. raději v kostele dlíti, kde bys
mohl mnohých milostí získati, nežli v smutné své světnici ne
mocen ležeti; ale velice bys se mýlil, domnívaje se, že nemoha,
do kostela, méně a špatněji Bohu sloužíš. '

Milý nemocný, nenínic většího a záslužnějšího, než trpí-li
nemocný z lásky k Bohu rád a ochotně, považuje sebe za oběť
a přinášeje svá utrpení v oběť Bohu. Tím způsobem mění se
místnost, kde nemocný na lůžku bolesti spočívá, v chrám
Páně. Tvé lůžko bolestné je oltářem, ty nemocný jsi sám
obětí, která se na oltáři tom Bohu přináší. Bůh a andělé jeho
jsou tu přítomni a radují se nad touto obětí. A chceš-li, milý
nemOCný, tuto oběť svou hodné cennou učiniti, pak spoj ji
v duchu s onou obětí, kterou Kristus Pán na kříži krvavě do
konal a která se denně při mši sv. nekrvavě obnovuje. Proto
dával se sv. Geruld, hrabě z Aurilacu, nemocen jsa, každého
dne do kostela nositi, aby tam na dvou mších sv. byl. Abys
osobně do kostela se dostavil, toho od tebe Bůh nežádá. Ne
mocen nemůžeš do kostela; ale Bůh rád to vidí, když v duchu
oběti Kalvárské nábožně obcuješ. Sv. František Saleský v té
příčině píše: Není—li ti z důležitých příčin možná osobně býti
mši sv. přítomen, učiň to alespoň duchovně. Vyvol sobě totiž
ráno nějakou příhodnou hodinu, v které se v duchu a myslí
svou do chrámu Páně odebeřeš a živé si představíš, že stojíš
před oltářem, na němž se nejsv. oběť koná. Spoj pak úmysl
svůj s úmyslem skutečně přítomných tam křesťanův a chovej
se na místě, na němž právě jsi, tak nábožně jako bys byl
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v skutku v kostele na mši sv.: Tímto způsobem jsi spojen
s tou mší sv. a Ježíš i za tebe se při mši té obětuje, ačkoliv
jsi při ní osobně nebyl. Že tímto spojením s Pánem Ježíšem,
jeho zásluh účastny'm se činíš, a zásluhy pro nebe si shro
mažďuješ, nepotřebuji ani podoty'kati. Proto řiď se radou sv.
biskupu Františka Saleského. Mohl bys sobě i takto počínati:

Slyšíš-li ráno na mši sv. sezváněti, představ si, jako bys
andělem byl volán k oběti smírné na Kalvarii, abys byl svědkem,
jak draze musel Syn Boží lidstvo hříšné vykoupiti. Představ si
Ježíše na kříži řkoucího: »Kdož nebéře kříže svého a nená—

sleduje mne, nenif. mne hodena. Spoj pak bolesti své s utrpe—
ním Božského Spasitele a modli se takto:

Všemohoucí dobrotivy' Bože, ktery' vnitro moje prohlédáš,
ty víš, jak rád bych byl přítomen v chrámu tvém nejsvětější
oběti mše sv.; ale poněvadž mi nemoc má nedovoluje, abych
této milosti byl 'účasten, blížím se v duchu k tvému oltáři
s takovou úctou, jako bych stál na Kalvarii a viděl, kterak
Ježíš můj na kříži trpí, krvácí, umírá!

Nyní vezmi sv. kříž, polib jej a rci:
() Ježíši, Bože můj a Vykupiteli! Já bídny' hříšník lituji

srdečně, že jsem tebe, své největší a lásky nejhodnější dobro
tak často a těžce urazil. Hořkou lítostí proniknut, objímám
a líbám sv. kříž tvůj, toto vítězné znamení mého vykoupení,
a klaním se tobě v nejhlubší pokoře. Ach můj Ježíši, jak
bolestně tu pníš na kříži! — Ruce i nohy tvé jsou hřeby
zbodené a sv. krev tvá řine se z pěti drahy'ch ran tvy'ch.
() Ježíši, krev tvá nebudiž na mně zmařena, ale obmej mne
ode všech hříchů my'ch!

Nyní si představ, že je sv. pozdvihováni, a rci:
Nejmilejší Ježíši, tys řekl: »A já až budu povýšen, všecko

potáhnu k sobě!: Vyplň tedy slib svůj a táhni mne k sobě;
popřej mi té milosti, abych na tvém láskyplném srdci zemřel.
()Božsky' Ježíši! pro mne ukřižovany', ty obětuješ se při každé
mši sv. Otci svému nebeskému za nás hříšné. Pohled na mne,
dítko své nemocné, "které tebe sice často uráželo, ale jemuž
nade všecko je líto, že tebe kdy hříchem hněvalo. Na odpu
štění hříchů svy'ch chci vše, co trpím a strádám, jako trest
.z ruky tvé příjmouti a trpělivě snášeti; a aby pokání mé tobě
se líbilo, spojují utrpení své s utrpením tvy'm a volám: Zde,
na světě, Bože můj, mne tresci, na věčnosti ale mne ušetř!
Děkuji ti, můj Ježíši, že jsi mne nemocí mou takřka na kříž
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přibil. — .lá bych nebyl nikdy na sebe kříž dobrovolně vzal,
a byl bych umřel v hříších svých. Dej mi jen, dobrý Ježíši,
sílu, abych jako pravý křesťan trpěl) a maje hořké tvé
umučení na paměti, z utrpení svého duchovní zisk a hojný
prOSpěch pro věčnost měl. () Ježíši, útěclio má a útočiště, po
přej mi, abych po přestálém utrpení vezdejšíni, na tebe v slávě
tvé patřil, a tebe se sbory andělův a nebešt'anů na věky chválil
a velebil. Amen.

(Mohl bys říkati i modlitby mešní, které jsou vposledním
díle této knihy.)

Milý nemocný! Z toho, cos až posud slyšel, zajisté dobře
poznáš, že má sv. Pavel z Kříže pravdu, an píše: »Jsou mnozí,
kteří svatá místa a krásné chrámy Páně rádi navštěvují. Ne—
haním té zbožnosti. Vira však pravi nám, že také vnitro naše
je svatyni, trůnem_ živého Boha, chrámem nejsvětější Trojice
Boží. Proto často v tuto svatyni vstupujme a zde se nejsvě
tější 'l'rojici Božské v duchu a pravdě klanějmelc Že modlitba
taková Bohu velmi příjemnou jest, poznáš z tohoto příkladu.

Příklad.
Kdykoliv se nějaký velký svátek blížil, shromažďovali se

bratři a mniši sv. Bernarda z rozličných tu a tam roztrouše
ných příbytkův a klášterů u svého Otce Bernarda, aby spo
lečně s ním slavné služby Boží konali. Mezi nimi byl také
prostý bratr laik, který byl velikým ctitelem P. Marie. Když
se zase jednou přiblížil svátek Marianský, chtěl i tento bratr
laik s ostatními 'mnichy k sv. Bernardovi jíti, aby tam v kůru
se modlil a bohoslužbou P. Marii uctil. Ale slyšme, co se
stalo. Právě tomuto nábožnému bratru poručil představený,
aby doma zůstal a stádo klášterní pásl. Musil tedy doma zůstati
mezi tím, co se ostatní k sv. Bernardovi odebrali. Nic nezdálo
se bratru tomu tak býti nesnadným, jako daný ten rozkaz, ale
poslechl přece bez ,reptáni a vyhnal stádo na pastvu. V noci,
když sám se stádem pod širým nebem se nalezal, klekl v tu
asi dobu, kde bratři jeho se sv. Bernardem v kůru se modlili,
na zemi, a obrácen ku klášteru, vmyslil se -ve sbor modlicich
se bratří, spojil modlitby své sjejich zpěvem a ctil tak Matku
Páně. llruhého dne, když bylo po službách Božích a bratři
rozcházeti se měli do svých příbytků, promluvil k nim sv.
Bernard takto: »Mileni bratři! Nepochybujtež, že Rodička Boží
veliké potěšení měla z vaší pobožnosti. Bůh sám mi to zjeVil.
Avšak věztež také: Panně Marii líbila se přede všemi mo—
dlitbami našimi modlitba bratra našeho, který doma zůstati
& z poslušnosti stádo pásti musela.
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XIV. Útěcha pro nemocného, jenž zne|mkojován je často
zlými myšlenkami a ošklivými představami.

»O, jak zle je s duší mou, jak ohavný jsem před
llOSpodinem! Jak hříšným a trestuhodny'm jsem, že ustavičně
napadají mne myšlení zlá a hlava má plna jest ošklivých
představ a obrazů:

Upokoj se, milý nemocný! Ne každá zlá myšlenka, ne
každá nečistá představa jest již hříchem: nebot kdyby tomu
tak bylo, kdo by pak mohl spasen býti ? S milostí Boží můžeme
se sice slřežiti zlých skutkův, ale nikoliv zlých myšlenek a bez
děčných hnutí, které v nás zlá naše žádostivost vzbuzuje.
Kdybys se jako mnozí svatí do kláštera odebral aneb na poušť
utekl a samotu si vyvolil, ani tam bys nebyl prost zlých my
šlenek a představ. Pozoruj jen sv. Jeronýma, sv. Antonína na
poušti; sv. Bernarda, sv. Benedikta, sv. Františka, sv. Kateřinu
Sienskou, sv. Terezii a jiné v klášteře; hle, o všech těch platí,
že to byli andělé v těle lidském, a přece i oni museli často
proti zlým myšlenkám bojovati. Vždyť ani sám sv. Pavel nebyl
od nich osvobozen, an sám se vyznává, že cítí dvojí zákon
v údech svých, zákon těla, který zákonu ducha odpírá. Ale
proto si"sv. Pavel nezoufá, prosí jen úpěnlivě za pomoc Pána,
od něhož také slyší ta útěchyplná slova: cDosti máš na
milosti mě!:

Milý nemocný! 'l'ato pravda musí i teb'e potěšíti. Vždyt
ne každá zlá myšlenka a necudná představa jest již hříchem.
Něco jiného jest býti pokoušenu a zase něco jiného k poku
šení přivoliti; jiná věc jest obrazotvorností svou byli necud
nými představami navštíven a něco jiného v nich si libovati,
je schválně vyluzovati a se zálibou v nich prodlevati. Jenom
dobrovolné zalíbení v nich jest hříchem. Hřích má sídlo své
jedině ve vůli a zalíbení, ale nikoliv v myšlenkách a citech.
At' jest tedy myšlenka sebe horší, představa sebe živější, nepři
stoupí—lisvolení a zalíbení, přec nepovstal hřích; a jak dalece
myšlenky ty od sebe zapuzujeme a jimi opovrhujeme, tak dalece
je jisto, že jsme k nim nepřivolili. 'l'o pro trpící duše jest velice
důležito a nad míru potěšitelno. Odpuzujeme-lí tedy od sebe
takové myšlenky, nemáme-li v nich dobrovolného zalíbení, pak
jsou nám velice užitečnými, any nám zásluhy pro nebe roz
množí. Proto praví sv. Antonín: »Kolikrát zlým myšlenkám od
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píráš, tolikrát budeš korunován! Bez takového pokušení není
nikdo a zvláště ne zbožné duše; jet dobrým znamením býti
pokušenuc. Sv. František Saleský píše: »Jeť znamením, že
zloděj dosud ve stavení není, klepá-li venku; podobně jest
dobrým znamením, že se duše dosud v stavu milosti Boží
nachází, bývá—liod ďábla pokoušenac.

Z toho všeho nahlížíš, milý nemocný, že nemůžeme tomu
zabrániti, aby nám zlé myšlenky a představy nepřicházely, &že
jen svolení k nim a zalíbení v nich hříchem jest. Abys ale
nepřivolil, čili jinými slovy, abys zlá myšlení a ošklivé před
stavy šťastně přemohl, užívej těchto prostředků:

1. Klad' hned z počátku zlým myšlenkám pevný
odpor. Kdo si s jedovatou zmiji zahrává, bývá ušknut; kdo
se jí vyhne aneb srdnatě hlavu jí potře, ten se nemusí jcdu
jejího háti. Nalož tak i se zlými myšlenkami. Jdi jim zcesty,
t. j. přičiň se, abys je od sebe vzdálil; zaměstknávaje se ihned
jinými myšlenkami, které ducha tvého od necudných představ
odvrátí.

2. Pros Boha za pomoc a Bůh ti jistě pomůže. Jakmile
se počneš modliti, pokušení odstoupí; neboť pomnění na Boha
a pomnění na hřích nemohou vedle sebe obstáti. Řid se tedy
radou sv. Terezie, jež praví: »Napadne-li tě zlá myšlenka, po
znamenej se sv. křížem, pomodlí se Otče náš, nebo se. bij
vprsa, & mysli rychle na něco jiného; pak ti bude zlý nápad,
proto že jsi mu statečně odpíral, k zásluzec.

3. Vezmi útočiště Ic P. Marii. Tímto způsobem zvítě
zila sv. Magdalena z Pazzis. 'l'ato světice bojovala s pokušením
hrozným, domnívajíc se, že se celé peklo proti ní zbouřilo.
Bylat traplivě nečistými & rouhačnými myšlenkami znepokojo
vána. Vzala však útočiště své kBohu a nejsvětější Panně, k níž
volávala: >O Panno přečistá, tobě se zcela obětuji, kladouc
v tebe po Bohu svou největší naději! llačiž mne přijmouti za
svou chráněnkuc. l byla konečně osvobozena ode všech poku—
šení a zemřela plna útěchy.

ll'. Neztrácej mysli, dodržují-lí zlé myšlen/cy, opě
t-ují-li se často. Kdo v tomto boji mysl ztratí, nesnadno
zvítězí; přílišná nestatečnost ještě více ducha zkormoutí. Přiteli
můj, buď si, kdo bud', prosim tebe, abys mysli neztrácel. Na
padlo-li tě něco zlého, nech to zase vypadnouti a nic tobě
na spásu duše. neubyde. Ncmat tim ducha Svého, ale pozdvihni
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srdce své k Bohu! Nedbej těch myšlenek, neodpovídej ani
slůvkem na ně, ale s opovržením se od nich odvratlc Jak
prospěšným to jest, poznati můžeš na sv. Kateřině Sienské,
která byla po delší dobu trápena duchem nečistoty v myšlenkách,
v snech a představách. Modlila se horlivě, zdvojnásobila své
skutky kající, pokušení však neodcházelo. Neupouštěla však od
modlitby a často řikávala: »Nedoufám sama v sebe, ale naději
mám v našem Ježíši Kristu. Po dlouhém boji přestalo konečně
toto pokušení & Pán Ježíš ji naplnil vnitřním pokojem a ncbe
skou útěchou. ! řekla k němu: »Kde jsi byl, Pane, když srdce
mé takovými hanebnostmi trápeno bylo ?: A Pán dal jí v od
pověď: »Byl jsem v srdci tvémlc »Jak jsi mohl, ó Ježíši můj,
dliti v srdci mém takovy'mi ohavnostmi naplněném?c Místo
odpovědi ptal se jí Spasitel: »Co působily tobě myšlenky ty?
Zdali radost čili žalost, potěšeni čili bolest?c »O, trápily mne
velice a hroznou bolest nad nimi jsem cítila!a »A kdo to bylc,
tázal se Pán dále, >jenž ti tu bolest vnitřní působil, ne-li já
sám, přeby'vaje v srdci tvém? Neboť já, jsa s tebou, přemáhal
jsem nepřátele tvé, nechávaje je na tebe dorážeti, což tobě
užitečny'm byloc.

5. Nezkoumej úzkostlivě, svolil-lí jsi k zlým. myšlen
kám čili m'c. Takové rozbirání myšlenek jest dle výroků du—
chovních učenců daleko nebezpečnějšim nežli myšlenky samy;
obraz, který .by byl duší jen prošel, může se snadno v srdci
uhnízditi, _když se s ním obiráme. Kdo udany'ch zde prostředků
bedlivě užívá a při tom přece se domnívá, že nepřemohl poku—
šení ďáblovo, a boji se, že snad přec měl v něm alespoň
nějaké zalíbení, má obyčejně za to, že v skutku k němu při—
volil. Tím pak stává se, že upadá v trudnomyslnost, maje za
to, že všecko je ztraceno. 'l'akové přemítání na mysli je však
velice škodlivé, a proto dbej rady duchovního spisovatele,
píšícího: »Vzmuž se, duše zkormoucená! Již zármutek, jaky'
máš, patrně jeví, jak hřích nenávidiš, a že srdce tvé nemá po—
dílu na věcech, ktery'mi tvá obrazotvornost tebe trápí. Zanech
všeho hloubání, odporuč se Bohu a jdi klidně dále, a stav
tvůj zase přejde. liuše Boha milující nesmí se nad věcmi těmito
pozastavovati a se domnívati, že by byly Boha urazily. To je
mínění všeobecné, jmenovitě mínění sv. Augustina, mínění spo
čívající na křesťanské mravouce. Za duše takové modlil se
Kristus na kříži a proto možná jest od Božského srdce jeho
všeho se nadític.
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Ježíš Kristus neopustí tebe zajisté, milý můj nemocný,
ale přispěje ti v boji tam a k vítězství ti pomůže. Neztrácej
jen důvěry v jeho dobrotu :t milosrdenství! _

Příklad.

Sv. Jeroným ztráviv nějaký čas ve světě odebral se do
samoty, v níž po dlouhou dobu pronásledován, byl hí'íšny'mi
myšlenkami. »Jak častou, psal v jednom z listů svých, anupa
daly mne v této samotě, kterou parno nesnesitelnou činí, ne
čisté myšlenky! Bolest a trpkost nad tím mne k tomu vedly,
že jsem vyhledával nejodlehlejší místa, abych jen pokušení
přemohl a hříchů svých litoval. Spával jsem na holé zemi,
jedl jsem pouze kořínky lesní, za nápoj byla mi čistá voda.
A přece i v této pustině, kam jsem se uzavřel, chtěje peklu
ujítí, předváděl mi duch můj ty nejsvůdnější ob_razy. V sesla—
beném těle svém eitil jsem oheň nečistý a žádostivost se mne
zmocňovala. V stavu tomto zoufalém vrhl jsem se před kříž,
slzami jej zalévaje a teprve po kolikanedělním postu podařilo
se mi tělesnost přemoci. Celé dni a noci jsem na modlitbách
ztrávnl, pláče a bije se v prsa, až konečně bouře pokušení
ustála a duch můj se upokojil. Bůh mi je svědkem, že jsem
se konečně upokojil a bylo mi jako bych ve společnosti
andělů dlela.

XV. Utěcha pro nemocného, jenž by se rád uzdravil, aby
mnoho dobrého mohl vykonuti.

»Kéž bych byl zdráv! Jak dobře bych použil času; jak
bych se vynasnažíl, abych dobré konal a tak větších zásluh
pro věčnost si nashromáždillc

Můj milý nemocný! Chceš-li si nashromážditi pokladů
pro věčnost, k tomu nepotřebuješ zdraví, abys pak mohl konati
veliké nějaké skutky zbožnosti. Lože, na něž tě uvrhla nemoc,
jest to bojiště, na které tě Bůh postavil, abys tu, jak dí apoštol,
dobrý boj bojoval a trpělivosti, odevzdanosti do vůle Boží
i jinak vítězné koruny si dobyl. Není třeba, abys byl zdráv &
pak jako apoštol do zemí dalekých se vydal; není ti třeba
mysliti na mučednictví a sebemrtvení — tvá nemoc, hle, tať
jest mučitelem tvým a lože tvě, toť tvým vězením!

Hled', jak vzácné koruny mučednické můžeš si právě
nynizasloužiti. Rozuměj jen dobře svojí nemoci, spokoj se sní
a pak si nebudeš ničeho toužebněji přáti, než toho, co skutečně
již máš: utrpení. Utrpení pro Boha snášená jsou modlitbou,
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a to velice mocnou, nebesa prorážející modlitbou. Kdyby od
tebe Pán žádal tělesné námahy, jistě by ti byl síly neodepřel;
nyní chce jen trpělivost, ne pot námahy, ny'brž klidnou mysl
a spokojenost se vším, co stebou činí. Nechtěj ledy nicjinélm,
než co llůh chce, a je-li to vůle jeho, abys ještě dále a dlouho
na svém loži strádal, buď spokojen i s tím. llud' ubezpcčen,
že tato nemoc tvá více tvojí spáse prospěje, než zdraví. Právem
dí sv. opat .lan: »Člověk duchem Kristovým žijící se raduje,
trpí—li uvnitř i zevně rozličné rány a šlehy, jimiž jej svět
bičujec. Nuže, raduj se tedy, když Bůh i na tebe nemoc sesílá,
a k větší radosti své slyš vyroky některých světců. »Buď
u_iištěnc, praví sv. František Salesky', »že si za jediný den do—
býváme více milostí i zásluh, když strasti Bohem uložené nebo
bližním způsobené trpělivě neseme, než bychom" získali za celé
desítiletí jiny'mi zkouškami, jež bychom si sami zvolilic. Malou
troškou trpělivosti shladil lotr na kříži všecky svoje viny a získal
ráj. »Po celý jediný den by'ti křížován lepší jest, než celé století
jiná zbožná cvičení sebe pilněji konati. .lediný jen okamžik na
kříži stráviti lepší jest, než okoušeti slastí rajskýchc, volá sv.
Anděla z Foligni. Raduj se, že jsi nemocen, neboť právě tím
stáváš se podobnějším svému vznešenému vzoru Ježíši Kristu.
Což nepraví Pán Ježíš sám: Chce-li kdo za mnou přijíti, vezmi
kříž svůj a následuj mne ?e Co lepšího můžeš tedy učiniti, než
když uposlechneš vyzvání Božského Mistra svého a svůj kříž
t. j. svoji nemoc k vůli němu poneseš? Můžeš vykonati něco
záslužnějšího než to, když své bolesti s utrpením Páně spojíš
a tak Bohu v oběť podáš za pokání'za hříchy své?

Pozoruj maličko, mily nemocny', Spasitele svého v žaláři
a na kříži. Nebylo-li by lepším a záslužnějším, kdyby byl mnohé
země prošel, mnoho duší obrátil a tak slávu svého nebeského
()tce šířil, než aby v žaláři strádal a na kříži visel? Nebylo
by lépe bývalo, aby místo toho mnohé zázraky byl konal, aby
horlivě učení Božské hlásal, aby mnohé nemocné uzdravoval,
jako dříve činil? Ne, nic z toho všeho nyní nečiní; on trpí!
Trpí, poněvadž Otec. rozkázal, on chce jen to, co chce Otec;
a to postačí ku konání dobrého. A v pravdě nikdy neoslavil
Pán Ježíš svého nebeského Otce před světem větší ctí a vzne
šenější slávou, než právě tenkráte, když Opuštěn á ubohý na
kříži pněl.

A tak, mily' nemocny', ani ty nebudeš moci nikdy nic
lepšího vykonati než to, když budeš ochotně trpěti ——protože
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lo lliih chce. A kdyby _i Híih tvoje přání Splnil a zdraví ti
navrátil w—byl bys pak horlivějším v dobrém, abys si větších
zásluh pro věčnost naslřiidal? Snad právě |iaOpak ! Brzo bys
snad v dobrém povolil a srdce své novými hříchy poskvrnil.
.lak prnvdiva jsou tu slova sv. Augustina: »Přemnozi, kteří
v nepravostech zdrávi jsou, žili by v-nevinnosti, kdyby byli
nciiiocni.a A přemnohú příklady nemocných tento výrok po
tvrzují. .lak veliký jest počet nemocných, kteří se na lůžku ne—
mocném k llohu obrátili a jemu sloužili, ale po uzdravení
svém až příliš záhy na Boha zapomněli!

Příklad.
Mladík ze vznešené rodiny oddal se smyslným rozkošcm.

Všelikou výstrahou, at od kohokoli, pohrdal. Pojednou těžce
onemocněl. llal si zavolali kněze, vyzpovídal se a slíbil úplně
polepšení. Nemoc brzy ustala; jinoch se pozdravil — ale brzy
začal svůj lehkomyslný život znova a brodil se opět v bahně
hříchu, jehož se teprve nedávno zbavil. Avšak brzy stihl jej
trest Boží. Kteréhosi dne dlel na venkově; tu jej přepadla
zimnice. Pospíšil domů, dal povolati kněze. Již přispěchal
kněz — ale mladík právě skonal. Nuže, nebylo by pro něho
daleko lépe bývalo, kdyby byl zůstal ustavičně nemocen?

C) Útěcha v blížícím se nebezpečí smrtí.

Poučení přípravné.

.lsou mnozí nemocní, kteří myšlenky na smrt snésti ne
mohou a proto ji všemožným způsobem od sebe vzdalují. rFaci
lpí přílišně na životě a jeho požitcích anebo plní duši jejich
bázeň před smrtí, soudem, hrobem a věčností, zbavuje jich vší
zmužilosti a odhodlanosti, aby přijali z ruky Boží smrt ode
vzdaně jakožto poslední a největší pokání. Tím se stává, že
na smrt neradi mysli a tak bez zásluhy a tedy nešťastnou
smrtí umírají. Toťjsou tací, kteří prosí, jen aby ještě odložena
byla jejich posleduí hodina, kdežto si spravedlíví ničeho
toužebněji nepřejí, než »rozdělenu býti a býti s Kristem
(Filíp. 1, 23.)

Kéž bys také i ty, můj milý, náležel k těmto spravedli—
vým a touže žádostí naplněn byl. Ubývání sil, zmořeué tělo,
veliké bolesti, jež trpíš, povážlivě výroky lékaře, starostlivě
tváře tvých příbuzných a jiné podobné známky ti ohlašují, že
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se ti vede zle. Což jiného jsou všecka tato znamení než poslové
smrti, kteří jako prorok lsaiaš nemocnému králi Ezechiášovi,
k tobě volají: »Spořádej dům svůj, nebol: umřeš?c () nelekej
se, seznáš-li, že ti již jen několik málo dní zbývá;' ale pokoř
se raději, podrob se řízení Božímu a podej život svůj Bohu za
dobrovolnou oběť. Žíti jest sice příjemno, ale daleko příjemnější
jest byti ve vlasti nebeské, kde, jak sv. Augustin piše, »mladost
nikdy nestárne a krása nebledne, kde láska nikdy nestydne
azdravínevadne, kde radosti nikdy neuby'vá a kde život nezná
konce:. A abys tu cestu do té otčiny své chutě a rád nastoupil,
čítej častěji tu či onu z následujících útěch. Tato potěšující
četba seslabí značně tvůj odpor proti smrti a naplní tě svatou
zmužilostí a odhodlaností.

Příklad.
Sv. Alois umřel v květu lidského žití, ve svém 23. roce

jako obět zbožné horlivosti své. Nakazilť se v nemocnici, kdež
nemocné ošetřoval. Když mu lékaři oznámili, že mu zbyvá už
jen několik málo dní života, plesal radostí a příteli, jenž ho
navštívil, řekl: »Víte již o té radostné zvěsti, kterou mi v tomto
okamžiku přinesli? Jen osm dní života mi již zbývá. Zapějte
se mnou: »Bože, chválíme tebe!: A matce své pravil: »Kdo
dobře smy'šll, raduje se s radujícími. ] vy zajisté budete se
radovati se mnou, že jsem již blízko u-cile svého, Boha. Pova—
važuji smrt svoji za veliké dobrodiní Boží a prosím, abyste
nade mnou netruchlila. Tam v krajích pravého života budu
vás očekávati, až i vy přijdete, abychom pak spolu v Bohu
spojeni jeho milosrdenství na věky velebilic. Tak těšil svoji
matku.

Jdiž i ty, můj milý, tak radostně a oddaně smrti vstříc!
Proto zapuzuj od sebe vše, co by tě mohlo znepokojovati.
A co působí umírajícímu nepokoj? O tom najdeš v následu—
jících útěchách—dostatečné poučení.

1. Útěcha pro nemocného, který se smrtí přílišné obává.

»O jak velice se bojím smrti! Kdož by nevěděl, že jest
umírajícímu přestáti v poslední jeho hodině největších bolestí?
Celé nitro moje se chvěje při myšlence na smrtelný zápas!
Jak mnoho, mnoho mi béře smrt! Jakou úzkostí mne naplňuje
blížící se věčnost !:

Můj mily nemocny' křesťane! Že se bojíš smrti, jest zcela
přirozeno. Nikdo ti tuto bázeň nemůže míti za zlé. Člověku
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jest zrovna tak vrozeno, aby se bál smrti, jako aby miloval
život. Přírozenost naše lidská se ovšem děsí; vždyť není stvo
řena pro smrt, ale následkem dědičného hříchu podlehá zákonu
smrti. A poněvadž přišla smrt na svět proti přirozenosti, proto
ji přirozenost hledí uniknouti. Smrt jest oddělení duše od těla;
toto oddělení jest násilné; život tu bojuje a-zápasí s temnou
mocí smrti, a to bez úzkosti a bázně není. Proto zachvacuje
před smrtí úzkost a bázeň každého. Sám Kristus Pán zakusil
této úzkosti. »Počal se rmoutiti a teskliv by'ti . . .: (Mat. 26, 37).
Tak se mu dělo, poněvadž byl i pravy'm člověkem. Chtělť nám
právě tím ukázati, že není toliko Bohem, ale člověkem jako
my a že podléhá slabostem našim jako my. Kdyby byl tohoto
boje nebojoval, tut bychom se mohli domnívati, že jako Bůh
všeho toho trápení necítil aneb aspoň že měl vyšší sílu, aby je
přemohl; toto mínění by seslabovalo náš pojem o jeho utrpení a
spolu i vděčnost, kterou mu za jeho lásku jsme povinni. Sv. otcové
praví, že naše utrpení proto pocítiti chtěl, aby ho nás zbavil,
že slabost naši na se vzal, aby nás svojí silou přioděl. Sám se
úzkostlivě chvěl, aby nám síly a neohroženosti dodal. I kterak
tedy láskyplnym jest k nám Pán Ježíš! A když sám Syn Boží
před smrtí bázeň zakoušel, nesmíme se divití, že i svatí se
jí báli. Tak čteme o sv. Arsenioví, že se počal na konci svého
života strachovati a třásti a že plakal. Na otázku, bojí-li se
smrtí, odpověděl: »Ano, bojím se jí a bál jsem se jí už od
počátku svého duchovního života.: Podobně čteme o sv. Hila
rionu, sv. opatu Štěpánovi, o sv. Gertrudě, Magdaleně z Pazzis
a jiných.

Mily' nemocny', nediv se, čteš—li i () svaty'ch, kteří viděli
ve smrtijen poslaBožího, ktery je má z tohoto údolí slz uvésti
do příbytku pokoje, že přece v hodině smrti teskností zachvá
ceni byli. Bůh to dopustil, aby snad příliš na svoje zásluhy
nespoléhali. Tato smrtelná úzkost jim byla očistcem, jejž si
vytrpěli před svým odchodem. Dopustil to Bůh, aby zásluhy
jejich zvýšil; nebot když se v neohrožené naději své povznesli
nad svoji bázeň a posledním napjetím lásky v milosrdenství
Boží se odevzdali; tím si získali snad v posledním okamžiku
větších zásluh, než byly ty, jichž si dobyli za celý svůj život.
Dopustil, že i svatí se báli, aby bezbožní viděli, oč více se
báti budou oni. Tato bázeň však a úzkost, již na mnohých
svatých vidíme, nebyla přece nikdy přílišná. Zápas netrval
dlouho; brzy vymanili se z hrůzy smrti, doufajíce pevně
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v Boha a mondremu i otcovskému vedení jeho se odevzda'tvajíre.
A v tom právě jsou ti jasně zářícín'ii příklady.

Neni to mým úmyslem, abych tijvšeehen strach" odňal;
nebot právě tato bázeň před Smrtí jest velkým dolu-odiníni
l—ložím,poněvadž člověka pobádá, aby pečlivě-na své spáse
pracoval. Chci, jen abys všecko přílišnost v tom mirnil; nebot
přehnaná, nerozumná a skoro pohanská bázeň před smrtí vrhá
duši u veliký zmatek a úzkost a nesrovnává se s křesťanskou
vírou a naději. Proto piše sv. ('.yprian: »Kdože se strachuje
a bývá zárinutkem sklíčen v mnohém onom nebezpečí smrti
než ten, jenž víry i naděje pozbyl? .Ien ti, kdož se bojí jíti
k Ježíši Kristu, strachují se smrti:. »Báti se smrtic, píše du—
chovní jeden učitel, *»báti se smrti z přílišné lásky k životu,
jenž nám toliko na krátký čas prOpůjčen bývá; báti se smrtí
ze hříšnóho lpění na statcích a radostech světa, jen aby jich
člověk mohljcště dele užíti či lépe řečeno zneužítí; strachovati
se smrti tak, že se člověk i vzpomínce na ni vyhýbá tak, že
překročuje meze odevzdanosti do vůle Boží to 'vše jest
hříšná, škodlivá, rozumu a víře odporující bázeň, která jest
s to, aby v nás udusila všecku víru a připravila nás o milost
apřispění Boží. Kdo se takovéto bázni poddává, ten vyhledává
obyčejně jen a jen zábav, zanedbává svoji spásu, vše, co by
jej k Bohu přivésti mohlo, nechává mimo a následek toho:
bázeň taková mu odnímá možnost, aby blaženě umřel..

Z toho vidíš, milý nemocný, že se bázeň před smrtí ne—
smí zavrhnouti v přílišnou úzkost, křesťana nedůstojnou a že
se tudíž máš přičiniti, abysji zmírnil aovládnul. Protož uvažuj
dobře a častěji níže uvedené pravdy. l'rvě však, než ti je před—
ložím, uznávám za dobré připomenouti, abys sklíčenost svého
srdce, byla-li by snad veliká, svému duchovnímu vůdci zjevil
a nejsv. Svátost oltářní přijal. Tak umenšíš velice smrtelnou
úzkost svoji a naplníš srdce radostí i silou k poslednímu boji.

Příklad.
Sv. Magdalena z Pazzis nebyla nikdy marnivou, světsky

smýšlející osobou; od svého mládí vedla čistý, zcela nevinný
život a to tak, že ani nevěděla, jak lze proti ctnosti čistoty
pochybiti. Žilať spíše jako anděl, než jako smrtelný člověk,
konajíc stále hrdinské ctnosti, vždy pohřížena ve svého Boha,
ba stále jako u vytržení. Když se však i jí smrt blížila, třásla
se strachem o svoje spasení a pravila knězi stojícímu u lože
jejího: »Co myslíte, milý otče, budu spasena?c Zpovědník se
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nemálo podivil, že i taková duše se může ohávati, a aby jí
dodal mysli, připomínal ji neskončenou ilíilirotivíist a milo
srdenství Boží jakož i všecky ty milosti a dobrodiní, jichž jí
nebeský ženich její prokázal za života jejího. Světicc odpověděla:
»Všecko jest to pravda, důstojný otče, ale přece nejsem jistá..:
Když však brzy potom přijala tělo Páně, naplnila srdce její
radosta usmívajíc se, volala: »Huď Pán Bůh pochválenlc Sladce
a tiše zesnula, odevzdavši svoji duši do náručí Pána .Iežíše,
jejž tak nevýslovně milovala.

První potéšitelná pra vda.

Kristus Pán odňal smrti všecku hořkost.

Vzpomínka na konec pozemského života, na krok, jimž
se stoupá přes práh věčnosti — na smrt —- jest vzpomínkou
nevlídnou. Nikdo jí nemá rád, neboť nikdo rád neumírá. .lsouc
trestem za hřích, smrt nemůže by'ti leč hořkým kalichem, jejž
každý syn Evin píti musí. Ale jest něco, co trpkost neodvra
titelné smrti velice oslazuje. »A co to „iest'Pc tážeš se. Místo
odpovědi povedu tě k smrtelnému loži velikého světce. Sv. Karel
Boromejsky' umíral. Krátce před skonáním upřel oči na obraz
ukřižovaného Spasitele a při pohledu tom — se usmíval. Po
myšlení na Ježíše naplnilo srdce umírajícího nevýslovnou útěchou
a radostí. Pomyšlení na Ježíše mu umírání osladilo a zpříjem
nilo; neboť od té chvíle, kdy Kristus Pán za nás na kříži umřel
a jako vítěz nad smrtí a peklem z hrobu zase vstal, pozbyla
smrt svojí hrůzy, ztratila, jak dí apoštol, »ostena svůj.

Zajisté, můj milý, naděje na spásu naši, důvěrav zásluhy
l'áně, vědomí: »jscm ditkcm katolické Církvec _ tot mírní
mocně smrtelnou úzkost; vždyt právě tato církev hlásá umí
rajícím nevýslovně vznešené a na nejvýš oblažující pravdy:

!. Kristus Pán nás utrpením a smrtí svou vykoupil od
hříchu. »Onť zamiloval (si) nás aumyl nás svou krví od hříchů
našiclm (Zjev. 1, 5.) »On jest slitování (usmíření) za hříchy
naše.< (1. Jan. 2, l.) Před Kristem Pánem mohl se člověk smrti
strachovati; vždyt nebylo nižádného prostředku, jímž by se od
hříchův očistil, s Bohem smířil, rozhněvanému Otci dostatečnou
náhradu za učiněné urážky dal; nyní však jest Kristem výkupné
za nás zaplaceno, hřích na kříži odpykán. »Syn člověka přišel,
aby život svůj dal na vykoupení za mnohé.- (Mat. 20, 28.)
Každý, jenž věří v Krista, může nyní poskvrněnou duši svoji
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Obmýtí v krvi Kristově; může se očistiti svátostí pokání. Jaké
to štěstí! Netřeba mu obávati se předstoupiti před nejvýš svatou
tvář Boží. Vzpomínaje na tuto útěchyplnou pravdu, volal kterýsi
poustevník umíraje: »Vyjdí, duše má; čeho se bojíš? 'l“ak do
brého Pána máš a tolik let už mu sloužíš. On tě tolik něžně
miluje, že za tebe až umřel. Vyjdi, duše má, a nelkej; Ježíš
za tebe dluh tvůj zaplatil, za tvoje hříchy dosti učinil, tvým
rukojmím se učinil, nebe ti přislíbil, za svého dědice tě pro—
hlásil, tobě všecky svoje—zásluhy odevzdal -— a to vše od něho
(„ltec jeho nebeský přijal. Své tělo i svou krev jako záruku ti
dal a závdavkem tvé spásy učinil. Či by byl za tebe umřel,
kdyby tvojí záhubu chtěli?: Hleď, milý křesťané, jak utěšeně
umírá, kdo v Ježíše věří, kdo vroucně ho miluje!

2. Kristus Pán nás vykoupil svým utrpením a smrtí od
věčného zavržení, jehož jsme hříchem zasloužili; usmířil nás
s Bohem & nebe opět otevřel. Poslyšme o tom slova apoštola
národů. Jsouť pro umírajícího plna útěchy. »Nepostavil nás Bůh
k hněvu,c praví, »ale k nabytí spasení skrze Pána našeho Ježíše
Kristac. (! Thes. 5, 9.) »Máme tedy, bratří, doufání ke vjití
do svatyně (do věčného života) skrze krev Kristovu, cestou,
kterou nám začal, novou a živou.: (Žid. 10, 19—20) Před smrtí
Páně na kříži bylo se ovšem umírajícím čeho báti; bylt' lidstvu
přístup k životu věčnému uzavřen; nám však jest Kristem
otevřen, takže může duše naše po odloučení se od těla patření
na Boha a požívání věčných radostí hned dojíti. Ncmáme—liž
i my, když si toto připomeneme, radostně volati: »Kdejest, o smrti,
osten tvůj ?: Když se císaři Rudolfu ll. přibližoval konec života
a radové jeho se dotazovali, touží—liještě po dalším žití, řekl
jim: »Znám život lepší: apokračoval: »Milípánové! Když jsem
byl za svého mládí ve Španělsku a když ke mně bratr můj
vyslal posla, jenž mne měl přivésti zase zpět do mé vlastí, ne
mohl jsem po celou noc samou radostí usnouti. Aj! oč vese
lejším musím býti nyní, když mě zve nebeský (_)tecmůj do
vlasti věčné, jíž mi Syn jeho vydobyl vlastní krví svou!: Do—
jistai ty, můj milý, přestaneš se smrtí lekati, vzpomeneš—li
častěji na tuto utěšenou pravdu.

3. Kristus vstal z mrtvých; svým zmrtvýchvstáním zpře
lámal okovy smrti a odňal smrti její moc. Proto dí apoštol:
»Kristus vstal z mrtvých, prvotiny těch, kteří zesnulí. Nebo
zajisté skrze člověka smrt, skrze člověka ivzkříšení z mrtvých.
A jakož v Adamovi všichni umírají, tak i skrze Krista všichni
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obživeni budou. Ale jedenkaždý v svém pořádku, prvotiny
Kristus. potom ti, kteří jsou Kristovi;c (I. Kor. 15, 20, 21.)
»Kristus vstav z mrtvých, již neumírá, smrt nad ním nebude
více panovati;c (Řím. 6, 9.) Kterak dodávají tato slova opět
útěchy umírajícím!

Jak velice hrozí se mnohý nemocný hrobu a hniloby! Ale
jak velice se tato hrůza umenší, vzpomeneme-li na uvedená
slova apoštolova. Jako _PánJežíš živý z hrobu vyšel a již ne
umřel, tak vstaneme jednou i my a nebudeme už smrti pod
robení. I před Kristem byli sice někteří vzkříšení; avšak musili
opět umřítí; nyní však Kristus Pán smrt si podmanil a pře
mohl. Jako on po svém z mrtvých vstání už umříti nemohl,
tak i ti, kdož v něho věří. »Proto pravím vám: »Já jsem vzkři—
šení i život; kdo ve mne věří, byl? také umřel, živ budem (Jan
11, 25) Právem tudíž pěje Církev u velikonočním čase při mši
sv.; že nám Kristus svým z mrtvých vstáním života vydobyl
a smrtí svou smrt zahladil.

Ú nemocný křesťane, věříš-li pevně v toto tajemstvi, pak
se nebudeš smrti obávat, ale duchovní radostí naplněn vyjdeš
ji vstříc. Právem volá tudíž sv. Jan Zlatoústý těm, kteří se při
lišně smrti obávají: »le té chvíle, kdy Slovo tělem učiněno
jest a přebývalo mezi námi, kdy druhý Adam rozsudek smrti
nad prvním Adamem vyřčený zrušil, naši smrt smrtí svou
zničil a třetího dne z mrtvých vstal, od té chvíle neníjiž smrt
věřícím strašnou, takže se nebojí západu slunce svého života,
poněvadž se jim východ jeho na obzoru již opět objevuje. Pán
sám, jenž nemůže klamatí, praví: »Já jsem vzkříšení i život;
kdo věří ve mne, byť také umřel, živ bude; a každý kdo jest
živ a ve mne věří, neuzří smrti na věky.c 'l'oto slovo Boží, můj
milý, jestjasně: »Kdo v Krista věřía přikázaní jeho zachovává,
živ bude, byť i umřel.:

Poslechni tedy, nemocný křesťane, napomenutí, jež udílel
umírající sv. Jeroným s radostí zářící tváří svým přátelům:
»Jcn milujte Ježíše Krista a pak zvíte jednou, jak sladce se
umírá“ Ano, miluj Ježíše a důvěřuj vždy v jeho zásluhy, neboť
láska, jak dí sv. .lan, zapuzuje bázeň; přátelství vyhledává
Spojení. Budeš-li mílovati Ježíše, pak, ano pak bude smrt tvojí
touhou a život trýzní; pak si nebudeš ničeho toužebněji přáti,
než abys co nejdříve s ním spojen byl. A i kdyby povstala
bázeň v srdci tvém, rychle zmizí, budeš-li v Ježíše skládati
svoji důvěru. Pozor-uj to na sv. Hilarionu. Když byl blízek smrti,

v
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ulehla úzkost veliká na srdce jeho; pojednou však se rozpo—
menul na Pána Ježíše a pravil pln radostné naděje sám k sobě:
»Jdi duše má v pokoji! Proč váháš? Skoro sedmdesát let jsi
Pánu Ježíši sloužila a teď bys se bála smrti?: A jako když
ztichne bouře mořská & klidná a jasná hladina opět přikrývá
širou hlubinu, tak bylo v srdci světcově. Zesnul tiše a sladce;
oko haslo, ústa se usmívala.

o sladká moci svaté naděje! Kéž by ji cítil každý ne
mocný v srdci svém! A kéž by sídlila i v tvém srdci, milý
nemocný!

Příklad.
Filip lll., král španělský, ležel na smrtelném loži. K bo—

lestem těla družily se inejstrašnější muky duševní. V této
úzkosti dal povolati svého zpovědníka Florenciu a stěžoval si
mu na své tělesné i duchovní utrpení. Ctihodný ten kněz po
držel mu před očima kříž a pln vážnosti mluvil ku králi s dů
razem: »Hle, tvůj Bůh, králi, a Spasitel. Onť jest pomazaný
Páně; On to jest, jejž Bůh sám pomazal olejem radosti; (Žalm.
44, 8.) A tento svatý olej radosti, útěchy, síly a spásy stéká
s jeho hlavy do každé věřící duše a přináší útěchu zarmouceným,
sílu slabým, pokoj ztrápeným, radost skleslým, úlevu trpícím,
občerstvení mdlým, uzdravení nemocným, zmužilost & sílu
umírajícím. Onťjest vzkříšení i život! V ukřižovaného Spasitele
jedině důvěřuj & nalezneš úlevu v bolestech a pokoj duši SVé!c
Pln dětinné víry, pln svaté důvěry, uchopil král kříž, zlíbal jej
tisíckrát & tiskl k srdci, jež bylo patrně naplněno vnitřní
útěchou a podivuhodným pokojem. Z úst jeho nebylo slyšeti
jiného než slova: ÚSpasiteli můj! () Kriste! Opomazaný Páně!

Druhá potěšitelné pravda.

Spravedlivý nemá příčiny, proč by se smrtí bál.

.lest jen dvojí smrt: št'astná a nešťastná. Šťastnou smrtí
umírá člověk, když odchází se světa v milosti Boží; umírá
však smrtí nešťastnou, je-li ve hříchu smrtelném, jenž svátostí
pokánízahlazen nebyl. rl'uto smrt nazývá sv. Jan »druhou smrtí..
Duchovní učitel Kanisius otom píše následovně: »Krásně roze—
znává prorok smrt spravedlivých a hříšníků. O této totiž dí:
»Smrt hříšníků jest zlác; smrt totiž těch, kteří v hříchu ne
kajícně umírají a proto na věky v zavržení _hynou. O spravedli—
vých však svědčí prorok: »Vznešená jest před obličejem l'áně
smrt svatých jeho; neboť těmto není smrt těla ničím jiným, než
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konec pozemské poutí & tělesných strasti, jest jim tichým
spánkem a bezpečným pokojem, počátkem pravého života
& kýženým přechodem k blažené nesmrtelností.c

'l'o jediné tedy, co smrt strašlivou činí, jest smrtelný hřích
pokáním dosud neodpuštěnýl Jen on jest, jak di sv. Ambrož,
osten smrtí! Vezmi včele žihadlo a zbude tí med; vezmi smrtí
hřich a stane se ti neškodnou, sladkou, toužebnou. Hříšník,
jenž se opravdu obrátil, náleží od toho okamžiku do počtu
spravedlivých, kteří se právě v hodině smrti zvláštni ochraný
Boží těší a tedy bez bázně jsou; neboť praví Bůh sám: »Duše_
spravedlivých jsou v ruce Boží a nedotkne se jich muka smrti.:
(Moudr. 3, 1.) t. j. Bůh nad nimi bdí, chrání a ostřihá jich.
Nebudou tudíž v poslední chvíli zmatení & znepokojováni, neboť
jsou v ruce Boží; kdežto však hříšni v rukou a v moci hříchu
jsou, není možno, aby se netřásli, když se blíží smrt. Spravedlivý
se nestrachuje, poněvadž se mu svátostí posledniho pomazání
zvláštního posilnění dostalo. Spravedlivý jest bez bázně, neboť
jej obveseluje & těší ono zaslíbení, které dal Kristus Pán věr
ným učednikům svým řka: »l půjdou spravedlíví do života
věčnéhoc (Mat. 15, 46.) Ano, zbožný, spravedlivý křesťan se
smrtí nebojí ; smýšlíť o smrti jako sv. Petr, že mu není, než
opuštěnimtělesné schránky a vejitim do obýdli věčných. Zbož
nému jest smrt jako sv. Pavlu jen rozvázáním pout, která nás
k této zemi viži. Zbožnému jest den smrtí jako sv. Jakubu
dnem sklizně. Jako čeká hospodář dlouho & toužebně na osení,
až uzraje, tak čeká í křesťan zbožný dlouho. Nýni pak již
úroda dozrála & on shromažďuje plody její s radostí a díkem.
Nábožný křesťan považuje smrt dle učení Pána Ježíše za sva
tební hostinu. Sýn krále slavi svatbu. A já, praví sí zbožný
křesťan, jsem též na svatbu pozván, a zdobí se nejlepším a nej
dražším šatem. Nýní přišel okamžik, v němž mu lzc vstou—
pití mezí svatebníký k hostině; tím okamžikem jest smrt. 'l'ak
umírá křesťan zbožný s veselou myslí a vnitřním pokojem.

Podobně ličí ísir. otcové smrt spravedlivého jako sladkou
a příjemnou, pročež se spravedlivý smrti ohávati nemusí. Slýš
několik jejich výroků: »Blahoslaveni jsouc, volá sv. Bernard,
»kdož mílovalí Boha; budout' při smrti své moci volati: »Noc
pominula a nastal den!: Sv. Efrém di: Žil-lis spravedlivě, nic
se nermuť, že musíš umříti: ten zajisté není zarmoucen, kdo
se s pokladý vrací do vlasti svém
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Neboj se tedy ani ty, mily nemocný! Vždyť.jsi se s Pánem
Bohem smířil; raduj se ztoho a děkuj za to mílosrdnému
Otci na nebesích! Jsi nyní oděn rouchem svatebním a budeš
tudíž připuštěn do svatební komnaty. Hle, ženich tě již očekává,
vyjdi mu- tedy s radostí vstříc!

Příklady.
[. Když byl sv. Severin na smrtelném loži k mnichům

svym nad míru poučnou řeč promluvil a jim důtklivě připomněl,
aby po dokonalosti toužili, objal jednoho po druhém; pak
přijal Tělo Páně, poznamenal sv. křížem celé tělo své a vy
bízel je, aby zpívali Pánu chvály, a když se zdráhali, jsouce
naplnění bolestí a zármutkem, počal sám zpívati začátek krás
ného chvalozpěvu Davidova: »Chvalte Hospodina ve svatyni
jeho, chvalte jej v tvrzi mocnosti jeho!c Nyní byli řeholníci
nuceni, ač v slzách ponoření, odpovídati a svatý Opat umřel,
když dozpíval poslední verš posledního žalmu: »Všeliky duch
chval Hospodinaía

2. Když ležel sv. Paschal těžce nemocen a lékaře se
otázal, co o nemoci jeho myslí, pravil lékař, že jest smrtelná
a nepochybně asi poslední. Načež sv. Paschal odpověděl:
»Požehnán bud' Pán Bůh na věky! Příjemnější noviny nad tuto
nemohl jsem uslyšeti; tuto radostnou zprávu očekával jsem již
po mnohá léta a s největší touhou-. '

Třetí potéšitelna pravda.

Křesťan touží vroucně po smrti.

.lsou mnozí nemocní, kteří netouží po smrti, nýbrž po
dlouhém životě. Oni smrti nenávidí a život jest jim nejdraž
ším statkem, jejž se snaží udržeti, jak jen dlouho lze. 'I'ito
úzkostlivěna životě lpící nemocní jsou u velkém omylu; nená
vidíce smrti, mají v nenávisti vlastní veliké dobro & milujíce
přílišně život, milují něco, co jim vlastně jest břemenem a co
jim skytá jen trápení.

Jaká to převrácenost! Co jest život ? tio je smrt? Zodpo
věděl jsi si již tyto otázky? Nechť odpovídají svatí a jiní osví
cení služebníci Boží. Šalomoun, nejmoudřejší a nejšťastnější
z králů, jmenuje život nesnesitelnym jhem, jejž Bůh na bedra
naše vložil. »Dosti má den na své zlostic, praví Spasitel. Sv.
Ambrož praví: »Život jest těžké břímě, jež nás tlačí k zemi;
smrt nám je snímáa. A v pohřební řeči nad císařem Valenti—
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níanem takto mluví: »Tento život jest tak pln rozmanitých
strasti, že u přirovnání k smrti tato spíše vysvobozením jest
než trestemc. »Což jiného jest tento život, než stálá bouře, při
níž nám ustavičně hrozí nebezpečí, že v ní zahynemer praví
sv. Alfons.

Z řečeného seznáváš již i odpověď na druhou otázku: »Cojest
smrt ?: Smrt jest pro člověka veliké dobrodiní, neocenitelné dobro.
Sv. otcové praví, že byla smrt Adamovi trestem; jeho dětem
však jest milostí, poněvadž je zbavuje nesčetných utrpení, která
plní jejich život. Je-li tedy smrt dobrodiním, milostí, pak jí
křesťan nemá nenáviděti, ale ovšem má po ní velice toužiti;
vždy však s odevzdaností do vůle Boží.

Zajisté, milý nemocný, máme příčiny,proč po smrti toužiti
máme. Uvažme blíže tyto příčiny a pohnutky -— a uvidíš, že
se tvoje bázeň před smrtí zmírní. Máme vroucně po smrti
toužiti, poněvadž :

1. Smrt zbavuje dalších hříchů.

'l'ak ohlašuje Šalomoun, když praví: »Spravedlivý zajisté,
byl—li by před časem rsmrtí zachvácen, v občerstvení bude.
Vytržen jest, aby zlost nezměnila rozum jeho aneb aby lest“
nepodvedla duše jeho. Líbilat se Bohu duše jeho, protož po
spíšil vyvésti jej z prostředku nepravosti.: (Moudr. 4, 7.) Proto
dí sv. Ambrož: »Vytržen jest spravedlivý, aby zloba nezměnila
srdce jeho — jest tedy smrt spíše útěkem před hříchem než
škodou umírajícíhoc. A na jiném místě táže se: »Pročtoužíme
tak velice po životě, v němž čím déle člověk trvá, tím větším bře—
menem hříchůvobtížen bývá ? Anijeden den neuplyne bez hříchu.a
A v pohřební řeči nad císařem Valentinianem mluví takto:
»Prosím, o Pane, at duše jeho nalezne pokoj, po němž toužila,
a at' pozná, že není smrt toliko koncem života ale i konec
hříchů..: Právem tudíž praví opat Raimund Jordan: »Umříti
jest zisk pro toho, jenž dobrou smrtí umírá. Neboť dobrou
smrtí zaměňuje člověkbázeň za bezpečnost a proto stojí psáno:
»Lépe mi jest, abych umřel, než aby mne někdo () slávu mojí
připravila. »Slávou každého člověka jest, OPane, svatost života,
slávou, která ve křehkém tomto životě velice snadno může
býti ztracena, totiž svolením k smrtelnému hříchu. Pokud tedy
člověk žije, byt i sebe světěji žil, jest v nebezpečí, že o svoji
slávu přijde t. j., že svoji svatost ztratí; dobrá smrt však vy
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svobozuje jej ze všeho nebezpečí, v němž by pozbytí mohl,
() Pane, milosti tvé-. Není tedy divu, že svatí po smrti toužili.
Když viděl Eliáš množství hříchů na zemi, přál sobě umříti
a řekl: »llostit jest mi, Hospodine, vezmi duši mou; nebot
nejsem lepší, nežli otcové mojic. (III. Král. 19, 4.). Vysvoboď
mne smrtí z bídy, která mne obkličuje!

Můj milý, když svatí po smrti tak toužili, čím více my,
kteří jen rozmnožujeme provinění svá, pokud žijeme, než abychom
je umenšovali. Nemá nám to býti zvláště milé, když nás Bůh
ze světa odvolává zrovna tehdy, když jsme se upřímným po
káním od hříchův očistili, ve stavu milosti Boží tudíž jsme
a když smrtí všeliké příležitosti ku hříchu vzati jsme? Zbožná
kterási dcera knížecí jménem Alfonsa jevila při svém odchodu
se světa zvláštní radost. Mezi jiným řekla: »Buď Pán Bůh po—
chválen! od toho dne již nebudu svého láskyplného Stvořitele
urážetic. Hleď, to bylo také příčinou, proč sv. Alois radostně
vítal smrt, volaje: »Nyní jsem — jak doufám — v milosti Boží;
co potom se mnou se stane, nevím; rád však opouštím zemi,
když se Bohu líbí a do jiného života mne volác. Nemá-ližikaždý
nemocný, jenž již svátostmi zaopatřiti se dal, zvolati: »Nyní
jsem v milosti Boží; později mohl bych opět zhřešiti; jak
dobré by mi bylo, kdybych nyní umřel, abych milého Pána
Boha více neurazil !c

Příklad.

Když odpočíval ctihodný kněz Karel z rodu Lotrinského
na loži smrtelném, pravil; »Líbí-li se Bohu, abych ještě déle
žil, přál bych si tak jen vtom úmyslu, abych déle trpěti mohl.
Oč lepším by mi bylo umírati na kříži než na loži! Děkuji
Pánu Bohu za milosrdenství jeho a za to, že mi sesilá smrt.
Bůh a já tím získáme. On nebude již zlobou mojí urážen,
já pak dobrotivostí jeho budu spasen. Ježíši, Bože a Spasiteli
můjl Kéž by tě všichni lidé po celou věčnost milovali!

2. Smrt jest bezpečným přístavem, jenž nás po
dlouhé a obtížné plavbě od záhuby chrání.

Sv. Jan Zlatoústý pravil: »Smrt jest spánek, přesídlení,
odpočinek, tichý přístav, osvobození ode všech zmatků, zbavení
všech starostí života:. Proto dí Opat Raimund Jordan: »Byť
člověk věděl, že již již umříti musí, nemá se rmoutiti ani
naříkati, zrovna tak jako toho nečiní plavec, jenž nad pomyšlení
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rychleji se ocitá v přístavu, k němuž se plavil. Neboť smrt jest
oním přístavem, k němuž stále veslujeme; nermutme se tedy,
když nás náhlý vichr, nečekaná smrt rychle a nenadále do
tohoto přístavu unáší!c Život jest rozbouřeným mořem, na
němž bývá člověk zmítán sterými starostmi, strastmi a trpkostmi;
teprvé smrtí ustává bouře; smrt nese pokoj po mnohé a dlouhé
bouři [a uvádí duši do onoho přístavu, kde vládne věčný klid.
A této smrti bych se měl bát? »Slyšel-lis kdy o kupcic, táže
se sv. Chrysostom, »jenž moha se svojí lodí drahé zboží ve—
zoucí vjeti do přístavu, raději zůstává na širém moři vydán
nebezpečenství? . . . Kterak si můžeš tedy přáti, abys déle
žil, když vidíš, jak tvrdý, jak hořký a bědný ten život jest?c
Lodičkou pak, na níž šťastně do přístavu veslujeme, jest sv.
kříž, jest důvěra a láska k Pánu Ježíši. Proto zvolal sv. Ondřej
krátce před smrtí, když spatřil kříž: »O sv. kříži, zbav mne
společnosti lidí a vrať mi Spasitele mého: at“ tebou přijdu
zase k tomu, jenž mne tebou vykoupila.

Milý nemocný, obemkni pevně tuto lodičku, ten svůj kříž,
na němž umíráš a přeinůžeš šťastně všecky bouře, tudíž i tu
poslední, totiž zápas se smrtí _avjedeš bez pohromy do přístavu
pokoje.

P ř i k l a d.

Když byl sv. Edmund na smrtelném loži, požádal () kříž
a líbaje zbožně nohy Ukřižovaného volalz- :'l'ot ta krásná lodice,
na níž, jak patrně doufám, po plavbě rudy'm mořem krve
Kristovy dopluji do přístavu svaté, věčné vlasti-.

3. Smrt nás zbavuje pokušení.

Křesťan, maje dostáti svému vznešenému povolání, musí,
pokud žije, neustále smysly své křižovati, žádosti potírati,
různým přáním odpírati, zlou žádostivost umrtvovati, světských
radostí se odříkati, kříž na sebe vzíti a svůj život ustavičným
mučednictvím činiti. Má-li se mu to však zdařiti, nezbude mu,
než bez přestání bojovati proti nepřátelům, kteří se proti tomu
vzpírají, zvláště pak bude mu podstoupiti krutý boj s oním
nepřítelem, jejž stále u sebe má, totiž s tělem svy'm a jeho
žádostivostí. Proto pravdu má duchovní jeden učitel, když
praví: »Život, dobře-li mu rozuměti máme, není než boj a
neustálé pokušení. 'l'ak jej nazývá také Job. Není ani jediného
okamžiku za den, aby před námi ďábel nerozprostíral svoje sítě
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a aby nás vlastní žádostivost neuvrhovala v smutná poblouzení.
S nepřítelem svým se nedostaneš nikdy ke konci a zrovna tu,
když se budeš mít za vítěze, budež poraženým. Jak mnohý
poustevník hanebně padl, ač ve zbraních pokání na poušti
sešedivěl. Jak mnozí učenci propadli bludům, ač před tím uče
ností i příkladem církev i hájili i povznášeli. Jak mnozí vyzna
vači stali se d'ábly, ač dříve jako andělé živi byli! Jak mnozí
kazatelé zahynuli, ačkoli jiné zachránili!

A nemůže-liž se státi i mně něco podobného, mně, jenž
tolik vlažně, nešlechetně, ba zločinně žijí a nicjiného nečiním,
než zlé co na světě jsem ? Toho jest se mi co obávati a bylo
by zpozdilé nelekati se toho . .. Ach! jak bídný, kterak ne
šťastný to život, v němž dobré tak zřídka, nepravost často,
pád zhusta, nevěrnost stále viděti lze! Jak velice měl pravdu
sv. Pavel, když po smrti toužil & truchlivě volal: »O mne
nešťastného! lx'domne vysvobodí z těla smrti této ?a (Řím. 7, 24).
Zajisté, i já pociťují stále urputné žádosti, které se nechtějí
podrobiti zákonu Boha mého a mne učiniti usilují sluhou
zákona hříchu, jenž vládne v těle mém — podobně dí o sobě
apoštol & sv. Řehoř přidává k tomu poznámku: »Apoštol viděl,
že jest spoután; nebot jinak byl by si nepřál býti rozvázán
(rozdělen). Sv. Pavel toužil po smrti, poněvadž smrtí končí
všecka duchovní i tělesná utrpení naše; poněvadž nás zbavuje
pokušení světa, osidel d'ábla, porušenosti těla, příležitosti ku
hříchu, obtíží stáří, společnosti špatných lidí, nevěrnosti ošemet
ných přátel, krutovlády našich žádostí. Proto praví sv. Pavel:
»Umříti jest mi ziska. (Fil. 1, BI).

Můj milý, smýšlíš takto i ty? Mluvíš tak? Budeš se báti
smrti i nadále? Toť by bylo tolik jako báti se toho, který nás
zbavuje velkého břemene.

l'říklad.
Sv. Bernard dal jednou opatu Sudgerovi, když tento

k smrti nemocen byl a smrti se obával, toto naučení: »Muži
Božíc, pravil, »neboj se svléci se sebe tohoto pozemského
člověka, který tě k zemi tlačí a až do pekla by tě sklonil.
Onť tě obtěžuje, trápí, proti tobě bojuje; co chceš s touto po
zemskou schránkou, když vystupuješ do nebe? Tam budeš
oděn rouchem slávy, avšak dříve musíš odložili tento šat po
zemský; neboť ono roucho na toto pozemské obléci nelze.a
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4. Smrt nás zbavuje pohledu na strasti,jimiž
naplněn jestsvět.

Svědkem toho jest Juda Machabejský, jenž dí: »|.épe jest
nám umříti v boji, než-li vídati zlé věci národa našeho a sva
tyněc. (Mach. l. 3, 59) 'l'ouží po smrti, aby se nemusil dívati
na bídu a strast svého lidu. Neměli bychom totéž činiti i my?
.lak bědny pohled skytá očím našim svět! Kdož by mohl vy
líčili všecky strasti na zemi! Kdož by se nehrozil pohledu na
bezbožnost stále rostoucí! V pravdě, kdo Boha miluje, považuje
za zvláštní štěstí, za velikou milost, když může smrtí uniknouti
takovému zpuštění. Pravít Vincenc Belovacky: »Spravcdlíví
žádají si toužebně umí-íti' neboť když uvažují všecko zlo pod
sluncem, kterak se množí hřích, jak nespravedlnost vládne
a pravda nohama šlapána jest, kterak zneuctěn jest Bůh a co
duší hyne, jak jsou chudí utiskováni, spravedliví nenávidění,
kterak bezbožní panují; když toto uvažují, suuží se žalem nad
tím a žádají si raději umříti nežli žític. Proto zvolal Mathathiáš:
»Bědami! Což jsem se proto narodil, abych musil viděti poní
žení svého lidu a zpustošení svatého města?: Říkával tudíž
sv. Bernard: xSvatí touží umříti, poněvadž přílišně touží i po
svém Spasiteli. Já však prosím Boha, aby mne se světa odvolal
pro pokušení jehoc.

Milý nemocný, prosíš i ty tak? Hleď, když někde mor
den ode dne více řádí, tu nemají lidé jiného přání, než co
nejdříve místo takové Opustiti. A hříchy, nepravosti, jimiž svět
přeplněn jest, mohou také by'ti morem nazvány: morem duše;
ano tento mor jest daleko ohavnější a nebezpečnější zlo než
onen tělesný_— a na takovém místě chtěl bys prodlévati rád?
Není tedy divu, že věrní sluhové Boží považovali smrt za veliké
dobrodiní a že s radostí tak smutny pobyt, jakým je země,
opouštěli.

P ř i k l a d.

Blahoslaveny' Bernard Korleonsky, františkán, řekl, když
v 62. roce věku končil život svůj: »Vyjdi, duše má, jdi z tohoto
bídného života do věčné blaženosti, jdi z utrpení do radosti,
ze zkázy světa k věčnému spojení s Bohem:.

21
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5. Smrt jest odpočinkem po všech svízelích
a obtížích tohoto života.

Vojín, jenž zakoušel obtíží války ijejí nebezpečí a v krvavé
bitvě za svobodu vlasti se bil, touží po okamžení, už bude
nepřítel přemožen, vítězství dobyto a jemu konečně odpočinek
popřán. A co jest život člověka, než ustavičný boj? Nemá nám
tedy býti na nejvýš vítaným ten okamžik, kdy si od boje od
počineme a z vítězství se těšiti budeme. Nemáme-liž i my po
tomto odpočinku toužití ? Cože jiného jest život náš, než každo
denní namahavé lopocení? Dělník však, jenž ne'sl břímě dne
i horka, touží po večeru, aby si mohl odpočinoutí; nemáme
i my, kteří jsme na vinici Páně pracovali, také po odpočinutí
zatoužiti? Poslyšme, co otom praví sv. Ambrož: »Každý
moudrý-, praví, »'ví, že tento život nebyl člověku dán kodpo—
činku, ale k práci, t. j. aby zde pracoval a v budoucnosti od—
počíval. Zde však pokoje není. Pozemský život jest tak přeplněn
strádáním, že u porovnání se smrtí tato Spíše lékem jest než
trestemc. Totéž potvrzuje Jindřich Hessenský: »Člověče, co
jest tvůj život na zemi jiného, než dlouhá chůze k smrti mno
hými strastmi a trudy? Co ti mám v tomto životě říci: S bolestí
jsi do něho vstoupil, v námahách & pracích jsi jej strávil
a s bázní jej opustíšc.

Nuže, můj milý, nemá nám tedy býti smrt vítanou, když
všecku bídu naši na zemi končí? Křesťan — jak praví sv.
Cyprian v knize, v níž o smrtelnosti naší píše a v níž těší
křesťany, kteří po celých 15 let strašlivým, po celé Africe zuří
cím morem navštívení byli — křesťan, nemá se ani z daleka
smrtí báti, ale spíše po ní toužiti. Slyš některá jeho slova:
»Pamatujte, bratři, že jsme se odřekli světa a že zde jen jako
cizinci a poutníci prodléváme. Vzbuďme tedy touhu po onom
dni, jenž osvobodě nás ode všeho zla této časnosti, otevře nám
vchod do říší nebeskýchc. Nechtíti umříti tedy, toť bylo by
tolik. jako říkati: chci i na dále strasti tohoto života néstí;
utrpení jeho jsou mi milejší, než sladký onen pokoj, jejž mi
skytá smrt. Jaká to zvrácenost! Tak mnozí lidé nežádají si
ničeho tolik, jako aby byli vysvobození z utrpení a přece ne
návidí smrti, která jim k tomu dopomáhá. Tací touží po říši
věčného pokoje a když se jim nabízí, zamítají ji. Do nebe
příjíti chtí, ale slzavé toto údolí Opustiti nechtí. Snášeti utrpení,
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bez nichž člověk, pokud žije, nikdy nebude, nechtí, ale také
umříti nechtí, což přece pro toho, kdo ve stavu milosti Boží jest,
je štěstím největším! Jak mnozí nemocní jsou podobni člověku,
o němž ti nyní chci vypravovati.

Příklad.
Sv. Cyprian vypráví o nemocném, jenž ve své těžké

nemoci ze strachu před smrtí Boha prosil, aby ho ještě po
nějaky' čas na živu nechal. Když se dlouho oto modlil, uslyšel
pojednou hlas: »Trpěti se bojíš, umřlti nechceš — tak co
s tebou ?a Se zahanbením vypravoval pak o této vyčitce pří—
tomny'm a umřel později zcela klidně.

6. Smrt nám razí'cestu do vlasti a do radosti.

Sv. Kateřina z Janova planula v posledních dvou létech
svého života takovou touhou po smrti, že se zdála byti smyslů
zbavena. Oslovovalať častěji smrt jako nějakou osobu; tu přívě—
tivě,—jindy v trpkych vy'čitkách, nazy'vujíc ji ukrutnou, k těm,
kteří po ní touží, aby jim zatlačila uslzené oči, ač ona jediná
zjednává přístup k nebesům. O kterak utěšujíci jest to myšlenka,
že smrt razí cestu k nebeské vlasti a končí vyhnanství naše
na zemi!

Když poutník, dlouhá léta po cizí zemi v útrapách blou—
tlící konečně nalezl cestu, vedoucí jej do vlasti zpět k jeho
mily'm, kterak plesá jeho srdce, kterak touží po hodině shle
dání! A hle, my všichni nejsme na této zemi, jak praví sv.
Pavel, než »poutníci, kteří zde nemáme místa zůstávajícího,
ale budoucího hledáme-. (Žid. 13, m.). »Tvá pravá vlast jest
v nebesíchc, volá sv. Augustin. »O vlasti milenác, tak volejme
s tímto světcem, »vlasti drahá, zdravíme tě z daleka. 'l'yt jsi
onou zaslíbenou zemí, již připravil Otec od počátku světa vy
voleny'm svym, v níž nás očekává věčně a nekonečně štěstí:.
>Ve vlasti tětoc, píše sv. Cyprian, »jsou zástupové přátel, pří
buznych, bratří, dítek, kteří nás očekávají. Tu jsou přemnozí,
kteří se sice již ze své blaženosti radují, ale kterym spasení
naše přece starost působí a proto si přejí, abychom se k nim
již přidružili. o jaké to budou radosti, až je spatříme a v jich
objetí se octnemel Pospěšme do společnosti jejich; žádejme si
s vroucností, abychom s nimi ve spojení byli a Ježíše Krista
požívali! Proto volávala často sv. Maria Ognis na svém smrtel—
ném loži: »Pane, nechci zde již děle byti; chci jíti domů,
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do nebeské vlasti. o Ježíši, kdy již přijdeš?- A když přišla
chvíle její smrti, byla všecka rozradostněna, jakoby Ježíše objí—
mala a počala prozpěvovati: »Kterak jsi krásný, Pane a Králi
náš! Allelujal- A tak umřela s plesajícím srdcem.

.le—litedy, můj milý, nebe naší vlasti, kde nás očekávají
všichni, kdož nám bývali na světě drahými, žijeme—li zde jen
ve vyhnanství, pročpak tak málo toužíme po této vlasti své,
po svých rodičích a bratřích? Proč se bojíme smrti, jež končí
naše vyhnanství? () radujme se raději!

Příklad.
Sv. Terezie onemocněla jednou na své cestě a musila

nocovati ve venkovské chatrči. Druhého dne přišla u velikých
bolestech do Alby a hned ulehla. »Moje poslední hodina se
blíží-, řekla, »umru brzy-. S velikou zbožnosti přijala l'ána
.ležíše ve svátosti Oltářní a vduši její probudil se mocný stesk
po nebeské vlasti. »U Spasiteli můja, tak volala, »přišla hodina,
po níž jsem už tak dlouho vroucně toužila. Položím tělo svě
do hrobu, uvidím svého Vykupitele a na jeho srdci budu okou—
šeti blaženosti nebeské. Skončeno jest moje vyhnanství; moje
svoboda, můj věčný pokoj se blížíc. Potom padla svojí sestře
do náručí a po čtrnáct hodin zůstala ležíc v Boha pohřížena.
Když umřela, přelétla nevylíčitelná jasnost její tvář; odešlal'
domů, do náručí Spasitele.

7. Smrt jest přechodem do lepšího života.

Dle svědectví sv. Ambrože jest smrt přechodem z poru
šitelnosti v neporušitelnost, ze smrtelnosti v nesmrtelnost, z ne—
pokoje v pokoj. Sv. Bernard praví o tom: ».le-li kdo smrtí
překvapen, dosahuje občerstvení. Umírá ovšem i Spravedlivý, ale
bezpečně a bez obavy; nebot“tak, jako jest smrtproň odchodem
z života tohoto, tak jest vstupem do života lepšího-. 'l'outo
myšlenkou dodávala sv.Symíorosa svému synu zmužilosti, aby
bez bázně smrti své hleděl vstříc. »Synu můjc, pravila, »pohleď
vzhůru; život ti nebude vzat, ale jen změněna, změněn v daleko
lepší. Ale když nás tedy smrt do lepšího života uvádí, proč
váháme jí následovati? »Jak zahanbujícim, jak nesmyslným
jeste, volá sv. Cyprián, >prosíme-Ii denně jak to skutečně
v modlitbě Páně činíme: Buď vůle tvá — a zatím jen 5 od
porem posloucháme, když nás světu odnímá & k sobě volá!:
Což jest tento přechod tak hrozným? Utrpime jim nějakou
ztrátu? Zrovna naopak! »Coopouštíte v smrti?: táže se kterýs
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duchovní učitel; »Opouštíte kříže, strasti, starosti, nepokoj,
chudobu, bolest, pronásledování. A čeho získáváte? Radosti,
pokoje, cti, slávy &nadbytek všech věcí. »Jak veliké bude štěstí
našec, volá sv. Augustin, tam, kde nebude soužení, kde nebude
v ničem nedostatku žádného a kde budeme bez přestání pro
zpěvovat chválu Bohu, jenž nám bude všecko ve všem. Bojíte
se umříti -- &víte-liž, že budete po smrti nesmrtelní, že v Bohu
všecko naleznete, čeho si žádáte, nic však ztoho, čeho se obá—
váte? Tam dosáhne duch váš plnosti světla, vůle vaše plného
pokoje a vaše smysly plné slasti. tel jak dobrá jest smrt, jenž
nám tento život béře, aby nám zaň dala lepší, jež nám jej na
čas odnímá, aby nám jej na věky vrátila. »Bád život. ztratíme,
dí sv. Bernard, »ahych jej měl věčnčc.

Nuže, můj mily, neměli byc-hun imy s radostí vstříc
hleděli hodině, v níž duše naše opustí svoji schránku, 'tělo,
a do slávy nebeské se vznesc? Hle, svatí toužili po tomto pře
chodu a nepřáli 'si ničeho tolik, než aby osvobozeni byli zpout,
které duši v tomto přechodu překážejí.

Příklad.
Slavny' kardinál Norbert Bellarmin, tak málo se smrti

obával, že ji dobrovolně volal. Neboť, když se domníval, že je
sám beze svědků, trhal kůži na těle svém a volal mrzutě:
»Co s tebou, líné tělo, pokrme červů; co mi překážíš, abych
vešel do domu svého? Odděl se již ode mne! l'ane, nemohu
zde na zemi již déle dlíti, vezmi mne k sobě! Dej mi holubí
křídla, at letím a odpočinu. Kdy pak již přijdu a objevím se
před tváří Boží“.“ Když pak chtěli domácí nemocného těšiti,
mluvil s nimi o smrti, na niž stále myslil a po níž toužil.

8. Smrt jest dluhem, jejž povinni jsme Bohu
zapraviu.

Upadl-li někdo do dluhů a nyní se mu naskytne příleži
tostt, že je může Splatiti, bude se snad nad tím dlužník rmoutit?
Naropak, radovati se bude, neboť si toho dávno přál. Můj mily,
my jsme všichni dlužníky před Bohem. K tomu se však ne—
smííme toliko'přiznávati, ale musíme i dluhy splatití. .-\ nejlepší
příležitost k tomu podává nám lože nemocných, na němž při
nášríme smrt jako oběť Pánu Bohu. 'l'o zajisté jest na nejvy'š
potiěčítelnou pravdou; uvažujme o ní blíže & ZOdpovězme si
otázky: Co jsme Bohu dlužní; jak můžeme nejlépe tento dluh
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splatíti'? Odpověď: Bohu jsme povinni splatití dvojí dluh a jen
smrtl můžeme jej zcela zapraviti.

l. Nejprve jsme povinni Bohu jakožto nejvyššímu pánu
nebes a země vzdávati nejvyšší slávu a čest. To pak můžeme
nejsnáze vykonatí, když učiníme z nouze ctnost, t. j. když po—
dáme Bohu smrt jako dobrovoan dar a tak povinný dluh v dol
brovoInou obět' proměnime. 'l'uto radu dává sv. Cln-ysostom,
když dí: »Smrt jest daní, již hříchem zkažená příroda zaplatiti
musí. llejme dobrovolně, co nuceně dáti máme; učiňme Bohu
darem, co mu jako dluh dáti povinni jsme.“ Že tím nemalou
čest Bohu prokážeme a tak jednu z prvních povinností vyko—
náme, jest nade vší pochybnost, nebot učí sv. otcově, že jest
v trpělivosti snášená nemoc oběti, kterou se Bůh obzvláště
uctívá, neboť jest jakýmsi mučednictvím, bezmála tak zásluž
ny'm, jako bylo ono prvních křesťanů. Smrt pak korunuje tuto
obět', jen když ji s láskou, pokorou a trpělivostí přijímáme;
tím ctí člověk nesmrtelnost Boží a jeho neomezenou moc
uznává. Vpravdě, nemůžeme nijak Boha lépe uctíti, než když
mu obětujeme život, jejž nám dal. .liž proto měli bychom si
přáti, abychom umí-eli a tak Bohu sveji nejvyšší úctu vzdáti
mohli. Dobry vojín jde rád smrti vstříc— a tím podává svému
knížeti důkaz o své hluboké úctě a oddanosti. S veselou myslí
obětuje svůj život ve službě svého pána. Dává v oběť život,
jehož přece od něho neobdržel, a ví, že za to od svého pána
po smrti odměny žádné očekávati nemůže. My však máme
svůj život od Boha a on nám jej dal, abychom jej k jeho slávě
obětovali. 'l'im stali jsme sejeho dlužníky. Smrtí pak splácime
svůj dluh, když život, jejž nám dal, Bohu vracíme. Budeme se
zpěčovati učiniti to ?“ Snad se proto budeme rmoutiti? Rmoutíti,
že bychom se mohli, my, kteří víme, že nám Bůh za život
časny' dá věčny', jehož nikdy nepozbudeme? NaOpak, jak velice
bychom se těšiti měli na smrt, na tuto příhodnou chvíli, kdy
budeme moci Bohu svoji vděčnost projeviti a úctu vzdátil'

Chceš—li, můj mily, smrt svoji učiniti smrti slavnou pro
Boha a sobě záslužnou, navrat vděčně propůjčeny' ti Statek;
obětuj mu svůj život, umři pro něho! llled', to jest nejlepší
důkaz lásky, jejž Bohu podati můžeš; nebot nikdo nemůže
příteli prokázati lásky větší, než když za něho umře. A kdož
by váhal pro Boha umříti, když Syn Boží pro nás dříve život
svůj dal? Vpravdě, lásku možno jen láskou Splatiti. Kdo do—
brovolně svůj život Bohu dává, činí se podobnym chudé vdově
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v evangelium, jež si zasloužila chvály od Pána. Proč měl Pán
Ježíš tak zvláštní zálibu v ní? Proto: ona dala vše, co měla;
sradostí obětovala i to, čeho k výživě nutně potřebovala.
Právě tak jedná, kdo svůj život Bohu podává, nebot obětuje
vše, co_má, ničeho pro sebe neponechávaje. A právě tím se
stává smrt jeho tak vznešenou.

Hle, tot byla příčina, pro kterou se první křesťané ra
drstně k mučednické smrti nabízeli. Chtělif Bohu navrátiti
život, jejž od něho měli, a oplatiti onu smrt, již z lásky k nim
sám utrpěl. Nemůžeme se Ovšem státi mučedníky, ale pro
Krista umříti můžeme. Máme život, jejž z lásky k němu za obět
dáti můžeme. 'l'ot útěchy plné. Smrt není toliko oslavou veleb
nosti Boží, ne toliko osvědčením naší lásky &' vděčnosti, ale
i dokonalým dostiučiněním, jež Spravedlnosti Boží prokazujeme.
A tak dostiučinění jest tím druhým dluhem, jejž Bohu Splácoti
máme. Proto pravím:

2. jsme povinni llohu nejvýš Spravedlivému za urážky mu
učiněné dáti náhradu. Nemůžeme však Bohu dáti lepší náhrady,
příjemnějšího zadostiučinění, přiměřenějšího pokání, než když
přijmeme ochotně z ruky Boží smrt, se smrtí Páně ji *spujíme
& Bohu na, zadostiučinění za své hříchy podáme. Tak se nám
stane smrt dobrovolnou obětí, pokáním za naše hříchy. Proto
dí sv. Augustin: »Smrt, jež jest v zákoně přirozeném trestem
za hřích, stala se zákoně milosti obětí za hříchyc.

Ano, milý nemocný, smrt jest největším a llt'jtl'pčím pu
káním; ona jest nejcitelnějším trestem za spáchané hříchy.
Nejhlavnějšími prameny hříchů jsou: pýcha, lakomství, smysl—
nost. Smrt pak mstí Boha na těchto třech nepřátelích. Smrtí
činí se spravedlnosti Boží zadost za hříchy pýchy, jimž se
člověk oddával; nebot smrt jest největším pokořením člověka,
jenž pozbývá smrtí všech svých úřadů, hodností, všech svých
sil, všeho vědění, vší své krásy, veškeré své velikosti; smrt
ukládá čluvěka do země, aby tu nohama všech lidí šlapán byl.
Jaké to ponížení! Jak citelný trest! .lak trpké pokání pro
pyšnélío člověku! Smrt podává spravedlnosti Boží dále dosti

“učinění za hříchy lakomství a to tím, že člověka zbavuje
všech jeho statkův a pokladův a ničeho mu nezůstavuje ztoho,
co na světě měl. Smrt béře člověku vše, i život a vrhá jej do
nejkrajnější chudoby. .lak trpké pokání! Ale právě jím se činí
dosti'za hříchy hrabivosti. Smrt konečně podává spravedlnosti
Boží dostiučinění za hříšné rozkoše, jimž se člověk oddával;
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nebot smrt jest bez odporu největším zlem na světě, poněvadž
odnímá život, jenž jest základem všech statkův a poněvadž
člověka zbavuje na vždy všeho obcování sživymi. Smrt. nás (d
luěuie ode všeho, co nám známo jest a naě jsme si zvykli &
odkazuje nás do krajiny, v níž vše neznámé a cizí jest; jest
to strašlivě .vyhnanství, odtrhujíci násnásilně ode všech našich
zvyklosti, ode všech radostí, ano i od těla. Jak veliká jsou to
muka! .lakě pokání! Ale právě tím se činí pokání za hříchy
smyslnosti. Vpravdě, musíme uznali, že ze všeho dostiuěinéní
jež Spravedlnosti Boží dáti můžeme, není většího nad smrt.
Čeho by se měl ještě kající hříšník obávali? Mát prostředek,
jímž může spravedlnost Boží usmířiti, všelikou vinu smazat: &
nebe získati; necht tedy přijme smrt ochotně jako dostiučinéní
za svoje hříchy a spojí jej se smrtí Páně. Proto volá sv. Chry
sostom všem nebezpečně nemocným: »Obětujme dobrovolně
Pánu Bohu to, co jako dluh dáti povinni jsme.: Vpravdě, tof
jest nejlepší pokání a nejkratší cesta k nebi!

Příklad.
Bohumír, hrabě Kampersky', toužil vroucně po smrti. K-zlyž

jednou se svym průvoděím na cestě odpočíval, položil se na
znak, složil rure tak, jak na zemřelých vídáme, a vzdychaje
volal: »O, kéž by již nastala hodina našeho odchudu! Kéž bys,
Pane, neprodlěval !: Když později ještě dosti mlád onemocněl
a těžká choroba jej uvrhla na pokraj hrobu a když okolo
stojící nad nim plakali, řekl: »Hle, toťta nejkratší cesta (smrt),
po níž do _.nelaepospíšiti toužím.

9. Smrtjest osvobozením duše z vězení.

»Naše zeměc di sv. Efrém, »„iest vězením, jest veřejny'm
žalářem pro zločince. Žasnu, vidím-li, že lidé pláěí, když mají
z něho na'svobodu propuštěni býti. A přece jdou ze tmavého
vězení k světlu, k užívání oběerstvujícího vzduchu. Proto nám
má' býti smrt obrazem nového zrozeníc Kdyby zajatec nechtěl
nechali se vyvěsti ztmavého vězení, kdyby svobody dosáhnouti,
krásy vesmíru požívati nechtěl, kdyby svy'm okovům přednost
dával před vznešenou korunou, co bychom o něm měli mysliti?
Nemáme tedy chovati nejtoužebnějši žádost spatřili Stvořitele
světa? »Jsme si vědomi toho, co nám jest prospěšným ?z táže
se sv. Řehoř Nazianský. '

Jako še tedy těší zločinec, když mu žalářník propuštění
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omámil a toužebně čeká na okamžik, až se uzavřené dveře
otwrou a on osvobozen bude z temnosli a pout: právě tak
mt se i nemocny' těšili, když pozoruje, že se smrt blíži. Ne
dočkavě čeká hodinu svého osvobození a volá se sv. 'I'erezií:
»l—ědami, běda mi, Pane, jak zdlouhavá jest tato strás', jak
dlouho trvá toto vyhnanství! Kterak se soužím touhou, abych
tebe spatřili mohla! (10 si má Pane, počíli duše v tomto vě
zeií? .Iak dlouhy' jest, () Ježíši, život člověka, ač říkají, že je
kritky'! Ovšem, jest krátkým, máme—lisi jím vydoby'ti života,
jenž nikdy nepřestává; ale přece jest dlouhym duši, která si
žálá patřiti na Boha tváří v tvář!»

Příklad.

Když Alkuin, učitel a rádce Karla Velikého, dlouho již
slábl, byl na svátek nanebevstoupení Páně r. 804 zachvácen
takovou mdlobou, že ani povstati ani mluviti již nemohl. Až
třetího dne před letnicemi vrátilo se mu zase něco síly, takže
hlasitě volati mohl: >Přijd', () Pane, a vyveď sveho vězně ze
žaláře, jenž sedí ve tmách & stínu smrti!< A když se objevily
první" červánky jitra svatodušního na nebi, otevřely se mu
dvěře žaláře a duše jeho odešla do lepšího života.

1.. Smrt jest návrat k Otci.

.Iako se těší dítě na přichOd otcův a vesele mu vstříc
běží, rovněž těší se i křesťan, když se blíží hodina, v níž bude
moci k Otci nebeskému pospíšiti, aby si na jeho srdci po všech
svízelích toho života odpočinul. Jako řekl Spasitel krátce před
svojí smrti: ».Idu k (ltci,c rovněž tak mluvi i umírající křesťan,
a myšlenka tato dává mu okoušeti nevy'slovné radosti. Proto
se smrtí nebojí, ale po ní spíše touží. Vroucí touhou po spo
jeni se s Kristem naplněn, mohl tudíž sv. Ignác Antiochenský
krátce před svojí smrtí mezi jinym i toto psáti římským kře
sťanům: »Chci by'ti u Boha. Neodlučujte mne od něho světem
a nenechte se klamati tělesnou schránkou. Chci požívati čistého
světla; až tam dojdu, budu teprve člověkem. Nechť jsem ná—
sledovníkem sveho trpícího Boha! Kdo jej ve svém nitru nosí,
ton necht uváží, čeho já si žádám, a bude cltiti se mnou, co
mne souží . .. Jsa živ, píšu vám proniknut láskou k smrti. Moje
láska jest ukřižována. A co ve mně hoří, není oheň, jenž by
potřeboval chlazení, neboť jest živy' a volající v mém srdci;
Pojď k Otcita
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Příklad.

'/.námy' kazatel .lilji .Iais psal kdysi_ svému příteli: »Můj
druhý! líobrý člověk se smrtí nebojí. Cetné a částečně ne—
očekávané případy smrti připomínají nám velice často a živé,
že i my zemříti musíme a každou hodinu zemříti můžeme.
.\le smrt nemůže býti dobrým křesťanům strašlivou; jest jim
jen přechodem k lepšímu životu, vchodem do věčné radosti.
Dobré dítě se neleká, když mu řekneme: Otec jde! Kterak se
tedy nemá těšiti dobrý křesťan, když se blíží hodina, kdy mu
oznamují jiní a kdy též on sám si říci může: Nyníjdu k Bohu,
svému nejlepšímu a nejmilejšímu Otci! Přičiňme se tedy, můj
milý, abychom byli nyní hodnými jeho dětmi (abychom pak
bezpečnou naději měli). Pochválen bud' Ježíš Kristus! Tvůj
upřímný přítel .l. .lais.c

Milý nemocný! 7. řečeného poznáváš, že křesťan, je-li ve
stavu milosti Boží, nemá zhola žádné příčiny, aby se bál umříti,
poněvadž jest smrt vzácným statkem, milostí Boží, po níž máme
toužiti. Poněvadž však nemůže přece jen bázeň ze srdce snadno
vypuzena býti, ana vzbuzuje různé námitky, jimiž bázlivé duše
znepokojovány by'vají, uveďme si některé z těchto námitek na
mysl a přesvědčme se o jejich malichernosti: Smrt není ovšem
tak velikým zlem, jak si mnozí myslí; avšak já se jí přece
bojím a umírám nerad: 1. proto, že smrtelný boj tak hrozným
jest; 2. že mám tak mnohé i těžké hříchy; že soud na věč—
nosti tolik přísný jest; 4. že tak málo jest vyvolených; 5). po
něvadž jest hrob něco tolik strašlivého a je i nejisto, jak s námi
tam bude; 6. že se musím odtrhnouti od světa, jeho radostí
a ode všech statků, jimiž jsem tak velice obdařen; 7. i od
svých milých, jimž náleží celé moje srdce; 8. poněvadž se
obávám očistce, ježto jsem za hříchy své ještě dosti nepykal;
9. protože smrtí bude zmařeno tak mnoho nadějí, ježto jsem
ještě mlád a budoucnost mi slibuje tak mnoho krásného i do
brého a t. p.

Mily' nemocný, pohlédněme na tyto námitky blíže a pře
svědčíme se brzy, jak jsou malicherné a marně: V následují
cích útěchách nalezneš jich vyvrácení. Kéž by se mi podařilo
zcela tě upokojiti, abys ochotně přijal smrt z ruky Boží, a ne
v kázni, ale v radostné naději jí vstříc šel.
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ll. Útěclm pro nemocného, jemuž těžký smrtelný boj
působí bázeň před smrtí.

»Bojím se umříti, neboť nelze popříti, že smrt jest něco
velice bolestného. .lak dčsivé jsou pohyby svalů v obličeji umí—
rajícílio! Kdož by se mohl dívati na smrtelný zápas bez hrůzy!
At si kdo představuje smrt., jak chce, já neznám nic hroznej—
šilio, nic strašlivějšího !

Milý nemocný! Pravdu díš, že je smrt cosi bolestného:
nikdo toho neupře. Avšak i tato bolest, tato hořkost jest přece
něco dobrého, co duši tve přináší nemalý užitek; nebot pa
matuj, čím hořčí smrt, tím záslužnější. llodina smrti jest po
slcdním pokáním, jest krátky'm očistcem, koupelí ve vodě muk
a úzkostí, jíž se očisl'uje duše a způsobilou stává pro nebe.
Můžeš tedy z bolestné smrti své čerpati nevy'slovny duchovní
užitek; můžeš jí ne-li docela, tedy s větší části uhasiti již zde
oheň očistcovy'. Nevídáme-liž zbožné a bohumilé lidi dlouho se
smrtí zápasiti? A proč? Bůh jim dává příležitost, aby si odbyli
očistec již na zemi. Neboj se, s milostí Boží podaří se i tobě,
co se zdařilo tisícům před tebou: zvítězíš šťastně nad bolestmi
a úzkostmi smrti. »Bycht' pak chodil uprOstřed stínu smrti,
nebudu se báti zlého, nebo ty se mnou jsi.: (Žlm. 22, 4.)

Ostatně můžeš mi věřiti, že není umírání tak hrozné, jak
si myslíš. Prvé jsem pověděl, jak snadné i radostně umírají
spravedliví. Ovšemsmrt bezbožnýcli jest strašliva; zoufalství jich
zračí se v jich tváři; podobají se tonoucímu, jenž již již klesá
do hlubiny. Kdo takového nešťastníka pozoruje, vidí v očích
jeho úplnou opuštěnost a zděšení. Něco děsivého zračí se
v pohledu toho, jenž nekajícne umírá. Zcela jinak umírá křesťan
ctnostný, ten, jenž sv. svátostmi s Bohem svy'm úplně se smířil
& tudíž klidně vstříc hledí věčnosti. Bůh ho chrání v posled—
ním jeho boji, neboť tací »jsou v ruce Boží,: praví písmo sv.
»A nedotkne se jich ruka smrti. Zdají se očím nemoudrych
umírati: a pokládá se vyjití jejich (se světa) za trápení a to
jejich od nás odjití za vyhlazení: ale oni jsou v pokoji.:
(Moudr. 3, 1—3.) Zdá se, že umírají v úzkostech a bolestech,
ale to se zdá očím nemoudry'ch. Ač nejsou všech bolestí přosti,
přece bojují svůj poslední boj v nejhlubším klidu. Zdá se, že
trpí, praví duch Boží, neboťse podobají pohříženemu ve spánek.
Spící mnohdy sténá, chroptí, skřípá zuby — přece při tom ned
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trpí, ač se tak zdá. Mrzí se, byl-li probuzen a hledí opět usnouti
liovněž tak umírající neznamená křečovitých záchvatů, ač je
jiní na něm vidí. A kterak by o nich mohl věděti, kdy již
skoro bez vědomí jest? Umírání jeho podobá se nenáhlémt
uhasínání sVětla, jest libým uspáním. Poslyšme, co o tom praví
učitelé duchovní: »Jak vznešená jest smrt spravedlivého !:
píše sv. Jan Zlatoustý — Jak milé veselí obráz'í se na tváři
zbožně umírajícího! .Iak něžnou láskou objímá kříž svého
Spasitele! Nepozorovaně. jako světélko, jemuž oheň schází,
shasíná a duše jeho odlétá k nebesům.: — Jiný učitel duchovní
píše: Umírání není, než usínání. Kdo se jednou v tento spánek
pohřížil, neví více, byl-li knížetem či žebrákem. Předchází-li
tento spánek zdánlivý boj, cukání údů, chropot, toť vše jest jen
zevnější zbytek shasínajících tělesných sil. Vnitřní člověk o lom
všem neví zrovna tak, jako neví o tom, když už koná cestu
na hřbitov. Jen jednou kdybys se byl viděl ve spánku, měl
bys obraz o tom, jakým budeš při smrti. Lepší nebo chorob—
nější výraz obličeje pozorujeme na sobě i při zdravém těle,
aniž bychom se toho lekali. Poslechni tedy, když ti rozkazuje
otec tvůj, abys k spánku se uložil; až přijde hodina, on tě
opět probudí. Nastane-li skutečně smrt, budeš o ní zrovna tak
málo věděti, jako 0 okamžiku, v němž jsi usínal. Jsi-li na cestu
připraven, neboj se smrtí. Té rozhodné chvíle sám nepoznáš;
toliko ti, kdož tě budou viděti umírati, budou o ní věděti &
a budou trnouti nad tou mocí, která duši odlučuje od těla.
'l'y sám se toho hroziti nebudeš, poněvadž sebe viděti nebudeš„
jako jsi nikdy neviděl, jak usínáš. Nebudeš viděti strhaných;
očí, nebudeš se lekati svého zsinalého obličeje ani stydnoucíchi
údů ——to vše budou oplakávati toliko ti, kdož budou kolemi
tvého lůžka. Sám jsi ve chvíli smrti již odešel a jsi daleko
od nás a vidíš svého Spasitele, jenž ti přívětivě kyne, abys
vstoupil do jeho říše. Ú neváhej náledovati ho!.

Buď tedy dobré mysli, můj milý, a neboj se! Vzpomínejl
si jen často na svého Spasitele, jenž z lásky k tobě na křížii
v nejkrutších bolestech umíral. Sv. panna &mučednice Markétat
chystala se dychtivě a neohroženě k smrti volajíc: »Kdyžž
můj Pán pro mne trpěl a umřel, proč bych neměla i já trpětii
& umříti.: Mluvíš tak i ty? Hleď sv. otcové praví, že právě':
bolestná smrt přináší umírajícímu veliký užitek, an si jí může:
dobýti veliké oslavy v nebesích. Sv. Chrysostom praví : »Upadl-liss
v těžkou nemoc, již jsi přestál nepohnutou, silnou myslí, věz„



4293

že ti přinese mučednickou korunu.: Může—litolik nemoc sama,
oč více zmůže bolestná smrt, kterou člověk v pravé trpělivosti
a lásce k Bohu snáší! Právě jako mučedník bez očistce do
do slávy věčné vchází, tak i nemocný, jenž umírá bolestnou
smrtí, může si nejen uhasíti očistcový oheň, ale izískati korunu
věčnou.

Nitže, nemáš příčiny, milý nemocný, báti se, naopak ra
dovati se můžeš. Důvěřuj jen pevně. v Boha, on tě v hodině
smrti neopustí. Odevzdej se jen ochotně jeho řízení a nemuč
se strašlivými a mylnými představami. Zapuď takovéto skliču—
jící myšlenky a následuj ženy, o níž ti nyní budu vypravovali.

Příklady.
]. Vimont, kněz z '.l'ov.Jež., jenž byl v roku 161-2superiorem

v„Quebeku, vypravuje, že byl přítomen, když lékař navštíviv
kterousi ženu, ji ujišťoval, že na onu nemoc nezemře, domní
vaje se, že ji potěší. Pokřtěná dívoška obrátila se k missionáři
a s údivem řekla: »Ví-li tento muž, žejsem pokřtěna? Kterak
může takto mluviti? Což pak může někdo býti zarmoucen
věda, že plní vůli Boží a že opouštěje zemi do nebe jde? At
se jen děje cokoli; jsem křestankou, proto se nad ničím nebudu
rmoutiti.c „Jaká to víra, jaká důvěra!

2. Sv. Reginald pravil krátce [řed smrtí: »Nebojím se
smrtelného boje, ano těším se naň; neboť pak odejdu k Matce
milosrdenství.:

3. Euseb Nyrnberg, kněz Tov. Jež., muž slynoucí učeností
a ctnostmi, řekl před odchodem se světa: »Ani jsem se ne—.
nadál, jako u radostí jest umírati !.

lII. Utěcha pro nemocného, jenž se bojí smrti pro svojí
hříšnost.

»Nebál bych se smrti, jen kdybych věděl jistě, že umru
v milosti Boží. Ale ach! vím, jak často i jak těžce jsem zhřešil;
jsou-li mi však moje hříchy odpuštěny, nevím. Kdo by se v ta
kovéto nejistotě nebál'h

Můj'milý, nežádám, abys zcela všecku bázeň odstranil.
Boj se, boj; ale ať je tvoje bázeň křesťanskou, ať je bázní,
která ducha pokořuje & srdce dojíiná. Avšak neoddávej se
bázni pohanské, která duši vc zmatek uvádí a v zoufalství.
Rci sám, může-li tě úzkost a hrůza dobře připraviti na smrt?
Taková bázeň není ctností, tou bys Boha nectil, ale urážel;
v nemilost jeho bys se vydával, kdybys jí sluchu pOpřával a
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v milosrdenství Boží důvěry své neskládal. 'l'oto zjevil sám
'l'áu .ležíš sv. Kateřině Sienské v jednom z jejích vidění, když jí
řekl: »llí-íšníci, kteří na konci svého života nad mým milosr—
denstvím zoufají, urážejí mue u. upadají v moji nemilost pro tento
svůj hřích daleko více, než pro všecky ostatní hříchy, jež za
celý svůj život Spáchali.a

l)ojista, můj milý, teu .Iežíš, jenž v poslední chvíli lutru
na kříži odpustil a jej do ráje uvedl, len .ležíš odpustil i tohě,
vyznal—lis zkroušeně hříchy své, i tehe přijme do své slávy.
Upokoj se tedy, vykroč s klidnou myslí, hled jasným okem
vstříc. Vím ovšem,' že nemůžeš míti plné jistoty, že hned ne—
beské blaženosti došáhueš, ale s důvěrou toho čekati můžeš.

Sv. František Saleský, biskup, chtěje ze srdcí našich za
puditi všelikou malomyslnost, podává nám ze sv. evangelia
tuto mocnou útěchu: »Největší radost v nebesích jest nad
obrácením hříšníka; neboť v bídném slavu hříšníkově dochází
milosrdenství Boží největší oslavyc. A pravdu dí sv. biskup;
nebot svojí modlitbou na kříži dal nám umírající Bůh-člověk
na srozuměnou, že by nám odpustil, kdybychom jej byli iukři
žovali. Bůh žádá na nás odvrácení se od hříchů. Kající vy—
znání se ze hříchů smiřuje nás s Bohem; další pokáni zhlazuje
i stopy hříchu tak, jakoby se byl nestal. A neučinil-lis ty, můl
milý, toto vše? Nebyla-liž i tvoje nemoc, kterou jsi denně
ve sjednocení s utrpením a smrtí Páně Bohu jako zadost—
učinění za hříchy svoje obětoval, stálým pokáním? Protož buď
dobré mysli; tvoje pokání zničilo i poslednístOpy tvých hříchů.

Příklad.
Jindřich ze Seusz poslal nemocnému, jenž se smrtí pří

lišně strachoval, tento dopis,: »Jestli v tom vůle Boží, abys
umřel, zachovej si svoji katolickou víru a umři s radostí. Raduj
se, že tvá duše z tohoto těsného a bídného vězení osvobozena
bude a že pak beze všech překážek blaženosti okoušeti bude.
Jedno jest, co mnohé nezkušené lidi ve smrti obyčejně děsí
a jim v této chvíli hořkost a úzkost působí, totiž vzpomínka
na minulá léta, na bujný a hříšně ztrávený život, kdy se totiž
vidí jako velicí hříšníci před Bohem a v poslední hodině pak
nevědí,—copočíti. Vtom chci ti poskytnouti bezpečné rady, jíž
čerpám z písma a ze skušenosti. Nahlížiš—li, že jsi za svého
života hříšně žil, jakož vůbec velmi málo lidí chyb se uchrání,
tož se toho ve své hodině smrti přílišně neboj. Jsi-li zaopatřen
sv. svátostmi, představ si živě obraz ukřižovaného Pána Ježíše,
hleď naň a otiskni si jej do svého srdce, skloň se ke krvavým
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ranám jeho nczměněného milosrdenství, pros ho, aby v krva—
vých ranach svy'ch svou lložskou mocí obmyl všecky hříchy
tvoje ke své chvále a jak ty sám toho potřebuješ a pak věř
mému slovu (lle učení sv. církve, která nemůže klamatí, žejsi
ode všech hříchů svých očištěn a tudíž klidně smrt čekati
můžeš. Pohled, prosím, jakou strasti tento život jest, jaká utrpení
a zármutky, co nesnází a běíl'! A i kdyby ten život nebyl, než
jen péčí o blaho těla i duše, jež nás stale znepokojuje, a usta
vičná změna a nestálost toho světa, už to bylo by dosti vážným
důvodem, abychom si žádali odtud odejít. Kdyby však chtěl
člověk ještě déle žíti snad proto, aby si větších zásluh nashro
máždíl, tu snad nepomýšlí na to, jak nejisto jest, zdali by si
nastřádal vícc zásluh anebo hříchů. Velice často rozmnoží se
5 lety í hříchy a nalézáš daleko více těch, kteří se stali hor
šími, než těch, kteří se zlepšili. A byt byla smrt, když se do—
slaví, hořká, přece tato hořkost jest vší hořkosti koncem.
Proto pozvedni, synu milý, srdce, ruce i oči vzhůru k nebeské
vlasti a pozdrav jí srdcěnou touhou. ()devzdej vůlí svoji zcela
vůli Boží & osvobod' se tak. M s tebou učiní tak či onak, at'
ti dá život či smrl, přijmi vše jako to nejlepší z ruky jeho.
Neboj se; sv. andělějsou u tebe, obklopují tě a nejdobrotivější,
nejmilosrdnější Bůh chce tě v otcovské lásce vysvobodili ze
všech strasti —jen důvěřuj v dobrotivost jeho !c Když nemocný,
jemuž tento utěšeny' list zaslán byl, jej obdržel, nabyl veselé
mysli, dal si jej dvakrát přečícti a když uslyšel tato zbožná
povzbuzení, nabyl větší důvěry, přemohl všecku bázeň před
smrtí, jež jej před tím sužovala, odevzdal se zcela do vůle
lloží a umřel svatou smrtí!

(Více o lom "nalezneš v 4. díle, kde se pojednává o milo
srdenství lložím a ve díle v útěchách při utrpení vnitřním:
I. útěcha)

IV. lltěclm pro nemocného, jenž se bojí umříti, že se leká
soudu Božího.

»Bojím seumříti, poněvadž jest SOUtlBoží strašný. Zhřešíl
jsem; proto jest mí smrt okamžikem hrozným, v němž budu
předvolán k soudně stolici Boží, abych přijal trest za smje
hříchy. Kterak se budu třásti, až se otevře kniha života mého,
až mi to celé množství nepravosti mých bude postaveno před
oči a ja uslyším strašlivý výrok svého zavrženíc.

Ovšem, milý nemocný křestane, soud Boží jest přísný,
ale jen pro ty, kteří za svého života se nic o něj nestarali,
kteří ve hříších svých stále setrvali a bez pokání umřeli. Ale
kdo hříchy svoje se sebe setřásl, kdo o to pečoval, aby na
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něm Božský soudce nenalezl nic trestu hodného, čeho by se
bál? A neučinils tak i ty? Nepřijal jsi i ty svátost pokání,
v níž ti byly odpuštěny i hříchy i večné tresty; nepřijal-lis
svátost posledního pomazání, již byly zahluzeny i zbytky hříchů ?
Neudělil—liž ti kněz ve jménu nejvyšší hlavy církve po sv.
pomazání plnomocných odpustků, jimiž i časné tresty, jež bys
v oči'stci trpěti měl, byly li odpuštěny? K čemu tedy míti
bázeň? Očekávej tedy od milosrdenství Božího jen dobré..
A máš-li snad ještě cosi na srdci, povolej si kněze, zpovídej
se a buď klidné mysli. Snaž se také, abys spokojeně k soudu
Božímu blížiti se mohl, získati ob čas plnomocné odpustky,
jimiž poslední vina tvoje smazána bude.

Nuže, milý křestane, nepozbývej mysli; Pán bude ti
dojista milosrdným. Kdyby ti však i to, co dosud bylo řečeno,
nestačilo ku vzpružení tvé ustrašené mysli, rozvažuj odpověd"
na otázku: Co může potěšiti nemocného, jenž sice pokání již
činil, ale přece přílišně soudu Božího se bojí?

1. Nechť umírajícího potěší utrpení a smrt Ježíše Krista.
Kristus Pán trpěl za nás a za nás i umřel. On podal Otci
místo nás nekonečné zadostučinění. .lediná jen krůpěj jeho
krve byla by postačila k smazání hříchů celého světa. Umíra
jící křesťan skládá tudíž všecku svoji naději v utrpení a smrt
Páně, v nekonečné zásluhy, jichž nám Božský Spasitel vydobyl,
které my si přivlastňujeme a jimiž všecky své dluhy zahříchy
spláceti můžeme. Chceš-li i ty, milý nemocný, na zásluhách
Páně podíl míti, spoj se co nejúžejí s ním a ohětuj svoje
utrpení ve spojení s utrpením Páně nebeskému Otci za všecky
urážky jemu učiněné. Otec uražený bude tak zajisté co nej
dokonaleji upokojen, ty pak v něm budeš míti milosrdného
soudce; neboť jsi s ním usmířen skrze Ježíše Krista, jenž »jest
smířením za hříchy našec. Ježíš jest tedy tvojí nadějí, v níž
můžeš od Boha očekávati milostivý rozsudek. Důvěřuj tedy
pevně v jeho zásluhy a brzy ustano v duši tvé všeliká hrůza
před soudem.

Příklad.
0 sv. Beniciovi se dočítáme, že měl v smrtelném boji

svém hrůzyplné vidění. Viděl se před soudnou stolicí Boží, kde
mu ďábel Vyčítalněkteré nepatrné nedostatky, chtěje jej uvrhnouti
v zoufalství. ] volal světec, aby mu podali jeho knihu: »Dejte
mi moji knihu, vyhledejte ji, kdo mi ji vzal?c Rozběhli se
všichni jako o závod, jeden mu přinesl tu, jiný jinou knihu,
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ale nemohli ho upokojiti. Jediný z nich však pozoroval, .že
umírající obrací často oči k malému kříži, jakoby chtěl nazna
čiti, že ten jest jeho knihou, nebot jej často v rukou svych
míval. Když pak mu křížek dali do ruky, zmizela všecka hrůza
a brzy vrátila se mu dřívější jasná mysl. Hle, důvěřoval v Krista,
jenž za nás trpěl, a byl zcela upokojen.

2. Umírajícílio potěšuj to, že vykonal sv. zpověď. Můj
mily! '/.povídal jsi se, — byl jsi tedy již souzen. Budoucí
soudce tvůj vyřkl tedy již v osobě kněze rozsudek — a ten
zněl : odpuštění, milost. Kristus tě ospravedlnil, omilostnil tě —
kdo tě odsoudí? (ln sňal hříchy tvoje a z duše je naprosto
zhladil. Slova svého nemůže odvolati. Co odpuštěno na zemi,
bude prominuto i na nebi. Kdo zde činí pokání a zde hříchy
své trestá, nalezne milost před soudem svym; nebot Bůh
dvakrát netrestá. Onť sám to pravil, že nebude vzpominati na
hříchy naše, budeme-li činiti pokání. Poslyšme o tom útěšné
výroky některy'ch osvíceny'ch učitelů: »Hříchyc, dí sv. Augustin,
»ať jsou těžké či lehké, nemohou zůstati bez trestu; budout
potrestány buď pokáním hříšníka nebo trestajícím soudem Božím.
Pomsta Boží však odpadne, předcházífli obrácení hříšníka; nebot'
Bůh ušetří rád těch, kdož svoji vinu kajícně vyznají a neod
soudí těch, kteří se sami soudí-. Že jest sv. zpověď prostředkem,
jímž se může ujíti odsouzení na soudu Božím, potvrzuje těž
sv. Bernard, když dí: ».ledno jest jistě: budeme-li souditi samy
sebe, nebudeme souzeni. Tot“jest veleprospěšny soud; poněvadž
mne zbavuje přísného soudu Božího a před ním mne jako
ukrývat. A opět: »Suďme :.=amysebe a přičii'iujme se, bratři,
abychom přítomny'm soudem ušli hroznému očekáváni. Bůh
nebude souditi dvakrát v téže věci:. »Čím přísnějším mstitelem
svy'ch hříchů někdo jest-, praví sv. 'l'omaš z Vilanovy, »tím
shovívavějším prokáže se mu Soudce:. »Pokaníc, dí 'l'ertulian,
»koná na zemi úřad spravedlnosti Boží; ztrestá—linás v tomto
životě, nenalezne na nás ničeho spravedlnost na onom světě;
nebot nikdy netrestá Bůh Opětně ty'ž hříchc. A nepraví-li již
sv. Pavel: »Kdybychom samy sebe soudili, nebyli bychom
souzeni?c (l. Kor. H, 31.). Kterak pravdiva jsou tedy slova
Písma: nl'řed soudem zkoumej (sud') sebe sám a nalezneš
milost před obličejem Božímx. (Eccl. 18, 20.). A poněvadž i tys
totéž vykonal, můj mily, čekej i ty od velikého milosrdenství
Božího milost — úplně odpuštění, věčnou blaženost!
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Alban Stolz vý|)ravuje:_ »Nedávno jsem navštívil dívku
nemocnou souchotinami, tušící blízkou již smrt. Ivypravovala:
Přemýšlela jsem o své brzké smrti; bylo mi velice teskno,
když jsem vzpomínala na soud. Kterak těžko lze obstáti, uva
žovala jsem, když se mi jest zodpovídati i z každého marného
slova. V tom jsem usnula. Ve snu jsem spatřila bíle oděného
muže; začal mi činiti výčitky, zda prý již nevěřím v milosr
denství Boží, pak mne výzpovídal a dal mi po rozhřešení zpo
vědní lístek. Nebýlo však už dobře na čtení viděti, přistoupila
jsem tedy k oknu; tu jsem uviděla na bílém lístku zlatými
písmeny psané slovo — rájlc

3. Umírajícímu buď útěchou, že udílel almužnu. Almužna
jest mocným prostředkem k uniknutí kletbě soudce věčného.
Kdo konal milosrdenství na zemi, má mocný štít proti přísnému
výroku soudcovu v den soudu. Ježíš Kristus sám to potvrzuje,
kdýž dí: »Blahoslavení milosrdní nebot oni milosrdenství do
jdou.< A výslovně prohlásil, že v den soudu především na to
hleděti bude, kolik milosrdných skutků kdo vykonal. Blaze
tomu, jenž na tomto světě milosrdenství konal, nebot řekne
jednou Pán Ježíš i jemu: »Pojd', milovaný Otce mého, a vládni
královstvím, připraveným tobě a všem zbožným; nebol“ věz:
dobré, jež jsi prokázal chudému, mně jsi prokázal; pojď a vezmi
za to 'odměnulc Právem tedý praví sv. Augustin: »Almužna
se staví před soudnou stolicí a jest tu nejen obhájcem, ale
přemlouvá soudce samotného, abý vzal vinníka ve svou ochranu
a zaň se přimluvil.: Proto nás povzbuzuje sv. Ambrož ku ko
nání skutků milosrdenství těmito slovy: »Považ, jak velikou
slávu budeš z toho míti, až celý zastup, jejž jsize svých sýpek
sytil a občerstvoval soudnou, stolici onoho velikého a sprave
dlivého soudce obstoupí atebe jako svého dobrotivého ochránce
a milosrdného otce v souhlasném díku představíx A sv. Jero
ným dí: »Nepamatuji se, abych byl někdy se dočetl, že zemřel
nešťastnou smrtí ten, kdo rád konal skutký milosrdenství; máti
mnoho orodovníkův a není možno, abý prosba mnohých oslý—

'šena byla.:
Nuže, projdi, křesťane, v mysli život svůj a shledáš, žes

itý mnohému chudému, ano snad mnohým almužnu udílel.
Plesej, nebot všichni tito budou na soudu tvými přímluvci a
budou pro tebe dle zaslíbení Páně vymáhati milostivý rozsudek.



Příklad.
Sv. Jan Klimakus vypravuje podobenství: Kterýsi muž

měl tři přátele; dva z nich velice miloval, třetí byl mu lho
stejným, ačkoli právě ten s ním nejpoctivěji smýšlel. Jednou
byl předvolán k soudu, kdež byl těžce, ale nevinně obžalován.
»l'x'doz vás, řekl, půjde se mnou a bude pro mne svědčiti. nebot
jsem zle obžalován akrál se hněvá.c První přítel se omlouval
hned, že nemůže jíti, poněvadž má nutná zaměstnání. Druhý
ho doprovodil až ke dveřím soudu, kdež se obrátila pospíchal
odtud, obávaje se rozhněvaného soudce. Třetí však, kterého
nejméně dhal, šel a přimlouval se a svědčil o jeho nevinně
tak, že soudce obžalovaného propustil a obdaroval. 'l'ři přátele
má člověk na světě. Jak se chovají, když jej Bůh v hodině
smrti volá k soudu? Peníze, nejlepší jeho přítel, opouští ho
hned, nejde s ním. Jeho příbuzní doprovodí ho až ke dveřím
hrobu a vracejí se domů. 'l'řetí, jehož nejméně za živobytí dbal,
jsou jeho dobré skutky. Ony jediné provázejí ho až k trůnu
soudce, jdou napřed, přimlouvají se zaň a nalézají milosrdenství
a milost.

lí. Budiž umírajícímu útěchou přímluva svatých. Svatí,
které jsi vždy ctil a kteří za života po boku ti věrně stáli, ve
zvláštní ochranu tě přijali & svojí přímluvou nejedno neštěstí
od tebe odvrátili, tito tvoji věrní přátelé tebe zajisté neopustí,
až budeš volán před soud Boží. lzde budou tvými obhájci
íochráncí, budou za tebe prosití a vymohou ti milostivý roz—
sudek. Zejména však bude tě chrániti tvoje ochránkyně P. Maria
a bude za tebe prositi o milost u svého Syna, jemuž dán jest
všeliký soud.

Milý nemocný, který |). Marii vroucně miluješ a ctíš,
pamatuj, že jest láska k ní mocným prostředkem, jenž vysvo—
bozuje od zavržení v den soudu; »nebot' onaa, praví sv. Chry—
sostom, »byla od věčnosti proto za Matku Boží vyvolena, aby
svojí dobrotou a milosrdenstvím zachránila ty, jichž Bůh v přísné'
spravedlnosti své zachrániti nemůže.“

lfříklad.
Blahoslavený Jindřich Suso ujištoval, že odevzdal. duši

svou do rukou Matky Boží, a říkával, že, kdyby jej Božský
soudce zavrhnouti chtěl, rozsudek musil by dříve projíti rukama
P. Marie; ale říkal, že důvěřuje pevně, že když soudní rozsudek
do tak láskyplných rukou se dostane, od vykonání jeho jistě
upuštěno bude. 'l'ato myšlenka plnila srdce jeho velikým vnítř
ním pokojem a důvěrou, takže pln ůtěchykvěčnosti vzhlížel.
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5. Umírajícího necht potěší veliké milosrdenství Boha,
jenž odevzdal všeliký soud Synu svému. Budoucí soudce náš
jest ovšem soudcem přísným; i mají bezbožní dosti příčin, aby
se ho báli. Ale těm, kdož se k němu obrátili, jest milostívým
soudcem laskavým a milosrdným pánem. Chceš-li míti důkaz
o jeho milosrdenství, přečti si podobenství () nespravedlívem
trestuhodném vladaři, s nímž uražený pán při skládání účtu
tolik šetrně nakládal; neb o služebníku, který králi Svému
neobyčejně mnoho dluhoval a kteremu král všecko odpustil:
»! smiloval se pán nad služebníkem, pr0pustil jej a dluh mu
odpustila (Mat. 18, 27); nebo podobenství n dělnících na vinici,
kde dobrotivý pán těm, kteří teprve k večeru pracovati počali,
zrovna takovou mzdu dal, jako těm kteří nesli břímě po celý
den. V těchto podobenstvích chtčl nám Pán Ježíš naznačití,
že právě tak šetrně, milosrdně a dobrotivě jednati bude Bůh
na soudu s kajícím hříšníkem jako dobrotivý majitel se svým
vladařem, jako milosrdný král s dluhujícím služebníkem,
jako pán sdělníky. Bůh jest ovšem soudcem naším; avšak těm,
kdož se obrátili, jest jak sám praví ochráncem, Spomocníkem,
dobrodincem, přítelem, otcem, milující matkou. Čteme-li v písmě
sv. 0 jeho hněvu, čteme za to dvacetkrát o jeho laskavostí
a vlídnosti; proti slovům, jež mluví ojeho Spravedlnosti, shle
dáváme sta jiných, vypravujících o jeho milosrdenství. Tak na
př. volá prorok David: »Dobrotivý jest llospodin k všechněm a
slitování jeho jde nade všecky tvory jeho: (Žalm. 144, 9). .le-li
však Bůh plný slitování, měli bychom se snad tohoto nejvýš
dobrotivěho Boha báti? Měli bychom malomyslněti a docela
snad doufatí? Kdo by to činiti chtěl, neměl by pravého pojmu
o velikém milosrdenství Božím. A nejen toto má tě potěšovati.
Jest ještě něco jiného, co musí všelikou bázeň ze srdce tvého
odstraniti & velikou důvěrou tě naplniti. Slyš tedy, co ti nyní
řeknu. Ten, jenž tě bude souditi, jest Ježíš Kristus! lložský
Spasitel sám to potvrzuje, an dí: »Otec nesoudí nikoho, ale
všeliký soud dal Synu.: (Jan 5). Proč to? (.)ož pak snad ne
vykonává t)tec soudu se stejnou spravedlností? Kdo by se
odvážil o tom pochybovati! Bůh tak učinil ze zvláštního smi
lování, k naší útěše. Přemýšlej trochu o Pánu Ježíši, svém
budoucím soudci, jemuž odevzdal Bůh úřad soudcovský, a srdce
tvé naplní se brzy nejsladší útěchou & hrůza budoucího soudu
ustane. Brzy poznáš, že si nemůžeš ani lepšího soudce přáti,
než jakým jest Ježíš. Nuže jakého soudce si přeješ? Duchovní
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jeden učitel odpovídá: »Přál bych si soudce, jenž by byl ne—
vyrovnatelně dohi'otivým: jenž by dokonalí-. věděl, co mne
omlouvá, jenž by, jsa sám mužem zkušeným, se mnou měl
útrpnost; přál bych si, aby mně upřímně miloval, aby byl mým
přítelem, a aby tomuto příteli mému na tom záleželo, by nade
mnou rozsudek příznivý vynesl a mne věčně hlaženým učinil.
To by byl soudce jehož bych si přál..

Milý nemocný, raduj se, nebot máme takového soudce,
jak nyni líčen byl. .lest to Ježíš Kristus. Všecky vyjmenované
vlastnosti na něm nalézáme. Ježíš Kristus jest nejmilostivější
ze všech soudců, nebot:

a) On jest soudcem plným dobrotivosti a lásky. Kdož by
byl s to vypočítati všecky důkazy jeho dobroty a lásky! Co
vše jen učinil, aby nám lásku svoji ukázal a naše srdce
získal! Dítkem se stal, aby nám přístup k sobě usnadnil. Člo
věkem se stal, aby na bídě naši podíl měl. Sluhou se učinil,
aby nás osvobodil, chudým, aby nás obohatil, obětí se stal, aby
nás očistil. Stal se naším otcem, abychom byli my jeho dítkami;
panem, abychom poslouchali hlasu jeho, prostředníkem, rukojmím,
králem. Onť jest cesta, pravda a život, jenž nás oživuje, aby
nás Spnsil. Svůj život na dřevě kříže dobrovolně dal, aby nás
od věčné smrti vysvobodil. Tělo své nám dal za pokrm, krev
za nápoj, sebe celého ve Svátosti nejsvětější jako ustavičnou
obět nám zanechal. »Co jest, co jsem ještě více učiniti měl
vinici své a neučinil jsem ?: táže se sám (ls. 5, 4). — Jaká to
dobrotivostl A takového soudce dobrého bych se měl hroziti?
Ne! nebojím se; naopak očekávám od něho milostivý rozsudek,
tím více, ježto jest

b) Ježíš Kristus i velmi soucitným soudcem. Pán .Iežíš
zná slabost naši a naši křehkost a má s námi soucit. Již jako
Bůh má s námi soucit, nebot »nás stvořil a zná prach, zněhož“
nás učinil, zná nedostatek slabé naší přirozenosti.<<(Žalm. 102).
Ještě soucitnější jest s námijakožto člověk. Jako člověk poznal
sám na sobě bídu naši a strast, když byl od ďábla pokoušen,
když se krvavým potemv úzkosti potil, když od vlastního (')tce
svého byl opuštěn. Vyjímaje hřích, není slabosti, jíž by byl
s námi nesdílel, aby tím soucitnější srdce s našimi slabostmi
měl aaby, když pro tuto slabost svoji upadáme, tim milosrdněji
s námi nakládati mohl. »Neboť nemáme nejvyššího kněze,
který by nemohl míti lítost nad mdlobami našimi, ale zkuše
ného ve všem, podobně nám, kromě hříchux (Žid. 4, 15).
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Vpravdě, kdybychom ani neměli jiných důkazův o tvém milo
srdenství, ó Pane, než tyto, i kdyby nás víra neučila, jak často
jsi nad lidmi vzdychával, jak často plakával, vida bídu jejich,
byli bychom přece dostatečně ubezpečeni, že cítíš s našimi
křehkostmi a to z té příčinyjedině, poněvadž jsi sám tížijejich
pociťoval i nesl. Zajisté šetrně budeš snámi na soudu jednati.
Budeš nám milosrdným. A toho s jistotou tím větší čekati
můžeme, poněvadž

a) jest Ježíš Kristus náš soudce a přítel zároveň. Ten,
jenž nás souditi bude, jest naším"přítelem a to nejlepším, nej
upřímnějším, nejněžnějším přítelem. Božský Spasitel to sám po
tvrzuje, když praví: »Přátelé moji jste, činíte-li, co já přikazuji
vám.: (Jan 15, 14). Na tohoto přítele můžeš důvěřivě spoléhati,
v jeho věrnost a přízeň můžeš zcela důvěřovati. Chceš-li se
o tom přesvědčiti, pohlédni jen blíže na přátelství svého Spa
sitele. Jen je přirovnej s přátelstvím, v které jsi vešel s některým
člověkem, a brzy uvidíš, že jest přátelství Kristovo daleko
upřímnější, věrnější, stálejší, mocnější nad přátelství smrtelného
člověka, jejž nazýváš svy'mvěrným přítelem a najehož přátelství
s takovou důvěrou spoléháš. Jakýrozdíl vobou těchto přátelích!
Nejlepší, co ti přítel tvůj dáti může, jest srdce jeho, ale to je
malý, nepatrný dar, jest to srdce smrtelného člověka. Dar
Kristův však iest veliký, nesmírný, nekonečný. Kristus daroval
ti srdce své, srdce neskončeně velikého Boha. Přátelství tvého
přítele jest slabé, bezmocné. Přátelství Kristovo však jest silné,
mocné; vše na nebi i na zemi poslušno jest vůle jeho. Láska
tvého přítele jest nová, od nedávna, teprvé před několika léty
jsi s ním blíže znám. Láska Kristova pak jest mnohem starší,
věčná; přede všemi věky již na tebe myslil; před více než
1800 lety za tebe vylil svoji krev, aby tě spasil. Přátelství
tvého přítele jest snad zištné, snad při něm vyhledává vlast
ního zisku aneb obveselení. Kristovo přátelství však nemá jiných
zájmů, než tvých vlastních; onjestibez tebe nekonečněblažen;
tebe miluje jen jen k vůli tobě, aby tě blaženým učinil. Přá
telství tvého přítele jest proměnlivé a nestálé; jest třeba jen
jediného trpkého slova a přátelství se změní v nepřátelství.
Přátelství Kristovo jest stálé, trvalé, sta a tisíce urážek ne
mohly ho rozvázat; on tě neOpustil, ačkoliv tys ho opustil; on
šel za tebou, přijal tě opět s radostí a zahrnul tě četnými mi
lostmi. Z toho ze všeho suď, jak velikou důvěru můžešv Pána
Ježíše, Spasitele svého, míti. Kdyby tě měl tvůj přítel souditi,
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netřásl bys se bázní, ale doufal bys v šťastný výsledek. Nuže,
proč důvěřuješ méně v Ježíše Krista, jenž jest sice soudcem,
ale zároveňi nejlepším tvým přítelem? Ano, Pán Ježíš jest
tvým pravým přítelem; avšak on není toliko přítelem tvým,
leč i zástupcem, obhájcem, bratrem-, otcem; očekávej tedy od
něho příznivý rozsudek!

d) Ježíš Kristus jest soudcem, jemuž samému na tom
záleží, aby nás osvobodil. Jako Bohu mu na tom záleží. Či
nestvořil tebe k své oslavě? Jako mnoho záleží umělci na tom,
aby umělecké dílo jeho. zachováno bylo a zkázy ubráněno,
zrovna tak záleží Bohu na tom, aby duši tvou, k obrazu
jeho stvořenou, věčně blaženou učinil. A v tom právě jest osla
vení jeho; neboť to zajisté jest slávou jeho, aby přemohl srdce
odbojné a aby zapomněl urážky. Čím větší jest hříšník, tím
výše jeví se dobrotivost jeho, odpouští-li mu nepravosti jeho,
a tak se ukazuje před nebem i zemí,_že jest právě tak velikým
Bohem v milosrdenství, jako v přísné svojí spravedlnosti. Jako
Spasiteli záleží mu na tom, aby tě spasil. K vůli tobě sestoupil
s nebe a člověkem se stal, aby tě od věčné záhuby vysvobodil.
Svojí krví tě vykoupil; hle, jak drahým jsi mu byl! A nyní
by měl dopustiti, aby ztraceno bylo všecko, co pro tebe učinil?
Spása tvoje ho tolik stála a tento drahý poklad měl by nyní
nechati bez povšimnutí? Nemá—ližmu především záležeti na
tom, aby tak draze vykoupený majetek zachoval a zachránil?
.lako bratru a otci záleží mu na tom, aby tě spasil. Nedbá-liž
otec o štěstí svého syna? Zdali by chtěl býti jeho vrahem?
Nepřičiňuje—lise bratr o to, aby uchránil bratra svého zahan—
bujícího odsouzení, z bázně, aby hanba nepadla i na něho?
A hle, Pán Ježíš nás miluje jako otec, jako bratr a přítel, uno
miluje nás, jak sám doznává, více, než matka svoje dítě; kdožby
tedy ještě mohl otom pochy bovati, že se nás na soudu milo
stivě zastane.

Jako dobrému pastýři záleží mu na tvé spáse. Jak horlivě
tě vyhledával, když jsi byl ovečkou bloudící, jak velice se staral
o tvé štěstí. A když jsi se obrátil, radoval se spolu s anděly v ne
besích z návratu tvého. Zda—lizardousí ovečku k němu se vrá—

tivší? Hodí-li ji pekelnému lvu, aby ji roztrhal? .lako spraved—
livému soudci záleží mu na tvém spasení. Spravedlivý soudce
dbá zvláště, aby spravedlnost byla konána. Spravedlnost však
žádá dále, aby dané slovo platilo. Obojí shledáváme u kajícího
hříšníka. Jsa hříšníkem, byl's u Boha velkým dlužníkem. Sám
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nebyl jsi s to dluh zaplatiti, t.j. Božské spravedlnosti dostiučiniti.
'l'u ti přišel Kristus Pán na pomoc a svými zásluhami daroval
ti veliký poklad. .Iest to jeho dostiučinění na kříži, jimž mů—
žeme všecky požadavky Božské spravedlnosti vyrovnati. Tírpto
nade vším cenným penízem platíme svoje dluhy. 'l'ento poklad
jest nesmírný; jím platíce, můžeme spravedlivého soudce upo—
kojiti, smířiti. Když pak to činíme, lu nejsme to již my, kteří
o osvobození prosime a zaplacení nabízíme, ale sám Syn Boží
předstupuje tu před svého rozhněvaného Otce a obětuje za nás
poklady svých neskončených zásluh, a činí tak zadost všem
požadavkůmspravedlnosti. Onťjest naším přímluvcem (Jan 2, 2);
přimlouvá se za nás u Otce a na vyhlazení našich vin podává
zásluhy svého utrpení. Čeho bychom se kdy obávali na soudu
Božím, hájí-li nás takovýto zástupce? A poněvadž Soudce
nejvýš spravedlivým jest — nemusíme—li právě proto od něho
příznivý rozsudek očekávati? — Dále vyžaduje spravedlnost,
aby ten, kdo slovo dal, v něm i stál; co slíbil, aby vyplnil.
A co slíbil Bůh hříšníkovi, když se obrátí? Slíbil mu úplné
odpuštění; slíbil mu, že na spáchané hříchy více vzpomínati
nebude. (Ezech. 18, 22.) Slíbil, že nedá zahynouti těm, kteří
v něho doufají. Poněvadž pak Bůh spravedlivým jest, bude
dojista i Spravedlivě jednati; svému slibu dostojí a právě proto
bude kajícímu hříšníku milostivým soudcem; nebot kdo slib
učinil, tomu také na tom záleží, aby jej vyplnil, čehož tím
více od Boha nadíti se můžeme, poněvadž, jak sv. Pavel uči,
»jest věrný v slibech svých.a

Poznáváš tedy, můj milý, že právě to, čeho se nejvíce
bojíš, totiž veliká Spravedlnost Boží, tvoji důvěru jen zvyšuje
a lebe těší; pročež můžeš volati s prorokem: »Pamětliv jsem
byl soudů tvých od věčnosti a byl jsem potěšena (Žlm. 118.).
'I'ato důvěra i útěcha bude však sosílena, když při spravedlnosti
Boží i na jeho miloxdenství rozpomínati se budeš. Proto vzpo
mínej, milý nemocný, co nejčastěji i na nekonečné milosrden
ství Boží. 'l'ato myšlenka zmenší mocně přílišnou tvoji bázeň
před soudem.

Příklady.
]. Kateřina z llárley, rodem ze staré a pro vynikající

ctnostivelmivážené rodiny, odpočívula na smrtelném loži. Když
\ již přijala sv. svátosti nemocných, dopustil na ni Bůh, chtěje

dokonalou tu duši zkoušeti, těžké pokušení. »Cítímc, pravila
ku kněžím u svého lůžka, »kterak se nepřítel mého spasení
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namáhá, aby znepokojoval moji duši, an mi staví přísnou spra
vedlnost Boží a jeho strašlivý soud před oči; já však se této
myšlence, jež by mne mohla přivésti až k zoufalství, chci brá
niti vzpomínáním na jeho neskončené'milosrdenstvía. A tato
vzpomínka upokojila vždy duši její, takže blaženě v Pánu
zcsnula ve dvacátém roce svého věku.

2. Veliký a upřímny' kajícník opat Rauce blížil se ke
konci svého života. Řeholní bratr položil křížek na jeho rty
a řekl: »Milý bratře, prosíte-li Boha za odpuštění a znáte-li
mne?- »Milybratřec, odpověděl tázany, »pokorně prosím Boha
z hlubokosti své duše, aby mi odpustil moje hříchy veliké
i mnohé! Chvěji se před spravedlností jeho. Avšak milosrden—
stvíní svy'm dal mi všecku důvěru, jakou jen syn v dobrotivost
otcovou skládati může! Zapřisáháín všemohoucího Boha, Otce
milosrdenství, Boha útěchy, skrze zásluhy krve Kristovy, aby
nine přijal k těm, kteří pějí chválu jeho na věky !: Jak krásná
to řeč, plná vroucí důvěry v milosrdenství Boží ! Kéž by i každy'
umírající takovouto nadějí se kojil!

V. Útěclía pro nemocného, jenž se smrtí proto bojí, že jest
málo vyvolených.

»Obávám se smrtí, poněvadž jistě nevím, zavrhne-li mne
Bůh či mne na milost přijme. Počet vyvoleny'ch jest skrovny.
Smím—lise k nim počítati? Pomyslím-li na svoje mnohé hříchy,
nemám-liž příčiny se domnívati, že náležím k velikému množ
ství těch, které Bůh v hněvu svéní zavrhne? 'l'ato nejistota,
jsem-li u Boha v milosti, plní mne velikou tesknostílc

Mily nemocný! Duchovní jeden učitel dává ti na tvůj
stesk následující odpověd: »Přicházívá nám na mysl otázka:

jsem—li u Boha v milosti? A přece, kdybychom to věděli,
kterak bychom mohli míti naději ? A nezáleží-li na nás, abychom
u něho v milosti byli? . . Důvěřujmež, modleme se, milujme
Boha, buďme mu věrni a vše ostatní přenechejme klidně jemuc.
Ano, důvěřuj v Boha a zaplaš jakékoli skličující myšlenky
z duše své. Co tě znepokojuje, není než pokušení, které musíš
přemoci. Poznej lest ďáblovu. Strašlivymi představami chce tě
sužovati, ba rád by tě uvrhl v malomyslnost a zoufalství.
Závidí ti štěstí, že jsi se pokáním smířil s Bohem; proto usiluje
nyní, aby ti odňal naději v milosrdenství Boží. »Toto pokušení-,
praví duchovní jeden, »není novéc. Od časův apoštolsky'ch byli
lidé jím znepokojováni a aby je upokojil, napomínal sv. Petr
ve svém listě věřící, aby, místo co by se oddávali bázni, že
snad nejsou předurčeni k blaženosti, o to se snažili, by si

22
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svoje předurčení dobrými skutky zajistili. (Il. Petr. I.). Svatí
Otcové po příkladu apoštola odvodili ze článků víry mnoho
moudrých rozjímání, která takováto pokušení zapuzují &sklíčené
duše povzbuzují.

Takováto rozjímání nalezneš, milý nemocný, při vnitřních
utrpeních — v deváté útěše. Čti je a brzy zmizí všeliká malo
myslnost z duše tvě. Jen jedinou, velice potěšující poznámku
chci tuto příčiniti. Jsou to slova sv. Gertrudy, která praví:
»Jako jest prsten znamením zasnoubení se, tak jest i utrpení
ať tělesné čí duchovní, nese-li je člověk trpělivě ke cti Boží,

nejjistější známkou Božího vyvolení &zasnoubení duše s Bohem.:
K čemu tedy ta bázeň tvá, milý nemocný? Zdaž i ty

netrpíš? Očekávej tedy od Boha jen to nejlepší. Zajisté, kdo se
obrátil, svoje utrpení trpělivě nese a sebe zcela Bohu odevzdává
a svoji důvěru jen na Boha a jeho veliké milosrdenství skládá,
zvláště pak na zásluhy Pána Ježíše spoléhá, ten nalezne jednou
u Boha milost. Kéž bys tedy od nynějška i ty tak mluvil, jako
onen biskup, o němž ti nyní budu vyprávěti.

Příklad.

Při jedné své cestě do Říma způsobil si biskup Gebhard
na ruce bolest, která se mu nikdy nezahojila a proto byla
příčinou jeho předčasné smrti. Když se nemoc jeho denně hor
šila a naděje na uzdravení již nebylo, pravíl biskup: »Moje
pouť se brzy skončí. Brzy budu volán k odchodu do věčné
vlastí. Jsem spokojen — nechť se se mnou děje dle vůle Boží.
On jest pánem života mého, ať si naloží životem mým jak
chce a jak za dobré uzná. Cokoli se mnou učiní, bude pro mne
nejlepším. Nechvěji se před smrtí, neboť jest jen přechodem
do lepšího života; jest jen krátkým spánkem, po němž i tělo
k věčnému životu probuzeno bude. V této vířea v této radostně
naději jsem připraven každé hodiny tuto pomíjející schránku
opustiti. Vím sice, že nic nečistěho do království'Božího nevejde,
a jsem si vědom, že jsem bez chyby živ nebyl na této zemi
a až do tohoto okamžení bez nedokonalostí nejsem. Víra sv.
dává mí však útěchyplnou jistotu, že Bůh nezavrhne kají—
cího hříšníka, ale že se nad ním v otcovském milosrdenství
smíluje. Mílosrdenství mého nebeského Otce, smrt mého Spa
sitele Ježíše Krista a milost Ducha sv. jsou mi zárukou jistého
odpuštění všech hříchů mých —- jsou mi zárukou mého vyvo—
lení !c Když se již blížila hodina smrti, obracel zrak svůj brzo
k nebi brzo ku kříži. Byl pln odevzdanosti do vůle Boží
a pociťoval vpravdě křesťanskou radost nad svojí brzkou smrtí.
Skončil slovy: »Ježíší, již jdulc
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Vl. Utěcha pro nemocného, jenž se obává smrti z hrůzy
před hrobem.

»Bojím se umříti; neboť myšlenka na hrob, myšlenka na
hnilobu plní mojí duši strachem a hrůzou. A nemá—li mne
úzkostí napli'mvati nejistota, jak se mnou bude na onom světě,
když o něm nic bližšího nevíme, poněvadž se odtamtud ještě
nikdo nevrátiliJ

Můj milý, to, že na tebe činí hrob nepříjemný dojem,
"jest zcela přirozeno. Věz, že to byla moudrost Stvořitelova,
která do našeho srdce k našemu dobrému vložila odpor ku
hrobu a hnilobě; neboť bez této hrůzy před smrtelnou hnilobou
a tajuplnou věčnosti sáhl by mnohý hříšník k smrti a zouiale
by roztrhal pouta, která ho k pozemskému životu poutají. Jsi
však křesťana jako křesťanu není pro tebe hrob ničím hrozným.
Pozoruj jen hrob ve světle víry a brzy zmizí všechen strach.
Duchovní jeden učitel o tom píše: »Nebeským světlem osví
cenému křesťanu jest hrob jen místem spánku, kteréž krásné
jméno již první křesťané hrobům dávaliý Ježíš Kristus sám
nazval smrt jen spánkem. .lako se probouzl spící časně z rána
k novému životu posilněn, tak se probudí v den z mrtvých
vstání mrtvé tělo zbožného křesťana, probuzené všeoživujícím
hlasem Syna Božího k životu věčnému. Jak sladkým jest spánek
unavenému dělníku, zemdlenému poutniku, nešťastnému, ne
mocnému! Znavené údy i úzkostmi zmítaný duch odpočívají;
po spánku však & nočním odpočinku následuje nová únava,
nové starosti apéče, nová bolest. V hrobě však dochází zbožný
křesťan věčného pokoje; proto nazývali první křesťané hroby
místem pokoje a odpočívání, proto psávali na kameny nebo
(lesky náhrobní ke jménu zemřelého slova: »zde v pokoji od
počívá !: rl“ěloodpočívá v hrobě až do vzkříšení, by pak s duší
spojeno, na věky odpočívalo v království Božím. I semeno
musí dříve v zemi odpočinouti a shníti, ale tajná životní síla,
která v něm skryta jest, probouzí je z hniloby a vynáší na
světlo, aby vydalo užitek. Tak i símě těla lidského vkládá se
do země a zetlí, ale i ono chová v sobě zárodek vzkříšení a
všemohoucnost Páně povolá je k životu věčnému. Proto se
nazývá hřbitov křesťanský svatým polem. V oku katolického
křesťana jest tedy hrob jako brázdou, v níž tělo jeho odpočívá
jako simě obilní. A jako nezapomíná Bůh semene obilního,
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nezapomene i těl našich a jednou je vzbudí k novému životu.
Nébuile-li símě zaseto do země, nevzejilo k novému životu;
proto jestihrob \' očích katolického křesťana branou k novému
věčně blaženému životu. 'I“ou projití jest každému, af chce či
ne; ale zbožný křesťan sr této temné brány nebojí, poněvadž
jej uvádí k světlu nebeské jasnosti. Proto se staví na hroI)
katolických křesl'anů kříž jako nápis nějaký na bránu, jenž tu
volá: »já jsem cesta, vchod do věčného života.:

Nuže, milý nemocný, budeš se ještě hrobu lekati? To, co
tělesnému zraku tvému činí smrt tolik hroznou — hrob a hni
loba—stihne jen schránku, jen tělo tvé, ne však duši; aostatně
itělo jen na krátký čas. 'l'ělodo hrobu uložené dostaneš jednou
zase zpět a to daleko krásnější. At" si v hrobě zetli — ty tím
ničeho neztratíš, naopak mnoho získáš. V pravdě, velikým jest
bludem, když by se někdo domníval, že jest člověk smrtí zcela
zničen, neboť duše jeho žije dál a tělo jednou vstane; proto
\'olá sv. Řehoř: »Išristus vstal z mrtvých a ku z mrtvých vstání
musí přivésti i nás. Vždyť slíbil, že jako on i my z mrtvých
vstancme. Spasitel náš tedy umřel, abychom se my umřít ne
museli háti. Na sobě sám ukázal z mrtvých \'stání, abychom
i my je v plně důvěře očekávali.: A sv. (šhrysostom píše:
»Mrtvýc, namítáš >zetlí a rozpadne sev prach a p0pel. (Io tim
chceš dokázati, můj milý? Nic jiného, myslím, než že se máme
proto ze smrti těšiti. (Jhce-li kdo obnoviti vetchý dům, káže
především obyvatelům z něho vyjíti, sboří jej a postaví pak
místo něho lepší. 'l'i, kdož dům opustili musili, nic se nad tím
nermoutí, ba naopak se radují; nedbají zříceniny domu, kterou
před sebou vidí, ale myslí už na novou stavbu, již dosud
nevidí. 'l'ak chce učiniti Bůh i s námi: v nivec obrací tělo naše

a káže duši vyjíti j'akoz nějakého příbytku, aby jej pak znova
a krásněji vystavěl a duši u veliké slávě do něho uvedl. Proto se
nedívejme na nynější svoje zničení, nýbrž na slavné obnovení
v budoucnostic »Vinná ratolest—<,praví sv. Cyrill .lerusalemský,
»ivětve jiných stromů, byvše odříznutyapřesazeny opět oživnou
a vydávají ovoce; a člověk, k vůli němuž zde toto všecko jest,
neměl by Opět povstati z hrobu země?<

Milý nemocný, ty díš: »Nejistota onoho života, z něhož
se nikdo ještě nevrátil, plní mne nepokojem.: Slyš, můj milý;
jen nevědomí činí tuto námitku; nebot věz, že se mnozímrtví
vrátili. Vypravujet písmo. sv. 0 Judovi Machabejském, že mluvil
s Jeremiášem prorokem, jenž po 300 let už odpočíval, a s nej—
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vyšším knězem (')niášem, jenž taktéž dávno před ním umřel.
A neslyšeli apoštolé Petr, Jakub a Jan proroka Eliáše a skoro
1500 let před nimi zemřelého Mojžíše mluviti s: Ježíšem na
hoře Tábor? (Iož nevstali z mrtvých: mládenec Najmsky', dcera
.lairova a Lazar? Neobjevilo se celé množství zemřelých v .le—
rusalemě při smrti Páně? Když však tak mnozí z onoho světa
zpět přišli, kterak jest možno tvrditi, že se ještě nikdo od
tamtud nevrátil a že po smrti není nic ? Neodporuje-liž takováto
řeč všemohoucnosti, dobrotívosti a moudrošti Boží? Kterak
pravdivými jsou tedy slova Pána Ježíše: »Kdo věří ve mne,
byt i umřel, živ bude.a (Jan ll, %.) Proč tedy ta bázeň před
hrobem? Vždyť to tělo v něm odpočine jen kratičky čas a
spojí se obrozené a oslavené na věky s duší. 'l'ýž Ježíš, jenž
druhdy Lazara z hrobu přivolal, vzkřísí jednou i tebe. Přečti
si vypravování () vzkříšení Lazara; potěšíš a upokojíš sc.

Příklad.

V Bethanii měl Pán Ježíš přítele, jejž mnoho miloval, La
zara, jenž nebezpečně onemocněl. Sestry jeho, Marie a Marta,
zpravily o tom Ježíše a prosily, aby přišel a bratra jejich za
chránil. Když však Ježíš přišel, byl už Lazar mrtev a už čtvrtý
den ležel v hrobě. 'l'ehdy už ani Pána Ježíše nikdo nečekal.
Vše bylo pohříženo v hluboky' smutek. Marta byla první, jež se
o příchodu Páně doslechla, nemeškala a vyšla spěšně za mě
stečko Pánu Ježíši vstříc. »Ú Pane,: zvolala plačíc, »kdybys
byl o několik dní dříve přišel, neležel by nyní bratr můj
v hrobě. Než .já vím, že ti Bůh ničeho neodepře, oč ho prosíš.c
»Dobře tak,.: pravil Ježíš, »bratr tvůj vstane.: »Vím, Pane,:
odpověděla, »že až vzkříšeno bude všecko lidstvo, také i on
z mrtvých vstane. »Jakže,c řekl Ježíš, »nevíš-li, že jen pevné
důvěry potřebí je a že ho vlastní mocí vzkřísiti a život mu
dáti mohu? Kdo věří ve mne, bude živ i když umře. A kdo
ještě žije a ve mne věří, nikdy neumře. Věříš-li tomu ?: »Ano,
Pane,: odvětila, »věřím, že jsi Syn Boží a že jsi pro'nás na
svět pí'išel.a Pak opustila .ležíše, aby sestře své oznámila, že
tu jest. Sotva že Maria uslyšela zprávu tu, opustila své hosti,
aby pospíšila k Ježíš0vi, padla před ním na kolena a řekla
něžny'm hlasem: »Pane, tys nám tu chyběl; kdybys ty zde byl
by'val, bratr můj byl by živ;o a hojné slzy utlumily další její
slova. Zatím už také přišli i známí a přátelé její, aby zvěděli,
kam tak náhle odešla, S údivem uzřeli ji na kolenou před
Ježíšem. Všichni byli tímto pohledem hluboce dojati a samému
Ježíši usedalo srdce. »Ukažte mi místo, kam jste jej položili,c
řekl. A šli ku hrobu. Když jej Ježíš uviděl, nemohl se zdržeti
slz; pocítil při tomto pohledu, co vůbec každé něžné srdce cítí.
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Tu pravili někteří: »Hle, kterak ho miloval, když nemůže bo
lesti své ani Skrýtix A jiní řekli, že je podivno, proč svého
nemocného přítele na živu nezachoval, když tak mnohým zcela
neznámým pomohl. U hrobu pak rozkázal Ježíš odvaliti kámen.
Marta jej upozorňovala, že tělo již čtvrtý den leží v hrobě a
že tudíž již asi zapáchá. Ale .ležíš připomněl jí, co jí byl
krátce před tím řekl. Konečně otevřen hrob, v němž ležel
mrtvý; všecko napjatě čeká, co se stane. .ležíš se hlasntě po—
mpdlil. l'otom zvolal náhle: »l.azare, pojď ven!: Ihned povstal
mrtvý tak, jak tu ležel, zaobalen v pohřební plátna. .ležiš roz
kázal, aby ho rozvázali a nechali odejíti. Všecek lid žasl nad
velikým tím zázrakem. Velmi mnozí uvěřili, že jest Kristus
lložskou Osobou a že dlužno mu věřiti a jeho následovati.
Sestry vzkříšeného nenalezaly slov, jak by Panu děkovaly.
Radost jejich ze vzkříšeného bratra byla nyni daleko větší, než
kdyby ho byly neztratily; Lazar pak se radoval ze svého no
vého života tím více, poněvadž byl velmi mnohým krajanům
svým pohnutkou, aby uvěřili v Ježíše.

Vll. l'Ttěcha pro nemocného, jenž proto nerad umírá,
že ztratí časné statky.

».lak rad bych byl ještě déle živ, abych se mohl dále
ještě těšiti ze svého štěstí. Vede se mi tolik dobře, tak bohatě
byl jsem obdařen jměním. A nyní mam opustiti dům i role.
všechen statek svůj a s ním tak mnoho a tak příjemných ra
dostí! V pravdě, těžko mi jest umříti, pomyslim—li na svůj
majetek.<

Můj milý! Sv. Basil zvolal jednou pln svaté horlivosti na
člověka světu oddaného, aby jej pohnul k nebeským žádostem:
»Co hledíš tak udiveně na zlato? Proč žasneš v údivu nad
diamanty a jinými drahokamy? Věř, že zemi jsou a ničím než
zemí. Maš nyní pole, lesy, luka, zahrady, vinice, rybníky, háje.
A co budeš mít jednou? Ždibec země, dvě stopy široký a šest
dlouhý, to bude tvým obydlím a kamen pokrývkou tvého těla.
Koho kdy osvobodilo bohatství od smrti? Koho již vykoupily
peníze od nemoci? Jak dlouho ještě budou ti peníze osidlem
duše, pokrmem hříchu a udicí d'ábla?c

Neměl bys si, milý nemocný, i ty předložiti podobné
otázky? Neboť i tvůj nářek prozrazuje, že jsi se dosud z po
zemských věcí nevyzul. Věz, že to, co tě znepokojuje, jest jen
pokušením. Zbav se ho; nepřikladej srdce svého k věcem, jež
opustiti musíš. Učiň si odloučení se od všeho pozemského zá—
služným; opusť vše dobrovolně dříve, než ti to odejme smrt



511

násilně; odlož náklonnost a lásku k věcem těm. Vždyť ne
žijeme pro tento svět, abychom na věky přebývali na zemi.
.lsmet tu jen jako poutníci a cizinci, jak praví apoštol, a ne—
máme zde místa zůstávajíciho. Jsme jen uživateli časných
statků, které nám byly dány na čas, který se ukončí smrtí.
Chtěl bys ještě dlouho užívati těchto statkův a pozemských
radostí? Bláhový, což nevíš, že je štěstí tohoto světa pouhým
stínem? Dává-li pravý pokoj? Či nenásleduje za světskými
požitky často ošklivost nad nimi? Jak často bývají smyslné
radosti ztrpčovány různými strastmií Uvaž přec výrok Ducha
sv., jenž tento život nazývá životem plným běd. A přijdou-li
na tě nemoci nebo jiné jakékoli zlo, neposkytnou ti časně
statky v utrpení tvém útěchy nižádné. Co námahy a kolik ne
bezpečí, co nepokoje a starosti tě stály, když jsi je sháněl
i když jsi je měl. Nejsmutnějším pak při tom jest, že bývají
úskalím, na němž hynou mnozí. Jak často zapomíná tu člověk
na Boha, jenž jej stvořil, a místo co by měl svým jměním
chuděmu spolubližnimu pomáhati, dává se jím svésti k pýše &
k hanebným nespravedlnostem, které mu ovšem smrt jeho ne
oslazuji, ale strašnou a děsnou činí. Právem volá tudiž sv.
Řehoř Nazianský: »lůvěřujme v milosrdenství Boží a neobá—
vejme se zkázy těla, jehož přirozenost už sama sebou křehkost
jeho přináší. Krása, dovednost, bohatství, důstojenství — což
jsou ne-li marnost? Není-liž nejzářivější štěstí dýmem, jenž
mizí jediným okamžením? Ale kdo Boha má, zdali nemá
všecko ?

Jsi-li, můj milý, připraven, kterak by ti mělo býti obtížným
umírání? Hleď, smrtí neutrpíš ztráty nižádně, ale dosáhneš
daleko větších statků, než jsou ty, jež jsi dosud měl. Nedo—
konalé a mnohými slzami skrápěně štěstí vyměníš za nezmě—
nitelně radosti. Proto praví dobře sv. Augustin: »V nebeské
blaženosti má člověk vše, co miluje; a co v ní není, po tom
netouží. Vše tu jest dobré a nejvyšší Bůh jest i nejvyšším
bohatstvím, jež oblzižuje srdce bez přestání. Lidé, kteří nevěří
v lepší život, žijí v radostech a umírají v mukách; avšak
člověk, věřící v blaženost věčnou, žije v bolestech a umírá
v radosti.:

Zajisté, milý nemocný křestane, v nebesích nám Bůh
připravil poklad, jenž nemůže býti ztracen. »Ani oko nevidělo,
ani ucho neslyšelo, ani na srdce lidské kdy vstoupilo, co Bůh
připravil těm, kteří jej milují-, praví apoštol. I'rnč nevzpo
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mínáš na tyto věčné radosti? Kdybys tak činil, srdce tvé jistě
by se nermoutilo, ale těšil bys se, že již brzy i ty budeš po—
žívati stat-ků věčných.

Pamatuj tedy, křestane, více na svoji duši, na svoji spásu,
než na svoje statky. Pořídil-lis si poslední vůli, nestaroj se už
o věci pozemské, ale zabývej se \'ýltčnč jen věčnosti. Roz
jímej často o Božském Spasiteli svém na kříži. Chudy' Opouštěl
tento svět. Následuj ho; nenes za ním nic, než kříž. Měl-li jsi
požehnání na statcích pozemských, užij jich nyní ke skutkům
milosrdenství. Blaze ti, učiníš-li tak; budeš se pak moci na
smrt těšiti; nebot“smrt ti pak jen otevře veliké, věčné poklady.
Kdo v hojnosti rozsíval, v hojnosti i žíti bude. Věř, toto tě
v tvé posledni hodině velice potěší.

Příklad.
Roku 1065. onemocněl vítězný a pozemskými statky

obdařeny španělský král Ferdinand. Tuše svoji smrt, počal se
v pokoře připravovati. Vědomí, že vše ve světě marným jest
a v prach a popel obráceno bude, protkalo duši jeho. Ozdoben
odznaky- své moci královské, dal se donésti do chrámu sv.
lsidora, jejž vystavěl a vyzdobil; a kleče před oltářem takto
se hlasitě modlil: »tvoje, ó Pane, jest moc, tvoje všelikó krá
lovství! Ty's králem králů, tvé moci jsou poddání všickni.
Království, které jsem z tvé milosti obdržel, tobě zase vracím;
kéž bys uvedl jen duši mou do pokoje věčnéhoh Po těchto
slovech odložil plášt, žezlo i korunu, vyzpovídal se a biskup
mu udělil rozhřešení. Žil pak ještě dva dni oblečen v roucho
kající, maje hlavu popelem posypanou a horlivě se modle
v slzách lítosti.

Kéž bys i ty, těch několik dní, které ti snad ještě zbývají,
ztrávil jako tento král, abys se ode všech věcí pozemských
odtrhl a toliko věčnosti se obíral!

Vlll. Útěcha pro nemocné, kteří se teprve později obrátili.

»Já jsem se tak pozdě poznal a k llohu obrátil '—
a nyní jsem už smrti tak blízko; dříve pak jsem nedbal vy"
konati dostatečné pokání za svoje hříchy. Jak bych se neměl
bát umříti! Kéž bych ještě déle žíti mohl, ,abych svoje hříchy
dosti oplakal a za ně dostiučinil ! Kéž bych si ještě před smrtí
mohl nastřádati zásluh pro duši svoji! Kterak se obávám trestů
v očistcilc
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Mily' nemocný, ktery's učitel dávfi ti na tvoje nářky tuto
odpověď: »Hleď, tys v posledním čase zanechal hříchů svých
a nepravosti všelikých a nastoupil jsi cestu spravedlnosti, jsi
nyní dobré vůle — a bojíš se a dáváš se zármutkem svy'm
uchvacovati, jakoby pro tebe nebon naděje žádné ke spasení.
Vzpomeň, prosim, vzpomeň na milosrdného, předobrotivěho,
Spasitele Ježíše Krista, »jenž proto na svět přišel, aby hříšníky
spasil: (I. k 'l'im. I, tě.). Pro ně se stal člověkem, pro ně se
namáhal, pro ně trpěl hořké umučení, pro ně prolil svoji krev
a za ně umřel. Ničím nemůžeš ho tolik zneuctiti, ničím mu
tolik ukřivditi, než když pro množství hříchů svýcho jeho
lásce, o jeho milosrdenství a dobrotě pochybuješ. [ kdybys se
šedivělym byl starcem a konec tvého života již blizko byl,
když jsi o zlepšení svém pracovati počal, a kdybys už jen jediný
rok, jen jediný měsíc, ba jen jeden den měl byti živ, ještě
ani tu neměl bys příčiny byti na mysli sklesly'm a malomysl
nosti se oddávati. Naopak máš dosti příčin, abys se radoval,
vzpomínaje na nesmírnou laskavost svého Boha, jenž tě ještě
před smrtí tvou k sobě volal a dobrou vůli ti dal, jenž, jak
dí sv. Bernard, ani tak na to nehledí, co v člověku bylo, jako
na to, co člověk chce, aby v něm bylo, anebo co by dle přání
člověka v něm by'ti měloc.

Mily nemocny'! Chtěl bys dělo ještě žíti, abys mohl více
dobrého vykonati a ze hříchů svych více se káti. Ú jak mnozi
nemocní přislibovali, že vykonaji mnoho dobreho, když z ne—
moci vyváznou, ale jak brzo zapomněli, dosahnuvše zdraví, na
všecky své dobré úmysly. .len krátký čas uplynul — a byli
jako před tím. Není diVu, nebot' nebezpečí duchovní jsou vži
votě našem tak mnohá a tak rozmanitá. ()dkud však víš ty,
můj mily, že, budeš-li déle žiti, těmto nebezpečím šťastně
unikneš? Nyní jsi vmilostiBoži, neměl bys si tedy přáti, abys
nyní již umřel a tak nebezpečí ke hříchům více vydán nebyl?
Slyš, co o tom praví sv. Alfons Liguori: »Kdyby tě Bůh nyní
k jinému životu nevolal, víš, že bys nebyl horším, než dříve?
víš, zda—libys nebyl zavržen, upadnuv do nových hříchů? Ač
kdybychom se ničeho ztoho obávati nemusili, máme přece
smrt, když přijde, již proto klidně přijati, poněvadž nás pře
náší do stavu, v němž nelze už hřešiti. V tomto životě nežije
nikdo bez hříchů, aspoň ne bez hříchů všedníchv. Proto dí sv.
Bernard: »Pročtoužíme po dlouhém životě, když víme, že jak
koli prodlouženy budou dni našeho života, tak též rozmnoženy
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budou i hříchy naše ?: Nad to milujeme-li Boha vpravdě, máme
po něm loužiti, abychom naň patřili mohli tváří v tvář a jej
milovati v nebesích. Neboť neotevře-li nám smrt dvoře, nelze
nám do blažené. tě otčiny vejíti. Proto volal plamennou láskou
Boha milující sv. Augustin: »l'ane, dej nii uinříli, abych tebe
viděl !:

Mily' nemocný! Ač by to, co dosud pověděno, postačilo,
bys se upokojil, přece snad se v srdci tvém ozývají různé po
chybnosti, kteréž ti úzkost působí. Nuže, prohlédněme příčiny
této bázně a uvidíš, že je přehnaná. Co tě tedy tolik znepo
kojuje? Pravíš:

1. To, co mi působí nepokoj, jest ztraceny' čas. Moje
pokání jest snad už opozděné. Můj mily, slyš o tom vyroky
osvícených duší; potěšíš se jimi dojista velice.. >Znepokojuje-li
tě ztraceny', v marnostech a hříšíchztráveny' čas tvého uplynu
lého životac, píše duchovní kterys učitel, »potěšiž tebe a svatou,
silnou důvěrou mysl tvoji naplniž ono podobenství ve sv.
evangeliu, dle něhož i ti, kteří teprvé o jedenácté hodině od
hospodáře najati a na vinici posláni byli, t. j. ti, kteří teprvé
ve svém stáří, ve svých posledních dnech střízlivě, spravedlivě
a pobožně žíti počali, ač jen jedinou hodinu pracovali, přece
peníz věčné blaženosti obdrželi právě jako ti, kteří po celý
den pracovali, t. j. od dětství svého nebo jinošství Bohu slou
žilic. (Plat. 20, 6). Víš také ze sv. evangelia, že byl sluha
svému pánu dlužen deset tisíc hřiven, ohromnou tedy částku.
Ale když před ním padl a_ řekl. »Pane, měj se mnou strpení
a všecko zaplatím toběc, kterak milostivym prokázal se pán!
Ihned mu všecek dluh odpustil. Myslíš, že je nyní Bůh méně
dobry'm a milosrdny'm? Ú, zapud' již jednou všecky bázlivé
myšlenky ze své duše a slož všecku důvěru svoji v toho tolik
dobrého Otce nebeského! Pokání tudíž nepřichází nikdy pozdě.
Což nevešel lotr s kříže hned do ráje? |)ojista, kdo svy'ch
hříchů vroucně lituje a Boha srdečně miluje, tomu bude i mnoho
odpuštěno. Právem praví tedy sv. Augustin: »Pokání se necení
dle počtu let, ale dle zkroušenosti srdce:. »I kdyby někdo
celého pokání nevykonala, tak mluví sv. Chrysostom, »i toto
pokání krátké. a přerušené Bůh nezamítne. Jediný okamžik
shlazuje hříchy celého života:.

2. Než ty pravíš: »Bojím se, poněvadž nemám vlastních
zásluha. Poslyš, co ti odpovídá jeden duchovní učitel: »Nesouži
se přílišnou starostí oto, že máš málo zásluh; nebot jsi—li
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jednou svojí dobrou vůli a milostí lloží Spojen s Kristem, jsi
také jakožto živy' úd obcování svatých účastníkem zásluh jeho
& zásluh všech svět.cíiv i dosáhneš. skutečně. dědictví nebeskéhoc.

Můžeš tedy »oči-kávatí blahoslavené naděje a příští slávy veli—
kého lloha a Spasitele našeho Ježíše Krista, který dal sebe
samého za nás, aby nás vykoupil od všelikě nepravosti a očistil
Sobě lid vzácný, nasledovny dobrých skutkův. ("l'ít. 2, t3—I4.).
Nyní již tedy můžeš s radostí slyšeti slova: »Kristus vydán
jest. pro hříchy naše a vstal zmrtvy'ch pro ospravedlnění naše
(Řím. 4, 241). A slova: »V tomt jest láska: ne že bychom my
byli milovali lloha, ale že on prvé miloval nás a poslal Syna
svého vobět' za hříchy našea (|. Jan. 4, ID.). „\2 »Ježíš Kristus
miloval nás a očistil nás od hí'íchů naších v krvi svě-. (Zjev. l,5.).
llůvěruj tedy v neskonči'uie zásluhy Ježíše Krista & spoj své,
utrpení i smrt svou 5 utrpením a smrtí jeho a obětuj vše
nebeskému (ltci v duchu kajícnosti. Nebesky' (ltec shlédne
milostivě na skrovne pokání tve pro neskončené zadostučinění
Syna svého; jeho zásluhy stanou se tvy'mí zásluhami a tak ti
bude lze zaplatiti dluh, jehož bys v nedostatku vlastních zásluh
na věky zaplatiti nemohl. Čeho by se měl člověk pak ještě
obávati, když má Ježíše za svého zástupce?

Bud" tedy, můj mily', dobre mysli! Nedostatek vlastních
zásluh nahradí zásluhy Pána Ježíše. Ale přece, pravíš, bojím
se umříti; neboť kdo jest tak čisty', aby hned po smrti dosáhl
blaženěho patření na Boha! Přiznávám se otevřeně:

3. Strachuji se muk v očistci. Poslyš opět, mily křest'ane,
]"Otěšitelny vy'rok zbožného učitele duchovního: »Bojíš se
snad, že tě, až odtud odejdeš, stihnou tresty v očistci. I tuto
přílišnou bázeň odlož; nebot bude daleko lépe, odevzdáš—lise
zúplna Bohu a jemu přenecháš, at s tebou učiní, jak se mu
líbí. Tak jako miluješ jeho milosrdenství, miluj i jeho Spra
vedlnost. Otec náš jest nejvýš milostivý, a i když své dítky, jež“
se celym srdcem od hříchův odtrhly a k němu obrátily, buď
v tomto životě nebo v očistci trestá, činí tak vždy v otcovské.
lásce. Nepochybuj přece o jeho otcovské lásce. Snažíš-li se
Opravdově, abys se mu zalíbil a lituješ—li všeho, čím jsi ho
urazil, pak, až odtud půjdeš, nebude k tobě tvrdy'm, ale přijme
tě láskyplně. A i kdybys do očistce přijíti měl, i tam nebudeš
bez útěchy; nebot budeš jist svy'm spasením, svojí budoucí
blažeností ; ano raději ještě budeš tam než zde, kde jest tolik
příležitosti k urážkám Boha. O křesťane, jenž jsi dobré vůle,
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jenž si oškliviš všeliký hřích a jedině Bohu chceš žíti ajemu
sloužiti, odlož nemírnou bázeň svoji! Neboť všickni, kdož mají
lásku a srdcem svým k Bohu se obrátili, jsou, byt i na sobě
ještě cosi měli, z čeho by se očistiti musili, již blaženi, poně
vadž nemohou od Boha více odloučeni býti. Když pak jsou
očištěni, dosáhnou nebeské vlasti —- a tu plati slova: »Blaho
slavení mrtvi, kteří umírají v Pánu: (Zjev. 4, l3.).

Ostatně, milý nemocný, máš-li tak veliký strach z očistce,
věz, že se jeho můžeš zbaviti, a to těmito prostředky:

a) trpělivým snášením nemoci a lochotným přijetím smrti.
Kdo k vůli Bohu svě bolesti v trpělivosti nese a život svůj
jako obět' Bohu přináší, podává .tím důkaz, že Boha vroucně
miluje. A hle, Pán Ježiš sám praví, že tomu, kdo mnoho miluje,
mnoho se odpouští. Proto říkávala sv. Františka, která tak
mnohým nemocným a umírajícím přispěla, těm, kteří dělc ještě
žíti chtěli, aby více dosliučinili, že nemohou vykonati nic
lepšího, než když svoji nemoc a i smrt s odevzdanosti do vůle
Boží přijmou.

Nuže, následuj i ty, můj milý, slov této světice a ode
vzdej se zcela klidně do rukou Božích. Hleď, Bůh sám tě na
toto lůžko uvrhl a dopouští, abys byl mučen a trápen. Při
jímáš—li to trpělivě, obětuješ—lisvoje bolesti ve spojení s utrpením
a smrtí Pána Ježíše za pokání, podrobuješ-li se smrtí v úmyslu,
abys tím Bohu dostiučinil, bude to Bohu milě. Je to ovšem
pokání trpkě, ale je to splacení všech dluhů našich.

Odevzdej se tedy i ty, můj milý, do vůle Boží. Odevzdání
to jest vzácně před tváří Boží a tobě záslužné. Budeš tim Ve
své duši velice upokojen, jak toho důkaz spatřiti můžeš na
sv. Eufrasii. Když jí oznámili, že umře, velice se ulekla; ipro
sila Pána, abyjí ráčil život prodloužiti, aby tak lěpe za hříchy
svě káti se mohla. Ale když jí odpověděli, že jest takováto
řeč jen pokušením zlěho ducha, a že Pánu Bohu není nic pří—
jemnějším a jí užitečnějším, než když se odevzdá ochotně do
vůle Boží, tu se ztišila a bez bázně očekávala svou smrt.

b) Svatými odpustky. Církev jimi zahrnuje zvláště nemocné.
Odpustky nahrazují, co bys ty ještě vykonati měl, ale co ti
již možno není. [ kdybys tisíce let žil, přece bys nepodal spra—
vedlnosti Boží tak dokonale ho pokáníadostiučiněni, jakého by
od tebe Bůh právem mohl žádati. Církev však spěchá nemocným
a umírajícím dítkám svým ku pomoci a nahrazuje ze svého
pokladu milostí, totiž: ze zásluh Pána Ježíše, jeho nejsvětější
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Matky a všech svatých to. co dáti jsou povinny, ale nemohou.
Pro útěchu uvedu ti některé z takových odpustků. jimiž nám
lze dosáhnouti úplného odpuštění všech těch trestů, které by
nám jinak v očistci bylo trpěti. Sem náleží především tak zvané
odpustky umírajících; jest to odpuštění všech církevních trestův
a všech trestů, jež Bohu za své hříchy dluhujeme. To jest
největším dobrodiním, jež církev umírajícím dítkám svým pro
kazuje. 'l'yto odpustky se udílejí obyčejně těžce nemocným po
příjetí posledního pomazání.

Raduj se tedy, milý nemocný, získal-lis tyto odpustky, pak
ti nic nebrání, abys šel k Bohu. (Více o tom bylo v II. dílu).

Kterak snadný prostředek tu máme, abychom si uhasili
plameny očistcově! Užívej jich tedy pilně a buď pak klidným!
A budiž 1, že bys do očistce přijíti měl, nemáš přece příčiny
k malomyslnosti, nebot pak máš ještě pomoc v

o) Rodičce Boží, P. Marii. Slyš, co pravím: Maria pomáhá
služebníkům svým v očistci a vysvobozuje je odtud. Proto
volá sv. biskup Alfons Lig.: »Šťastni, třikrát šťastní jsou slu
žebníci této Matky milosrdenství, poněvadž jich ochrana její
neprovází jen v tomto životě, ale jde s nimi i za hrob do
očistce. A právě těm duším, které nejvíce pomoci potřebují,
ona dvojnásobně pomáhá svojí péči a dobrotouc.

liaduj se tedy, milý nemocný, i tobě Rodička Boží pomůže
i tebe vysvobodí, kdybys snad do očistce přijíti měl. Cti ji;
ona ti jistě ku pomoci přispěje! Mukám očistcovým můžeš
uniknouti:

d) Zkroušenou lítostí. lluchovníjeden učitel píše: »Ačkoli
jest život náš krátký, přece nemáme nedostatek prostředkův,
abychom oplakávali hříchy své. Plačme totiž vroucněji a bo
lestněji k vůli llohu; plačme z nenávisti k sobě a s tím větší
láskou k Bohu, s odevzdáním ilo trestu jeho, jejž nám dle vůle
svě uloží ; a i když této bolestné lítosti míti nebudeme, želme
toho, že jí nemáme, a prosme o ni Boha i obětujme mu aspoň
slzy, jež jednorozený jeho Syn k jeho cti vyléval.: Kterak
milou jest Bohu takováto lítost, ukáži ti na velké jedné hříšníci.

Příklad.
Kardinál Jakub de Vitriako a po něm Julius Mazarinus

vypravují o mladé kterěsi ženě, jež byla dříve velikou hříšnicí,
toto: Časně již nastoupila cestu nepravosti, činíc panenskou
svoji čest v hanebné lelíkomyslnosti prodajnou. Brzy potom
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dopustila se dvojí neslýchané vraždy; vlastní matku utratila
jedem a otce zabila jen proto, poněvadž od něho byla pro svůj
hříšný život. ztrestána. Po tomto krutéín zločinu vzala z domu,
co nejlepšího bylo, a vydala se do daleké cizí země, kdož se
oddala nejhorším Imuchnostem. Mezitím, co takovýto boha—
prázdny život. vedla, vešla z nenadání a patrně andělem stráž—
ným vedena, do kostela, kdež zrovna kázal horlivý kazatel a
vykládal o nekoneční'un milosrdenství lložím. llhohá hříšná
osoba |"ioslouchala; i slyší, kterak nelze mysliti žádného hříchu,
žádné byt i sebe ošklivější nepravosti, aby jí llůh ochotně a
rád neodpustil, když ho o to kajícím a zkroušeny'm srdcem
prosíme. Nikdo, pokud žije, nemusí zoulati, ježto má dosud
čas, aby dosáhl oslavení věčného atd. To ijí svitla naděje;
nmíníla si, že po kázání onoho kněze vyhledá a se ho zeptá,
je-lí vše, co o milosrdenství Božím na kazatelně mluvil, pravda.
»t)všem.a odpověděl kněz, »že jest vše pravda.-: »A to přijme
tedy llůh na milostí mne, která jsem největší hříšníci, jaká
vůbec na světě by'ti může?c »Zajisté,c odvětil kněz, »Bůh na
vás čeká každým okamžením.c »Ú běda, kterak jsem jen mohla
tohoto svého tolik dobrotivého lšoha tak strašlivě urážeti !: Při
tom si živě představovala mi103rdenství Boží a jasně poznávala,
že již proto llůh zasluhuje, aby nade všecko byl milován;
í zmocnila se ji při tom tak plamenna lítost a bolest, že se
nemohla zdržeti, aby nepropukla ve vroucí vzdechy a hojné
kající slzy; vyznala pak všecky spáchané hříchy opět a opět
opakujíc: » můj Bože, tys tolik dobrý a já tak nevděčná!
'l'ys tolik laskavy' a já proti tobě tolik opovážlivá! Ty jsi
ochoten dáti mi nebe a já jsem tisíckrát zasloužila, abych byla
pohřbena v propastech pekelny'ch.: Plačíc bila se v prsa a do—
konala zpověď, vzbuzujíc stále vroucně dokonalou lítost. Když
pak obdržela rozhřešení, nechtěla z chrámu odejíti a padla
konečně, lítostí a velikou bolestí přemožena mrtva k zemi.
Když pak se o této tak náhlé smrti dověděl zpovědník, po
žádal ihned své duchovní spolubratry, aby v modlitbách a při
mešní obětí duši její Bohu doporouěelí. A hle, když byli při
modlitbě shromáždění, slyšen byl hlas: »Není potřebí, abyste
se vy za ní modlili, ale ona bude se modlití za vás.: Tím dal
Bůh na srozuměnou, že jí nejen hříchy odpustil, ale i tresty
všecky. Vroucí lítost, jíž srdce její bylo naplněno, otevřela
jí nebe.

IX. Utěcha pro nemocného, jenž proto nerad umírá, že má
Opustiti své domácí, kteří pomoci jeho potřebují.

»Umřel bych rád, jen kdyby moje dětí a manželka má
zaopatřeny byly a mne už nepotřebovaly. Jejich budoucí, snad
smutny' osud velice znepokojuje mé srdce. Kéž bych mohl tak
dlouho bytí živ, až by byli všichni zaopatření !:
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Mily nemocný, nepřemýšlej přílišné o tom, co bude s tvy'mi
domácími po smrti. tve. Modli se, důvůřuj v Boha & odevzdej
osud jejich do rukou IlUlN'Skť'lN)(ltce. Neboť blaho jejich nezá—
visí na tvojí píli & něžné péči, ale na požehnání Božím. Tys
byl dosavad jen nástrojem, zástupcem, jehož k tomu Bůh po—
užíval a myslíš snad, že nebude moci Bůh tvy'm domácím že—
hnati bez tebe? Lépe učiníš tedy, když všelikč takovéto světské
starosti z mysli spustíšavy'hradnč jen svojí spásou zabyvati se
budeš. ',l'ot jest zajisté nyní pro tebe to nejpotřebnější. Všecko
má své meze. Že své domácí miluješ a o ně. jsi starostliv,
toho ti nikdo zazlívati nebude; ale byti při tom malomyslnym,
přílišně smutku se poddávati a snadi neom'ávněny nářek proti
Bohu vésti — to by nebylo dobře. Vždyť praví sám Kristus
Pán, že ho není hoden ten, jenž k vůli němu i dítky opnstiti
hotov není. Abys však nebyl přílišně malomyslným a abys se,
ochotně řízení Božímu odevzdal, vzpomeň častěji na tyto pravdy:

I. Bůh jest Otcem svy'ch dítek; nyní bude o ně pečovati
on sám. Ano, Bůh jest Otcem tvých milých a miluje je více
než ty, i může jim poskytovati daleko větší podpory, nežli ty.
Slyš o tom výrok duchovního učitele, jenž mluví k rodičům,
kteří k vůli svým dětem umříti se zdráhají: »Kdo jest vlastně
otcem vašich dětí? Kdo je více miluje, Bůh nebo vy? Kdo jest
mocnějším, aby je podporoval, Bůh anebo vy? Vy jste jejich
rodiče pouze dle těla a dle hříchu; ale Bůh jest jejich otcem
podle své dobrotivosti, neboť je stvořil jen z pouhé lásky. On
i Syna svého poslal na svět, aby jej spasil a poslal jej i pro
spásu vašich dětí; kterak by je mohl opustiti a jim odepříti
toho, čeho ku své spáse potřebuji? .lmění děti nezá_visí tak od
života rodičův a jich přičinlivosti, jako spíše od dobrotivosti
Boží a jeho řízení. »Dobrě i zlé, život i smrt, chudoba i bo
hatství pocházejí od Boha.

Zajisté, můj mily',Bůh bude se o ně starati. Pošle jim dobré
lidi, kteří se jich s něžnou péčí ujmou. Nepochybuj o tom, že
by tě Bůh jistě uzdravil, kdyby toho ke spáse tvych dětí třeba
bylo. Ale, když tvůj život k jejich spáse nutny není, proč se
zdráháš jíti k svému nebeskěmu Otci? Hleď, Bůh pečuje o ptactvo
v povětří, myslíš, že nechá bez pomoci tvoje děti, které každo
denně k němu »Otče náš: volají ? Pohleďte na ptactvo nebeskéa
tak i k tobě. mluví Pán Ježíš, »žeť neseje, ani žne, ani shro
mažd'uje do stodol a Otec váš nebesky' krmí je. Nejste-li vy
dražší nežli ono? Patřte na kvítí pOlDl . . . (ldívá-li však
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llůh tukto trávu polní, oč více bude pečovuti o vás (o vaše
domácí?c (Mat.6, 26-32). Důvěřujte tedy v prozřetelnost Boží:
on ten dobrý Otec na nebi postará se i o tvoje milé. »Se
stárnul jsem-, tak čteme v písmě sv., »a dosud jsem neviděl,
že by spravedlivý Opuštěn byl, anebo že by potomstvo jeho
prosilo ochléb. Bůh jest otcem vdov.: Přenech tedy ty, které
opouštíš, vedení Božímu. Modli se jen za ně, žehnej jim. To
jim bude užitečno a oni budou moci s útěchou v srdci volati:
otec a matka opustili nás, ale Hospodin ujal se nás! Mluv
tedyity, co mluvil na smrtelném loži sv. Vilibald. Jeden zjeho
učedníků pravil se slzami v očích k němu, umírajícímu: »Ne
opouštěj stáda svého, at se nestane kořistí vlků.: Svatý muž
odpověděl: »Ty mne zdržuješ, když chci jíti k llohu? Stádo
svě odporoučím tomu, jenž mi je svěřil a který je v milosr—
denství svém ochrániti dovede.:

2. Právě tvoje smrt bude tvým milým ke Spáse. Hle,
jako katolický křesťan věříš v obcování svatých, v obcování,
které mezi námi a našimi drahými nepřestává, byt bychom i
tělesně umřeli. Víš, že smrt odlučuje jenom těla; svazek lásky
však, jenž naše srdce k sobě víže, nelze ji zpřetrhati. 'l'ěš se
tedy upokojující myšlenkou: jsa tak blízko Boha, mohu více
a prospěšnějšich věcí pro své drahé vyprositi, než zde, kde jest
duch můj tělem zdržován, když se k Bohu pozvednouli chce.

Hleď, milý nemocný, tvá modlitba u trůnu BOŽÍhu pro
spěje tvým domácím daleko více, nežli všecka tvoje píleasta
rost, kterou bys na zemi o ně měl. Nad to jest, můj milý,
dětem jen k dobrému, umrou—lijim rodiče časně. Zkušenost
učí totiž, že mnozí,- kteří mezi svými dlouho pobyli, jen jim
uškodili; mnozi zase byli jim časnou smrtí odňati a hle právě
tato ztráta jim prOSpěla. l')osti často kazí rodiče přehnanou
něžností a špatnou výchovou děti, které by bez nich mnohem
lepšími a štastnějšími byly. Jak často stávají se děti, které
mají ve všem nadbytek pyšnými a neužitečnými lidmi, odda—
nými příliš zahálce a spoléhajícími se jen na pomoc rodičů ! Avšak
právě to, že děti rodiče ztrativší pomoci od lidí nevidi, učí je,
aby sami o své blaho dbaly, učí je píli, skromnosti, pořádku,
opatrnosti a moudrosti, činí je laskavými, pokornými, povol—
nými a nabádá je, aby se vroucněji k llohu přiklonily a své
pravé štěstí v ctnosti a zbožnosti hledaly. Odevzdej se tedy
vůli Boží! Kdož může. vyzpytovati cesty prozřetelnosti Boží?
Snad by nebylo ani tobě ani tvým drahým ku prospěchu, kdyby
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tě Bůh déle na živu nechal. Právě předčasná ztráta milé osoby
přivedla mnohé k svatosti života. Dobrá chot vévody Františka
Borgiáše byla na smrt nemocna. Vroucně modlil se František
u nohou Ukřižovaného ozdraví a život své manželky. 'l'u slyšel
mezi modlitbou hlas: »Chceš—li,aby žena tvoje déle ještě žila,
staniž se ti po vůli; avšak věz, že ti nebude k tvému užitku.:
Po těchto slovech přepadla ho veliká úzkost. Zdrcen .volal
s pláčem: »Pano, kterak jest možno, že mi činíš po vůli? Ne—
mám-liž já všecku svoji vůli dáti tobě? Od nynějška nesmí
býti nic vůlí mou, než coje tvou vůlí. K tvým nohám skládám
život své ženy, svých dítek i život svůj a vše, co mi náleží.
Učiň s tím, jak se ti líbí.c Následek jeho modlitby byl, žexBůh
kněžnu povolal u věku 35 let, a že zbylo po ní pět synův a tři
dcery. Vévoda však byl nyní svoboden a mohl vyplniti své
předsevzetí, aby se stal knězem, což i učinil a jako světec
zemřel. 'l'u vidíš, kterak ztráta manželky nebyla pozůstalému
ku škodě, ale přivedla jej ku pravému štěstí. Kdož ví, není-li
tak i s tvými milými! Každým způsobem však jest dobré, co
Bůh činí; proto se podrobuj jeho vůli!

3. Ty, jež nyní opouštíš, opět jednou uvidíš. Když uslyšel
sv. Ambrož, že upadli kněži 'l'esaloniětí po smrti svého milo—
vaného biskupa Acholika v nejhlubší zármutek a někteří z nich
i beznadějnosti se oddávali, napsal jim tato potěšující slova:
»Milovaný váš pastýř odešel sice 3 tohoto světa; avšak on není
mrtev, ale žije životem věčným: očím vašim sice zmizel, ale
jeho oči nejsou zavřeny; stále bude na vás hleděti a vás Bohu
odporouěeti. Věčně žije u Boha v nehynoucí slávě . .. Proto se
upokojte a vynaložte všecku píli svoji, abyste v šlépěje jeho
vstoupilia tak s ním téže slávy dosáhli. Rozpomeňle se, kterak
všeliký požitek toho světa pomíjející jest a jen blaženost
nebeská věčně trvá. 'l'am opět naleznete toho, jehož ztrátu
nyní tak bolestně oplakávátex Nuže, i ty uvidíš jednou svoje
milé. Smrt tvoje jest jen cestou do věčné blaženosti. 'l'voje děti
i manželka tvá i přátelé tvoji přijdou, budou-li zde Boha milo
vati za tebou. Zajisté, přijde jednou den, kdy se všichni v ne
besích shledáte a kolem trůnu Božího shromážděni věčně šťastni
budete!

4. Maria a sv. andělé budou tvých milých chrániti. Což
není Maria matkou křesťanů? ()na ne0pustí dojista dětí svých,
pro něž pod křížem tolik trpěla. A nedal-li Bůh každému člověku
anděla, aby ho na cestách tohoto života provázel a chránil?
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Touto myšlenkou těšil starý 'l'obiáš plačící matku při odchodu
syna: >Neplač; syn náš dojde zdráv a zdráv se vrátí a opět.jej
uvidíš. Neboť věřím, že ho doprovází dobrý anděl Boží a ten
že vše dobře spraví, co se při něm děje, tak že s radostí na
vrátí se k nám.: Po této řečiustala matka od pláče a upokojila
se. (Tob. 5, 26.)

Rovněž tak bude, milý nemocný, anděl Boží chrániti a
provázeti dítě tvé, až cestu do nebes šťastně ukončí. Poruč
tedy svoje milé do rukou P. Marie a sv. anděla strážce, neboť
u nich jsou nejlépe uschováni.

Příklad.

Žena řemeslníka, jenž promrhal jmění své i jmění otcovo,
byla zármutkem nad tím uvržena na lože. Souchotiny přivedly
ji na pokraj hrobu. Byla matkou pěti dítek a zakoušela s nimi
nejtrpčí bídy. Byla odkázána na dobré lidi, kteří ji podporovali
a hlad její tišili. Tato nezaviněná bída a lehkomyslný, bezbožný
život muže zlomily srdce zbožné ženy. Při tom všem nenaříkala,
snášela tiše a odevzdaně všecko utrpení a ani v tom nejmenším
nečinila svému muži výčitek. Všecku svoji důvěru složila v Je
žíše Krista a bolestnou jeho Matku. Ačkoli viděla neslýchanou
bídu svých pěti dítek, ktere musela opustiti, a ačkoli nemohla
doufati, že se jich lehkomyslný otec ujme, ježto byl sám na
holi žebrácké, přece nebyla malomyslnou. Důvěřovala v Boha,
že neopustí ubohých sirotkův a nedala své těžké utrpení dětem
nijak znáti. S velikou tichostí hleděla smrti vstříc a Bohu ode
vzdána, tak jako vždy byla, vypustila duši.

X. Útěcha pro nemocného, jenž se zdráhá umřítí, poněvadž
jest ještě mlád.

>Jsem tak mlád a budoucnost mi slibuje tolik krásného
a nyní v květu svého života mám umříti?c

Nepozbývej mysli, můj milý; mnozí již byli smrti blízci
a dosáhli opět zdraví. I tebe Bůh uzdraví, je-li ti to ke spasení.
Čekej tedy! Ale i kdyby Bůh byl určil povolati tě, neklesej
proto na mysli, ale podrob se řízení Božímu a dej mu svůj
mladý život v oběť. Tot jest Bohu velice milé a tobě velmi
prospěšné. Učiň to hned nyní a nereptej proti nevyzpytatelným
úmyslům Božím. Bůh nejlépe ví, co je k tvému dobrému; nechat
tedy s tebou naloží, jak se mu líbí. Abys však ještě více na—
hlédl, kterak s tebou Bůh dobře smýšlí, i když tě tak časně
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z tohoto života volá, uvažuj v srdci častěji tyto potěšitelné
pravdy:

l. Bůh dopouští tvou předčasnou smrt, aby ti pojistil
věčné Spasení. Bud'to jsi dosud nevineu anebo, jak za to mám,
jsi od nedávna kající hříšník. V obou případech jest s prospěchem,
býti se světa odvolán. Budiž, že jsi nevineu: řekni: nemohl by
nastati den, v němž bys těžce zhřešil a sebe na věky zahubil?
Nejsme-liž se všech stran obklíčeni léčkami a příležitostmi
k zlému? l-lled', Pán tě bere z prostředka hříchů, poněvadž tě
miluje. Vymaňuje tě z nebezpečí, jemuž jsi vydán; odnímá tě
světu, aby zloba nepřevrátila rozum tvůj a podvod, lesť nepod
vedla duši tvou. Třeba že dokonáváš časně život svůj, přcce
jsi naplnil léta mnohá. Bůh nehledí na to, jak dlouho, ale jak
spravedlivě kdo žil. Sv. Alois byl ve dvacátém čtvrtém a sv.
Stanislav Kostka v osmnáctém roce věku, když umřeli — a hle,
ctíme je jako světce. Tu vidíš, kterak Bůh právě miláčky své
časně si k sobě beře. Ano i Svého milého Syna, našeho Bož
ského Vykupitele povolal si brzy. Či nezemřel Kristus Pán
v nejlepším věku?

Zí'ekni se tedy i ty rád toho, co za tebe Vykupitel tvůj
předčasně obětoval. Bůh chce tě již nyní míti u sebe. On ti
vykazuje místo mezi nevinnými a ty bys otálel tam jíti? llled',
kdybys déle žil, snad bys se nestal slávy věčné účastným. Jako
doklad toho slyš toto: Sv. Jana Almužníka prosil jednou
bohaty' muž, aby se modlil k Bohu, by jeho jediný syn, jenž
byl nemocen, se uzdravil. 'l'éž podal světci peníze, aby je na
ten úmysl rozdal mezi chudé. Světec .lau učinil, oč bohatý otec
prosil — a syn umřel. [ zarmoutil se velice a domníval se, že
byla nadarmo i modlitba i almužna. Když pak sv. Jan viděl
zármutek jeho, prosil Boha o útěchu profi. Bůh vyslyšel prosbu
tu a seslal jedné noci muži tomu anděla, jenž mu pravil: »Mod
litba za syna tvého konaná byla vyslyšena, neboť syn tvůj žije
v nebesích a dobře mu jest. llylo na čase tehdy, aby již umřel;
nebot kdyby byl déle žil, byl by upadl v neřestný život a tak
by se byl stal oslavy věčné nehodným.: Blahoslavená Humi
liana, šlechtična ve Florencii, vidouc své zbOžně vychované syny
k smrti nemocné beze vší naděje na uzdravení, řikala: »Miluji
vás, moji synové, srdečně; ale přece to radějividím, když nyní
v nevinnosti umřete, než abyste po dlouhá léta na světě zůstali
u velikém nebezpečí ztratiti v hříších nevinnost.:
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Kéž bys i ty, milý nemocný, takto smýšlel! Pak by se ti
stala smrt jistě vítanou.

Ale ty snad nejsi již nevinným; snad máš na svědomí
leckterou prostopášnost mladého života; avšak tys nyní na svém '
smrtelném 'loži k Bohu se obrátil a jsi ve stavu milosti, proč
bys i tak neměl smrt vítati? .lsi smířen s Bohem; a kdybys
se uzdravil, upadl bys snad opět do svých starých hříchův a
tak bys zahynul. .lest ovšem teskno umírati v nejlepším věku,
ale daleko neštastnějšíni by bylo, kdybys ve hříších sešedivěl
a pak, jak se často děje, v zatvrzelosti umřel. Čím déle člověk
žije, tím déle hřeší; s léty hříchů jeho neubývá. Proto volá
sv. Ambrož: »Proč toužíme po delším životě, v němž břímě
našich hříchů tím více vzrůstá, čim déle trvá ?<< — Šalomoun
byl ve svém mládí zbožný, bohabojný jinoch; byl miláčkem
Božím. Kdyby byl ve svém mládí umřel, byl by i on, jako otec
jeho David, veliky'm světcem v nebesích. Ale dosáhnuv vyso—
kého stáří, upadl v neřest modloslužby. [ vidíš, kterak bývá
dlouhý věk mnohému člověku nebezpečným. A také vidíš, že když
Bůh dopouští, abys umřel nyní, jest to jen důkazem jeho lásky
k tobě. Budeš i na dále s řízením jeho ne spokojen-_)

2. Bůh na tebe dopouští předčasnou smrt, aby tebe uchránil
mnohých strasti, které tě čekají. Duchovní učitel jeden píše:
»Co jiného je dlouhý život, než dlouhé strádání? Jsmet jako
poutníci, putující po cestě plné nástrah, nepřátel, bolestí, klamův
a příležitostí ke hříchu. A toho ti je líto, že již brzy dojdeš
konce takového namahavélio a nebezpečného života ?: Bůh tě
chce ušetřiti mnohých utrpení a soužení, jež by tějistě v dalším
žití potkaly, a ty bys se proto rmoutil ? Ty ovšem myslíš na
dni dobré a radostné, ale což když místo nich přijdou dnově
smutní a zlí? Neslyšel-lis nikdy o lidech, kteří s počátku ve—
likým jměním vládli, ale na stará kolena o chléb prosili? Ne—
víš-li, že i majetek sám i jeho užívání s nepokoji mnohými a
nebezpečími bývá spojeno? A i kdybys viděl všecky svoje na—
děje splněny a všeho bys dosáhl, po čem jsi toužil, jednou
přece přijde hodina, kde to vše musíš Opustit. Budeš se potom
se světem loučiti snadněji? Budeš umírati pokojněji, když bude
u tvého lůžka státi plačící tvoje žena s dětmi a když bude
jejich nářek svirati srdce tvé? Chval tedy Boha svého, že ti dal
okusiti jen několik krůpějí z kalicha, jejž tak mnozi vypiti musí
až na dno; chval jej, že tě z tohoto údolí slz volá tak brzy! —
Ano, veleb jej, nebot
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3. Bůh tě nechává předčasně umříti, poněvadž tě chce již
nyní povolati do království svého. Denně se modlíš: »Přijd' krá—
lovství tvéc a nyní, když Bůh chce prosbu tvou Splniti, chceš
býti smuten? Poslyš, co ti povím: ()tec jeden viděl v koutě
zahrady vyrůstati lilii. I řekl: »Této květině musím vykázati
lepší místo, aby krásněji kvetla.: Vykopal ji a pí-esadil na lepší
květinový záhon. Květina stala se tu ozdobou zahrady, měla
nejkrásnější květy a všichni měli z ní velikou radost. Po roce
umřela otci dcera. Matka pro ni plakala, ale otec pravil: ».lako
jsem já přesadil lilii do lepší země, tak učinil Bůh s touto naší
dcerou. Proto neplaě, milá matko, ale spíše se raduj! Dcera
naše, která se svojí nevinností podobala krásně lilii,kvete nyní,
byvši z této země přesazena, v nebesích. Rukou Boží byla
přesazena do země lepší.:

l tebe, milý jinochu, (nemocná dívko), chce nebeský za—
hradník přesaditi na lepší záhonek zahradní; budeš se nad tím
horšiti? Bezpečně může se říci o člověku, jenž umírá v mla
dosti své: »Líbě se Bohu, učiněn jest jeho milým a živ jsa
mezi hříšníky, přenesen jest. Vytržen jest, aby zlost nezměnila
rozum jeho, neb aby lest nepodvedla duše jeho. Líbilať se Bohu
duše jeho; protož pospíšil, vyvésti jej z prostředku nepravosti.:
(Moudr. 4.) Uvážíš-li dobře slova tato, nemůžeš jinak souditi,
než že tě Bůh, poněvadž tě v mládí tvém k sobě volá, velice
miluje. Není—ližto pro tebe velice potěšitelno? Raduj se tedy,
když tě Bůh nyní se světa volá; nebot praví sv. .lan výslovně,
že stojí v nebi panické duše kolem trůnu Božího a zpívají
chvalozpěv, jehož nikdo zpívati nemůže. Raduj se tedy a ode—
vzdej se Božské vůli!

Příklad.

Blahoslavenýjinoch .lan Berchmanns, Nizozemčan, vstoupil
pohnut krásným příkladem sv. Aloisia u věku 17 let do řádu
Tovaryšstva Ježíšova, kdež žil život anděla. Krátce před smrtí
řekl jeden z mladších spoluhratří: ».lste ještě mlád a budete,
jak se zdá, ještě dlouho živ: ale kdyby vás tak llůh nechal
brzy umříti, co byste tomu říkal'Rc »Rckl bycha. odpověděl,
»Pán jest ke mně velice dobrotivým, když mi ukracuje čas
mého vyhnanství, aby mne přiblížil k mé vlasti.: »Ale tak mlád
& muset umříti .. .!c pravil bratr. »Co na tom záleží, umře—li
kdo mlád anebo stáru, odvětil Berchmanns, »jen'když tím koná
vůli Boží. Nemělo by se to nazvati velikým štěstím, když od
cházejíce se světa, kde jsme stále vydáni nebezpečí, že roz—
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hněváme Boha, jejž milujeme, aodejíti do nebe, kde jsme jisti,
že se Bohu nikdy neznelíbíme?» »Tot jest vyborná a zároveň
útěchyplně, co tak pravíte o výhodách smrti v mládí; ale, aby
kdo dobře umříti mohl, musel dříve dobře žíti, a kdož to může
osobě říci?< »Nikdoc, dí Berchmanns, »avšak my se své strany
musíme chutě pracovati a všeho od dobrotivého Boha očekávati,
jenž nám milostí svou pomáhá. Já aspoň skládám svoji důvěru
v tuto pomoc, abych dobře žil, a v milosrdenství Boží, abych
dobře umřel.: »A kdybyste už nyní měl umříti, byl byste na
tu dalekou cestu připraven ?: rZajistě,c odpovídal Berclimanns,
»kdyby tak ovšem Bůh usoudil a kdyby v tomto okamžiku,
kdy s vámi mluvím, požadoval duši mou, odevzdal bych ji
srdečně rád do jeho rukou.: Netrvalo dlouho po tomto rozho
voru a jinoch smrtelně onemocněl. Když pak jeden z řádových
bratří, vida jej den ze dne slabšího, mu netajil, že se blíží konec
jeho, padl mu zbožný mladík kolem krku a řekl: »O té. dobré
a radostně zprávy, kterou mi přinášite! Toťjest nejsladší i nej—
radostnější v celém mém životě!: A když jiny' bratr navrhoval,
že mu cosi bude předčítat, pravil: »Budiž; ale zvláště rád bych
poslouchalo smrti blaženého Aloisia.: Když později ošetřovatel
zkoumal tepnu jeho a řekl: »umřeme, mily' bratře, umřemec,
chopil se nemocny' kříže, ovinul jej růžencem, přibral siřeholní
knížku a zvolal: »To jest to nejmilejší, co na světě mám -—
s tím chci rád umříti.: Brzy potom vypustil s nejsvětějšími

"jmény Ježíše a Marie duši, maje věku teprvě 22 let a několik
měsícův.

©
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Dvanáct rozmluv Krista Pána

s nemocným křesťanem o potřebných ctnostech,
jakož i povzbuzeni k ctnostem těm.

Poučení přípravné.
Sv. Ambrož nazývá nemoc dílnou ctností; jiní duchovní

učitelé jmenují nemoc kazatelnou, školou, kde nemocný jako
učelivý žák učí se trpělivosti, lásce, odevzdanosti do vůle Boží.
Učitelem v této dílně, v této škole utrpení jest Ježíš Kristus,
kteréhož prorok lsaiáš pro mnohá utrpení, která vytrpěl, právem
nazývá mužem bolesti. (53, 3.) K tomuto muži bolesti musí
všecky dítky bolesti, proto také tý, milý nemocný, choditi
do školy.

.liž sv. Pavel k tomu výbízí ve svém listu k Židům. Aby
poučil věřící v jejich soužení, aby jim sílý dodal a je potěšil,
poukazuje na vznešený příklad Ježíše Krista. »Chcete-li,c praví
světec náš, »trpělívost ve svých strastech zachovati, pozorujte
trpělivost oněch spravedlivých, kteří vás předešli; upřete zraky
svě na Ježíše, jenž jest počínatelem i dokonatelem víry vaší,
jenž pouze. utrpením a křížem slávy došel. Považte, že této
pravdě nas učil slovy a že ji příkladem nejdokonalejší trpěli—
vosti potvrdil. Mějte proto stále utrpení Ježíšovo před očima,
abý pohled na ně ve vaší nouzi vás sílil a ve vaší sklíčenosti
vám klesnouti nedal.: ,
' Proto má každý nemocný často bráti obraz Ukřižovaného

do rukou svých, má tělesné i duchovní oko naň upříti a živou
vírou si představiti, jakoby sám .ležíš s ním mluvil. Má volati
se zbožným Samuelem: »Mluv,Pane, nebo služebník tvůj slyší!
Pak jest potřebí, aby slovům Ukřižovaněho pozorně naslouchal
a Spasiteli srdcem pokorným odpovídal.

Proto nalezreš ku svému prospěchu v tomto díle dva—
nácte rozmluv, kn každé:pakírozmluvěfpřipojeno jest užitečná.
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poučeni, býs slova Spasitelova tím horlivěji poslouchal. Mohl
býs snad rozmluvu Krista s nemocným čísti dopoledne, po
učení pak s ní Spojené odpoledne; nebo kdybys sám čísti ne
mohl, mohl by ti někdo předčítati. Třeba však čísti pomalu.
Čti častěji zvláště onu rozmluvu a ono poučení, která ti jsou
potřebnější a stavu tvému přiměřenější. .listě i ty jako mnozí
jiní nemocní v rozmluvách těchto velikou útěchu nalezneš.

Nemám pak jiné žádosti, milý křesťane, než abýs kříž
svůj do rukou vzal a v rukou jej- držel, tu onu rozmluvu po—
zorně četl a živě si představil, jakobý Ježíš Kristus sám u kříže
k tobě mluvil. Tak roznítí srdce tvé. svatá láska, tak nabudeš
potěchý a čisté radosti.

Rozmluva prvá.
0 lítosti & želu.

Kristus Pán mluvi.

Nemocný křesťane! Já sám, tvůj Bůh a Pán, přicházím
nyní k tobě, abých tě ve tvé nemoci potěšil; poslouchej mne
tedý trpělivě. Tý neznáš snad příčiny, proč ležíš zde na svém
lůžku. Já ti ji zjevim. Pohled na mé tělo na kříži visící a zcela
zraněné; spočítej ráný mé, můžeš—li.Týs, ó hříšný člověče, týs
mne hříchý svými tak bolestně na kříž přibil. Rozpomeň se
na množství hříchů svých, kteréž jsi od své mladosti až po
tuto dobu dobrovolně spáchal; převyšujít zajisté počet mých
otevřených ran. Dosti dlouho a trpělivě jsem čekal a přece,
ačkoliv jsi toho dávno zasluhoval, jsem tě nepotrestal. Nediv
se tedy, že jsem tě nyní za trest navštívil nemocí. Ncstěžuj si,
že přísně soudím; vždýt hříchové tvoji již dávno a trestu
mnohem většího byli by zasloužili, já však z velikého milo
srdenství ušetřil jsem tebe až do hodiný této. Můžeš-li mně
viniti z veliké přísnosti, kdýž nýní místo trestu věčného trest
časný ti ukládám, když tě nýní kladu na lůžko, místo abých
tě do pekla zavrhl? Považ, kde je lépe ležeti, zde na loži či
v pekla věčném plameni?

Uznej aspoň nýní, že hřlchý tvé jsou příčinou tvé ne
moci. Lituj tedý, člověče hříšný, lituj provinění svého z celého
srdce! Viz, jsem zde, abých tě rozpjatýma na kříži rukama
laskavě objal; má hlava jest nakloněna, aby ti zase dala po
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líbení pokoje; mě srdce jest otevřeno, aby tě v sobě ukrylo.
Jsem ochoten zase milostivě na tebe shlédnouti, nemoci tě
zbaviti, bolesti zmírniti, trest odstraniti, jestliže jen také ty
příčinu tohoto trestu, hříchy totiž, ze srdce svého odstraníš.

Odpověz mí tedy, hříšný člověče! Želíš toho, že jsi mne
tak často urazil? Lituješ toho, že jsi tak často hříchy svými
mé rány opět obnovil? Bolí tě to, že jsi byl ke mně za mou
prolitou krev, za mě rány, za mě hořké utrpení a smrt dosud
tak nevděčným? Odpověz mi, hříšný, nemocný člověče! Lituješ
toho z celého srdce?

Nemocný odpovídá.

0, trpící Ježíši! Jak jsem mohl býti tak zaslepen, že jsem
bídného svého stavu, dokud jsem byl zdráv, nepoznal? Tisícerě
díky, ó, láskyplný Ježíši, tisíceré díky za tvě laskavé poučení,
tisíceré díky, že jsi mi touto nemocí a milostným slovem svým
otevřel oko ducha mého. Nyní poznávám teprve příčinu ne
moci své, ohavnost totiž a množství hříchův svých. Nyní ranil
jsi srdce mé, nyní dojal jsi mou hříšnou duši.

O, Ježíši můj, já hříšný člověk nemohu se ani osměliti,
očima svýma na tebe popatřiti, nejsem toho hoden; nebot
velicí a četní jsou hříchové moji! Hluboké zahanbení a bolest
nesmírná pronikají útroby mě! Se zrakem sklopeným, se
srdcem zraněným stojím tu před tebou upřímně a bolestně
oplakávaje přestupky své. Ú, jak jest mi toho líto, že jsem
ti, když jsem zdráv byl, tak málo sloužil! Jak želím toho, že
jsem se ti tak nevěrným osvědčil! Ze srdce toho lituji, že jsem
tvé bolestné rány tak často svými zločiny obnovoval. Kéž bych
mohl všecky hříchy od své mladosti odčiníti! Ale bohužel, toho
učiniti není mi možná; proto ošklivím si a zavrhují nyní
všecky urážky, kterými jsem tě, ó veliký Bože, zarmoutil;
ošklivím si a zavrhuji všecky hříšné číny, jimiž jsem tvá svatá
přikázání přestoupil. Zavrhuji a zatracuji všecky své hříchy,
jimiž jsem tě, velký Bože, od své mladosti urážel. Jen z lásky
k tobě lituji těchto svých hříchův. Byť i nebylo nebe, kde
bych za svou lítost od tebe odměnu obdržel; byt' bych i pekla
neinusil se báti, jímž jako přísný soudce za hříchy mě bys
mě mohl potrestati: přece bych svá provinění oplakával, a to
proto, poněvadž tě, ó Ježíši dobrotivý, miluji. Ú Ježíši můj!
Jenom z lásky k tobě lituji srdečně všech svých provinění.
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Již nikdy, ó Ježíši můj, již nikdy nechci hříchu dobrovolně se
dopustiti. Dáš-li mi opět zdraví, čehož však nikterak neza—
sloužím, budu ti lépe sloužiti, více tebe milovali, zvláště pak
si umiňuji, že nikdy žádným těžkým hříchem tebe neurazíín.
('), Spasiteli, víš-li však, že povstana z'této nemoci, jen jediným
těžkým hříchem tě urazím, prosím tě nyní pro tvé svaté rány,
pro tvou svatou prolitou krev, dej, ať v této nemoci v tuto
hodinu, v tento okamžik raději umru, jen abych tě neurazil;
volím raději smrtí nejbolestnější umříti, než hříchem těžkým
tě ještě uraziti.

Přijmi tedy milostivě tuto mou opravdovou lítost, Ježíši
laskavý, a odpust mně dobrotivě všecky mé spáchané hříchy!

Napomenuti k častějšímu vzbuzováni dokonalé lítosti.

Trpící křesťane! Poslyš několik slov potěšných, která srdce
__tvédojista radostí velikou naplní. Nyní právě přednesl jsi Spa—
siteli svému ka'fící prosbu. O věř, Ježíš uslyšel vzdechy tvého
zkroušeného srdce; viděl tvé slzy lítosti. Bůh buď za to veleben
a pochválen; ont pohnul srdcem tvým. Jako kdysi Mojžíš udeřil
holí do skály a vytryskla ihned voda, kteráž žízeň synův Israel
ských uhasila, tak udeřil i Bůh v této nemoci všemohoucí mi
lostí svou v tvrdé srdce tvé a vypry'štily se slzy lítosti, které, jak
praví Kazatel, »s líce vstupují až do nebe: (Sir. 35, 19.), které,
jak dí sv, Řehoř Naziansky' »ničí všecky hříchy..

(_)mily' nemocný! Uvažuj často tuto pravdu! Jele plna
útěchy. Vzbuzuj často, ano denně dokonalou lílost; nebo častí-jší
vzbuzování lítosti jest nemocnému spasitelno a nanejvýš útěchy
plno. Abys se otom přesvědčil, třeba ti na paměli'míli, co
působí dokonalá lítost? Působí v nebi odpuštění hříchův asmi—
řuje hříšníka s Bohem, třebas ještě svátosti pokání nepřijal;
musí však je provázeti upřímné přání a pevný úmysl sváíosl
pokání co nejdříve přijati. Církevní sněm tridentský učí: »Ač
koliv často se stává, že lítost spojená s láskou jest dokonalá
a hříšníka před přijetím svátosti (pokání) usmiřuje, nelze přece
pouhé lítosti bez touhy po svátosti toho přičítatic.

Že nám Bůh udílí odpuštění hříchů, když jich srdečně
litujeme, potvrzuje prorok starozákonní, který dí: »Srdcem
zkroušeným a poníženy'm, oBože, nepohrdnešc. (Ž. 50, IE)). Jak
vzácná jest lítost taková, ukázal nám Pán Ježíš na sv. Petru,
na Magdaleně, na lotru na kříži, jímž tak rychle veliká pro—
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vinění odpustil. A ve své řeči o blahoslavenstvích praví Syn
Boží: »Blahoslavení lkající, nebot oni potěšeni budou:. (Mat. í), il.)
Chtěl tím říci: šťastni jsou ti, kteří Iituj_i hříchů svých, kteří
lkají nad hříchy svými; nebo tím dosahují h-říchův odpuštění
a právě proto i zalíbení Božího, kteréž srdcíin jejich velikou
útěchu zjednává.

Přemýšleje o této utěšitelné pravdě, že totiž pravou lítostí
ihned odpuštění hříchů dojíti můžeme, volá sv. .lan Zlatoústý:
»Ú slzy, vy nejste slzami, nýbrž vzácnými perlami, děmanty
a drahokamy; perlu pozemskou lze oceniti, ale slza lítosti
jest neocenitelna, poněvadž si za ni samo nebo mohu koupitia.

'l'rpící, zarmoucená duše! 'l'ys pro své mnohé a veliké“
hříchy velmi polekána; veliký nepokoj naplňuje srdce tvé, po
myslíš-Ii na onu knihu, v níž všecky tvé hříchy jsou zazna—
menány a kteráž při soudu jednou před zrakoma se ti objeví:
ale vzmuž se, ještě můžeš všecky'své dluhy v nízapsané smazati!

„Milý nemocný! Užívej tedy také ty tohoto snadného
prostředku a očistuj často duši svou touto spásonosnou vodou,
kteráž dle slov sv. Augustina omy'vá všecky hříchy. Není právě
při tom potřebí, aby tvé tělesné oko, jako u sv. Petra a Magda
leny, bohaté ronilo slzy, neboť.to není vždy ve tvé moci, nýbrž
postačí, když pláče tvé srdce. To jest onen pláč, ono kvílení,
o němž mluvil prorok .loel (2, |3.), * vniterný pláč, kvílení
a nářek duše, že Boha urazila, Boha, jejžnynízase nade všecko
miluje, pláč spojený s ošklivostí a odporem proti všem hří—
chům, —-to jest ona vnitřní zkroušenost, ony slzy, na nichž
Bůh tak veliké má zalíbení. Pi—idruží—Iise k těmto vniterným
slzám také slzy vnější, jest to tím lepší, je to zvláštní dar
lloží !

Pročež milý, trpící hratře, když jsi se nyní přesvědčil
o této útěchy plne pravdě, obracej zrak svůj i srdce své často,
po všecken čas, zvláště když jsi zhřešil, k Bohu svému, uwněhož
jest tak hojné slitování. Vzchop se tedy a zapud' veškerou
maloniyslnost! Na srdci zkroušeněm má Pán velikou zálihu.

Nuže tedy, lituj po všechen čas sve nemoci každodenně
všech svých hříchů, které jsi Spáchal, n ohětuj bolesti své
uraženému Otci nebeskému na dostíučinění za všecky zlé skutky,
kterými jsi jej dříve za dnů zdraví byl pohněval; hled se vší
Opravdovostí nahraditi to, co jsi dříve zameškal. 'l'akovělítostí
proniknutě, kající srdce jest Bohu zvláště inilo. Pros tedy Boha,
aby srdci tvému pravé lítosti ráčil uděliti, a modli se denně
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se sv. Augustinem: »O nejdobrotivější, () nejlaskavější Ježíši!
pro ony drahocenné slzy & pro všecka tvá slitování, jimiž jsi
nám ubohým & ztraceným na pomoc ráčil přispěti, uděl nám
daru slz, po nichž duše naše tak touží a prahne! Plakati ne—
můžeme, jestliže ty nám nedopřeješ; a jako země bez vody
tak suché jsou duše naše pro tebec —

Příklad.
Za času císaře Mauricia žil pověstný vůdce roty loupeživé,

kteráž mnohé cesty v 'l'hrácií ohrožovala a žádnou mocí pře—
možena býti nemohla. Nenadále byl tento loupežník způsobem
zcela podivuhodným obrácen u zdivého vlka v tichého beránka
proměněn. Brzy po svém obrácení onemocněl tento muž a do
nesen do nemocnice. Cítě poslední hodinku dal přivolati kněze,
vyznal s pláčem hříchy své a zaopatřen svátostmi umírajících.
Pak dal se do hořkého pláče a začal se takto modliti: »Viz,
(» nejdobrotivějšíJcžíši, nic nového nežádám od tebe, o nic tebe
neprosím, co bys i mnohým jiným uděliti nemohl. llud' mi tak
milosrdným, jakojsi byl onomu vrahu a lotru na kříži, jemuž
úplně jsem roveň a přijmi mě, jako jsi ony lenivé dělníky
přijal, kteří teprve 0 jedenácté hodině přišli a veliké práce
na vinici tvé vykonati nemohli! O tu jedinou milost tebe
prosím, nebot, hle, již blíží se má poslední hodinka! Uděl mi
tedy, abych, dříve než umru, slzami svými pokřtěn byllc 'Pak
modlil se dlouho se slzami, kteréž stíral šátkem svým. Lékař
nemocnice, jenž měl poblíž svou ložnici, poslouchal modlitbu
nemocného, aniž to tento věděl, a po onom nářku tvrdě usnul.
(_)půlnoci však měl tento lékař veliké vidění. Viděl váhy se
zlatými miskami viseti s nebe právě nad lože onoho lupiče;
tu přiblížil se zástup hrozných mouřenínů, ktrří položili na
jednu misku množství spisů, na nichž zločiny onoho muže
byly zapsány: u druhé mísky pak stál'y dva slični mládenci
v bílém rouše, kteří vidouce, jak první miska dolů klesá, za
leknutě na sebe hleděli. [ praviljeden z nich: »Ničeho nemáme,
co bychom položili na druhou misku? Má tato duše pro nás
navždy býti ztracena ?: 'l'u vzdychl druhý a pravil: »Ach, co
bychom musili míti, aby se to oné tíži vyrovnalo? Vždyť minulo
sotva několik týdnů, co nešťastník tento opustil svou rotu;
odkud vzali bychom tedy tolik dobrého, bychom docílili rovno
váhy ?: .liž radovali se ohyzdní mouřenínové z lupu svého,
když tu jeden z mládenců dal pokynutí svému druhovi, aby'
prohlédli lože nemocného. Přistoupili tedy k jeho lůžku, & aj,
tu vidí jeden z nich na očích umírajícího ležeti šátek, slzami
naskrz promočený; sahá po něm s radostí a praví ke svému
společníku: »Ncní to sice mnoho, ale jest to přece něco;
zkusme a položme to vedle dobroty našeho Pána na mísku
naši: snad bude rovnováhalc A přistoupivše ihned k vahám
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položili šátek slzami promočený na mísku a hned klesly váhy;
spisy však, kteréž mouřenínové na mísku položili, zvedly se
i s miskou do výše a zmizely. l zvolali andělé: »Velebeno
budiž na věky milosrdenství našeho Boha; duše jest našel:
A odvedli sebou duši u velikém jásotu; mouřenínové s křikem
a nářkem se vzdálili. Lékař poděšen jsa probudil se. A při
stoupiv k loži nemocného viděl, že právě touž hodinu umřel;
neboť mrtvola byla ještě teplá a šátek od slz mokrý ležel na
očích jeho. Sousedé pak zesnulého vyprávěli, že s pláčem
a modle se usnul v Pánu. Lékař pak vzal si onen šátek zemře—
li'iho na památku a ukazoval jej častěji nemocným jako zna—
mení milosrdenství Božího.

Rozmluva druhá.

0 hříchův odpuštění.
Kristus Pán mluvi.

Křestane milý? Prosíš, abych ti odpustil hříchy, abych
prominul viny tvé. Ilád bych to učinil, kdybys činil opravdově
pokání &litoval svých hříchů. Avšak žádám od tebe, abys dříve
dané pohoršení podle svých sil napravil; abys škodu, kterou
jsi jiným na jejich cti nebo majetku způsobil, pokud možno,
nahradil; žádám na tobě, abys ty také svým vinníkům a ne
přátelům odpustil. Ano, toto právě ti na srdce kladu. Odpusť—
pak bude také tobě odpuštěno. Přichází ti to snad za těžko
a nechceš o tom ničeho věděti, poněvadž tvůj spolubratr tě
příliš urazil. Řekneš snad: tento člověk připravil mne o poctivé
jméno a hanebně mne pomlnvil; oloupil mne o můj majetek,
o zásluhu, o můj chléb a uvrhl mě do nesmírné bídy; drsnými
slovy a surovým nakládáním mne zneuctil a ranami mne
trýznil; a nyní tohle vše mám jemu odpustiti a zapome
nouti; ach! to jest příliš, to nemohu! '

Ale považ, že také každý hřích jest urážkou, která se
děje mně, Otci nejlepšímu, jediný všední hřích, jimž mne,
Boha, urážíš, jest větší ohavnost, větší vina, nežli všeliké zlo,
které ti nepřátelé mohou způsobiti. Jen přemýšlej poněkud,
jak mnozí a jak velcí jsou hříchové tvoji. 'l'y nechceš urážku
svému nepříteli prominouti a já ti mám tolik ohavnosti a zlo
činův odpustiti?

(Ihceš-li, abych ti odpustil, odpust také ty! Rci sám:
Zdali jest služebník snad více nežli jeho pán? A nejsem já
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Pánem a Bohem tvým? Nejsi—ližty služebníkem mým, jejž
jsem svou drahou krví vykoupil? A nemá sluha šlépějí svého
Pána následovati? Považ tedy, co mně se stalo. '/,a buřiěe, za
svůdce lidu, za zločince' mne vyhlásili. A jak jsem se při tom
choval? Hle, mlčel jsem! Dříve nežli jsem na svět přišel, byl
jsem od lidí odstrčení. Když toliž má matka přístřeší pro mne
hledala, nechtěliji nikde přijati, jako žebraěku ji odbyli, a proto
jsem v největší chudobě, ve stáji musel se nai'oditi. A co činil
jsem Into? Hle, s trpělivosti nesmírnou jsem to snášel. Di'ze
obnažili Židé mé svaté tělo a zbavili mne všech šatů; 'a jak
jsem se choval? () ani úst jsem neotevřel a irpělivým okem
hleděl jsem, kterak pod křížem o můj oděv metají los. Byl
jsem od Židů ukrutně zbičován a rozedrán. .-\ jak jsem si
počínal při tom ? Hled'! byl jsem tichý jako nevinný beránek
v rukou těch, kteří jej zabíjejí. Posléze mne hřeby přibili na
kříž; v hrozných mukách viselo mé ranami poseté tělo.

Považ přece, synu můj, jak ukrutná muka snášeti mi
bylo a co jsem při tom činil? Zdaž jsem nemohl poruěiti nebi,
aby nelidské katany na místě bleskem zničilo? Zdaž jsem
nemohl přikázali zemi, ano samému peklu, aby je okamžitě
ve svůj ohnivý jícen pohltilo? Než neučinil jsem toho, ale vise
na kříži modlil jsem se za své vrahy k svému nebeskému
Otci. A to jsem učinil hlavně proto, abych tě poučil, jak i ty
ke svým nepřátelům chovali se máš, jak také ty jim máš od
pouštěti. Miluješ-li mne tedy, odpust nyni hned z lásky ke
mně svým nepřátelům. Chceš-li tak učiniti? () slib to svému
Spasiteli na kříži visicímu!

Nemocný odpovídá.

.-\no, ano! Můj Pane a Bože, beze všeho průtahu chci
činiti, ěeho ode mne žádáš a čemu mne svým příkladem učíš.
Z lásky k tobě, Pane Ježíši, odpouštím ze srdce svým nepřá—
telům. Bylo mi to sice dosud nesnadno: avšak tvůj příklad
mnou nyní pohnul. Ú já jsem daleko tolik nemusel trpěti od
svých nepřátel, jako tys, .Iežíši, trpěl, od Židů! Byť i nepřátelé
moji toho ode mně nezasluhovali, přece chci z lásky k tvému
hořkému umučení a smrti všeho zapomenouti.

Co bych také z toho měl, kdybych nepřátelům svým“
zlého žádal ? Mne samého by to nejprvé postihlo. Vždyť každo
denně volám k tobě: »Odpusí nám naše viny, jakož i my od—
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pouštíme našim vinníkům; kdybych tedy svým nepřátelům
zlého přál, ničeho jiného bych svou modlitbou nežádal, nežli
abys ty, ó spravedlivý Bože, také na mne zlo seslal; nebot
modlitbou touto nechci nic jiného, nežli to, abys ty se ke mně
choval tak, jako já chovám se k těm, kteří mi ublížili; abys
ty mi tak odpustil, jakož já odpouštim jim. Nikoliv, můj Bože
a Pane, nic zlého, nýbrž jen dobra žádám nepřátelům svými
Odpouštím všecky urážky ze srdce a proto prosím tebe pokorně,
abys také ty mi hříchy prominul. Zcela a naprosto chci za
pomenouti, cokoli zlého mi nepřátelé moji učinili, a proto také
žádám od tebe, abys mi ráčilodpustiti všecky mé hříchy. Nikdy
nechci se mstiti na svých nepřátelích, Pane můj, netresci také
ty mně pro nepravosti mé, nýbrž bud' mi laskavým soudcem!

Vzpírá se arci proti tomu má vůle ke zlému nakloněná
a chce, abych zlé oplatil zlým; avšak neuposlechnu hlasu své
převrácené přirozenosti, nýbrž zákona tvého, kterýž velí zlé
odpláceti dobrým. 'l'ak'budiž! Z lásky k tobě odpouštim nyní
ze srdce nepřátelům všem od své mladosti. Všech příkoří mi
učiněných budiž zapomenuto; všecka je ponořuji v tvé ne;—
světější probodené srdce. Uzdravím-li se zase, nikdy již toho,
co jsem do tvého srdce složil a jemu daroval, nebudu zpět
pohledávati. Co jsem již ti daroval, tvým má zůstati, pokud
budu živ. Všem odpouštěje líbám tvé svaté srdce a polibením
tímto pečetím slib, jejž "jsem nyní učinil a jehož nikdy nepo
ruším. A'abych, můj PaneaBože, pokud mi možná tebe násle
doval, abych byl věrným sluhou tvým, hleď, prosím také já,
z hloubi duše, odpusť i ty mým nepřátelům všecky hříchy,
Oplať jim všecko zlé, které mi způsobili, hojnými dobrodiními,
dejž jim té milosti, aby své hříchy poznali a opravdově jich
litovali. Učiň, nejlaskavější Ježíši, abych tě se všemi, kteří zde
na zemi byli mými nepřáteli, jednou v nebi v upřímném přá
telství na věky velebil a se ti klaněl.

Povzbuzení k cvičení se v lásce k nepřátelům.

Milý nemocný! Abys svému slibu, kterýž jsi svému Bož
skému Spasiteli slíbil věren zůstal a tím ochotněji z lásky
k Ježíši všem nepřátelům svým odpustil, upozorním tě nyní
na veliká zaslíbení, kteráž učinil Bůh těm, kteří rádi svým
vinníkům odpouštějí. Tvé srdce jistotně se tím potěší a z toho
zaraduje. Rci jen, může-li pro člověka nemocného, jenž za dnů
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zdraví lšoha tak často a tak těžce urážel, větší býti útěchy,
nežli když llůh hříchův odpustění přislibuje? A nyní hled!
l'án slibuje úplné odpuštění hříchů těm, kteří odpouštějí svým
nepřátelům. Proto jest láska k nepřátelům jistou známkou
vyvolení lložího, neklamnou zárukou věčné spásy. Než jak
zní ta slova, kteráž srdce tvé pokaždé, jak na ně vzpo
meneš, velikou útěchou a radostnou nadějí naplňují? Poslyš
jen, tak mluví Bůh, pravda věčná: »(ldpust' bližnímu svému,
kterýž tobě škodí, a pak, když se modliti budeš, hříchové tvojí
rozvázání budou.: (Sir. 28, 2). »Jestliže odpustíte lidem hříchy
jejich, odpustít' i vám Otec váš nebeský hříchy vaše.: (Mat.
(3, M.) Pán .ležíš zřejmě učí, že láskou k nepřátelům stáváme
se dětmi (,ltce nebeského. »Milujte nepřátele své . . .,' abyste
byli synové Otce svého, jenž jest v nebesích.c (Mat. 5, 44. 45). -—
Jestliže jsi tedy opravdu, ze srdce a úplně nepříteli odpustil,
smíš doufati, že tě Spasitel přijme do nebe; nebot máš lásku
k nepřátelům, záruku to nebeské slávy,-znamení to synovství
Božího! Této pravdy se dovolával i veliký muž Boží, sv. .lan
Qualbert. Od pustiv svému'_úhlavnímu nepříteli, na němž se mohl
snadno pomstíti, jal se ihned prosíti Boha: »Pane, tys slíbil
odpuštění těm, kteří budou odpouštěti. Ty znáš, Bože můj,
hříchy mé, jimiž jsem se prohřešil; přicházím tě prosit za
odpuštění, když jsem svému nepříteli z lásky k tobě odpustil;
odvolávám se na slib tvůj.: V témž okamžiku cítil se potěšena,
cítil, že modlitba jeho jest vyslyšena. (ld té doby žil svatě a
stal se zakladatelem slavného řádu. Plným právem mohl proto
říci blahoslavený Baptista Varani: »Kdybych mrtvé křísil, nebyl
bych tak ujištěn, že mě lšůh miluje, jako jsem jist, když dobře
činím těm, kdož mi uškodíli.: Když se sv. Alžběta, královna
uherská, jednou modlila za svého protivníka, bylo jí, jakoby
slyšela Boha řkoucího: »Věz, že nikdy jsi mi příjemnější mo
dlitby nepřednesla nad tuto; protož odpouštím ti hříchy tvé.<

Milý nemocný! [ tys modlil se podobně odpovídaje Kristu
Pánu; také k tobě praví .lcžíš: vProtož odpouštím ti hříchy
tvéťc () sladké útěchy, o té svaté radosti! Ježíš prominul ti
všecky nepravosti tvé! Děkuj mu za milost, že cvičiti se můžeš
v lásce k nepřátelům! Nyní máš zase nebe otevřené. Otevřel's
je sobě tímto skutkem duchovního milosrdenství. ».lsou sice
rozliční skutkové milosrdenství, kteréž, když jsme je vykonali,
dopomahají nám k odpuštění hříchů; největší však z nich je,
když ze srdce odpouštíme urážky.<<.lak pravdiva jsou tato slova
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sv. Augustina! () dčkuj tedy lšohu za milost jeho, kterou jsi
zvítězil sám nad sebou. Nebuď tak úzkostliv pro své hříchy,
z nichž jsi se vyznnl nebo vyznati se v úmyslu máš, nýbrž
důvčruj pevně. v slova Spasitelova, jenž dí: »Nebe a země po—
minou, ale slova má nepominoulc

Příklad.
V Antiochii žili vnejlopší shodě dva věrní přátelé, Nice—

l'orus & Sapricius, křesťané to, kteří se těšili pověsti svatosti.
'l'u jednoho dne stali se úhlavními nepřáteli. Minuly dny, týdny
i měsíce — oba přátelé však ani se neviděli ani Spolu nemlu
vili. Nicel'orovi zhnusilo se konečně počínání takové, křesťana
na nejvýš nedůstojné, a ač mu to bylo obtížno, prosil nejprve
Sapricia třetí osobou za odpuštění. Když však jeho prosba
chladně byla zamítnuta, vrhl se k nohám svému bývalému
příteli prose, by mu pro Ježíše Krista odpustil. Než Sapricius
na klečiciho a prosícího přítele ani nepohlédl, aniž nan nepro—
mluvil. I stalo se, že byl Sapricius, jakožto křesťan obžalován,
před pohanského místodržitele přiveden a pro stálost svou
odsouzen k smrti. Když ho vedli na popraviště, přiblížil se
Niceforus po druhé a prosil zase za odpuštění. Sapricius však
byl nesmířitelným. Dvakráte, třikráte opětoval Niceforus svou
prosbu, ale nadarmo, Sapricius neodpustil. Když pak došli po
praviště, stihla nesmířlivého křesťana ruka Páně: odpadl od
víry. Veliký bol sevřel duši Niceforovu pro toto veřejné pohor
šení a neštěstí jeho přítele. »Pane Ježíši,- vzkřikl, »má víra tvá
takto býti pohaněna? Slyšte soudcové! Kristus jest pravý
Bůh a na svědectví této pravdy dávám krev svou !. A hned
byl Niceforus uchopen, sťat a jako mučedník Páně v nebi
korunován !

Také ty, bratře nemocný, budeš jednou ozdoben korunou
věčné radosti, když i ty tak, jako Niceforus v lásce k nepřá
telům budeš se cvičiti. .len pros, Pán ti své milosti k tomu
jistě neodepře. '

Rozmluva třetí.

(l milosrdenství Božím.

Kristus Pán mluvi. '

'l'y, milý nemocný, ničeho nebojíš se tolik ve své ne—
moci jako smrti. Proč to? Vždyť víš, že smrt přivádí tě
k cíli ke mně do nebe. Pokud žiješ, dostati se tam nemůžeš;
aj, smrt jest takořka vůdcem tvým do světa lepšího, do života
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věčného. Proč tedy bojíš sejí tolik? Nebo snad se nebojíš tak
smrti jako spíše cesty na věčnost? Bojíšse, poněvadž nevíš, budeš-li
po smrti státi na levici či na pravici, dostane-li se ti věčnosti
šťastně či nešťastné? liojíš se tedy pro své hříchy; bojíš se
mého soudu, mé spravedlnosti, kteráž tě očekává. Buď beze
starosti a nabuď odvahy! .lest sice pravda, že spravedlnost „má
po smrti při soudu bude přísná, ale pokud žiješ, můžešu mne
na kříži nalézti milosrdenství.

Bojíš-li se pro své veliké amnohé hříchy, věz, že kdybys
se d0pustil hříchů všech hříšníků celého světa, 'mé milo—
srdenství přece bylo by větší. A kdybys všech těchto ne
pravosti ještě nikdy nebyl ltioval, avšak chtěl bys tak učiniti
nyní, chtěl bys nyní prositi za odpuštění, bych byl ochoten,
z velikého milosrdenství ještě nyní ti je odpustiti. Mnohem
spíše tedy můžeš v odpuštění doufati, když jsi se ze svých
hříchů vždy upřímně vyznával a jich litoval, nebo aspoň v této
nemoci, kající, celoživotní sv. zpověď vykonal. .lá jakožto lékař
vyléčil jsem již rány duše tvé; & víš, čím? Ranami svymi!
.lako dobrá matka omyl jsem tě, dítko své, od nečistoty hříchův;
a čím? Svou krví! .lako laskavy' otec přioděl jsem tě opět
rouchem milosti. Hle, jak něžnou, jak velikou péči jsem ti
dosud věnoval, a ty přeceještě pochybuješ o mém milosrdenství ?
Zdaliž jsem všeho toho neučinil nadarmo? Či nadarmo jsem
prolil za tebe svou krev? Nadarmo jsem za tebe umřel? Viz,
nikdy nechtěl jsem smrti hříšníka, ny'brž, aby se obrátil a spasen
byl. Ty však, pokud ve své slabosti jsi mohl, pokáním jsi se
obrátil, proč tedy pochybuješ o své spáse? Snad bych se já,
tvůj Otec, od tebe, syna svého odloučil? Nikoli, dítě mé! Na
věky chci tě míti u sebe!

Ale snad jsi v nejistotě, zdaž jsi skutečně činil opravdově
pokání? .Je-li skutečně tomu tak, utec se rychle ke mně, Ukři
žovanému. Jen s důvěrou. na mne pohlédni, popatř, jak já,
jakožto Bůh milosrdenství, jako tvůj Vykupitel pln lásky a do
broty před tebou na kříži visím! Hle, v tom okamžiku ochoten
jsem všecky tvě nepravosti tobě odpustiti. Jediny kající povzdech
může to způsobiti, že ti hříchy odpustím; jediná slza lítosti
obměkčí mě otcovské srdce, pohne mnou, by tě zase, svěho
ztraceného syna, na milost přijal; ano jediné jen kající zachvění
srdce pohne mnou k milosrdenství. Pojď tedy, pojď, hříšny'
člověče, ke mně, k svému Otci milosrdnému! Jen pojď a jsi-li
obtížen těžky'm břemenem hříchů, slož břímě své v kajícné sv.
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zpovědi a já občerstvím srdce tvé. Když jsi však již tak učinil,
ó raduj se & vesel se! Odpustil jsem ti všecko! .liž nikdy
hříchů tvých vzpomínati nechci. .len neztrácej „nikdy důvěry
v milosrdenství mé; tys opět dítě mě a já tvůj milý, lask-avý
Otec.

Nemocný odpovídá.

MilosrdnýBože! Jak jsem já, nezdárné dítě toho zasloužil,
že ty sám milosrdenství své mi nabízíš? .liž dávno měl jsem
tvou přísnou spravedlností býti potrestán; tys však mne milo—
stivě ušetřil. Co jsi měl mne na věky zavrhnouti, navštívil jsi
mne nemocí, kteráž mne přivedla k lítostí a pokání a to mne
přivedlo k tobě, k titci, jehož jsem opustil. Zástupcem svým,
knězem, oznámil jsi mi již odpuštění provinění mých a protož
v neskončené milosrdenství tvé důvěřovati budu. Pevně a ne
zvratně spoléhám na slovo, jež jsi mi dal, a kterým jsi mi
úplné hříchův odpuštění přislíbil. Arcit', já poznávám, trpící můj
Spasiteli, že jsem toho svými špatnými skutky si nezasloužil;
ale když tě tak na kříži vidím, vidím také vedle tvého utrpení
i svaté skutky tvé, vidímizásluhy přesvaté, kterýchž jsi dobyl
nám lidem hříšným. Pane můj! hled', s tvými svatými činy
spojuji nyní své třebas nepatrné skutky, zvláště bolesti své
nemoci; s tvými svatými zásluhami sjednocuji své nepatrné
zásluhy, tím budou smazány mé nepravosti. V tvé svaté činy
a zásluhy, v tvou přesvatou prolitou krev, v tvé přehořké utr
pení & smrt kladu veškeru důvěru svou. Byl jsem ovšem
hříšníkem velikým, než otevřené rány těla tvého ukazují mi
neskončenou cenu tvých sv. zásluh, kterouž mi tak laskavě
nabízíš. Jediná krůpěj nejsvětější krve tvé byla by stačila sma
zati najednou hříchy světa veškerého, a tuto drahocennou krev
tys pro mě vylil; mně nabízíš tento vzácný poklad; ano, tys
mi jej již daroval; proč bych tedy o tvé milosti, o tvém milo
srdenství pochyboval? Ano, opravdu, bojím se tebe, ale ne
jinak, než jako se bojí dítě svého otce, který sice nezdárné
dítě tresce, při tom však_přece otcovskou láskou & něžnosti
je miluje. Když mne tedy, Otče nebeský, touto bolestnou ne—
mocí tresceš, mohu doufati, že mně před trestem věčným míníš
uchovati; poznávám ztoho, že jsi na mně nezapoměl, nýbrž že
jsem milost nalezl před očima tvýma.

At odstoupí ode mně veškerá otrocká bázeň, ať vzdálí
se všecka nedůvěra! Patrně nyní vidím, že můj Ježíš mne
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ještě miluje. Proto chci stále, v tebe, ty jediná naděje meho
stísněného srdce, doufatí. V tuto chvíli kdybych měl zemříti,
nebude se viklatí důvěra má. S radostí přijímám smrt nyní
z tvých otcovských rukou, nebot bázeň opustila srdce múz tvú
pak milosrdenství je nekonečně velike. Na toto tví'emilosrdenství
spoléhaje nezahynu; ty svého dítěte, kterí—žkajicně k tobě se
vrátilo a jemuž kněz odpuštění hříchův oznámil, neodpudíš od
sebe, nýbrž nakloníš milostivě tvář svou a udělíš mi jednou
dědictví mě, blaženost věčnou. Otče, to doufám od tebe, nebot
tys Bůh neskončeně milosrdný.

Povzbuzeni k častější, vděčné upomince na milosrdenství Boží.

Milý nemocný! Znáš dojista životopis Josefa Egyptského.
Rozpomeň se, kterak nelidští bratří zapřísáhli se zbožného
mladíka zničili, jak ho prodali za otroka do ciziny. Než srdce
Josefovo šlechetnější jest, nežli tuší bratří jeho. Odpouští jim
dříve, nežli hooto prosí. Praví k nim slova útěchy plná: >Nc
lekejte se. .lá zapomněl jsem na minulost; zapomeňtež i vy a
buďte pokojní. Pojďte ke mně a obejměte mne! Nebojte se,
nebo bázeň vaše by urazila přátelství mě. Já jsem .losel',
bratr váše

llled', milý nemocný! Jak se choval .loseí ke svým bratřím,
tak chová se k nám hřišnikům Božský Spasitel, když jako
bratří Josefovi, břemenem hříchův jsouce obtíženi, před jeho
tváří stojíme & jako oni chyby své poznáváme ajich litujeme.
S něžnou láskou přichází tu i nám Božský Spasitel v ústrety
a milostně promlouvá k nám: Nebojte se! Poněvadž jste činili
pokání, jsem zase vaším přítelem, vaším bratrem, vaším otcem.
Zapomenuto budiž minulosti. 'l'rpící bratře! Vyznej upřímně,
když toto rozvážíš, zdaž nepocítí srdce tvé sladké radosti a
veliké útěchy? Když tedy tak často pro mnohé spáchané hříchy
strach & úzkost na tebe přichází, když rozličné pochybnosti
a nepokoj tebe souží, ač tí Bůh všecko odpustil, zdalíž neměl
bys často, velmi často pamatovati nato, že jest Bůh neskončeně
mílosrdný, t. j. že Bůh kající hříšníky miluje, jim všecky i nej—
větší hříchy odpouštíanová, tisícera dobrodiní jim prokazuje?

Ano, to máš činiti častěji! A víš, proč? Poněvadž duch
temností, jenž dříve hříšníku spáchané hříchy jako malé, ne
patrné slabosti představovala před ním je zakrýti hleděl, oby—
čejně po obrácení předešlé hříchy před oči mu stavi a ukazuje,
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stálejej sváděje, že odpuštění svých mnohých a těžkých hříchů
a věčnou Spásu doul'ati nemůže a nesmí. lšozdmychuje v něm
nedůvěru proti milosrdenství Božímu, líčí mu hříchy jeho tak
hroznými barvami, jakoby odpuštěny býti nemohly, namlouvá
mu, že jest po něm veta. 'l'akto uvádí uboheho, obráceného
hříšníka v beznadějnost a malomyslnost věda dobře, že duše
malomyslná schopna jest hříchu každeho.

Abys i ty, milý nemocný, do této léčky se nechytil amalo
myslným se nestal, užívej často rady sv. Bernarda takto řkoucího:
»Radím vám, abyste se vzpomínky na život minulý zbavili,
jestliže se cítíte zahanbeny při pohledu na sebe samy, aby
úvaha a rozjímání o Bohu vás potěšilo a posilnilo . . . .lest
sice pravda, že lítost a žel nad hříchy jsou nevyhnutelně po—
třebně, avšak nežádá se, aby dlouho a dlouho trvaly. Nepří—
jemnost dlužno spojiti s příjemnou vzpomínkou na dobrotu
Boží, aby snad srdce přílišným smutkem se nezatvrdilo a ze
zoufalosji v zkázu neuběhlo. Raan tedy medu přimisiti k pe—
lyňku, aby tato léčivá hořkost stala se příjemným prospěšným
lékem.: Med však, kterýž tve. utrpení má osladiti, jest vzpomínka
na neskonale Boží milosrdenství. 'l'oto milosrdenství nazývá
proto tentýž světec také útočištěm, kamž ve všech pokušeních
atrampotách se máme utíkati. »Vevšech pokušeníchc, tak znějí
slova jeho, »ve všech svízelích, slovem, ve všech potřebách
svých máme vždy otevřeně. útočiště — otcovské to srdce svr—
chovaně milosrdněho Boha.c

Abys pak se, milý nemocný, přeSvědčil, že pravdiva jsou
tato slova, pospěš hned nyní do tohoto útočiště, okus již nyní
tohoto lahodného sílícího medu; rozvaž již nyní, jak milostiv
a milosrdný jest llospodin k hříšníku, když se obrátil. lio—
zajista tvé zkormoucené srdce odvahou a potěchou. radostí a
díkem bude přetěkatí. Vzpomeň si jen nyní a pokaždé, kdykoli
ti tvě předešlé hříchy nepokoj a úzkost způsobí, n'a překrásná
slova sv. Augustina: »Když hříšníci se obrátili, zapomíná llůh
na minulost a přislibuje budoucnost.

Mohla by tě ovšem již tato slova suma o sobě potěšili
a ukojiti; aby však veškerá pochybnost z tveho srdce zmizela,
budeme nyní o tomto výroku veleslavněho církevního otec,
jenž sám byl dříve hříšníkeui velikým, později však pravým
pokáním k Bohu se obrátil, rozjímati. Sv. otec totiž k potěšení
a povzbuzení těch, kteří někdy Boha těžce urazili a hříchů
svých želeli, velebí podivuhodnou dobrotu a milosrdenství Boží



544

ku kajícím hříšníkům; a volá ke všem hříšníkům 'a hříšnicím,
kteří pokání činí, takto: Buďte dobré mysli, děti moje, slyšte
a uvažt'e jen tato slova:

]. Bůh na věky odpouští všecky vaše spáchané
hříchy. Milý nemocný, jen ohlédni se zpět na svou minulost,
a velmi brzo ke své veliké radosti podivíš se velikému milo—
srdenství Božímu. Jak milostiv byl k tobě Bůh, když jsi ještě
ve hříšich trval? Jak shovívavým se ti prokazoval! Co všecko
učinil, aby tě k sobě připoutal, aby tě zase na cestu spásy
přivedl? l'lny, měsíce i léta dlouhá čekal Pán na návrat tvůj.
Sebe mocnější touha upřímné matky nevyrovná se oné pla
noucí horlivosti, jakouž projevil Bůh, jen aby zachránil duši
tvou. Napomínal a varoval tě, vábil tě dobrodiními nesčíslnými.
Ale ve víru světském, oslepen jsa svými náruživostmi, neslyšel
jsi sladkého a libého hlasu něžného otce. Aby tě však přece
zachránil, použil Bůh konečně jiného, ovšem ráznějšiho pro—
středku. Seslal na tebe bolestnou nemoc. Když jsi již na po—
kraji hrozné pr0pasti se ocítil, podal ti svou otcovskou ruku
a přitáhl tě takořka jemným násilím k sobě. A buď Bůh ve—
leben, nyní ve své nemoci jsi ochranné ruky Páně neodstrčil,
nýbrž působení milosti se oddal; pokáním jsi se s ním vy—
rovnal. Nemusíš-li, uvažuje svou minulost vyznati, že Bůh jest
k tobě »milosrdný a milostivý, trpělivý a mnohého slitování'Ra
(2 Mojž. 34, G.) A nyní — když tě otec tvůj s radostí přijal,
nyní, když milosrdný Bůh svým knězem ti odpuštění oznámil,
nyní myslíš, že Bůh by tebou pohrdal, že by tě zavrhl? Kdež
jest, (» nemocný člověče, tvá odvaha, tvá důvěra, tvá láska?
Když jsi před Bohem .utíkal, Bůh tě přece neopustil: a nyní,
když se k němu vracíš, by tě zapudil? Ušeti'il tě jako hříšníka
a jako kajícníka by tě neušetřil? »Hledal tě bezbožného, aby
tě spasil, a spaseného by tě Opustil?c táže se sv. Augustin.
Ať jsou hříchy tvé sebe těžší, at jest jich sebe více, jsou ti
odpuštěny! Odpuštěno a zapomenuto vše, kdybys i býval se
dopustil hříchů celého světa. Sv. Leo praví: »Milosrdenství
Božímu nemůžeme ani určiti meze, ani stanoviti čas.: »Upírá
Boha,c di sv. Augustin, »kdo nevěří, že odpouští hříchy.: Sma—
záni jsou hříchy tvé, poněvadž za ně Ježíš na kříži způsobem
nekonečným již dostiučinil. Smyti jsou již krví Páně! »Ano,
podivuhodné je milosrdenství Boží,.: praví proto sv. Vavřinec
Justinian, »hříšník Oplakává jen své hříchy, lituje, že se jich
dcpustil, a Nejvyšší ihned jest usmířenic



545

Ba, v pravdě podivuhodno jest milosrdenství Boží, nebot:
a) Bůh odpouští i největšímu hříšníku. »Protože živt

jsem já, praví Pán Bůh, nemám zalíbení na smrti hříšníka,
nýbrž aby se obrátil a živ byl.: Tak mluvil l-IOSpodin ústy
proroka Ezechiele. (35, 11). l'rojdi jen, mily' nemocný, celé
pismo sv., nalezneš mnoho hříšníků, kterým milosrdný Bůh
i nejhorší nepravosti odpustil, když jich želeli. Bylo kdy na
zemi většího hříšníka nad Manassesa, krále Judského? Ohavné
jsou jeho nepravosti: čarodějství, modloslužba, smilstvo, u'krut—
nost a nešpravedlnost. I opustil jej Bůh: byl zajat, spoután
okovy & uvržen do žaláře. V této své bídě pak obrátil se
k Bohu svému a pláče prosil o milosrdenství. A dobrotivý
Bůh vyslyšel ho & navrátil mu Opět trůn a moc, kteréhož jej
nepřátele. jeho byli zbavili.

'l'ak snadno a tak rychle uděloval Hospodin odpuštění
v onom čase, kterýž sv. Cyprián nazývá dobou pomsty a
přísnosti. Což tedy as učiní nyní za času smilováuí, v zákoně
milosti? Pohleď jen na Krista, on ti dá o tom důkaz nej
skvělejší. Magdalena, žena hříšnice, prostOpášným svým životem
celému .lerusalemu je k pohoršení, a Syn Boží přece odpouští
její vinu, když ho za to prosí. Zacheus jest veřejný lichvář,
a sotva že si umínil neSpravedlivě nabytý statek navrátiti, do
chází ještě dříve, nežli uskutečnil předsevzetí sveho, odpuštění
hříchů. 1'0věstný zločinec, lotr, byl na kříž pověšen a jest
smrti blízck, a v tomto posledním okamžiku obrací se k Synu
Božímu. .ležíš jej slyší a praví: ».leště dnes budeš se mnou
v ráji..: At jsme se tedy sebe více provinili, můžeme říci se
sv. Bernardem, »že není rány tak hluboké a tak smrtelně, aby
milosrdenstvím dobrotivého Boha a krvi Pána Ježíše vyhojena
býti nemohla.: .-\le Bůh nejen že kajícím hříšníkům odpouští
i sebe větší nepravosti, nýbrž

b) raduje se z toho, když může odpustiti. Přijímát' hříš
nika s největší radostí. U sv. Františku Xav., llernardinu Sien
skěm, Vincenci Fererskéni čteme, že slýchajíce jako zpovědnici
sv. zpověď, často radostí plakali nad obrácenými hřišníky. Zpo
vědnici nazývali rájem pro to velike potěšení a radost, kterouž
pociťovali vidouce nejzarytější hříšníky plně lítosti a kajícnosti.
A neraduje-liž se každý kněz, když dostane se mu toho štěstí,
že může kajícníka rozhřešiti? Když kněží, kteří jsou jenom
nástroji, jichž milosrdný Bůh užívá, nad obrácením hříšníka
takovou radost pociťují, jakou radost a potěšení má teprve sám
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Ježíš, kterýž jest prvním a nejvyšším mistrem, kterýž tyto duše
svou krví prolitou a svou smrtí na kříži vykoupil; kterýž je
svými ovečkami, svými bratry & sestrami, svými dětmi, svou
korunou a slávou nazývá? Božský Spasitel sám praví, že
v nebi nad pokáním kajícího hříšníka je veliká radost. »Bude
radost v nebi nad jedním hříšníkem pokání činícím větší, nežli
nad devadesáti devíti spravedlivými, kteříž nepotřebují pokání.:
(Luk. 15, 7.)

Chceš-li, milý nemocný, dokonale poznati, jak veliká jest
radost u Boha, může-li navracejícího se hříšníka na milOst Opět
přijati, čti a rozjímej jen podobenství o dobrém pastýři, který
zanechal své celé stádo a šel po ovečce, kteráž se byla ztratila;
a když ji nalezl, s jásotem na ramenou ji nesl a ihned svolal
sousedy řka jim: »Spolu radujte se se mnou, nebo jsem nalezl
ovci svou, kteráž se byla ztratila.: (Luk. 15, ti.) Čti a uvažuj
podobenství o synu marnotratném, k jehož otci Bůh Otec
nebeský jest přirovnán. Když otec vracejího se viděl, nemohl
se zdržeti, nýbrž běžel mu v ústrety, padl na šíji jeho, dříve
ještě nežli vyslechl, co by chtěl, a líbal jej pláče horké slzy
radosti; volal na služebníky, aby rychle přinesli roucho pro
jeho syna, prsten na jeho prst & obuv na nohy jeho; připravili
hostinu: »a jezme & hodujme, neboť tento můj syn byl mrtev
& zase ožil; byl ztracen a nalezen jesth (Luk. 15, 23.)

Dokončiv Ježíš Kristus svá podobenství řekl: »Takť pravím
vám, bude radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem
pokání činícímx

V pravdě, milý nemocný, i z tvého návratu k Bohu
těšil se tvůj Božský Spasitel s veškerým dvorem nebeským.
Než nejen to působiti musí tobě radost nesmírnou, nýbrž i to,
že Bůh všecky hříchy ti odpustiv lásku i otcovskou péči
i zvláštní milost ti prokazuje. Protož dí sv. Augustin: »Když
hříšníci se obrátili, zapomíná Bůh na minulost, a

2. příslibuje budoucnost. Bůh přislibuje a dává hříšníku
hojnější milost, zvláštní přízeň a přátelství. »Jistě více miluje
toho, jejž s větší námahou a prací sobě získal-, praví 'l'er—
tullián. A jistotně, budeš—lijen poněkud přemýšleti, shledáš, že
obrácený hříšník jesti obzvláštním předmětem otcovské lásky
a péče Boží; neboť

a) Bůh věnuje mu tolik lásky a přízně jako nevinnému
člověku. U lidí jest tomu arci jinak. Dítěti, kteréž povždy se
bezúhonně chovalo, ukazuje otec mnohem větší lásku než tomu,
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kteréž jej svou nezdárnosti a špatnými mravy dříve zarmuco
valo, ačkoli se již nyní polepšilo; toto není otci tak milé jako
ono. »UBoha a Pána našeho všakc, pokračuje sv. Řehoř, »tak
tomu není. Inejvětši hříšník, kterýž vykonav pokání svého
Boha právě tak miluje jako nevinný člověk, stejnou láskou
zase od Boha jest milován a může od něho rovné přízně se
nadíti, jako spravedlivý, nevinný člověk. 'l'ýmže způsobem jako
spravedlivého, přijímá kajícího; to'uže měrou rozdává dary
a milosti kajícníkům jako duším nevinným.

O pravdě toho pak snadno můžeme se přesvědčiti, pozo
rujeme-li světce, kteří vždy v nevinnosti žili, a ony sluhy Boží,
kteří dříve velikými byli hříšníky. Necítíš-li, milý nemocný, jenž
jsi byl dříve hříšnikem, v srdci svém sladké útěchy? Než div
se ještě více otcovské lásce Boží !

h) Bůh uštědřuje kajícníku mnohdy dokonce větších
milosti, nežli mnohému nevinnému; ano, zdá se, že má z něho
větší radost, nežli ze spravedlivého. Zahradník, má-li strom,
jenž po dlouhý čas byl neplodný a již napolo uschlý, a zmo
hutněl-li stromek ten pilným ošetřováním zahradnikovým a při—
nesl ovoce, miluje pak jej nade všecky ostatni stromy. Zvláštní
pozornost mu věnuje, denně k němu chodí, ořezává, zalévá
jej, jako by právě jen o tento strom měl péči. — Hle, po—
dobně to činí Bůh s obráceným hříšníkem. Hříšník byl dříve
neplodným, zdivočilým stromem. Nyní však, když se obrátil,
když počíná se zelenati a kvésti, ujímá se ho Bůh zvláštním
spůsobem, & občerstvuje a sílí a oživuje jej lahodnou vodou
svých milostí, aby přinesl hojnějšiho ovoce pro věčnost. Proto
praví sv. Řehoř: »Můžeme mnohdy viděti že ti, kteří byli
dříve velikými hříšníky, potom, když opravdově se polepšili,
mnohem horlivěji sloužili Bohu a světější byli nežli mnozí
jiní, kteří povždy první nevinnost zachovalic. Když pak ka—
jícník nad spravedlivého horlivosti ve službě Boží a tudy
i vroucí láskou předčí, nelze se diviti, proč jej Bůh více oslavuje
nežli nevinného, neb toto zvláštní omilostnění a oslavení jest
odměnou za vroucí jeho lásku. Proto vidíme, že Pán Ježíš
kajícímu Petrovi svůj vrchnopastýřský úřad svěřil. Ani nevinný
.lan, ani .lakub nebyl k tomu vyvolen, nýbrž ten, jenž dříve
Pána třikráte zapřel. Nebyl-líž Pavel, dříve pověstný pronásle
dovatel církve křesťanské, onou vyvolenou nádobou Boží, kteráž
lolik pro slávu Boží a spásu duší vykonala? Jaké zvláštní
milosti udělil Pán Bůh sv. Augustinovi, nedbaje toho, že dříve
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byl velikým hříšníkem? Že však duše nevinné při tom ničeho
nepozby'vají, vysvítá ze slov, která pronesl otec syna marno
tratného k mladšímu synu svému, jenž nebyl spokojen s do
brotou a štědrosti otcovou. »Synuc, pravil, »ty vždycky se mnou
jsi a všecky véci mé jsou tvéc. (Luk. 15, 28.). Ty jsi mi byl
vždy a stále věrným; proto také celé mé království nebeské
se všemi radostmi bude tve.

() nemocný kajícníku! Jakým díkem, jakou cti a láskou
zavázán jsi svému dobrotivému a milosrdnéinu Bohu! Nemáš-li
ho horoucně milovati? Nemáš-Ii rád pro něho trpěli? Ba
v pravdě, s radostí máš nésti kříž svůj, utrpení své, nebot

c) Bůh připravil kajícníku na nebi zvláštní, čestný trůn.
Vždyť sám Pán praví: »Kdo se ponižuje (pravým pokáním),
bude povy'šenc.

Přemy'šlej jen, můj mily', o tom všem, co jsi až dosud
slyšel o milosrdenství Božím, a jistě zvoláš sapoštolem národů:
»bohat jsi, (» Bože, v i'nilosrdenstvíla (Ef. 2. ll.), nebo se žal—
mistou Páně: »milostivy a lítostivy' jest Hospodin: trpělivý

' a velmi milosrdnyc (Ž. 114, 8.). O jak velice potéšuje nemoc
ného védomí, že milosrdenství Boží větší jest nežli všecky
hříchy celého světa a že předobry' Otec onen, když se k němu
vrátíme, vždycky s láskou, která všechen strach zapuzuje,
vstříc nám vychází a na milost'nás přijímá! Jak potéšuje
vědomí, že Bůh chystá kajícníku korunu, které se nevyrovnají
pokladové všeho světa! Nuž, otevři své srdce, ty sklíčeny'
bázlivče, této sladké útéše! Vzpomeň si často na potéšitelnou
pravdu tu a dékuj stále dobrotivému (ltci za veliké milo
srdenství!

Příklad.

V jednom městečku v Německu žil médirytec. Byl svému
umeni oddán tělem i duší, jen aby to vůbec k něčemu řádnému
přivedl. A dovedl toho, že se stal umělcem svého druhu hlo—
daným. Avšak liboval si ve hříších, veda život prostopášný.
() Bohu a náboženství nechtel naprosto slyšeti. Jednou v neděli
po službách Božích byl k němu zavolán farář. Nalezl ho na
smrtelné posteli: »byl na shasnutía. Když mu kněz projevil
upřímnou soustrast, pravil nemocny, že obdržel novou zásilku
cenny'ch rytin mědény'ch a mezi nimi že jest jmenovité jeden
obraz, který, kdykoli se naň podívá, vždy jej hluboce dojme.
Farář, který již kolikráte od nemocného koupil obrazy, přál si
viděti zmíněny obraz. Přinesli tedy obraz, jenž představoval
sv. Karla Boromejského, kterak měl na sobě roucho kajících
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hříšníkův a na krku provaz — a při tom byla přece tvář
jeho tak tichá, mírná a všecka líbezná. ».laký to jest jen asi
zločinech tázal se nemocný, »to bych já chtěl hned za ním
jíti, jen kdybych mohl tak jako on důstojněa klidně smrti do
očí patřitic.,Farář, jemuž nebyl hříšný život mědirytce neznámý,
odvětil: »O, to není zločinec zde na obraze: chcete-li si jej
vzíti za vzor,-nemůžete zvoliti nic lepšího. .let to sv. arcibiskup
milánský, Karel Boromejský, kterak konal v čas moru procesí
na odvrácení téhož, sám jda v čele v rouše kajícném s prova—
zem na krku a sama sebe vydával Božské spravedlnosti za
své stádce & prosil, by Bůh na něho samotného seslal ránu
morovou, ale milého lidu jeho aby ušetřila. .lsa vyzván od ne—
mocného, jal se kněz obšírněji vypravovati o tomto světci
a mezi jiným také o tom, s jak něžnou péčí se ujímal sv.
arcibiskup i těch nejhorších lidí a kolik jich pohnul svým
laskavým slovem k polepšeií a pokání, zachrániv je takto
2 propasti věčné záhuby, kam by již již bývali padli. Nemocný
dojat naslouchal upjatě, potom si opakoval: »I ty nejšpatnější
lidi, ty nej'zatvrzelejší hříšníky obrátil na dobrou cestu a před
zoufalstvím zachránillc »Kdyby tak bylo možno, aby člověk,
který po celý život svůj ve hříších se kochal a Boha zapíral,
nalezl milost před Bohem v hodince smrlilc »Uvšem, že to
možno, odvětil kněz, »nebo Bůh nechce smrti hříšníka, nýbrž,
aby ohrátě se, živ byl, ano sám spěchá k němu a tluče na
dvéře jeho srdce, milost mu nabízeje, zdali by se snad obrátil.
A třeba byly hříchy člověka sebe větší a bez počtu, větší jest
milosrdenství Boží, hojnější jsou nad ně neskonalé zásluhy Kri
stovy. Zizeň, kterou snášel Spasitel na kříži, nebyla ničím, než
nevýslovnou touhou po záchraně nebohých hříšníků. Blaho—
slavený ten, kdo utiší onu žízeíi Vykupitelovu tím, že se nechá
zaclirániti a očistiti jeho krvi. Hrozný však čeká trest toho,
jenž umíraje již, ještě odmítá nabízenou milost a takto Spasitele
na kříži marně toužiti nechává< — »Vedl jsem-, zvolal nemocný,
sevřen jsa úzkostí, »život hříšný vědomě a se zálibou, hřešil
jsem zúmyslně vždy víc; nyní před smrtí probouzí se mě svě
domí, úzkost skličuje duši mou, strachující se Božího soudu.
Hlas uvnitř praví mi, že jest Bůh a pomyšlení na věčnost činí
mne zoufalým.: »Nikolivc, odpíral kněz, »jen neztrácejte mysli,
jen nezoufejte! Cítíte a poznáváte jsoucnost Boha, který poslal
na svět svého Syna. A ten řekl sám, že jest v nebi- větší ra—
dost nadjednim hříšníkem pokání činícím, nežli nad devadesáti
devíti spravedlivými, kteří nepotřebují pokání. Spasitel volá
vás, slyšte hlasu-jeho! Rozpíná svou náruč po vás, vrhněte se
do ní! Není náhody na světě, všecko se děje z dopuštění Božího
a jeho řízením. Přivedl vám na oči obraz; tim pohnul vaším
srdcem, abyste je otevřel milosti jeho. Kéž mohu jako sv.
Karel Bor. vylíčiti vám hnusnost a ošklivost hříchu, přísnost
soudu, hrůzu zatraceni, ale spqu i nekonečnou cenu zásluh
Kristových, jeho nevyčerpatelnou lásku a shovívavosth »Vy
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tedy myslíte,: promluvil, těžce oddycliuje nemocný, »že by
i mně Karel Bor. přinesl pokoj a spásu? Mohlo by se ještě
i mně dostati milosti a smíření s Bohem ?: »Dojistac, odvětil
kněz, »tak jistě, jako že já jsem služebníkem církve sv., .v níž
ustanovil Kristus sv. pokání, aby se všem, kdož to vykonají
s opravdovou lítostí, odpuštění a spásy dostalolc I změklo
nyní zatvrzele srdce hříšníkovo, naděje se ozvala, láska počala
hřáti; prosil kněze, aby ho vyzpovídal... A když se byl zkrou
šeným srdcem vyznal a rozhřešení dosáhl, žádal taráře, aby
mu podal druhého dne velebnou Svátost a udělil poslední po
mazání. Avšak farář, znamenaje nebezpečí, přiměl jej k tomu,
aby sv. svátosti přijal hned. Ochotně svolil umírající a přijal
je s dojemnou zbožnosti. A ještě téže noci zesnul v Pánu, plu
jsa útěchy a odevzdanosti, že nalezl skrze Ježíše Krista milost
u Boha milosrdné-ho.

Rozmluva čtvrtá.

() dobrém úmyslu.
Kristus Pán mluví.

Můj milý nemocný! Ležíš zde velmi sláb a vysilen na
svém lůžku; mnoho, velmi mnoho jest ti trpěti. Ale nemůže
by'ti jinak, ježto jsem tak ustanovil a to jen pro tvoji spásu,
porozumíš-li tomu tak a učiníš-li si z utrpení —svéhozásluhu.
Bohužel, mnozí trpívají beze vší zásluhy; a proč? Protože
nedbají o dobrý úmysl. Když již trpíš, učíň si aspoň utrpení své
užitečným a záslužným. Chci ti sám pověděti, jak se toho cho
piti máš. Nahlédni, můj milý, jak nezištně vyhledám vždy tvého
prospěchu, jak otcovsky se starám o tvoji spásu. Já, tvůj Bůh,
pečují o tebe, který jsi se stal na křtu sv. mým služebníkem.
Staral bys se tak ty o mne, svého Pána? Věrny'a horlivý slu
žebník má vždyave všem jen vůli svého pána míti na zřeteli
a jí úplně poslušen býti. Odpověz mi, zdaž vždycky tak činil
jsi? 0 jen se přiznej, žes většinu času věnoval svému tělu,
světu, jídlu a pití, zahálce, spaní, světským záležitostem a
rozkoším, ale pro“ mne jsi měl sotva několik hodin v týdnu"
a to ještě ne vždycky tak, jak by se bylo slušelo. 'l'o, cos

činil posud, nebylo zrovna vždy trestuhodně, ale také ne zá
služné. Nyní jsa nemocen na lůžku vyčítáš si, že mi nemůžeš
sloužiti, ano, že ti nelze ani se pomodliti. Ale hleď, já jsem
velmi laskav a milostiv; beru vůli za skutek. Dobrá vůle,
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dobry úmysl nahradí vše. Chceš—limíti zásluhu ze svého trá
pení, jen mi obětuj ráno a častěji za dne všecky své myšlenky,
řeči, skutky, všecky své bolesti; umiň si, že chceš konati
všecko k mé cti, všecko trpěti z lásky ke mně. Vždyť víš, že
jsem tvůj Bůh a Pán a proto častěji si povzdechni z hloubí
srdce: »Podle tvé vůle, Pane, a Bože můj, k tvé cti & chvále
chci trpěti, tobě obětují všecky své myšlenky, řeči a skutky!
Jak jest to snadné — a hle, právě těmi upřímny'mi slovy od
srdce stanou se každý čin tvůj, ale především tvá nemoc, zá
služnymi. Apak, ať bdíš ať spiš, každym vydechnutim símnožiš
zásluhu. Kdybys tak mohl všecko, čeho se dotkneš, ve zlato
proměniti, zdaž bys té mocí neužil? A viz, všecko, co konáš
bez dobrého úmyslu, jest jako těžké olovo, stane se však
zlatem, budeš—lipři tom míti dobry úmysl.

Dále, můj mily, máš mnoho, ba tisíce všedních hříchů
na své duši, které ji hyzdí jako skvrny & z kterých jsi posud
se nevyznal. Hleď, i těch jest se ti zbaviti, dříve-nežli přijíti
můžeš ke mně, do věčně blaženosti. A ještě mně pověz, vy
konal-lis již, byV rozhřešen, také patřičně pokání, abys nemusil
potom v očistci vytrpěti časné tresty? Dobře víš, že jest hříš
níkovi, když dosáhl odpuštění viny i trestu za hřích, dostiučiniti
Božské Spravedlnosti, čili jinak, že jest se mu káti a tak hřích
na sobě sám trestati. Kdo toho neučiní zde na zemi, toho to
čeká jednou po smrti v očistci; tam bude mu očistit se docela.
Ale tato očista po smrti jest mnohem bolestnější a mnohem
delší. Nemusil bys na onom místě mnoho let se káti? Ach,
dítko mé, viz, miluji tě, čekám na tebe, toužím již sevříti tebe
do svého otcovského náručí; nedej mi déle čekati na sebe.
Hleď, budeš-li míti dobrý úmysl a budeš-lí mi obětovati svá
trápení, denně si získáš mnoho tisíc dobrych skutkův a tak se
můžeš snadno očistiti ode všech poskvrn hříchův i ode všech
časných trestů. 'l'o číně, přijdeš nejbezpečněji hned po smrti
ke mně do nebe, kde tě věčně blaženym učiním. Nuže tedy,
obětuj mi svou nemoc, obětuj mi všecko své utrpení; umiň
si, že chceš všecko, vždycky, ať bdiš, at', spíš, konati k cti
&chvále mě a buďjist, že ani jedna tvoje myšlenka, ani jediné
slovo nezůstane neodměněno; odměním tě hojně za vše vnebi.



Nemocný odpovídá.

Pane a Bože můj! Jak snadno jest sloužiti tobě! Nechci
déle váhati, ó Ježíši, a obětují ti všecky své myšlenky, řeči a
skutky, všecko zasvěcuji tvé službě. Daruji ti, ó Ježíši, všecky
své skutky, jež spojuji s tvými skutky přesvatými; ty sám
učíň je lepšími a obětuj je tak svému nebeskému Otci. Z lásky
k tobě a pln jsa nevýslovné touhy chváliti a velebití tebe,
óJežíši, každou hodinu a každý okamžik svého života, dávám
a obětují ti všecky myšlenky a tužby svého srdce; každé vy
dechnutí, každý úder tepny, každé hnutí mého těla tobě budiž
posvěceno. Obětuji ti také všecky své řeči; moje ústa nechť se
otvírají jen ke cti a chvále tvé. Obětuji tí všecky skutky svých
pěti smyslů; všecky své těžkosti a hořkosti obětují ti spolu
s tvým přeliořkým utrpením a smrtí tvou, abych takto zde
na zemi za své hříchy se kál & tobě důkaz podal své upřímné
lásky. Nic jiného nechci se všemi svými myšlenkami, řečmi
a skutky, těžkostmi a bolestmi, leč tobě, () Bože, s anděly
chvalozpěv pěti volaje: svatý, svatý, svatý _isi, o velký Bože!
Každým dechnutím, každým pohledem, každým úderem tepny
toužím tebe, můj nejsladší Pane a Bože, chváliti, velebití a
oslavovatí.

Ú můj Ježíši, tě mohu tak chváliti a velebiti, jako
tě svými Chvalozpěvy neustávají oslavovatí svatí andělé ve
slávě nebeské! Kéž tě mohu svými skutky tak oslavovati a
velebiti, jako to činila životem svým tvoje milostná matka
Maria! Ú kéž tě mohu tak chváliti a velebití jako nesčetný
zástup tvých svaty'cli, pokud na zemi žili! Než, moje chvála
slabá jest, moje skutky jsou nepatrné, moje oběť nemá ceny,
proto sjednocuji nedostatečnou oběť svou s obětí chvály svatých
tvých andělů, tvé blahoslavené matky Marie a všech tvých
vyvolených na nebi i na zemi. Sjednocuji svou oběť s onou,
kterou jsi přinesl na kříži Otci nebeskému, a prosím tě po
korně, abys přijal dárek můj. O tvé a tvy'ch svatých služeb
niků zásluhy se 0píraje, obětují ti, ó Ježíši, denně, ba každou
hodinu, ano v každém té hodiny okamžiku všecky své my
šlenky, všecka svá slova a skutky, zvláště pak všecky své
trampoty a těžkostí.

() lásky nejhodnější Ježíši! Vroucně tebe prosím, až se,

snad za krátko zastavi moje myšlenky a až oněmi můj jazyk,
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abys milostivě srdce moje všemohoucí silou svou oživil, řídil
a každé jeho hnutí přijal jako oběť chvály a díků mých.
Osměluji se tudíž nyní, pokud při rozumu jsem, s tebou se
spojiti a cele se ti obětovati slavně prohlašuje, že všecka hnutí
duše i těla i v hodince poslední, až bez sebe na lůžku odpočí
vati budu, tvé cti a chvále jsou věnována. Umiňuji si tedy již
nyní, tebe, ó nejdobrotívějšíJežíši, ještě v poslední své hodínce
chváliti a velebití; i poslední mé vydechnutí tobě budiž věno—
váno. Ano, Ježíši můj, tobě se obětují., ke chvále tvé chci žíti.

Povzbuzeni k častějšímu vzbuzování dobrého úmyslu.

Ach, jak mohu spasen býti? Jsem chudý a neučeny' člověk
a nevim, co činiti mám, abych se Bohu zalíbil a duši svou
spasil. 'l'ak dnem & nocí na poušti vzdychal mladík jeden,
všccek jsa ztrápen. ] zjevil se mu- anděl_ a vyzval ho, aby šel
s ním. Poustevník ochotně ho následoval. Jdou a přijdou k ne
patrně chaloupce; tu čístilo ušpiněnou podlahu chudě oblečené
děvče a vesele si při tom popěvovalo:

»t') Bože z lásky k tobě,
co činím v každé době,
to všecko tobě věnují
a ke cti tvé zasvěcuji !

Šli dál a přišli do nádherného chrámu, kde- právě zna—
menitý kazatel tak úchvatně kázal nesčetněmu davu lidí, že se
všichni v slzách rozplývali. Kazatel sestoupiv s kazatelny, šel
pravě kolem našich poutníkův, ale tak hrdě, že každý zrovna
cítil, kterak si zakládá na svém řečníckém umění. l otázal sc
anděl jinocha: »Pověz mi, kdo vykonal záslužnější a větší dílo
v očích Božích, zda chudá služka či tento výtečný kazatel?<
Poustevník nerozmýšleje se odvětil: »'l“oťjisto, že tento pro—
slulý kazatelh »Ach, mýlíš se,: odvětil anděl; »Bůh hledí
především na zbožné srdce, na dobrý úmysl; jen tak stávají
se naše skutky Bohu milými a my pak věčně blaženými. To
si zapiš do srdce a podle toho žij a jednejlc

I ty, milý nemocný, zapiš si do srdce slova tato! Mohouť
naplniti srdce tvé radostí a útěchou. Jako na poušti onen pou—
stevník, tak i ty na svém lůžku klesáš na mysli a soužíš se,
dnem i nocí vzdychaje: »Ach,j'ak bych si zjednal věčnou bla
ženost? Jen kdybych věděl, co si mám, ubožák, počíti, abych
se zalíbil Bohu a duši svou spasil.< Řiď se jenom slovy unoho

2-1
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anděla; vzbuzuj denně dobrý úmysl a častěji, jsa nemocen, rci
s onou pracující zbožnou služkou: »O Bože, vše ke cti a chvále
tvélc a spása tvé duše jest zajištěna, jsi-li jinak hříchu prost,
o čemž nepochybuji, vždyť jsi nedávno milosti Boží znova do
sáhl upřímným pokáním a řádnou zpovědí.

() věř tomu, můj drahý, dobrý úmysl obětování pojištuje
duši spásu. 'I'ot' zřejmě vyhlásil sv. sněm tridentský, an dí:
»Bůh jeví lásku k nám zvláště tím, že mu za své hříchy mů
žeme téměř dostičiniti oněmi častými kříži a protívenstvímí,
jimiž nás navštěvuje, snášíme—li je trpělivě.: A sv. Augustín
píše: »Nechceš-lí býti od Boha trestán, trescí se sáma

Než jak a kdy a jak často má nemocný vzbuzovati dobrý
úmysl?

Jak — Ach, k tomu postačí několik jen slov; rcí na př.:
»Pane a Bože můj, všecko k větší cti a chvále tvélc anebo:
»O Bože, jak ty chceš'lc či: »Bože můj, obětují tí všecky své
myšlenky, řeči a skutky, zvláště pak všecky své bolestí a těž
kostílc 'l'akto všecky své skutky na pohled nepatrné a bez—
cenné, jako na př. jídlo, pití, spaní budou posvěceny a pro
život věčný záslužné. Proto praví sv. Pavel: »Buďto že jíte
nebo pijete, nebo cožkoli jiného činíte, všecko k slávě Boží
čiňte.c (I. Kor. lO, Bl.)

Dobrý'úmysl v nemoci vzbuzovati záleží tedy především
v tom,_ všecko jen proto činíti a všecky bolesti jen za tím
účelem snášeti, abychom se zalíbili Bohu. Nad to ještě můžeš
v nemoci několikerý dobrý úmysl vzbudití zároveň, na př.
obětují své bolesti Bohu: 1. abych se kál za spáchané hříchy;
2. abych se Kristu .ležíši připodobníl; 3. abych touto obětí
lásku Bohu projevil atd. Čím více dobrých úmyslů vzbudíš,
konaje něco dobrého, tím hojnější bude tvá odměna u Boha.

Nuže tedy,'lcdy a jak často asi máš vzbuditi takový
dobrý úmysl? Učiň tak obzvláště každé ráno a za dne krátce
jej obnovuj! Nepřestávej na tom, žes ráno, modle se, všecko
Bohu obětoval; vždyť přece víš, že nestačí v zimě jednou
z rána v pokoji zatopiti, chceš-lí míti teplo celý den, nýbrž
že třeba častěji přiložití. Jak snadno se odvrátí mysl od Boha!
Proto jest potřebí zase ji povznésti k Bohu, jinak bychom se
mohli státi vlažnými a vrtkavými. Vzpomeň si tedy častěji a
říkávej: >To trpím z lásky k tobělc »Příjímám tyto bolestí
za trest za své hříchy !: »Všecko k větší tvé cti a chválch
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Avšak, aby všecky tvé skutky, slova ! myšlenky, zvláště
pak tvé utrpení ještě větší mělo cenu, sjednocuj všecko, co
myslíš, mluvíš anebo činíš se zásluhami Kristovými. Vždyť
i obyčejná jinak voda, proudí-li místy solí, sírou a pod. pro—
sycenými, nabývá zvláštní moci léčivé. Atak i všecko, co
činíme a trpíme, vzácnějším, drahocennějším a záslužnějším se
stává, prochází-li to všecko svatými ranami, drahocennou krví
a Božským srdcem Ježíšovým.

llleď, milý nemocný, takovým způsobem obětuje častěji
své bolesti spolu s utrpením a smrtí Krista Ježíše, hromadíš si
denně, jak shora dotčeno, veliké zásluhy, veliké poklady, za
něž si můžeš koupiti nebe. Všecko, co činíš a trpíš, může ti
rozmnožiti slávu věčnou. Trpěti pro Boha, toť nejčistší a nej—
dražší zlato v rukou našich, abychom si koupili korunu slávy.

Spojuje své bolesti s mukami Kristovými, dáváš jim cenu
nekonečnou. Tvá bolest jest bolestí Ježíšovou. A bolest Ježíšova
tvou jest bolestí. Ano, pak můžeš zvolati i ty se sv. Pavlem:
»Ne více živť jsem já, ale živ jest ve mně Kristus; ne více
trpím já, ale Kristus trpí ve mně!: Tak tedy obětováním
stanou se tvé bolesti — bolestmi Ježíše Krista. .laká čest, jaká
zásluha-pro nemocného křesťana! Jaká to radost, jaká pro
tebe čest, že můžeš Bohu přinésti oběť tak drahocennou! Bůh
zajisté vylévá proudy milosti Ducha sv. na duši, která ho tak
oslavuje svým utrpením. Dobře tudíž nazval P. Rodriguez dobrý
úmysl nebeskou alchymii, t. j. dobrý úmysl činí ryzí zlato
svaté lásky i z nejnepatrnějších skutků, staly—li se ovšem
pro Boha. /

Můj milý nemocný, rci mi nyni, nepotěšuje-li tě velice
tato pravda? Hle, obětuje takto své bolesti, podáváš Bohu
denně dar velmi vzácný; Bůh jest takřka tvým dlužníkem.
'l'akto bude ti nemoc dle slov sv. Bonaventury branou do ne
beské vlasti. ——(f), jak útěchyplné je všecko to pro nemocného!
Kdo stůně, nemůže se mnoho modliti, nemůže choditi do ko—
stela, ani jiné záslužné skutky často konati: a přece může si
získati hojně zásluh, když obětuje Bohu všecky své křížky
spolu s utrpením .ležíšovým.

Milý nemocný! Obětuj tedy denně Bohu všecky své činy
a jednání, jmenovitě však své bolesti. Kéž bys často mohl
zvolati se sv. Františkem Saleským: »V mém srdci se ozývá
nevýslovná touha státi se ustavičnou krvavou oběti mého
Spasitele !& Jistě i ty, jsa podivuhodně ve svém .srdci od Boha.
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posilněn, zvoláš se sv. Františkem —Xav.:»Každé břímě, které
na sebe béřeme pro Krista., jest poklad plny' nebeské útěchylc

. Nuže, bud' zmužilym, můj mily, říkaje denně se sv. Al
fonsem z Liguori: »Ú Pane, tobě obětují všecku svou starost
a břímě, které jsem nyní na sebe vzal!< jednou budeš pak
»kliditi po věky věčné.: (Gal. 6, $).)

Příklady.
1. Když se sv. Arkadius před místodržitelem zpěčoval

obětovati bohům, kázal rozhněvany soudce katanům: »(Zhopte
se tohoto zloboha, at patří smrti ve tvář, at si jí přeje a po
ní touží, ale ať dlouho marně po ní vzdychá. Utínejte mu kloub
za kloubem, ale jen zvolna, aby poznal, co to jest zradit! víru
svých otcův a jinému neznámému božství se klaněti.c Sotva
byl místodržitel domluvil, vyvleklí pochOpové sv. Arkadia na
popraviště a tam usekávali mu potupně klouby u prstů, ramen
a plecí; potom ho povalili na znak a zutínali mu prsty u nohou,
chodidla, holeně i stehna. Arkadius, jsa ještě živ. obětoval Bohu
své údy kolem rozmetané volaje: »Štastné údy, nyní jste mi
teprve nade všecko drahými a vzácny'mi, neboť patříte Opravdu
Bohu mému, byvše mu obětovány. A vy,c doložil obraceje se
k lidu, »vy svědkové očití tohoto krvavého divadla, učte se
ztoho, že všecka muka nejsou ničím těm, kteří spatřili korunu
věěnou. Nejsou pravym Bohem bohové vaši, opusťte hanebnou
jejich službu. Není Boha, kromě toho, pro něhož já trpím a
umírám. Jediné on těší mne & povzbuzuje a sílí v tomto stavu,
jehož jste svědky; pro něho zemřili, žíti jesl, pro něho trpěti
jest rozkošíla Domluvil a vydechl tiše duši.

2. Sv. Ludger, apoštol Frisinsky', zastižen byl před svou
smrtí těžkou nemocí. Nezanedbal nikdy svych obyčejných modliteb,
pokud mu toho nezabránin veliké bolesti. Poslední den kázal
ještě slabym hlasem svym ovečkám řka, že chce naposled učiti
tomu, čemu jej Pán uěil od mladosti: že chce totiž sebe sama
Pánu Bohu obětovati a tak se zcela stráviti v lásce k Bohu
a bližnímu.

Rozmluva pátá.

0 v í ř e.

Kristus Pán mluvi.

Nemocný křesťané, uvážil—lipak jsi již jednou ve svém
srdci veliké dobrodiní, které jsem ti prokázal tím, žes se narodil
a vychován byl v pravé, samospasitelné víře? Myslím, že sotva,
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nebo učinil jsi tak jen povrchně. Nuže, chci ti představiti onu
nesmírnou milost a povzbudití tě, abys mi z plna srdce za to
děkoval. Představ si tedy živě pět dílů světa se všemi říšemi
a knížectvíini v nich, s tolika miliony, lidí, kteří žili a dosud'
žijí v zemích a věz, že z těch lótttt milionů lidí jen as 270
milionů, ani desátý díl všeho je v počtu pravověřících křesťanův.
Viz tedy moji dobrotu a lásku! Z tolika jiných povolal jsem
i tebe k pravé jedině spasitelné víře; tebe jsem již tak záhy
přijal v malý hlouček svých vyvolených. .-\ to jsem učinil ze
zvláštní milostin přízně.. Mohl jsem chtíti a být býs se narodil,
jako mnozí jiní na svět přišli jako Židé, pohané, mohamedáni,
ale nechtěl jsem, nýbrž věnoval tobě zvláštní pozornost. 'l'ebe
jsem si vyvolil, tehe jsem chtěl učiniti spoludědicem nebeským,
tebe, o kterém jsem napřed věděl, že mi budeš nevděčným, že
mně často svým životem uražeti budeš. A přece jsem tě vývolil.
Přece jsem tě přijal v lůno církve katolické a tak účastným
tebe učinil nekonečných zásluh svého přehořkého utrpeníasvé
smrti, zásluh své milé matky Marie, zásluh všech svatých a
& vyvolenců v nebi, anoi všech zásluh a dobrých skutků všech
spravedlivých lidí na zemi, na nichžto nemají podílu ti, kterým
světlo pravé víry mojí posud nevzešlo. Jakých milostí se ti
dostalo skrze církev svatou v mých svátostech, obzvláště však
v nejsvětější Svátosti oltářní, v kteréž tebe živím a posilují
svým vlastním tělem a krví k životu věčnému! Ba nelze ani
vypočístí všech ostatních dobrodiní, kterých'se tí dostává pro—
střednictvím mé církve.

připomínej si často, jak velikým jest dobrodiním
víra, a častěji se v ní cvič, častěji vzbuzuj tři Božské ctnosti.
Pomni, že jest víra základem duchovní budovy tvé duše. Před
stav si víru jako kořeny nějakého stromu, jimiž do tvé duše
všeliká milost se vlévá. Pamatuj, že víra je stezkou, po které
ke mně do nebe přijítí máš. Pomni, žeť víra jc pevným štítem,
který tě uchrání proti všem útokům pokušení d'abelských zvláště
nyní, když jsi nemocen. Ano, můj milý, víra, tot mocná zbraň;
užívej pilně zbraně té ve své nemoci a nejvícv poslední hodince
smrti volaje často, nemůžeš—li slovy, aspoň vsrdci svém: věřím
pevně & nezlomně všemu, co církev sv. věřiti velí. V této své
svaté víře chci žíti i umříti. Hle, takto zvítězíš v posledním
boji svém.
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Nemocný odpovídá.

Ú milosrdný Bože, laskavý Otče, čestachvála nekonečná
tobě za tu velikou 'milost, že jsem pravověřícím křesťanem.
() kdybych sto jazyků měl, málo bych ti děkoval za dobrodiní
takové. Ú že jsem toho nenahlížel, pokud jsem byl zdráv!
Jak málokdy jsem ti poděkoval; ano ještě nevděčně jsem se
k tíbě zachoval, jednaje proti sv. víře a konaje na místo
doL-ry'chskutků skutky zlé. Jak zřídka kdyjsem se ukázal horlivým
katolickým křesťanem! 'l'isícové z nevěřících byli by li, o Bože,
horlivěji sloužili než já, kdybys jim byl dal světlo víry. Hle,
hanbím se před milostnou tváří tvou! Než tys, o nejsladší .le—
žíši, nejvýš milosrdný a proto tebe prosím: odpust mi tuto
moji velikou nevděčnost! Kéž bych mohl zpět přivolali všecky
ztracené hodiny: o pak bych věrněji ti sloužil a tvou svatou
víru také skutky ozdobil. Ale že se, bohužel, stalo naopak a
že toho již zjinačiti nemohu, prosím tebe, (»nejmilostivčjší Otče,
odpust svému neposlušnému dítku, které se tak často vzdálilo
zd tebe i od sv. víry tvé! Ach, nyní teprvé otevřely se oči
mé, nyní teprvé na smrtelném lůžku poznávám své nepravosti,
nyní teprvú nahlížím, jak neposlušným jsem byl a nevýslovně
novděčným k tobě! Jako ztracený syn padám k nohám tvým
žalostně volaje: Otče, zhřešil jsem proti tobě i proti 'nebi, nejsem
více hoden slouti synem tvým, ale přijmi mne opět za dítě své
a dej, ať mno spasí sv. víra tvá!

Tisíceré díky, Otče, žes mi již otevřel studnici milosti
ve své sv. církvi, že jsem z ní píti mohl, abych se od
hříchův očistil a stebou smířil! 'l'isíceré díky za ony sv.
svátosti, které jsem přijal a které mne na lůžku sklíčeného
mocně posilnily a potěšily! 'l'isíceré díky za vzácný dar svaté
křesťansko-katolické viry! Ú svatá víro! Ú té milosti, toho
daru vzácného, skvělú záruky věčné blaženosti! () té podivu
hodné lásky & slitovnosti mého Boha, jenž mne z tolika jiných
přijal do své církve! Ach, tuto svatou víru chci až do posledního
vzdcchnutí věrně chovati, za nic na světě nedám si ji. vzíti;
i já chci s apoštolem tvým dobrý boj bojovati, abyoh i já. jednou
obdržel korunu spravedlnosti. Ať proti mně povstanou ne—
přátelé duše mé, nastavím jim pevný víry štít, volaje: vyznávám
slavně před Bohem a vším vojskem nebeským, že pevně a ne—
zvratně věřím všemu, čemu svatá katolická církev učí a co
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věřiti velí. A měl li bych snad v poslední své hodině pokoušen
býti proti svaté víře, předem již slavně prohlašuji, že s ničím
nesouhlasím, čím se svatá víra uráží; nepřeji si ničeho toužeb—
něji, než abych mohl v láskyplněm lůně katolické církve žíti
& zemříti. () nejdobrotivějsí Ježíši, zachovej mne v této svaté
víře; upevni v srdci mém milostí Ducha svatého víru mou,
abych nezbloudíl. Vlij mi pevnou důvěru ve své milosrdenství,
abych jednou došel cíle vlry sve: věčně patřiti na tvou velebnost.

Povzbuzení k pevné víře.

Chudý rybář přišel, sít na zádech, k cele opatověavybrav
pěknou rybu, darem položil ji k nohám jeho. Opat a učedníci
jeho pozorovali rybu na zemi, jak sebou zmítala, se křivila,
tu i tam do výše se vymrskla, ohonem moeně tloukla. »Ubohó
zvíře:, řekl jeden %učedníků, »jak se trápí! Viděti patrně, jak
po svém živlu touží; nikde se mu nelíbí leč ve vodě!: »'l'ak
jest i s námi lidmi,: promluvil opat, »ani nám není dobře,
i my rozplýváme se touhou marnou, nejsme—li v živlu svém.
Nepatřímeť zemi, nýbrž nebi. A protož možno nám na zemi
této jen v Bohu Opravdu blaženě žíti, ve víře v něho, v naději
v něho a v lásce k němu.:

Ano, milý nemocný, víra, naděje a láska k llohu jsou
též živel tvůj, v kterémžto pravé útěchy, mysli statečné i síly,
pokoje a radosti najdeš. Marno jest všecko těšení lidí; nikdy
člověk nemocný potěchy pravé a pokoje nedosáhne, nevěří—li
v Boha, v něho—linedouíá a nemiluje—li ho celým srdcem svým.
llle, právě pro nedostatek těchto ctností mnohý nemocný na
lůžku bolestném, jako rybka ona na zemi se svíjí a trápí, ne
vrlou netrpělivostí takřka hyne, sobě ijiným břemenem se
stává a v této bídě neutěšené po ničem netouží, leč po brzké
smrti. Lůžko bolestně jest mu pouhým mučidlem, jež pro
klíná často rouhavě v srdci svém.

Jak zcela jinak chová Se nemocný mající pevnou víru,
upřímnou důvěru a srdečnou lásku k Bohu! V trápení a mu—
kách jest kliden a vesel, ()tce nebeského, jenž naň vše to skládá,
chválí a velebí. Nevyhnutelně a nade vše jest tedy nemocnému
potřeba, aby se v těchto cnostech cvičil. Předem však a nej—
prve jest mu se cvičiti ve víře; jestit víra dle učení sv. Augu—
stina »kořen a základ všech ctností.: Kdo má pravou víru a
dle nížije, má pevný štít proti všem nepřátelům, pramen útěchy
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hojny' a záruku jistou blaženosti věčné. Což může také ne
' mocnému by'ti větší útěchou nad vědomí, že všecko toto má?

Abys se otom přesvědčil, uvažuj jen tuto pravdu ra—
dostnou bedlivěji; jistět radost naplní srdce tvé a poděkuješ
Ilohu, že ti dal naroditi se v církvi pravé. Čti tedy pozorně,
jak zodpovídány jsou tyto otázky:

Jakých.. výhod skýtá nemocnému pevná víra?
!. Víra jest štít, se kterým nemocný šťastně odrazí útoky

všecky. Poněvadž o tom řeč již byla, uveď si í'ečené věci na
pamět. Rozpomcň se na blaživá slova apoštola národů: »ChOpte
štít víry, byste jím ohnivé šípy ničemníkovy uhasiti mohli.:
(Efes. 6, 17). 'I'oto potvrzuje, di sv. Jan: »Síla pak vítězná, jež
přemáhá svět, víra naše jeste (1. Jan. 5), 4). Ježíš sám učí :'
'l'omu, kdo věří, možno jest všecko.: (Mar. 9, 22). Pod štítem
víry neboli IIIOCÍvíry přemohli svatí všecky nepravosti, stali
se reky u vykonávání kažiličké ctnosti a radostně snášeli muka
a utrpení i nejhroznější. lx'dož by spočetl všecka vítězství, jichž
dobyla víra, k nimž vodíval Ježíš Kristus? Víry živé potřebu
jemei my, zvláště nemocní, abychom odolali pokušením; nejen
že odstraší nás ode hříchů vyhrůžkanii svými, ale i posilní nás,
učiní nás věrnými svy'mi nadějemi. Ví-li voják v bitvě, že na
něm spočívá oko vojevůdcovo, ví-li, že přikvačí—li nebez
pečenství, dostane se mu jisté pomoci, pak stojí pevně proti
nátlaku nepřátelskému, nel) zas s myslí neohroženou vrhá se
v řady protivníků. -Toutéž, ba ještě větší silou obdařuje kře—
sťana v boji proti ďáblu víra jeho. Onat mu uvádí na vědomí,
žeť blízko Bůh všudypřítomný; od něho může v nebeZpeči
každém očekávati pomoc jistou, ví, že žádné pokušení jeho
síly neudolá. Oblečen panccřein víry a helmicí naděje na spa
sení, (l. 'l'hes. 5, S.), přemůže nepřítele zlého vždycky.

Budiž tedy statečné mysli i ty, kdožkoli jsi nemocen, a
neboj se těch, kdož ukládají o duši tvou; také ty zvítězíš nad
nepřáter svy'mi. ('lvšem, bdíti musíš stále, aby tě nepřelstili
vrahové duše tvé; nikdy však strachu neoddávej se, kdykoli jsi
ohrožen bojem těžkým, nebot »jest víra pevná berla, podepí—
rající duši slabou, jíž nedá pailnouti,c praví sv. Uhrysostom.

2. Víra však jest také pramenem, z něhož se nemocnému
řine hojná potěcha. Zbožný jeden učitel, takto se kdysi poslu
chačům svy'm pohnutě přiznal: »Žíl jsem padesáte let a zažil
jsem radostí v životě mnohy'ch; ze všech nejčistší a nejtrva
lejší byly však ty, jež srdce moje, něžnými pouty víry vedeno,
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dle rady její hledalo a požívalo: toto vám pravím vedle svě
domí svého! .lá žil padesáté leta zažil mnohou lrpkost a nikde
jsem nenalezl více světla v temnotách, nikde větší útěchy a
posily v utrpení než v prameni víry: toto vám pravím vedle
svědomí svého. Padesát let jsem žil a více než jednou na
prahu smrti jsem stál a zkusil jsem, že — bez výjimky —
nic a nic jiného leč jediná Božská síla víry pomáhá přemáhati
hrůzy smrti, že nic, jen svatá víra v našeho Spasitele a Vyku
pitele duši úzkostlivou při rozhodném kroku na věčnost po
silniti a svědomí, jež na nás žaluje, utišiti může. 'l'oto pravím
vám před Bohem !.

Ba, takt' jest! Víra potěšuje velice a radostí naplňuje
duši nemocného! Bez víry se podobáme chodci, který bloudí
v poušti a nikdež, čím by okřál, nalezli nemůže: proto právem
říci mohl zbožnýr jeden mudrc křesťansky: »Těšivé slovo Boha,
jeho zjevení (víra), jest jediny' anděl v poušti (života), jenž
osvěžuje lačnou duši nebeským chlebem svym.: .lak pravdiva
jsou slova ta, o tom se brzy ještě více přesvědčíme.

3. Nemocnému jest víra zárukou věčné blaženosti. Ježíš
sám pravdu tuto potvrzuje slovy: »Amen, amen pravím vám:
kdo věří ve mne, má život věčny'c (Jan 6, 47). »Kdo uvěří
a pokřtěn bude, spasen bude: —(Mar. 16, 16.). A dle Mistra
mluví i učedník : »Kdo věří v Syna, má život věčný: (Jan 3, 36.).
Každá stránka ve sv. evangelium dokazuje, že_ jest víra zá—
rukou spásy; zvláště však potvrzuje to sv. Petr v [. listě svém:
(5, 7.). »Kdo pravou, svatou katolickou víru má a ji až do
smrti věrně zachová, má největší poklad na světě:. »Vírac, dí\
proto sv. Augustin, »jest největší dar nebes, lepší nad zlato,
stříbro, poklady, statky pozemské a nad bohatství všechnoc.
Víra jest jasně zářící hvězda, kteráž osvěcuje nám cestu pravou
v noci utrpení a svízelův, abychom bezpečně došli přístavu spásy.

Blaze ti, tedy, nemocny' křestane, neztratil-li jsi této zá—
ruky, neb máš, řídí—lise život tvůj vírou, takořka dlužní úpis
Boží v rukou. Při soudu Božském můžeš říci: »Pane, já věřil
vždycky a všecko, co jsi zjevil a co svatá katolická církev
věřiti přikazuje. Tys mi za to slíbil život věčný. Pane, viz,
dluhopis svůj; jáť mám jej v rukou a na tobě jest, abys nyní
zaplatil dluh svůj. Tvé slovo Božské váže tebe. Dejž tedy, abych
vešel v život věčny', dej mi korunu, kterou jsi slíbil za odměnu
vířec. A Bůh ti dá, co slíbil, budeš viděti slávu jeho. Z této
pravdy veliké vysvětliti lze, proč všechny duše zbožné viru
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mají za poklad nejvyšší; proč ve smrti spoléhají na tento
dluhopis. 'l'ak neměla sv. 'I'erezie, umírajíc, větší a sladší útěchy,
pevnější naděje nad slova: »Umírám jako dcera církve kato
lickéc. Sv. .lan Qualbert umíraje, žádal, aby napsán byl lístek
pamětný a vložen do rakve: ».lá .lan, věřím a vyznávám onu
víru, kterou apoštolměkázali a kterou svatí ntcové na čtyřech
sněmech potvrdilio. .lakáž tedy útěcha, jaká radost pro mne!
Září mi nadějná hvězda víry, slibně. kyne mi koruna víry
vstříc; neboť ač jsem hříšník, veliký hříšník, přece, (» Bože
můj, milováním tvým \'íru svou jsem zachoval čistou a nepo
skvrněnou, ji jsem od mládí svého miloval a i nyní radostně.
opakuji slova sněmu tridentského, kterými se zakončuje vyznání
víry: n'l'uto svatou, římskokatolickou víru, kromě níž není
spásy a kterou dobrovolně a veřejně vyznávam. chci vyznávati
a uchovati až do posledního vzdechu svého. K tomu mi dupo
máhej Bůh a jeho svaté evangeliumc.

Jak by měl nemocný ve víře se cvičiti? Má-li víra i ve
tvém srdci tak požehnaně působiti, jak tuto naznačeno, musíš

a) Otce světla prositi, aby světlo víry rozněcoval stále
vtobě; nebo víra jest zvláštní dar Boží. K počátku víry a kse
trvání v ní jest potřebí, aby 'milost Boží rozum osvěcovala
a vůli k víře nakloňovala. Volej tedy s apoštoly: »Přidej nám
víry la (Lukáš 17, 5.). Tímto způsobem dosáhne znova sesláblá
víra tvá veliké své moci.

b) Nedbej pochybností, povstaly-lí by někdy ve hlavě tvé.
Se l.-tivým duchem zlým ve spor věroučný se nepouštěj. Nedbej
jeho slov, ale znamenej se zbožně svatým křížem, nebot »kříž
jest štít, zbraň, znamení vítězství nad ďáblem-, dí sv. .lan
Damašský. Neroz'umuje příliš, říkej: »věřlm všemu, co kato—
lická církev přikazuje. .lsem hotov položiti život jako sv. mučed—
nící zu všecky vůbec a za každou pravdu katolickou zvlášt.
Věřím; nebo Bůh jest pravda věčná; On klamati nemůže; Bůh
jest dobrota nestihlá, On klamati nechce; Bůh jest moudrost
nekonečná, On klamán býti nemůže!.: Věříš a spoléháš na
slova muže čestného, čím více můžeš spolehati a věřiti tomu,
co praví Bůh. Bůh opřel zjevení svá tolikerými a tak jasnými
důvody věrohodnosti, že nižádný rozum lidský, leč by byl
v osidlech zlé vůle, pochybovati nemůže o božském jejich
původu. Ovšem, dopouštívá Bůh časem i na duše velice zbožné,
z'e víra jejich všelijak napadána bývá, avšak jen proto, aby
tím více ve víře posilněny a upevněny byly, poněvadž právě
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tyto útoky jim příležitost poskytují, aby častěji a důkladněji
víru budily. Jich příkladu následuj a tak jako ony přemáhej
všecky pochybnosti, které by v tvém nitru proti víře vznikly.

c) Abys došel potěchy skrze víru, musíš také skutečně
čerpati z tohoto pramene potěchy, t. j. nutno, abys co nejča—
stěji uváděl sobě na pamět veliké pravdy této víry a jich ve
svém stavu, zvláště v nemoci užíti hleděl. Nejlépe, pomodlíš-li
se denně apoštolské vyznání víry a budeš-li bedlivěo jednotli
vých pravdách jeho hloubati; i poznáš, že ti poskytne každý
článek mnoho útěchy. Abys se o tom přesvědčil, rád ti poradím,
jak bys na loži bolestném u víře se cvičiti aji zužitkovati
mohl; můžeš to činiti asi takto:

» Věřím v Boha Otce atd. . .c () Bože můj! Ano, tys
otec můj, věřím tomu pevně a nezvratně, já pak jsem dítě
tvé. O kdož postihne velikost štěstí toho! Proč bych se tedy
žalu oddával a zármutku ? Otec můj tenf vševědoucí, zná trápení
má; on jest však pln lásky a dobroty ke' mně, chce tedy i louto
nemocí jen dobru mému; jest všemohoucí a může mi tedy
každé chvíle pomoci, v něho chci tedy zcela doufali, nebot
Bůh svych věrných neopouští! O Otče, slyš hlas dílka svého,
pomoz Ami nyní, abych ve své nemoci zveleboval jméno tvé,
oddaně a trpělivě nemoc snášel a tím právě dokázal, že
v tebe věřím.

»! v Ježíše Krísta, Syna jeho jedínéko, Pána
naše/ao . o Ježíši, můj Spasiteli! Věřím, že*sVykupitel lidí,
můj Spasitel, že jsi Syn Boha živého! Věřím, že jsi z lásky
k nám lidem na svět přišel, že jsi pro mé vykoupení zemřel,
z mrtvých vstal & vstoupil na nebesa, abys mi tam připravil
místo! Jaká tu pro mne čest a útěcha! Jsem majetkem tvým,
ty's vykoupil mne předrahou krví svou. Dle přislíbení tvého
ijá tam budu, kde jsi ty, jen když nyní po cestách tvy'ch
půjdu, když následovati budu vznešeného tvého příkladu a tak
žíti, trpěti i umírati, jako ty, 0 milý Ježíši! Protož nebudu si
v nemoci své stěžovati, proč právě já tolik trpěti mám. Proti
božskému dopuštění naříkati nebudu, vímť jistě, že mne Bůh
miluje a že z lásky ke mně i Syna svého na smrt vydal.
I já chci tohoto Otce milovati a proň trpěti! Neboť, co jest
veškero utrpení mé proti hrůzyplny'm mukám, které pro mne
vytrpěl Ježíš! Ovšem pak mne znepokojujíhříchově moji; avšak,
() Ježíši můj, tys křížem svym vysvobodil mne z jařma jejich.
Na tvé zásluhy spoléhám; jistěť důvěra má nezahanbí mne!
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Dej mi jen milost svou, abych i já v nemoci tak trpěliv byl
a tak oddán, jako ty v mukách svych!

» Věřím v Ducha svatého-. () Duše svaty', jenž od tltce
a Syna pocházíš a se kterými jedno jsi, věřím, žes těšitelem
duší nejsladším. ()svěcuješ rozum náš, potěšuješ a sílíš srdce
malátná. Ty jsi pramenem pokoje pravého. Činíš nás mírnými
a trpělivymi a učíš nás lásce. Ú štěstí nevýslovného! 'l'y ()tče
chudých, rozdavači darův, utěšiteli nejlepší, ty's zvolil příbytek
v srdci mém a duši mou jsi na křtu a v pokání ozdobil šatem
posvěcující milosti. Proč bych se tudíž strachy chvěl *?Nebydlí—liž
Bůh ve mně? Nejsem-liž já, dle slov apoštolovych, chrámem
Ducha svatého? () Duše Boží, vyzdobiž tedy chrám svůj vším,
co tobě milo! Zapal v srdci mém oheň své" lásky! Dej mně
milost, abych si získal v nemoci své zásluh co nejvíce! Potěš
a posilni mne v hodinách utrpení!

»V svatou církev katolickou, svatých obcováníc.
() sladké štěstí, kterého nelze vyslovitil .lsem členem církve
pravé, kterou Ježíš Kristus založil a při které, dle vlastních
slov, zůstane až do skonání světa. 'l'ato pak církev jest pevnou
baštou pravdy, pročež věřím všemu, čemu církev věří, nebot
ji veden nezbloudim. 'l'ato církev jest tělo Ježíšovo, On sám —
hlavou její. O toho štěstí! Křest učinil mne údem těla tohoto.
Jako réva s kmenem, jsem já úzce spojen s Ježíšem. Jsem
však spojen a obcuji i s ostatními členy těla Ježíšova, se sva—
tymi to v nebesích, s dušemi v očistci a s pravověřícimi na
zemi. Jsem členem cirkve pravé. Ta pak mne všemi svy'mi
poklady a prostředky posvěcujícími zahrnuje; její oběť, její
svátosti, její modlitby mne posilní v nemoci a učiní mysl mou
neohroženou, proto jich budu často užívati. Obcuji se svatymi.
Jaké potěchy dodává mi tento článek víry na bolestném loži
méml Nemoc má nedá mi se modliti. 'l'ímto pak snimi obco
váním účastním se jich obětí, modliteb a skutků dobrych; pří—
mluvy jejich v nebesích jsem účasten. Ibudu je často za přímluvu
vzývati a se sňažiti, abych kříž svůj tak trpělivě a pokorně
v pokání snášel, jako to oni činili, abych i já jedenkrát mezi
ně přijat byl.

»Vodpuštěni hříchů-. Ježíš vymohl mi svou smrtí na
křížiodpuštění hříchů, viny i trestů; dal své církvi moc, hříchy
po křtu spáchané odpouštěti. To se stává přijetím svátosti
pokání. Často ovšem jsem urazil Boha, avšak pro hříchy své
zmalomyslněti nechci. Vždyť, sejme-li je kněz rozhřešením se
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mne, dojdu odpuštění jejich u Boha. rFomu věřím, v to doufám;
nebo slovo tvé, odobrotivý Vykupiteli, ručí mi za to. A ikdy
bych odpuštění tvého dosáhl, přece neopominu pokáním „za
ně dostiuěínití. Sjednotím nemoc svou 3 utrpením .ležíše,
svého Spasitele a obětují je tobě na odpuštění hříchů. .lak
šťasten jsem, že tak lehce tresty očistcové zde na zemi odbýti
si mohu, že, trpělivě snášeje bolesti a bídy své, dluh svůj
Božské Spravedlnosti splatiti mohu. Pročež přijímám ítuto
nemoc za trest spravedlivý z rukou tvých; bylť bych i více
zasloužil, buďtež tobě za to díky vřelé! S radostí a trpěli
vostí chci trest snášeti, rád budu trpěti, jen ty, .Pane dobrotivý,
neodstupuj ode mne, ale podporuj mne milostí svou!

» Vtěla vzkříšeníc. Pevně a bez pochybností věřím, že
bude jednou v hrobě probuzeno tělo mě a že živé vstane ze
hrobu. Jako ty jsi, ó .ležíší, vítězně z mrtvých vstal, takž i já
ze země vstanu v den soudu. Ú smrti, kde jest hrůza tvá?
V onen pak den v radosti bude žíti, kdo v slzách rozséval.
Neštěstí, bolesti, které nyní snáším, v radost se promění. Tělo
mé, nyní nemocí sesláblé, které snad brzy ve hrobě zetlí, toto
slabé, křehké, pomíjející tělo brzy oživne opět. Blaze mi,
zemru-li v milosti! Mé tělo, jak výslovně dí apoštol, vstane,
jednou bez proměny, oslavené a plno síly, jako tělo vzkříše
ného Spasitele a v těle svém tělo Spasitelovo uzřím. 'l'ato
naděje, tak volám s trpělivým .lobem, tkví v nitru mém. 'l'ato
naděje naplňuje srdce mé radostí.

»A v život věčnýa. Věřím, že duše má jest nesmrtelná.
Věřím, že jest zaslíbená nevýslovná blaženost tomu, kdo Boha
miluje a v této lásce umírá. A toto štěstí, radosti nebeské
trvají věčně; nikdy nebudou menší, nikdy nepřestanou. Co
radostí působí tato pravda nemocnému! Nemoc má jest krátká
askoněísejistě brzy a snesu-liji trpělivě, změní se mé utrpení
krátké v radost věčnou. Odměna v nebesích jest veliká, chci
tedy trpěti rád, abych jí došel. Každého dne použijí, abych
si na svém loži bolestném vydobyl mnohých zásluh; takto
budou útrapy rozmnožovatí radosti mé. Jakž bych tedy nebyl
Bohu vděčen za nemoc svou! Rád trpím, o Bože, z lásky
k tobě; vždyt řekl apoštol tvůj: ěeho oko nevídalo, ucho ne
slýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, připrdil Bůh těm,
kteří ho milují! .lsem tedy, (» Bože můj, hotov snášeti zkoušky
nejtěžší. O posiluj mne milostí svou, abych šťastně si dobyl
koruny života věčného.
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Trpící bratře! Jako v těchto pravdách víry, tak možno
ti cvičiti se i v _ostatních tajemstvich naší svaté víry. Modli se
tedy často apoštolské vyznání víry; nebot »ono pravidlo víry
sílí věřící, podporuje dokonalé, těší poutníky, utvrzuje vytrvalé,
korunuje ty, kteří docházejí cíle pouti své-, dí sv. Chrysostom.
Poslechni tedy i ty, bratře trpící, rady, kterou jednou dal sv.
Ambrož sestře své. Duše sestry tohoto světce trpěla častým
pokušením & mnohými úzkostlivy'mi pochybnostmi. Tn psal jí
světec, aby se proti těmto útokům světa a zlého nepřítele
chopila štítu vyznání víry, jim že zvítězí vždycky. S ní
itebe napomíná, abys se denně apoštolské vyznání víry modlil
ráno i večer, jakmile by nebezpečí nějaké tobě hrozilo. Takto
i ty budeš potěšen. Bůh sám osvítí srdce tvé; protož právem
mohl říci sv. Vincenc Fererijsky: »Víra bez bludu jest jasny
den, jeho dvanáct hodin jestdvanáct článků víry-. Sami pohané
musili se diviti, jak veliká jest síla víry v útrapách a svízelích.
Když persky' král Sapor veliky' jemnocit a trpělivost křesťanů
v mukách nejhroznějších pozoroval, zvolal pln úžasu: »Tito
lidé touží po mukách a smrti, jí vstříc se ženou, jakoby šly
k hodům vesely'mlc »Tomu se nediv-, řekli Peršané okolo
stojící, »tot následek jich náboženství, které jim vživotě jiném
slibuje říši, již nelze postřehnouti okem lidskymc. Tak tedy je
víra cosi nekonečně velikého. .lest původ pravé radosti, štít
proti útokům zlého ducha, těšitelka v neštěstí, věrná prů
vodkyně v nebesích, milá hvězda v noci muk & bolesti, záruka
věčné blaženosti. Děkuj tedy Bohu každodenně za tento dar
přeskvostný a střež jeho pečlivě!

Čerpej často i ty z tohoto pramene útěchy! Tím si za
miluješ nemoc a smrt ztratí hrůzu svou. 0 těš se, nebot.
maje pravou víru, ji opatruje a v ni se cviče, jsi jist, že ti
podá Ježiš v den smrti ochrannou ruku svou a řekne: »Upokoj
se, synu můj, víra tvá ti pomohla-. A s ním, jehož viru jsi vždy
věrně zachoval, vejdeš do ráje nebeského.

Příklad.

Jan N. narodil se 7. dne prosince 18 . . . Byl hochem
nadějným. Jako jinoch oddal se studiu krásných věd. Bohužel
stal se pak obětí svůdcův; oběti nepravé svobody v myšlení
& požitku. Spatné spisy podkopaly v něm záhy základy křesťan
ské víry. A s vírou ztratil i nevinnost srdce. 'l'ak šel neblahy'
jinoch širokou cestou neřesti, až ho kdysi o 1. hodině noční
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schvátila smrtelná nemoc a ,on se ocitl náhle na prahu smrti.
V smrtelné úzkosti volal: »O věčnosti, jak strašná jsi, () věč
nosti !c Povolán kněz. Hluboký žal pojal sluhu Páně, vidoucího
žalostný stav nemocného a nepokoj jím zmítající, když se brzy
mimo to i o nevěře jeho přesvědčil. 'l'ed' však přišla hodina
slitování. S Nejsvčtějším v rukou, přistoupil kněz a vážně řekl:
>Věříte-li, že toto Pán váš a Bůh“?c Nemocný ztichl, neodpo
vídal; kněz ptá se po druhé, avšak marně. Když však kněz,
hrůzou jatý, po třetí domlouval: »Prosím vás pro spásu vaši
ve vážné této chvíli, odpovězte !: Nemocný, hluboce pohnut,
řekl: »Věřím, ano, pane, věřímlc A nyní byla jeho spása
jista, šel za hlasem milosti; zpovídal se, obrátil se a slyšel
radostné slovo: »Odpouštějí se tobě hříchové tvojíc. Ještě deset
neděl mohl se nemocný připravovati na věčnost. Přijímal často
sv. svátosti a byl všem dobrým příkladem. Sotva kdy postě
žoval si slovem netrpělivosti, jediný pohled na kříž, jejž dal
před své lože hned v oné noci postaviti, byl mu potěchou
a živil v něm oheň lásky Boží. Dějiny Božského utrpení neoby—
čejnějej těšily. llovořil často se zpovědníkem svým Opravdách
katolické církve a ujišťoval, že nalézá pouze v ní posily, útěchy
& klidu a v ní jediné že chce zemříti. Častěji říkával těm,
kdož ho navštěvovali a svědky byli jeho dřívější nevěry: »Zemru,
vím to, avšak chci zemříti jako katolický křesťan; toto jediné
mne naplňuje radosti a důvěrou, že nyní věřím v Krista a jeho
církevc. V hodině smrti pomodliv se a přijav požehnání křížem
a pokropen vodou svěcenou, ztišilse. »Ach, nyní jest po všema,
řekl, »ale zkrušilo mne to velmi, teď je mi dobře, nyní jsem
již klidenc. Horoucně tiskl kříž na rty a hrud', ukázal jej okolo
stojícím a řekl: »Věřtev něho, ont vás neopustila »Františkuc,
promluvil trhaně k jednomu z přítomných, jejž obzvláště miloval,
»Františku, na bojišti n_a tohoto nezapomínej !: Pak ležel asi
půl hodiny vbezvědomém spánku a probudiv Se, řekl usmívaje
se: »O jak jsem potěšen! S hůry slyším jakoby zvuky nebeskéc.
Pak vydechl svou pokornou duši. Zemřel, drže kříž v rukou.
Obličej jeho byl obrazem pokoje a míru a radosti, již tak
hojnou měrou čerpal byl z víry, pramene útěchy.

Rozmluva šestá.

() naději.

Kristus Pán mIuvi. ,

Milý křesťane! Od věčnosti jsem tě určil pro nebe; proč
tedy truchlíš, proč klesáš na mysli? Proč se mne tak velice
bojíš? Kde jest tvá důvěra a naděje ve mne? Nejsem-liž pře
laskavým Otcem tvým? Proč tedy tolik smutný jsi a skleslý
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na mysli? O neboj se, duše drahá, bud' statečna, vždyť jsem
já tvůj a ty náležíš mně. Nikdo mi tě nemůže vyrvati z milost
ných rukou. Proč tedy jsi tak smutna? Vždyť víš nade všecko
bezpečně, že se ode mne můžeš nadíti blaženosti nebeské,
jsem ti byl přislíbil.

Rozpomeň se jen, co vše jsem již k vůli tobě- učinil.
Poslyš! Zdaž jsem tě nestvořil stltcem a Duchem sv. z ničeho
jako člověka rozumného a dle obrazu svého? Čijsem nepřijal
k vůli tobě lidskou, smrtelnou přirozenost a neprolil pro tebe
v utrpeníclí a mukách hrozných všecku krev svou? Či jsem
neobětoval tobě k vůli tělo i duši svou na kříži? Či jsem tě
nezbavil na křtu vodou milosti hříchů tvých? I-lle, to vše jsem.
učinil, abych tě spasil. A dále pozoruj, jak často jsi se mi
zpronevěřila hříchem a nepravostí. Mohl jsem tě často již
ztrestati a na věky tě zavrhnouti od sebe, & neučinil jsem
toho; nechtěl jsem tvému neštěstí, nýbrž spáse tvé věčné, tys
pro mne neměla býti ztracena. () rozpomeň se jen, kolikrát
jsem ti pomáhal v nebezpečích těla i duše. Něžnou pečlivostí
stříci jsem tě dal duchu nebeskému, aby ti byl ochráncem na
všech cestách tvých a jednou tebe ke mně přivedl do nebe.

Pozoruješ-li, že jsem dosud o nic tolik nedbal, leč abys
dosáhl své věčné spásy, snad budeš pochybovali o spáse své ?
Ach, vzdycháš, veliké hříchy mé plní inne úzkostí. lšud' stateč—
ným, nade všecko větší jest milosrdenství mé. .Jsou, pravda,
veliké & četné hříchy tvé; ale větší dobrotivost má & mílo
srdenství. Hříchy tvé možno spočísti; milosrdenství mé však
jest bez konce. Nezoufejž, neboť hle, hned, bez prodlení od—
pustím ti hříchy tvé, lituješ-li jich. Hled' tudíž s důvěrou ke
kříži, jejž v rukou máš. Illcď, duše milá, kterak tu toužím
rozepjatýma rukama objati tě, nevěstu svou. Jak skláním hlavu
svou, abych ti vtiskl polibek míru. Srdce mé otevřeno jest
tobě, abys měla útočiště & nalezla poklidu. Důvěřuj tedy
a doufej v milosrdenství mé! Neboť věz, i kdyby se matka
zapomněla nad vlastním dítětem, já nad tebou se nezapomenu.
Já tě miluji více, než matka dítě své. Protož důvěřuj stále ve
mne, vždy tě budu siliti milostí svou a neopustím tě nikdy,
nikdy, ani ve smrtí od tebe neustoupím.



569

Nemocný odpovídá.

(), Ježíši můj! Tys má jediná naděje. V tebe pevně a ne
zvratně věřím, na tebe jediné spoléhám a tobě toliko důvěřuji.
()dstuptež ode mne útoky ďábelské, jež mi chcete uloupiti na—
ději v spasení mé. Důvěřuje v milosrdenství Boží, douíám bez—
pečně, že budu spasen. Ú radosti, jež plníš srdce mé! Já,
ubohý zavržení hodný člověk, mám býti vyvýšen až k nebesům!
.lá, který jsem se stal hříchem prve nepřítelem Božím, mám
býti nyní přítelem jeho na věky! Já, jenž jsem Pána svého &
Boha tolikrát urazil, mám místo trestu účasten býti odměny
věčné? Mohu-liž se toho všeho naditi? Ú ano, smím toho
doufati, nepochybuji o tom. .listě toho dosáhnu od milého
Boha svého. Za své skutky jsem toho ovšem nezasloužil, avšak
v tebe jediné, () Bože můj, ó Ježíši můj, důvěřuji, který jsi
nezavrhl žádného hříšníka, když v tebe důvěřoval. Vím ovšem,
že Kain zahynul, král Saul s tělem i duší zavržen a zrádce
Jidáš na věky zatracen byl, ale vím též proč; proto, že nad
inilosrdenstvím tvým, () Bože, zoufalí. V celém pekle není člo
věka, jenž by býval Opravdu litoval, upřímně so kál a doufal
v Boží milosrdenství. Proč bych tudíž zoufal nad svým spa
seníin? Ú nikoli, nikoli! Nechci zoufati, vždyť pevně doufám,
můj Ježíši, že ty, pastýři dobrý, mne, zbloudilou ovečku, na
Zpět přivedeš do svého nebeského ovčince. Jako otec opět
přijal ztraceného syna a vše mu odpustil, tak i ty, ó dobrý
Otče nebeský, znova mne pi-ijmeš na milost a svou lásku
otcovskou ini opět navráliš. Toho se naději, poněvadž jsi ty
Bůh neskonalé lásky a neskončeného smilování. Pryč tedy,
pryč se vší trudnomyslností, iné ubohé, stísněné srdce! Ne
strnchuj sejiž, vždyť tvůj Bůh jest a bude vždy stebou! Neboj
se, mé bázlivě srdce, Bůh mi slíbil, že mne nikdy neopustí,
ale že mne vždy bude chrániti, byt mne v této nemoci zastihla
i smrt! Rád ji přijmu z ruky svého láskyplněho Boha, vždyť
smím doufati, že s jeho pomocí pokoje věčného dojdu.

.lsem sice nyní sklíčon, trpím sice nyní velké bolesti,
avšak důvěřuji v tebe, ó Bože: .ty mne jistě posilníš, ty mi
odpustíš. A blíží—lise již snad můj poslední boj, zápas smrtelný,
ty, () Bože, budeš bojovati za mne. Tak pevně doufám. Ú přijď,
.Iežíši můj, pi-ijd' ke mně, spěj ini ku pomoci! Ano, tys se
mnou, nikdy se tě více nespustim. Ú, zůstaň se mnou! Zůstaň
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při mně se svojí silou, se svojí milostí a se svým milosrden
stvím: na ně skládám všecku svou naději a jistě nebudu za
hanben. Ú Ježíši, zůstaň se mnou až do konce! Amen.

Povzbuzeni ke cvičení se v důvěře k Bohu.

Když Alexandr Veliký upadl jednou do těžké nemoci, za—
volal hned svého lékaře a poručil mu, aby mu brzo připravil
léčivý prostředek. Tento se za nedlouho navrátil, přinášeje žá
daný lék. Avšak právě když ho Alexander užíti chtěl, obdržel
list, v němž stálo, že jest jcho lékař zrádce, který jej chce
otráviti. (_10si měl počíti? Lékaře měl dosud za věrného přítele,
žilt s ním od svého mládí a prokázal mu veliké služby, často
již ho vysvobodil z největšího nebezpečí. »Jakže,c zvolal, »o jeho
věrnosti měl bych pochybovati?c Takto se rozhorliv, podal
svému lékaři list a patře na něho přívětivě pravil: »chď, milý
příteli, nechci pochybovati o tvé lásce.: 'l'o řka, vzal odporný
lék a s největší důvěrou jej požil.

Můj nemocný, obrat tento příběh sám na sebe. [ ty máš
věrného, něžného přítele; tisícerým dobrodiním již tě zahrnul.
Jest to tvůj Otec nebeský. Bůh jako onen lékař podává ti nyní,
kdy jsi nemocen, kalich trochu hořký, ale činí tak proto, aby
tě přivedl k věčnému štěstí. Chceš jeho odmítnouti? Chováš—li
i ty k Bohu důvěru takovou, jako Alexander k svému lékaři?
Či snad jsi jedním z těch nemocných, kteří nevrle od sebe od
mitají kalich utrpení, jakoby v něm byl jed, a reptají proti
svému nejlepšímu příteli, proti Bohu? Domnívají se, že jich
opustil Bůh a na ně zapomněl, protože je navštívil tak těžkým
a dlouho trvajícím utrpením, ano, že jsou jistě Bohu nemilí.
Věř, milý nemocný, tato nedůvěra jest právě nej nebezpečnějšim
úskalím, jemuž zvláště nemocnému se jest vyhnouti. Vždyť ne
mocný nemaje důvěry v Boží moc, moudrost a dobrotu, stále
na mysli klesá, malomyslní a ochabuje; srdce jeho je stísněno,
bez útěchy! Ale naOpak, nemocný v Boha důvěřující s útěchou
a odvahou snáší své bolesti. Důvěra v Boha zaplašuje ze srdce
všechen smutek, oslazujíc každou bolest. Proto jest důvěra
v Boha ctnost, které se má každý nemocný stále učiti. Nc
chceš-li tedy, aby kleslé srdce tvé bylo bez útěchy, poznej prvé
příčinu vší malomyslnosti a všeho nepokoje, a viz, jak smutné
následky —znich mohou povstati. Předložím ti také některé
pohnutky naší důvěry v Boha, abys jimi oživil a rozmnožil
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důvěru svou. Potom ještě uvážíme spolu, jak ]mocně sílí a jak
velice potěšuje v utrpeních takováto důvěra, a že tudíž právem
nazy'vá ji sv. Pavel »kotvou našeho spaseníc. Nuže, přikročme
blíže k jednotlivým těmto pravdám. Odpovězmež si prvé k těmto
otázkám:

Proč jsou mnozí nemocní tak malomyslní, ano
bez vší útěchy?

Odpověď ]. Poněvadž Boha málo znají. Představujíť si
Boha vždy jako soudce přísného, nepamatujice -na jeho milo
srdenství, jímž právě důvěry a odvahy srdci se dostává. Třeba
ovšem Boha se báti, než bázeň budiž dětinnou, nikoli otrockou.
Boha se báti a přece naň spoléliati, tot jest pravou nadějí
křesťanskou; avšak báti se Boha a v něho nedoufati, jest
hrozny'm zoufalstvím.

2. U mnohy'ch prýští se upřílišněná malomyslnost tato
z pokušení ďábla. Tent zveličuje neúprosnou přísnost spravedl
nosti Božské v očích obráceného hříšníka, množí počet i oškli—
vost spáchanych hříchů, neustávaje mu vyčítati každodenní
slabosti či neúplnost dobrych jeho skutků. Napiná veškeru sílu,
hy přiměl hříšníka k zoufalství, a čím více posledni hodina se
blíží, tím úsilovněji, jak písmo sv. dí, zdvojuje zlobu svou.
A tím se stává, že mnohy nemocny' nevidí než obrazy hrůzy
a nepamatuje, že Bůh člověka i ve hříších vězícího miluje a
nikoho neopouští, pokud důvěry v něho se nezřekl.

3. Často bývá to však zkouška Boží, ocitne-li se nemocny'
ve stavu beznadějnosti. Bůh sám totiž dOpOUŠLÍčasto na sluhy
své, že upadají v strach; odnímáť jim veškeru útěchu, zahrnuje
je křížem a strastmi, že zdá se, jakoby jich z plna opustil.
Činít tak proto, by vytrvalost jejich zkoušel a jim příležitost
dal, aby si tím více zásluh získali pro věčnost.

4.. Avšak často pochází také tato skleslost ze stavu ne—
mocného těla, neříkát se neprávem, žet v nemocném těle duše
rovněž nemocná. '

Jaký-m. škodlivým následkům vydává se nemocný,
jenž se poddal přílišné malomyslnosli ?

Odpověď ]. Bývá tím snáze nepřáteli duše přemožen.
Bojácní vojíni utekou snadno před nepřítelem, ani nesnaží se
býti dosti silny'mi k odporu; bázeň pak už sama napřed je
přemohla; naproti tomu oddíly, jež neohroženou důvěrou jsou
nadšeny, postupují zmužile proti nepříteli, bojují zdatně a vítězí.
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Důvěra dává zmužilost i silu k boji; zbabělost a malomyslnost
činí nesmělym slabochem. .\ jako je v obyčejném bojí, ne
jinak je v boji duševním. Malomyslná duše děsí se příliš snadno
překážek, jimiž vede dráha ke ctnosti, těžkého kříže, jemuž
uprchnouli hledí, bužíc jenom po lidské útěše a pomoci, a
podléhá tak v brzku tíži, o níž má za to, že snésli ji nelze.
Ú, jak zcela jinak počíná si duše, jež při všech toho života
svízelích' a strastech v lloha skládá důvěru! Nezlomné pře—
svědčení, že Bůh vše k jeho nejlepšímu řídí, dává mu sílu a
klid; i nese kříž svůj dál, a přihází—lise mu často v boj se
vrhnouti, odchází z něho vítězně; vždyt“ »naděje hanby ne—
činíx (Řím —

2. Nedostatek důvěry kalí srdce. A přece jest vůle Boží,
aby mu člověk sloužil mysli veselou. »Veselého dárce miluje
Bůh,: praví sv. apoštol (2. Kor.). Milostí velikou miluje Bůh,
náš Otec, nás, děti své; a nemilym mu jest, vidí—lije v zár
mutku vůkol sebe, vidí-li laskavost svou splacenu bázní,
a hrůzou. Žádáť, abychom lásku jeho důvěrou opětovali, proto
nás varuje přede vší nemírnon zasmušilostí a málomyslností,
mluvě ústy mudrce: »v truchlivosti mysli tratí se srdce:,
(Přísl. 15) ajinde praví sám: »Vyvrzte smutekze srdcí svých
a daleko od sebe jej zažeíite, nebo zahubil mnohém

Láska, jíž Bůh od nás žádá, tím ochabne. Láska spo—
čívá v důvěře, postrádáš-li této, ztratils základy lásky; nebo
jen důvěra podává lásce sílu. llůvěra tvrdí svazek lásky a
přátelství, nedůvěra však a bázeň víklá jím. .lsi-li jist věrností
svého přítele, vzpomencš—lisi na nesčetné důkazy jeho přátelství,
množí se láskai radost k němu v srdci tvém, nelekáš se oběti,
chtčje mu rovněž podati důkaz lásky své. Takovou jest naše
láska k llohu. Čím pevněji jsi přesvědčenojeho moci, moudrosti,
lásce, dobrotě a pravdomílovnosti, tim mocněji budeš pobádán
přinésti oběť nejtěžší z lásky k němu. 'l'ato láska k Bohu šíří
srdce, povznáší nad pomíjitelné věci pozemské, ano působí, že
nemocný vesele hledí věčnosti vstříc. Není tudíž duchu kře—
sťanství nic tak cizím jako otrocká bázeň a nedůvěra v Boha;
nebo duch křesťanství, jak učísv. l'avel, není duchem otroctví,
leč dětinnosti a vniterné lásky, duch, v němž voláme abba!
t. j. otce! (Řím. 18.)

Z toho všeho vidno, kterak každému nemocnému veliké
důvěry jest potřebí & že ji má stále vzbuzovati; nebo důvěra
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v Boha, jak poznáme později, dává duševní klid ve všech utr
peních života.

Nemocný, jenž chce nabýti důvěry v srdci svém, uvažuj
často o tomto:

Proč má nemocný pevně důvěřovati v Boha a ne
zvratné věřítz', že Bůh všechna jeho utrpení k dobrému.
obrátí? Aby oživena byla důvěra tvá, rozjímejž často:

'l. G\moci Boží. Bůh jsa všeinohoucím, může nám dáti,
čeho nám k duševnímu i tělesnému blahu potřebí. Či by ten,
který stvořil vesmír z ničeho a vše podivuhodně zachovává,
jenž nenechává bez výživy ani mravence, nemohl člověka skli
čeného nemocí opatřiti vším, co mu jest nejpotřebnějším? Či
se domníváš, že by ten Bůh, který tělo tvé ták podivuhodným
způsobem stvořil, mohl dopustiti, aby trpěli údové tito, nemocí
hynuli a rozpadali se, kdyby neviděl, že ti to bude na prospěch ?
Ú věř, že Bůh touto zkouškou, již na tebe seslal, nechce, než
abys před jeho očima dokonalým a jemu milým se stal.

Kterak úzkým jest svazek, jenž nás pojí s Bohem! Ne
urážej tedy Pána, který tě k svému obrazu stvořil, nedůvěrou
& zoufalstvím! Kterak by mohl připustiti tvého pádu, když

rámě jeho život tobě poskytlo, ano, co více jest, pro tvou spásu
bylo na kříž přibito! 'l'ato myšlenka, plnívala sv. Ambrože
velikou radostí: »Vím a jsem si jist-, volá, »že onen Bůh,
v nějž skládám naději svou, mým bude odplatitelem; nebo jsem
složil všecku spásu svou v ruce jeho a on dosti mocným jest,
aby mi ji do mého skonání dochoval a potom vydal.c

A věru, milý nemocný, onen mocný Bůh, jehož moře
poslouchají i větrové, jenž tři mládence uprostřed plamenů
v babylonské peci oh'nivě, Jonáše tři dni vrybě, Daniela upro
střed lvů bez pohromy zachoval, nemá snad tento Bůh moci
i tebe uchrániti od nepřátel tělesných i duševních, on by ne—
mohl snad vyprostiti i život tvůj z nebezpečí mnohem nepatr—
nějšího? Což, nemohl by také tobě opět zdraví dáti ten, jenž
uzdravil kdys tolik nemocných, jenž mrtvé křísil? »U Boha není
nemožnostic, pravil kdysi archanděl. Mysli podobně amluv ity.
Volej s prorokem: »Hospodin záštita má, koho se budu báti?c

2. O věrnosti Boží. Bůh pravdivý jest a věrný. »Není
jako člověk, aby lhal i bude státi ve slibu.: A Bůh přislíbil,
že všichni, kteří v něho doufají, nebudou sklamáni v naději
své. Ve svém evangeliu slibuje opětně, že poskytne nám pomoci,
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v časných potřebách i věčných; v nebezpečich všech že nás
stříci bude, že dá nám vše, čeho se od dobrotivosti jeho nadě
jeme; přislibuje nám milost k dobrému, odpuštění hříchů,
věčnou blaženost, ano i časné statky, pokud by nám tyto ku
věčnému životu byly potřebnými a prospěšnými. Nepraví—liž
Kristus sám: »Zajisté, zajisté, pravím vám, začkoli prositi budete
Otce mého ve jménu mém, dá vám;: a tato přípověd dána
jest všem, at spravedliví jsou či hříšníci: »Každý, kdo prosí,
obdrží.: A co slibuje Bůh, to také splní vždy; zůstáváť povždy
věren slovu svému.

3. O dobrotívostí a milosrdenství Božím. »Jsívelmi
nešťastným,c pravil kdosi chudému nemocnému, jenž v cáry
oblečen velikými sice trpěl bolestmi, avšak v bídě své pevnou
si zachoval víru; »jsi velmi nešťasten, ubožákulc »Jakžec,
odvětil, »já nešťasten? Nikoli, mylíš se; věz, že Bůh jest Otcem
mým a já jeho dítkem. Naopak považuji se za nejšťastnějšího
ze všech lidí.: Myšlenka, že mu Bůh jest otcem a otcovsky
jej milujei ospásu jeho milostivě pečuje, plnila srdce ubožáka
útěchou. A v pravdě, co potěšitelnějším jest pro člověka stí
sněného než myšlenka, že jej Bůh miluje? Ano, Bůh tě miluje,
miluje tě víc, než ty sebe sama a než můžeš pochopiti.

Bůh sám nazývá se »otcem milosrdenstvíc (2 Kor. 43).
On sám úsilovněji než my sami si žádá, bychom byli spaseni.
Ujišťujeť, že nechce smrti hříšníka a činí-li pokání, že nechce
déle vzpomínati hříchů jeho. Může-li kdo po takovém nebezpečí
pochybovati o milosrdenství Božím? Vhodně poznamenává v té
příčině sv. Chrysostom: »Kristus neřekl: Bůh to ví, ale: Otec
váš ví,: by tím lidi povzbudil ku větší naději a k pevnější dů
věře. Nebo, je-li otcem, pak nemůže opustiti dítek svých. Jaký
že otec by to byl, jenž by dopustil, aby' postrádaly děti toho,
co jim nejpotřebnějšímPc

4. O zásluhách Kristových. Ježíš Kristus jest naším
prostředníkem, přímluvčím u Otce. (ln postoupil nám své zá—
sluhy, jež můžeme Otci jeho, Bohu, obětovati za hříchy své jako
vlastní jmění. Může-li nejsvětější Otec tomuto Synu čeho od
říci? Možno-li, by tento Otec nemiloval nás, jež zroseny zří krví
vlastního Syna, a lkání našich oslyšel? -— O řeckém vojevůdci,
jménem 'l'hemistoklu, čteme, že zbaven byv statkův a všeho
jmění z otčiny byl vypuzen. V této nesnází uprchl do země,
jejíhož vládce před tím porazil a veliky'ch ztrát mu způsobil.
lbylo se mu báti, že nalezne v onom králi spíše pomsty
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chtivého nepřítele, než dobrého přítele. By rozliněvaněho krále
uchlácholil, hleděl pro sebe získati Opatrným způsobem násled—
níka trůnu. Jednoho dne předstoupil před krále, drže na loktech
syna jeho a pravil: Nejmilejší králi! Pln strachu a zároveň
s velikou nadějí blížím se k velebnosti tvé. Děsím se, poně
vadž mi pro zlé skutky, jichž jsem se na tobě. dopustil,
jinak nelze'. neboť se obávám, že stojím před rozhněvaným
nepřítelem svým, přece však odvažuji se doufati, že wpřilne
mocněji tvá milost královská k lásce svého syna, jejž tuto na
svých rukou přináším, nežk zašlé již nenávisti nepřítele svého,
kteiý nyni před tvou velebností v pokoře se sklání. Doufám,
že skvostnou tuto záruku, na niž patří pohled tvůjajiž, k tvým
nohám padaje, ti podávám, důstojněji oceníš, než onen boj, jejž
jsem nedávno proti tobě bojoval.: Více nebylo zapotřebí. Po—
hled na dítě působil tak mocně na srdce otcovo, že král okamžitě
na všechnu pohanu zapomněl, nešťastného vojevůdce přítelem
si učinil, ano jej i vzácným úřadem v říši poctil.

Milý nemocný! Což se domníváš, že král nebes a země,
proti němuž jsi se nedávno vzpíral, méně laskavě tě přijme,
budeš-li příkladu onoho nešťastného vojevůdce následovati
a uteěeš-lise v nehodách svých k Božskěmu jeho Synu? Vždyť
ujišťuje Ježíš sám, že přišel, aby hříšníky spasil. Pravít' sám,
že nezavrhne toho, kdo se k němu utekl. (Jan, 6, 37.). Na
tomto Synu svém má Bůh zalíbení ; nuž, je-li možno, aby ti
odřekl něco, tento-li Syn tvým jest přímluvcem?

Jaké výhody podává nemocnému dětinná důvěra
v Boha?

V dětinné důvěře v Boha spočívá podivná moc, jež hříš
níka k pokání budí, trpicího těší, spravedlivého v boji sílí &umíra—
jícího bázně zbavuje. Proto nazývá David důvěru v Boha zřídlem
radosti, jež plní trpící nevýslovnou blaženosti. Sv. Pavel zve
ji »kotvou našeho spaseníc. 'l'ím chcc říci: když moře našich
strastí kolem nás se zvedá, by pohřbilo nás v hlubinách svých;
když ubohá duše naše se zmítá, když se zdá, že toneme, upev
nime-li kotvou důvěry loď svého života, jsme spaseni. Důvěra
v Boha učiní nás v bouři neodolatelnými, neboť dí písmo sv.:
»Bůh vysvobozuje doufajicí v něhoc. (Dan. 13, BO.) Zvlášť
dobročinný vliv má důvěra na člověka, jenž nemocí na lože
upoután zápasí s vnějším i vnitřním utrpením.

]. Důvěra v Boha dává sílu v pokušeních. »Křesťan,



576

jenž důvěřuje v Boha:, praví sv. Cyprian, »může sice býti na
paden, přemožen však nikoli; neboť buď si kdekoli, Bůh jest
s ním, síla, osvícení, útěcha a pomoc Boží-_

Není—liž to vše, milý nemocný, pro tebe nejvýš útěchy—
plné? Snad budeš často a těžce pokoušen; než neobávej se,
vždyťmáš mocnou podporu, mohutnou kotvu, té se nespouštěj,
důvěřuj v Boha a jistě nepodlehneš zkouškám ani strastem
života.“

2. IJůvěra v Boha dává nemocným v utrpeních vnitřní
klid a radost. Pane, tys vložil radost v srdce mé. ..; nebot?
jsi mne postavil pevně vnadějic; mluví prorok. Osv. Františku
Saleském čteme, že ani v nejhorších nehodách nic nemohlo
rozrušiti duševní jeho klid. Odkud ten sladký mir? Hle, světec
ten důvěřoval v Boha a oddal se na vždy prozřetelnosti Boží;
pročež říkal častěji: »Nemohu si pomysliti, aby ten, kdo věří
v Božskou prozřetelnost, která bdí i nad nejnepatrnějším čer
víčkem, nečekal všeho dobrého, cokoli řízením jejím naň
přichází:.

Proto, milý nemocný, byť jsi i těžkým křížem navštíven,
nepozbývej mysli, ale vzdej se vedení prozřetelnosti Boží jako
se oddává dítě matce své.

3. Důvěra v Boha oslazuje bolesti nemoci. »Dáváš, (»Pane,
sladkost svou okoušeti těm, kteří doufají v tebec; mluví žal
mista. »Pravá důvěra vBohac, tak zní slova sv. Františka Sal.,
»oslazuje vše, udržuje vše a vládne vším-. Co útěchy způsobila
důvěra v Boha v srdCi velikého trpitele .loba neb těžce zkou
šeného Tobiáše! Jak vytrvale trpěli sv. mučedníci nevýslovné
muky ! Ajedině naděje poskytula jim tolik statečnosti a útěchy.
Naděje, že se jim dostane koruny Bohem slíbené, dodávala
srdci jejich radosti a slasti v utrpeních nejkrutších.

Vypravuje se, že když jednou vznešený jakýs pán na
honbu se vydal, uslyšel zpěv; přistoupil blíž & uzřel ubohého
žebráka, jehož tělo bylo ranami zohyzděno. I tázal se ho pán,
zda on to zpíval. Když žebrák přisvědčil, pokračoval pán:
»Odkud to, že nedbáš svých bolesti, jež tě brzy života zbaví,
a že ti do zpěvu je 234: »Viztc, pane milýa, odpovídá ubožák,
»mezi Bohem a mnou není již žádné překážky kromě této
nuzné lepenice —. mého těla totiž, jakmile se ono rozpadne,
budu požívati svého Boha. Nyní pak, když vidím, že se denně
rozpadá„ raduji se a „zpívání. Naděje v jiný, lepší život plní
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radostí a slasti stále duši mou.c Tu viz, milý nemocný, moc
důvěry !

Milý nemocný! Z toho, co posud pověděno, poznáš, kterak
nutno jest, aby nemocný stále v Boha důvěřoval. Viděls, kterak
důvěra v Boha nemocného podivuhodně sílí a utěšuje. Nuže,
odevzdej se tedy zcela vedení Božímu!

Jak by měl nemocný ctnost naděje vzbuzovatí?
1. Nemocný prosiž Boha denně s důvěrou-o pomoc. Jestit

Bůh Stvořitelem, Spasitelem, Otcem lidí, tudíž je i nemocnému
dobrotivým přítelem. Kdyby nemínil Bůh pomoci, zdali by byl
tak často v písmě sv. povzbuzoval, abychom v něho doufali,
v nňho všecku důvěru skládali? »Bůh není posměvačem, ani
podvodníkem,< píše sv. Augustin, »aby se nabízel zachytiti nás
a potom rámě odepřel, abychom upadli'c

2. Nemocný nevzdávej se naděje, i kdyby se zdálo, že ho
Bůh zcela opustil. Nebudiž vrtkavým a malomyslným anebo
snad netrpělivým, když přání své ihned splněno nevidi, když
ku př.jeho nemoc anebo pokušení ustati nechtí; nebo když se
ona zla nejenom nemírní, nýbrž vzmáhají. Neníť pomoc Boží
nikdy bližší, nežli když se domníváme, že je příliš vzdálena.
»Buďme přesvědčeni, že jest pomoc Boží nejbližší, když jest
nouze největší. Doufej jen dále, nepozbývej mysli, byť by se
ti smutný stav tvůj i beznadějným zdál; nebo Bůh, jenž slíbil po—
moci, má tisíce prostředkův a cest, jiniiž může pomoci. Vzpomeň
si jen, jak divným způsobem dovedl Bůh vysvoboditi Josefa
z okovů, Daniela z jámy lvové, Zuzanu z nebezpečí smrti.
Vzpomcň si, kterak navrátil Bůh spravedlivému Jobovi bohat—
ství a zdraví, ač zdál se být úplně Opuštěn, kterak starému,
Tobiášovi zrak dal, ač byla všechna lidská nemoc planou.
Vzpomeň si, kterak Syn Boží mnohé nemocné na zemi uzdravil
mnohdy jen pouhým slovem, ano i mrtvé jím volal k opět
nému žití.

Nemocný hled' si sám dobrovolnými prostředky pomá—
hati. Bez Boha nemůžeš si pomoci. Čiň, co můžeš; to není ti za—
kázáno; nepostrádej rady rozumného lékaře, užívej příslušných
léčivých prostředkův a spolupůsob s milosti Boží. Avšak ne—
smíš povrhnouti Bohem a složiti 'veškeru naději v lidi; nebot
ti bez přispění Božího pomoci nemohou.

4. Nepečuj přiliš úzkostlivě o věci pozemské. Nemysli
stále na své denní zaměstnání, časné statky, opatření domác

' 25
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nosti, zaopatření dětí, navrácení zdraví atd., leč volej důvěřivě
se sv. Janem z Kříže: »Víť Bůh, čeho nám třeba jest. Na nás
jest jemu věrně sloužiti a on nám Opatří, čeho nám potřebí
ku spáse věčné. Starát se pán o výživu svého sluhy, jenž mu
poctivě slouží; a Bůh měl by opustiti věrné služebníky své ?
Právem volá tedy apoštol: »Všechnu péči svou složte na něho,
neboť on, Otec nebeský, stará se o vás.: (I. Pet. 5, 7.)

5. Nemocný, těš se vždy nadějí v nebe. Nebe, toto sídlo
radostí, jest vší oběti hodno; »utrpení tohoto světa nejsou
rovna budoucí slávě, která se zjeví na nás.: Co z toho, pře
trpíš-li zde na zemi dlouhotrvající bolesti, dostaneš-li se do
nebe, jest získáno vše. Stařičký Tobiáš oslepnuv a u velikou
upadnuv chudobu, snášel trpělivě vše. Proč? »Očekáváme,c
říkal, »jiný život, jejž Bůh dá těm, kteří mu věrni zůstanou.:
(Tob. 2, 18.)

6. Nemocný nezoufej, byť i největším byls hříšníkem. Jestiť
Bůh nekonečně milosrdným. Chce odpustiti všechny hříchy a
obrácení hříšníka jest mu radostí největší. (Viz rozmluva třetí.)

Proč bys tedy byl malomyslný, proč smuten a teskliv?
Vždyť jest Bůh povždy s tebou, a je-li Bůh s tebou, kdož proti
tobě? Sebeř tedy mysl, zvedni k nebi očí svých, odkud pomoc
přichází; skryj se v rány svého Vykupitele se sv. Bernardem
a nalezneš tu klid a bezpečí.

Příklad.

V malém městečku italském žilo velice chudobné děvče.
jež těžkou nemocí nuceno bylo stále na témže boku ležeti a
to na lůžku velice nuzném. Lidé, kteří ji ze soucitné lásky
navštěvovali, divili se nemálo, že ubohá nemocná nikdy si ne
stěžovala a vždy spokojenou se zdála. Jednou, když u její pří
tomnosti bylo vypravováno, že nastává celé zemi veliký hlad,
byla všem s podivením lhostejnost, s jakou nemocná zprávu
tu vyslechla. I nemohla se zdržeti jakás paní, by se ji neotá—
zala: »Kterak to možno, že v tak velikém soužení klidna jsi
a spokojena?c A těžce zkoušená dívka odvětila planoucím
okem: »Všechno myšlení. mé jest v Bohu a já podobám se
ptáčeti, ukrytému pod křídlem prozřetelnosti' jeho. Ceho se
mám tedy báti, proč býti nepokojna? Však učiní Bůh vše
k mému dobrémulc



579

Rozmluva sedmá.

O lásce Boží.

Kristus Pán mluvi.

Slyšel jsi snad, křesťane mily', ze sv. písma, že jest láska
rovněž tak silnou a mocnou jako smrt; poslyš, co ti nyní
pravím: Má láska byla silnější než smrt. Pohlédni ke mně na
kříž, kdo přivedl mne sem? Láska! Co bylo příčinou, že jsem
zemřel na tomto kříži smrtí bolestnou? Láska toho byla pří—
činou, že jsem tolik muk a útrap zakusil. A jaká to byla láska ?
Obzvláštní láska k tobě, člověče! Vidělt jsem, že bys na věky
byl zahynul, kdybych byl za tebe svému rozhněvanému, nebe
skému Otci dostineučinil. Že pak jsem tebe od věčnosti miloval,
volil jsem raději sám smrtí umříti, než zříti tebe, kterak ubíháš
v záhubu. Chápeš tedy, duše má, že jsem tě miloval až k smrti?
l byla láska má silnější i mocnější nad smrt. Ba, i po smrti
neustal jsem milovati tebe, podávaje ti sebe ve Svátosti oltářní,
bych s tebou povždy mohl být. Avšak láska žádá,_aby byla
vzájemně milována; láska touží by'ti opětováua. ] táži se tedy
tebe, jako jsem se tázal kdysi učedníka svého Petra: Synu
nemocny', miluješ-li mne? Č), odpověz: Pane, miluji tě! A jak
mne miluješ? Já jsem tebe miloval, ač se mi od tebe ne
bylo nadíti mnoho vděku, spíše zlého než dobrého; než miloval
jsem tě přec a dosud tě miluji. Jakž bys neměl milovati ty
mne, své dobro nejvyšší, od něhož se můžeš nadíti všeho blaha
časného i věčného? Miluješ svého bližního, prokáže—li ti něco
dobrého; oč vřeleji máš milovati mne, svého dobrodince nej
většího! Miloval jsem tě od věčnosti, jsem tedy již dávným
tvy'm přítelem. Od věčnosti uvažoval jsem o tvé bídě, nevědo—
mosti, křehkosti, ano i o zlobě tvé; proto smiloval jsem se
nad tebou, abych tě pouty lásky k sobě přivinul. Nežádámt
od tebe mnoho; nejednej jen proti přikázáním my'm, nepře
stupuj jich, ale zachovávej je, jak ti nejlépe možno. Hleď, tot
prvy' stupeň lásky. Odevzdej se cele Božské vůli mé; vše, co
činíš, budiž podle vůle této. Vše, cokoli trpíš, snášej tak, aby
v tom byla vůle má. 'l'akovým způsobem dokážeš, že i ty
opravdu mne miluješ.

Protož, mily' nemocny synu, strávíš—li na lůžku nemoc—

ných několik bezseny'ch nocí, trp z lásky ke mně! Jsi-li mnohOn
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bolestí týrán v údech svých a na těle, -pro svou lásku ke mně
trp! Miluješ-li mne opravdově, věz, že tělo tvě a duše již ne
tobě náležejí. Miluješ-li mne tak, synu můj ? Co odpovíš?

Nemocný odpovídá.

0, nejmilejší Ježíši! Jak málo jsem tě dosud miloval.
Mrzkěmu světu í s jeho rozkoší přednost jsem dával před láskou
tvou. Maje tebe milovati jakožto Stvořitele svého, miloval jsem
pomíjející stvořeni, měl jsem tě milovati jako Spasitele svého,
jenž mne z lásky osvobodil z hříchu, a hověl jsem rozmařilě
slabosti; ač jsem tě měl milovati jako svého největšího dobro
dince. od něhož jsem obdržel vše, co mám, přece jsem miloval
více to, co jsem obdržel, než tebe, jenž jsi toho všeho dárcem.
Časným radostem a radovánkám dával jsem přednost před
nekonečnou láskou tvou.

Ú, nejsladší Ježíši, zažehni nyní žárem lásky své chladně
srdce moje, šípem lásky své zraň duši mou, naplň láskou
všechny žádosti mé, bych mimo tebe nemiloval ničeho, světem
i radostmi jeho povrhl. (), nejmilejší Ježíši! Učiň, aby duše
má, tebe milující, vší touhou prahla jediné po tobě; dejž, abych
za nic považoval vše a jen v tobě jediném se radoval; aby
srdce mě láskou k tobě plálo v každé době, abych ve všech
okamžicích na tebe myslil. () Ježíši, (» nejvěrnější milovníku
duše mě, jak krásným, jak láskyplným jsi, jak blaženými jsou
ti, kteří toliko tebe milují. Učiň i mne tak šťastným, abych
nemiloval sebe, nýbrž jen tebe. Ty jsi poklad a přítel můj,
pojď, zůstaň stále v srdci mém! Celé srdce mě budiž od této
chvíle majetkem tvým. ('), připoj je k srdci svému! Žádám
sice mnoho, avšak tys nekonečně milosrdným, jsi Bohem mým
a Otcem, Spasitelem; já však jen bídný červ zemský jsem a
nad to zlomyslným hříšníkem; promiň mi slepotu mou, od
pust, že jsem dosud váhal tebe milovati. Od této chvíle chci
tě milovati z celého srdce, ze vší duše své; ano, kdyby ani
pekla nebylo, přece bych tě miloval, ó lásky nejhodnější .Iežíši!
A kdyby ani nebe nebylo, v němž bych odměnu vzal za lásku
svou, přece bych tě miloval, protože jsi nekonečné lásky hoden.
() věz, Otče nejmilosrdnější, Spasiteli nejlaskavější, nejmilejší
Ježíši, že chci jedině v tvě lásce žíti a v ní umříti.
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Vzbuzováni lásky.

. Sv. Kateřina tázala se kdysi sveho duchovního učitele,
nač by jí při duchovním & biblickém čtení bylo třeba zvláště
míti pozor. Ctihodný kněz jí odvětil: »l)cero má, modlíc se
uvažuj pokaždé slova: Staň se vůle tvá! Při biblickém čtení
pak prodli u slůvka: láska, kdykoli je u'zří pohled tvůj. Nebo
slovo to, věz, jest největším a nejobsáhlejším v celém písmě.
Na plnění vůle.Boží a na lásce spočívá dokonalost, těmito
ctnostmi ozdobena nezbloudíš z cesty k věčnosti, nemajíc po
třebí jiného světla, jiného vůdcex Kateřina modlila se a četla
od toho okamžiku věrně tím způsobem, jak jí byl moudrý
učitel její nařídil, a nalezla tím cestu k věčné lásce, k ne
beské vlasti.

Milý nemocný! Snad otážeš se i ty, jako ona světice,
čemu bys ve svých nábožných cvičeních zvláštní zřetel věno
vati měl, kterých ctností bys na svém nemocném loži měl
zvláště pílen být. lodpovídám ti: Milý nemocný, vzbuzuj často
na loži svém lásku a nezanedbávej odevzdanosti do vůle Boží.
A bud jist, že i ty na dráze k životu věčnému nezbloudíš.

Poněvadž o odevzdání do vůle Boží později ještě bude
řeč, chci tě nyní povzbudití toliko k lásce. [ volám proto
s :tpoštolem: »Nad to nade všecko mějte lásku, která jest
svazek dokonalosti.a — »Nyní pak zůstávají víra, naděje a láska,.
tyto tři; ale větší z nich jest láska.“ (Kol. 3, 14. — !. Kor. 13, 13.)
.lest tudíž láska královnou všech ctnosti; bez ní nejsou, jak
praví apoštol, všecky dary ducha, ten největší, dar řečí dar
nejdokonalejšlho proroctví, znalost. tajemství Božího, nejpevnější
víra, největší obětavost ve službě Boží — ničím! (l. Kor. l3,
l—7.) Proto dí sv. Alfons z Liguori: »Budiž první touhou duše

'v životě milovati z plna srdce nejláskavějšiho ženicha Ježíše
Krista. Prvním & největším přikázáním, jež nám ukládá Pán,
jest: milovati Boha z celého srdce . . .: »Dokonalost tedy naše
všecka spočívá v lásce Boží, nebo láska jedinou jest ctností,
jež sjednocujes Bohem, jak dí sv. August in: »Láska jest poutem,
jež nás víže k Bohu.“ Všechny ostatní ctnosti bez lásky nijak
neprospívají právě tak, jako se druhé strany láska všech jest.
počátkem; neboť jest dle učení apoštolova trpělivou, dobrotivou,
nevypíná se, není pyšnou, nevyhledává, což jejího jest, ale snáší
vše, všemu věří a doufá vše. Tudíž nestane se nemocný,
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jenž Boha upřímně miluje, snadno netrpělivým, ponese kříž
svůj se stálou důvěrou a oddaností do vůle Boží; neobává se
bolestí, ale plane touhou podati Bohu důkaz svě lásky. Nemocný,
jenž Boha miluje, lne k němu srdcem svým i myslí; nebojí se
ničeho, než uraziti Boha a nežádá si vroucněji, než jemu ve
všem se líbiti as ním spojen býti. Nemocný, jenž miluje Boha,
je schopen každé oběti, již od něho Bůh žádá; myslí často na
Boha, rád o něm rozpráví, proň trpi i umírá. Poznáváš tedy,
milý nemocný, jak ti jest užiteěno vzbuzovati tuto ctnost. K po
učeni tvému a útěše tvě buďtež zodpovídány tyto otázky:

Kterak lze nemocnému vzbuzovati lásku Ic Bohu?

1. Mysli rád na Boha. Co může býti snadnějším, než
mysliti na toho,'jehož milujeme? A komu podává se k tomu
lepší příležitost ne-li nemocnému? Ve dnech zdraví býváme
roztržití a myslíváme na tisíce jiných věcí; avšak jak snadno
jest osvědčovati Bohu lásku svou vroucími vzdechy a lásky
plnou modlitbou na loži nemocných, kde jsi odloučen od ostat
ního světa! 0 nemocný, tvůj lásky nejhodnější Bůh dlí stále
utebe; po všechny hodiny, všechny okamžiky — a ty bys naň
vzpomenul za celý den snadjen jednou? Chceš—lidokázati, že
Boha miluješ, pozdvihuj k němu často mysl svou; upři zrak
svůj na kříž Kristuv a rci: Pane, chci tě milovali a to věčně,
protože jsi bytost nejdokonalejší; poněvadž jsi mi podal tolik
důkazů své dobroty a lásky. Chci tě milovati, milovati věčně,
poněvadž jsi mne prvé miloval, protože jen ty dovedeš nasy
titi srdce mě. () Duše svatý! roznět srdce mé Božským pla—
mencm své lásky! Jindy vzdychávej se sv. Gertrudou: :() Spa—
siteli můj, jenž jsi mne tak miloval, žes pro mne trpěti se
uvolil a zemříti; tobě obětuji z lásky vše, co jsem dosud trpěl,
trpím a budoucně ještě vytrpim! Viz příčinu lásky mé, kterou
jsem nadšena. Božská láska tvá působí, že trpím ráda. Trpěti'
pak chci, ježto ty jsi trpěl a chceš, abych trpěla, — však tě
více miluji, než sebe.: — Nebo volej s blahoslaveným žebrákem
Josefem Labrem: »ÚJežíši, lásko má! Dám ti srdce své! Ú ne
konečně milovaný Spasiteli, vštip utrpení svě do srdce méholc
Dle rady sv. Alfonsa z Lig. mohl bys častěji ve dne i v noci
takto volati: »Bože můj! Nechci a nežádám si jiného než
tebe!: Nebo: »Odevzdávám se ti zcela, (» Bože můj! chci vše,
co sám chceš! Nalož mnou, jak ti libo.. I,)ostačí též i když
řekneš; cBože můj, miluji tě !: Ba postačí i to jediné: »Bože
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můj, mé všeckolc Ba ani mluviti není třeba; postačí pozdvi
žení mysli k Bohuaočí k nebi; jediný pohled na Ukřižovaného;
a toto vzbuzování lásky snad jest lepším, ano jest snadnějším
a může býti často Opakováno. Takovéto vzdechy lásky jsou
velice záslužné.

2. Nemocný rozmlouvej rád o Bohu. Pravá láska nezů
stává utajena v srdci; milujeme-li koho opravdově, mluvíme
rádi o něm. Čím srdce Oplývá, tím ústa přetékají. Když byli
apoštolé o letnicích obdařeni sv. duchem lásky, nemluvili než
o Bohu. Kdo miluje Boha, nepřeje si ničeho toužebněji, než
aby Pán nebes a země od jiných byl milován, ano ode všech
lidí; proto se sluší, by nemocný s jiným o své lásce mluvil,
aby ji roznítil také v srdcích těch, kteří kolem něho jsou.

Proto rozpřádej, milý nemocný, vždy nábožný povžbu—
zující hovor. Nestrp, aby jinými čest Boží nebo bližních tvých
byla kalena. Nejméně slušejí nemocnému, jenž stojí takřka
před branou věčnosti, neprospěšné a hříšné tlachy.

3. Nemocný prodlévej v mysli rád 11Boha a čiň co Bůh
velí. Láska _jest jako magnet; ten přitahuje železo, ona pak
toho, koho miluješ. Sčluvěkem, jejž miluješ, prodlíš' celé hodiny
a nepocitíš nudy; těžce však neseš, nemůžeš-li ho dlouho spa—
třiti. Miluješ-li Boha, budeš s ním rád, t. j. budeš mysliti v ne—
moci své živěji na jeho přítomnost a rozmlouvati s ním; spojíš
se s Bohem a přijmeš pak tím častěji Svátost oltářní. Nebudeš—li
moci skutečně přijímati, učiníš to častěji způsobem duchovním.
Vzpomeň si, co o tom praveno ve Škole nemocných. A nej—
jistějšim znamením, že milujeme Boha, jest, když se spravujeme
vždy a všady jeho vůli. Jenom ten miluje Bohaz celého srdce,
jenž jest hotov ztratiti vše, vše vytrpěti, než učiniti něco, čím
by porušen byl zákon Boží. Proto dí sv. Augustin: »Nechť
nešálí se nikdo tvrdě, že miluje Boha, neostříhá-li přikázaní
jeho-. Bůh však chce, aby si nemocný leccos příjemného ode
přel, lékařův a ošetřovatelů poslouchal, aby se ke všem vlídně
choval, aby se odevzdal do vůle Boží, všechny bolesti trpělivě
nesl, odporné a nechutné léky dobrovolně přijímal, sebe za
píral atd. Když byla kdysi sv. Teresie nemocná, přinesen jí
pokrm; svatá panna nechtěla ho okusiti. Ošetřovatelka jeji jí
radila, by jedla, že je pokrm dobře připraven. Serafínská matka
odpověděla: právě proto nechci jisti, poněvadž jest dobře při
praven. '
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Kéž bysi ty, milý nemocný, tak se opanoval, z lásky
k Bohu toho, co příjemno jest, se vzdalazase jindy po hořkém
rád sáhl. Avšak, kolik nemocných přestupuje často předpisy
lékařovy a vydává pro tělesně choutky v největší nebezpečí
život svůj! V nepatrném utrpení upadají mnozí v prudký hněv
a sebe ijinó, proklínají. Není—lito protivením se řízení Božímu?
Jak málo milují tací nemocní svého Boha! Kdož milují Boha,
bojí se v nejmenším ho uraziti, za to však se přičiňují, by se
mu zalíbili a činili to, co jest vůlí jeho. "

4. Nemocný trp rád pro Boha. Kdo miluje, nerozmýšlí
se, může—li pro milovanou jím osobu něco snášeti a jí tím
způsobem dáti na jevo svou lásku. Tak to učinil Ježíš Kristus,
aby nám svou lásku poznati dal. Proto praví Spasitel: »Nikdo
nemá větší lásky, než ten, jenž se obětuje za přátele svéc
(Jan 15). Kdo miluje Krista., žádá si také zaň trpěti neb aspoň
s vnitřním upokojením vítá příležitost k tomu. Láska k Bohu
jeví se a utvrzuje nejskvěleji v nehodách, jako se čistí zlato
a stříbro v ohni. »Láskac, dí sv. František Salesský, cjež ne—
odolá utrpení, jest slabá,: Kdo tedy Boha opravdově miluje,
táže se s Pavlem: >Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Zdaliž
soužení anelío úzkost anebo hlad? '/.daliž nahota čilí nebezpe
čenství? Zda—lipronásledování čili meč?c 'A odpovídá: ».list
jsem zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížetstvo,
ani mocnosti, ani věci přítomné, ani. budoucí, ani síla, ani
vysokost ani hlubokost, ani jiné stvoření nebude moci nás od—
loučiti od lásky Boží, která jest v Kristu Ježíši, Pánu našem!
Nemocný, který miluje Bohu., nežehrá tedy na svá utrpení,
ale raduje se se sv. Pavlem z Kříže: »Vše z lásky k Bohuc.
Při jedné misii totiž vylila venkovanka na hlavu téhož světce,
když se kolem ubíral, oknem vařící vodu. Strašná byla bolest
jeho, a\šak nenaříkal, nýbrž pravil tiše: Vše z lásky k Bohu!

. Raduj se milý nemocný! Vždyť můžeš denně, ano každou
hodinu podati Bohu důkaz o lásce své, trpíš-li proň a přinášíš-li
život a zdraví jemu v obět.

5). Nemocný budiž rád s Bohem, i když jsi zbaven vší
duševní útěchy. llleď, vždyt i vyvolení Boží nepožívali vždy
v žití švém nebeské útěchy a blaživé slasti; věz, že prožili větší
část svého života ve tmách a vyprahlosti ducha. Když bl. An
děla z Fuligni v podobný stav duševní vyprahlosti upadla, Ža—
lovala Bohu, pročjí tak opustil. Pán však jí odpověděl: »Nikoli,
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dcero milá, nyní tě více miluji než dříve i chci, abys se více
přiblížila ke mně.<

Ano, milý nemocný, Bůh má zvláštní své zalíbení v oněch
duších, které tuto zkoušku lásky pevně přestáli.

Nemocné jedno dítě jedlo rádoi pilo vše, co mu jeho matka
'podala, ač mu byl každý pokrm odporným. Necítilo rozkoše
chuti, ale za to poznalo potěšení vznešenější: líbili se matce,
viděti ji spokojenu a slýchati její sladká, utěšená slova. .liné
dítě bylo rovněž nemocno a mělo podobnou nechuť k jídlu jako
prvé; nevidělo však roditelky své, aniž slyšelo něžných její slov;
ale poněvadž vědělo, že mu pokrmy ty matka opatřila, požilo
vše, cokoli mu poslala, aniž by z toho mělo nějaký požitek.
Nemělo potěšení, vídati matku spokojnnu a sly'chati mateřskou
útěchu, poznalo jen vůli matčinu a to mu stačilo. Vůli tuto
chtělo plniti vděčné to dítě. Jediné poslušnost povzbuzovala je
k požívání pokrmů, které se mu ošklivily. Které z obou dětí
mělo větší a čistší lásku? Zajisté druhé, jež nevidělo matky
a neslýchalo utěšených její slov.

Nuže, milý nemocný, tak jako tato matka, činívá s námi
někdy Bůh. Skrývá se před námi, pociťujeme často největší
vnitřní ošklivost, jsme zbaveni vší radostí. () buďme v tomto
stavu podobnými onomu druhému dítěti; podrobme se pokorně
řízení Božímu; odumřeme vlastní vůli své, by nad námi vládla
vůle nebeská; odumřeme choutkám svým, bychom dosáhli zalí
bení Božího; nedbejme přátel a svého uspokojení, snažme se jen
býti Bohu k radosti! »Neobmyslil-li tě Bůlw, dí sv. Alfons
Lig., »nebeskou útěchou a sladkostí, buď spokojen, že ti dává
dosti síly, bys ho milOVal i bez této odměny. l.íbít se llohu
láska silná a pevná daleko více než něžná láska.

Čím měl by nemocný předevšim býti povzbuzován,
aby ochotně, z lásky ke Kristu nesl kříž svůj a strasti své ?

tlheň, i když silně hoří, ustává znenáhla a uhasíná, není—li
znova vzduchem vzněcován a novým palivem živen. Rovněž
tak i oheň lásk'y. byt' i mocně srdce pronikal, hasne, a konečně
usíná. zůstaven-li bez nového podnětu. Proto musí nemocný
člověk, chce-lizachovati oheň lásky v srdci svém, užíti různy'ch
podnětů, kterými by“ ve své nemoci k větší lásce lšoží byl po—
bádán. 'l'akovou pobídkou lásky jest:

1. Úvaha o dokonalosti Boží. Milujeme obyčejně- lidi,
kteří zdobeni jsou zvláštními přednoštmi a ctnostmi, Veliké
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bývají často oběti, jež jim přinášíme. Sluha na př., jenž slouží
velice dobrotivému, bohatému a vznešenému pánu, neštítí se
nižádného namahání ani obtíže, jen aby se mu zalíbil. Bojovník,
jejž vede zkušený a proslavený vojevůdce, vrhá se na povel
jeho v řady nepřátel, dává se proň zraniti, ano přináší mu
v oběť život svůj. Čeho nepodstoupí i světská mnohdy láska!

A hoden je Bůh snad menší lásky, milý nemocný ? Není—Iiž
nejvyšším pánem nebes i země? Co jsou vlastnosti nejlepšího,
nejkrásnějšího, nejbohatšího smrtelníka proti vlastnostem Božím?
Hleď, Bůh má všechny dokonalosti nekonečně; jet nekonečným
dobrem, neskonalou krásou, moudrostí neskonalou. .liž pro
dobrotu svou neskonalou jest hoden vší lásky tvé.

'l'aké ty, milý nemocný, poznáváš nyní na loži nemocných,
kdy nezmítají vášně srdcem tvým, lépe než za dnů zdraví ne
skonalou krásu a vznešenost Boha, jehož sluhou jsi se stal na
křtu sv. Zdaž i ty miluješ svého Pána upřímně a sloužíš
mu s úplnou oddaností?

2. Pohnutkou k lásce budiž nemocnému vzpomínka na
obdržená dobrodiní. »Nezapomínejme nikdy dobrodiní těch, jež
bez ustání v každém okamžiku dostáváme, ale vzpomínku na
ně vždy obnovujeme v paměti své, by srdce i mysl naši k usta
vičnému díkučinění a vzájemné lásce vzbuzovalac; těmito slovy
pobádá nás sv. Jan Zlatoůstý, abychom milovali Boha alespoň
z vděčnosti, v2pomínajíce na onu lásku, kterou k nám chová
od věčnosti.

Nuže tedy, milý nemocný, otevři jen knihu svého života
a shledáš, že nebylo okamžiku, v němž by ti Bůh nebyl dobro
diní prokázal. Ano i tato nemoc, jak jsi již pozoroval, jest ti
velkým dobrodiním. Sčítej dobrodiní, jež ti prokázalBůh a ne
nalezneš konce. Vše, čím jsme a co máme, od Boha jest; celá
příroda podává nám důkaz jeho nekonečné lásky a pobádá
nás k vzájemné, věrné lásce. Uvažuj dobrodiní, žes stvořen,
uvažuj,.že tě učinil Bůh z ničeho; že Bůh řídil život tvůj;
uvažuj dobrodiní své spásy a posvěcení svého i jiných dobro
diní, jež ti Bůh prokázal; zda nevidíš těch nesčetných dů
kazů Božské prozřetelnosti? Kdo dal a učinil pro tebe více
než Bůh tvůj?

O kéž bys uznal často: Jediným mým pravým přítelem,
největším dobrodincem mým jest Bůh. — Čím však odplatíš
tuto lásku, čím dokážeš nejlépe svou vděčnost? Sv. Augustin
ti odpovídá: »Pán nežádá žádné odplaty, nýbrž jen uznalost
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a projev úcty. Učiň tak jako kdysi Aischines, žák moudrého
Sokrata. Když viděl, že spolužáci nabizeli učiteli mnoho a růz—
ných darů z vděčnosti za obdržená poučení, sám pak neměl
ničeho, šel k Sokratovi a pravil: »Chudobný můj stav, milý
mistře, nedovoluje mi, abych ti dle povinnosti své darů přinesl
za veliké tvé zásluhy o mne; mimo sebe nemám ničeho, i dám
ti, co mám, ze srdce rád: dám ti sama sebe-. rA dášc, odvětil
Sokrates, »mi tím mnohem více, než váží všechny dary
ostatníchc.

Hleď, milý nemocný, nejlepší oběť díků,. jakou Bohu na
loži svém můžeš přinésti, bude, obětuješ-li mu sebe sama,
snášíš-li proň kříž svůj. 'l'ím ukážeš čistou lásku, a »prokážeš
mua, jak praví zbožný spisovatel, »nekonečnou pocluc.

3. Pohnutkou k lásce budiž nemocnému naděje na odplatu.
.lak velikou jest láska Boží k lidem! Za lásku, kterou mu
osvědčujeme po krátkou dobu žití, chce nám spláceti po celou
věčnost. Jak ůtěchyplná to myšlenka pro nemocného! Jak se
tím cítí povzbuzena, by rád trpěl pro Ježíše! Jak osvěžujicimi
jsou proň slova Boží: »Tam (v nebesích) setře Bůh všelikou
slzu s očí jejich; a smrti více nebude, ani kvílení ani pláče,
ani bolesti nebude více (Zjev. 21, 4.) »Utrpeni tohoto času
nejsou rovna budoucí slávě, která se zjeví na nás:. (Řím. 8, 18.)
»Radujte se a plesejte, nebo odplata vaše hojná jest v nebesíchc;
pravi Kristus těm, kteří z lásky k němu ochotně nesou kříž
a utrpení své. Čeho zmůže naděje v odplatu a mzdu, kterak
povzbuzuje k vykonání všemožných prací a k snášení největších
obtíží, vídáme denně při dvorech a ve vojště, v kupeckých
skladech i dílnách řemeslnických, a jest to naděje jen na ne
patrnou mzdu, na nejistou a časnou odměnu. K jakému úsilí,
k jakým obětem, k jaké lásce by tedy měla povzbuzovati
a rozohniti nemocného naděje na věčnou odplatu, na odměnu
nebeskou!

4. Dalším podnětem k lásce budiž nemocnému rozjímání
o veliké lásce Ježíše Krista. Sv. Pavel praví, že duše rozjíma
jicí o lásce Ježíšově zároveň jest nucena milovati jej. (11.Kor. 5, M.)
A jest tomu vskutku tak. Kdo uvažuje často o životě Kristově,
jeho působení, utrpení a smrti, nemůže zůstati chladným a bez
citným.

Kéž bys uvažoval i ty, milý nemocný, často o lásce
Kristově; věř, že by i tvé srdce bylo rozniceno mocným pla—
menem lásky k němu. I tebe nutkala by láska ke Kristu, bys
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zaň trpěl mnoho; i ty bys si pak nevšímal své nemocí a snášel
bys trpělivě bolesti své statečně. Nuž, upři i ty pohled svůj na
kříž Kristův; rozpomeň se na jeho lásku a v bolestech svých
volej: »Ježíši můj! Pro lásku k tobě chci trpěti vše, poněvadž
jsi pro mne vytrpěl tolik muk. Ú můj Ježíši, spojují své bolesti
s tvými a obětují je tvému nebeskému Otci. Tobě, Ježíši, chci
žíti, pro tebe trpěti a umřítiíc '

Jak působí láska na nemocného?
Láska, jež ochotně trpí pro Boha, získává nemocnému

zvláštní zalíbení Boží. Jak velice miluje Bůh ty, kteří ho milují,
dokazuje sám ve sv. písmě na nejednom místě: »já milující
mne milujic. »Miluje-li kdo mne, í Otec můj bude jej milovati,
a k němu přijdeme a příbytek u něho učinímec. (Jan 14, 21.)
Jakpotěšitelnýmí jsou ta slova pro trpitelel Kdo trpí mnoho
z lásky k Bohu, mnoho miluje, kdo však miluje, »dojde od—
puštění hříchůc, pravil kdysi sám Ježíš veliké hříšníci Magdaleně.

Jak útěchyplno jest to i pro tebe, milý nemocný! Snad
tě děsí často množství a velikost hříchů tvých; avšak buď
ubezpečen, miluješ—li Boha a z lásky k němu snášíš—li ochotně
bolesti a trápení, ať tělesné či duševní, že smazána jest veškera
vina tvá, že jinevidí Bůh více; neboť »láska přikrývá množství
hříchůc, dí kníže apoštolské. (I. Pet. 4, 8.) Jak velikým pokla
dem jest tedy láska! »Může—limíti duše větší radost, než kdy
smí řící: »líbím se Bohula volá proto sv. Alfons z Lig.

2. Láska k Bohu plní a) srdce nemocného radostí; b) sílí
jej; 0) těší jej; d) dává mu sladký klid; e) a opravdovou
touhu po rozmnožení utrpení jeho.

a) Kdo miluje Boha, nese rád svůj kříž. Láska oslazuje
utrpení a činí příjemným. 0 sv. apoštolich, ač byli zahrnování
potupou i hanou, dočítáme se ve skutcích apoštolských toto:
»Oni pak šli z tohoto shromáždění radujíce se, že hodni uči
něni jsou trpěti pohanění pro jméno Ježíšec. A o sv. mučední
cích, kteří tolik musili vytrpěti, píše sv. Augustin: :'l'ak
velikými bolestmi strádali a přece jevili nejvyšší radostc. Protož
miluj i ty tak vytrvale svého Boha; dbej stále Božské jeho
vůle, buď pilen nařízení jeho a přijímej je rád, ochotně snášej
utrpení a nehody pro lásku Boží, buď jist, že se ti brzy pro
mění těžký dosud kříž v sladké břímě, jež rád poneseš.

b) Láska dodává síly a moci. Víra jest mocná; přenášíť
hory a činí zázraky. Velikou a vznešenou jest naděje, anat má
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působivou moc. Uvažujíc o dobrotivosti Boží i velikosti budoucí
odplaty vlévá do srdce trpícího největší útěchu. Avšak »Větší
těchtoc, pak praví sv. Pavel, »jest láska. Onať jest kněžnou
mezi ctnostmi a nezná cíle ani míry i jest mocnější než
smrt.c >Jest ctnostíc, praví sv. Augustin, »jest silou, které
nikdo nepřemůže; žáru jejího neuhasí ani vodstvo celého světa,
aniž udusí jeho všechen příval-. »Láska necítí břemene, neštítí
se žádné práce, ale chce činiti víc, než může; nenaříká na
nemožnosti, neboť myslí, že smí a může vše. Jest tudíž'
odhodlána ke všemu a splní i dokáže mnoho, an jiný, láský
postrádaje zůstává nečinným slabochemc, tak píše Tomáš Kem
penský. Sv. apoštol Pavel pak dí: »Láska všecko snáší, všemu
věří, všeho se naděje, všeho trpělivě čekáa; — »ani smrt, ani
anděl, ani panství ani mocnosti, nebudou nás moci odloučiti
od láský Boží, která jest v Kristu Ježíši Pánu našemu. (Řím.
8, 35—39) Tak silná, tak mocná jest láska křesťanská.

Proto i ty, milý nemocný, miluj Boha, trp pro něho.
Hleď často v bolestech svých k němu vzhůru!

c) Láska podává trpícímu útěchu. Kdýž býli sv. Marek
a Marcellin nohama i rukama na kříž upevnění, řekli týranu,
jenž je dal mučiti: »Nikdý .jsme nebýli proniknutí větší slasti
než nýni, kdý trpíme pro lásku Kristovuc. »Láskac, dí sv.
Augustin, »nezná hořkosti; kdýž stoupá po trní, mění se ostný
ve kvítí a růže:. Se sv. Pavlem pak mluví sama o sobě.: »Plna
jsem útěchý, všude plna radosti i ve všech strastechc. Pravdi
vost těchto slov vidíme stvrzenu mimo jiné na sv. Františku
Xaverském. Ač snášel těžké nehody a velké útrapý, býl přece
vždý pln útěchý a říkával: »Kdýž člověk okusil, jak sladko
jest pro Krista trpěti, pak by raději chtěl umříti, než žíti bez
křížec. A často se stávalo, že byl v utrpení svém nevyslovitel
nou útěchou naplněn, tak že volával vpředtuše nebeské slasti:
»Ustaň, Pane můj, ustaňlc

d) Láska dává libý klid a vnitřní pok-oj. Sv. Kateřina
z Genuý, jejíž srdce bylo stále rozníceno žárem lásky k Bohu,
píše ve zlaté knížce své mimo jiné i o Božské lásce: cJen
jedinkrát, než umru, chtěla bych slovy říci, kterak v sobě tuto
lásku cítím, co všecko ve mně působí a čeho ode mne chce,
kdýkoli mne proniká a nevýslovně sladké upokojení ve mně šíříc.

Hleď, milý nemocný, tak jasné mýsli, tak klidným jest
v utrpení člověk, který Boha miluje.'



e) Konečně působí láska touhu po rozmnožení útrap.
O tom nám podávají svědectví opět oni světci, kteří Boha ze
srdce milovali. Sv. Rosa liimanská říkávala: »Pane, rozmnož
utrpení mě; ale posilni také v srdci mém lásku k sobě!: Cti—
hodný Jan z Avily, který po 17 let byl navštěvován mnohými
strastmi, opakoval si v největších bolestech tuto modlitbu:
»Pane, rozmnož utrpení má, avšak prOpůjč mi zároveň i trpě
livostic. A není to s podivením, že se světci takto modlívali;
vždyť chovali velikou, pevnou lásku k Bohu v srdcích _svých.
A poněvadž mnoho milovali Boha, chtěli mu otom podati
hojných důkazů snášením mnoho trápení. Proto pravila sv.
Háta tryzniteli svému: »Naostři meč, nech vyhladověti lvy, za—
páliti hranici, dej konati přípravy ku všemožným mukám,
však mám větší touhu po jakémkoliv utrpení z lásky k Spa—
siteli svému, než jelen po prameni čisté vody, chlící okřáti.
Chceš-li mi sraziti hlavu — zde jest; chceš-li mne mrskati
metlami, tu plece mé; chceš—limne za živa spáliti, tu vezmi
tělo mé; mám-li býti pohlcena divou zvěří, zde ruce, nohy
a všecky údy mé. Pal, řež, trhej, rvi tělo to, muč je, jak chceš;
čím více trápení mi připravíš, tím větší mi prokážeš dobro
diní, poněvadž _budu Ježíši Kristu tím milejší, čím větších
důkazů lásky své mu podáme.

[ raduj se i ty, sešle-li na tebe Pán mnoho trápení. Na
bízít se tím tobě nejlepší příležitost, abys dal Bohu důkaz lásky
své. Kdyby ti andělé nebeští čeho záviděti mohli, bylo by to
jen, že smíš trpěti pro Boha. _

3. Láska činí utrpení záslužnými pro věčnost. Všecky
skutky naše, všecka utrpení, která snášíme bez lásky k Bohu,
jsou pro nás mrtvá a bez užitku. Čeho služebník pro svého
pána nevykoná, za to se nesmí od něho nadíti odměny.

I kterak jsi tedy šťasten, milý nemocný, že tě Bůh uvedl
na dráhu utrpení! Smíš trpěti pro Boha! Tím, že trpíš zlásky
k němu a odevzdáváš se jeho Božské vůli, stáváš se obětí Boží:
prokazuješ Bohu poctu a hromadíš si denně poklady pro nebe.
Čistá a nczištná láska, která ochotně trpí pro Boha, jest zajisté
nejjistějším znamením budoucího vyvolení. Vždyť takový ne—
mocný nese na sobě bezpečný odznak vyvolení: kříž; stávat
se Kristu stále podobnějším a tudíž i Bohu milejším. Proto
píše sv. apoštol: »Které předzvěděl, ty i předzřídil, aby
byli připodobněni obrazu Syna Jeho-. (Řím. 8, 29.)\
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Nuže viz, kdo s Kristem nese kříž, bude s ním i oslaven
na hoře Tábor. Není-li to pro trpítele velikou útěchou? A ne
má—li se nemocný radovati, když může trpěti pro Boha?
Nemá-li poslouchati vždy vůle Boží? Či by si měl přáti, aby
kříže svého zbaven byl? Ozajisté, nemocný, jenž Boha miluje,
odevzdává se tělem i duší svému Bohu.

Blaze tobě, trpíš—lidlouho a chotně z lásky k Bohu, nebo
veliká jest ti připravena odplata. Čteme ve st. Zákoně, že .losef
egyptský povznesen byl z okovův až k trůnu, jehož by byl bez
nich nikdy nedošel. Nuže, spolehneš-li na Boha, sneseš-li utrpení
své z lásky k lšohu, povzneseš se podobně jako Josef z okovů
ke trůnu, z lože smrtelného do nebes. I budiž'od tebe daleka
malomyslnost, která zdržuje duši v letu jejím a sráží ji k zemi.
Nemoc, přetrpěná z lásky k Bohu, jest stezkou ke trůnu Božímu.
Smrt jest oním milým poslem, jenž tě uvede ke Kristu, jehož
jsi tak věrně následoval.

Nuž tedy, mužně v před na dráze utrpení, necht? tě nic
neodloučí od Ježíše, lásky své, jemu žij, trp a umírej!

Příklad.
Ctihodný sluha lloží, Ludvík de Ponte, modlíval se denně,

by mu dal Kristus za průvodce chudobu, opovržení a bolest,
společníky to svého vlastního života. Casto modlíval se v noci
hlasitě: Pane, slož na mne tyto kříželc Touhajeho splněna. Když
jednou, přemýšleje o umučení Kristově, vzbudil živou tužbu,
seslal naň Bůh velice trapnou nemoc, jež mu působila bolesti
na všech údech. Trpěl s úsměvem na rtech a měl se skoro za
nehodna, by tímto způsobem následoval Krista. Ano, prosil
o rozmnožení bolestí, svých, což se mu i stalo. Po několik
měsíců nemohl Opustiti jizby své, musil choditi o berlách a bola—
výma svýma nohama nesměl se ani. podlahy dotknouti. K tomu
se přidružily ještě kruté bolešti žaludeční; žaludek mu seslábl
tak, že nemohl ničeho sněsti zrvše zvracel, což mu působilo
velikou bolest. Mimo to mu odnímal žíravý hlen veškeru chuť
k jídlu a zničil mu všecky zuby, takže nemohl požívati než
kaši a zeleninu. A ještě ani na tom nebylo dosti. Nejbolestněji
ho trýznila nemoc prsní a zbavovala často dechu, tak že mu
hrozilo zalknutí se. Toto a jiná ještě trápení snášel přes 55 let
až do konce svého života s tichou oddaností a nepřekonatelnou
trpělivostí. Láska k ukřížovaněmu Ježíši, planoucí v jeho srdci,
oslazovala mu jeho bolesti, takže toužil snášeti vždy více:
»Moje slast jest utrpení-, řikával. Konečně nesnesl ani čerstvé
vody a mohl píti toliko vlahou. Často však se mu nedbalosti
ošetřovatelovou nedostalo ani tě. On však mlčky trpěl a vše
v oběť Bohu přinášel.
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Rozmluva osmá.

O trpělivosti.

Kristus Pán mluvi.

Proč to, milý synu, že ve své nemoci býváš netrpělivým?
Na koho padá stížnost tvá? Viníš svěho bližního, či sebe a svou
povahu? To se velice mýlíš, milý synu! Nemoc tvá nepřišla na
tebe bez vůle mě. Já jsem ji seslal na tebe! Já jsem ti nemoc
tuto ustanov'íl, aby tě stihla právě v tuto dobu, timto způsobem.
.lsi-li tedý netiqměliv, nesmíš si stěžovati leč na mne. Kterak
bys mohl to učiniti, synu můj? (lož jsi toho neměl 'pi'ijm'outi
z otcovské ruký mě? .Iá jakožto otec trestám tě sice nemocí
touto, avšak činím tak z otcovské lásky k tvému dobrému.

Vzpomeň si, jak málo jsi na mne mýslil ve dnech svého
zdraví. Viz nyní, v nemoci svě myslíš na mne více za jediný
den než jindy za celý týden; nýní vysíláš ke mně vzdechý své,
v nichž mám já, tvůj otec, největší zalíbení. Ni jediná bolest,
kterou mi obětuješ z lásky, nezůstane bez zasloužené odplatý
v nebesích. Utrpení tvé: ač se ti zdá zdlouhavým, jest přece,
hledíš—Iik věčně radosti velice krátkým. llleď, za tuto krátkou
dobu, pro kterou jsi z lásky ke mně vše trpělivě snášel, dám
ti věčnou blaženost, proč býs byl tedy netrpěliv? Či ti snad
nestačí ona velká odměna, již ti slibuji za trpělivost tvou?
Řekni mi však, milý synu, nebylo by často pobloudilo oko tvé,
kdýbýs zdráv býval po tu dobu, co jsi nemocen? Nebyl—libýs
často zhřešil ústý svými? Zda—liby tě nebýlý vodilý po cestách
bludných hříšně kroký tvé? Slovem, nebýl-li býs mne velmi
často rozhněval, kdýbých na tebe býl nedopustil tuto nemoc?
Viz, opatřuji tě zároveň uzdou lásky, abýs hříchý svými daleko
ode mne se nevzdálil; připoutávám tě k sobě, protože tě miluji
a rád tě mám na blízku sebe; odpočívaje na loži nemocných,
spočiváš zároveň na mém kříži vedle mne.

Pohled ke mně na kříž a náhlédneš, co jsem nevinně
výtrpěl. A to vše jsem snášel s největší trpělivostí, poněvadž
tě miluji. Z lásky k tobě stalo se tak, synu můj.- Pročež neměl
býs také tý trpělivě snášeti nemoci a bolesti z lásky ke mně?
Netrpělivostí nepoleviš' bolestem; tobě jest uloženo trpěti, trpíš
bez zásluh, kdežto býs trpělivostí svou si dobýl velikých zásluh
pro věčnost. Pomni jen, synu, jak laskavě s tebou zacházím.
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Scsílám na tebe nemoc k tvému dobrému; dávám ti k tomu
milost svou a odměňuji nad to ještě trpělivost tvou. Pročež
přijmi tuto nemoc, prosím, synu, ke své spáse, svému pro—
spěchu. Snášej ji trpělivě a dokaž, že mne jako dítě miluješ
dětinnou láskou; neoslyš této otcovské prosby mé!

Nemocný odpovida.,

l), nejmilejší Ježíši! Duch můj jest sice ochoten, ale tělo
je slabé. K tobě se utíkám, ó Ježíši, a prosím tebe pro tu
úzkost, kterou jsi vytrpěl na hoře olivetské, posilni mne milostí
svou, abych hořký ten kalich utrpení svého, jejž jsi mi naplnil,
mohl vypití. Prosim tebe, bolestný Ježíši, pro bolesti, jež jsi musil
snášeti, když jsi na kříži octem a žlučí napájen byl, propůjč
mně milost svou, abych i já s trpělivostí nesl onu hořkou žluč
utrpení svého, již mi podáváš. Milosti tvou posilněn, chci
budoucně ve svém utrpení býti trpělivějšim. A proč bych to
neměl učiniti? Když na tě pohlížím, ukřižovaný Ježíši, nevidím
na tobě zajisté než utrpení. 'l'rp, zpurné tělo mé! trpte všichni
údové moji! Měj strpení, tělo mé, neboť budeš-oslaveno v den
poslední a nižádné strasti nepodlehneš více. 'l'rpte, hřišní údové
moji; však -'jste zavinili zajisté více, ježto jsem vámi obnovoval
Bohu tak často bolesti a jemu sloužil nedbale. Važ si té milosti,
tělo mé, važte si toho údové moji, že vás ztrestal Bůh zde,
aby vás uchoval muk věčných. Promluvtež nyní ústa má, jimiž
jsem tak často Boha urážel, a vyslovte lásky nejhodnějšimu
Spasiteli dík za mírný trest; rozplývej se nyní, hříchů plné
srdce, kterým jsem se tak často odvrátil od svého Boha, roz—
plývej se v neustálém díkůčinění za tuto Bohem seslanou
nemoc, kterou jsem si zasloužil ne jednou, ale tisíckrát. Slyš
mne, () Ježíši, dopusť na mne větších bolestí, větších muk
a trápení, avšak rozmnož zároveň i mou trpělivost svou milosti!
() Ježíši, zde pal a řež, jen na věčnosti mne ušetř!

Vzbuzováni trpělivosti.

Ke Karlu'V., když ležel dnou nemocen a s velikými
bolestmi zapásil, přišel návštěvou říšský kníže, jenž hleděl nej
výinluvnějšími slovy císaře potěšiti; i pravil mu se zvláštním
důrazem: »Pmč neužívá VcličenstvoVašc lékařských l'irostřetlků,



594

kdyžtě tolik znamenitých a zkušených lékařů při Vašem dvoře ?:
Ale císař mu odvětil: »V této nemoci je nejlepším lékem trpě
livost, tat drží na uzdě i ruce, i myšlenky i celé srdce:.

Můj nemocný —zda i ty mluvíš tak? Máš-li tolik trpěli
vosti, aby "timohla býti lékem? »Trpělivost jest záštitouc, píše
sv. Alfons z Liguori, »která nás chrání proti bolestem, jež za
sebou vlekou pronásledování, nemoce, chudoba a jiné strasti.
Kdo tohoto štítu postrádá, vydán jest všem bolestem-.

Ano, milý nemocný, trpělivosti jest ti třeba, by tě učinila
nezlomným ve strastech tvých, abys překonával bolesti, zár
mutek a malomyslnost, ji jest ti třeba, poněvadž bys bez ní
nemohl prospívati v ctnosti. Trpělivost jest nejjistějším znamením
těch, kteří náležejído společnosti pravých učedníků Kristových.
Pravít sám Božský mistr: »Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři
sebe sám, vezmi kříž svůj t. j. trpělivě snášej své. strasti a
následuj mne.: (Mat. 16, 24). Každý tedy, kdo Boha opravdově
miluje, odhodlejž se k nesení kříže a nes jej potud, pokud tě
ho nezbaví Pán.

Protož, milý nemocný, nejen že se máš do řad trpitelů
hlásiti, ale vytrvati v rekovném zástupu tom. Nejednej tak,
jako onen chuďas, jenž si naložil v lese náruč dříví, by si je
domů donesl, jenž však nevrle břímě pocestě odhazoval, když
ho víc a víc tížilo. >Kdo setrvá až do konce,: praví Kristus,
»bude spasenc (Mat. 10). Nebraň se tedy a nevzpírej se kříží
svému, ale nes jej trpělivě. Chceš-li však věděti, v čem spočívá
trpělivost, odpoví ti duchovní učitel: »Trpělivost jest dobrovolné
snášení všeho, co se člověku může přihoditi.: Abys pak tím
více ke vzbuzování této ctnosti byl povzbuzen, vštip si hluboko
do srdce poučení toto. Naplnít se zajisté radostí a velikou
útěchou srdce tvé, byť bys i veliké snášeti bolesti _musil.

Jak vzbuzovati jest nemocnému křesťanskou trpě
livost? '

1. Nemocný potlačuj ?)sobě hned od počátku každé
hnutí k netrpělivostz'. Jeden opat míval v obyčeji, dříve než
nějakého novice do kláštera přijal, že ho vyvedl na vysokou věž,
kde mu pravil: »Tu se podívej, jak daleko tvé oko sahá. Imysli
si, že by z nejzazší dálky počínaje kříž na kříži stál až k této
věži, pak by ještě počet křížů těch byl menší, než zde tobě
bude snášeti. Všimni si toho dobře, milý synu, a pomyslí na
budoucnost; nebo vždy se bude díti jinak, než jak budeš chtíti
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ty. Když bys rád spal, budeš nucen bdíti, a když bys raději
bděl, bude ti veleno spáti; mluvil—li bys rád, rozkáže se ti,
bys mlčel, a když bys rád mlčel, bude ti opak rozkazem. Budeš-li
to moci snášeti po 50—60 let, po celý život svůj? Nemůžeš-li
oblomiti hlavy své a nejsi—liodhodlán stále se přemáhati, pak,
synu milý, se vrať, odejdi s Bohem, nebo není pro tebe v klá
šteře místa.: Jako tento opat, mluví ke každému nemocnému
Kristus: »Milý synu, očekávají tě nesčetná protivenství. Dny,
měsíce ano po léta budeš strádati. Chceš to podstoupiti? Jsi
odhodlán stále se přemáhati? Ne-li, odejdi ze školy utrpení,
která nestrpl choulostivců. Nikdo nemůže býti žákem mým, leč
by se dovedl přemoci. Ty, kteří jsou otroky svých vášní a jež
každá nehoda, kterou na ně sešlu, svádí k netrpělivosti, ne
uznávám za své.

Z toho, co řečeno, poznáš, můj nemocný, že člověk, chtěje
si zachovati trpělivost, musí stále pánem býti sama sebe asvé
bolesti ovládati. Kdo kříže a trampoty jen nerad a s nevolí
snáší, podobá se člověku, který nejkrásnější loutnu nebo citeru, na
kterou měl hráti, na stěnu pohodil a rozbil. Proto praví sv. Augu
stin: »Jestliže jsi v neštěstí zmalomyslněl, rozbil jsi citeru svou.:

Proto bud' opatrný, milý nemocný, na hnutí svého srdce!
Připrav svou duši na pokušení. Potlač v sobě ihned každe ne
trpělivé hnutí! Jakmile ucítíš pokušení k netrpělivosti, volej
důvěrně: »O můj Ježíši, smiluj se nade mnou !c a utiší se srdce
tvé, neboť »Bůh náš jest naše útočiště a síla, náš spomocník
v zármutcích, jež postihly nás příliš. (Žalm. 45, 2.)

z. Nerepiej proti Bohu. Sv. Chrysostom píše: »Mnozi
lidě, trpí-li bolesti v noze nebo v hlavě anebo jinak, ihned
urážejí Boha; snášejí sice tuto bolest, ale bez užitku. Člověče,
co děláš? svěho dobrodince, ochránce a vysvoboditele urážíš?
Nevidíš, co ztrácíš? Myslíš, že si tím polehčíš? Jen ještě ztrp
čuješ a rozmnožuješ své bolesti.: Milý nemocný! Jsi také ty
snad jedním z těch, kteří reptají proti Bohu, když je křížkem a
utrpením navštěvuje? Věru, pak bys nebyl toliko zpozdilý, nýbrž
i veliký hříšník, vždyť proti Bohu reptati jest tolik, jako rou
hati se mu. Žaluješ na Boha! Věz, že laskavý otec nemazlí se
se svými dítkami, nýbrž vychovává je vážně a přísně! Často
jsou chlapci, tak píše zbožný řeholník, při hře na ulici rozpu
_stilí,poněvadž myslí, že jich nebude nikdo trestati. Ale nastojte,
kde se vzal, tu se vzal, objeví se mezi nimi vážný muž, zaměří
k jednomu z nich, běře jej za ucho a odvádí chlapce stranou.
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Kdo to pozoruje, ihned si pomyslí: to jest jistě otec toho chlapce,
odvádí jen svého syna, ostatních si nevšímaje. 'l'ak hrajeme si často
imy, a když tisz povolímeazhřešíme, býváme náhle z místa
zábavy odvoláni od svého nejlepšího Otce. Není to nikdo neznámý
a cizí, jenž nám kazí nebezpečnou hru naši křížem & utrpením,
Otec náš to jest. »Nebo koho Pán miluje. toho tresce i mrská
každého syna, kterého přijímá.: (Žid. 12, u.) A proto ner'eptej,
můj milý! 'l'y jsi to dítě, kteréž Otec přísně vychovává. Snášej
tudíž rád, čeho změniti nelze. Všecko soužení děje se moudrým
řízením Božím a jest jistě knašemu dobru. Nemoci jsou dobro
diní od Boha. Čti, co otom ve »Škole pro nemocné: při
prvním poučení bylo řečeno. Pak jistě nebudeš budoucně reptati
proti řízení Božímu.

Kéž bys, milý nemocný, vždycky tak mluvil jako bl. Ondřej
Hibernon, bratr laik z řádu sv. Františka. Dostav píchání do boku
cítil, že to bude jeho poslední nemoc. Ihned se připravoval na
smrt. Čím krutější byly jeho bolesti, tím větší byla jeho trpě
livost. Říkával: »Trpím sice mnoho, ale vím, že trpím z vůle
Boží. Proto rád trpím, že tím plním vůli Boží.:

3. Nereptej nad bolestnou a dlouho se vlekoucí
nemoci ! Jest to jistě veliká zpozdilost, zpěčuje—lise člověk
snášeti protivenství a bolesti, které život lidský s sebou přináší
a jichž se zbavili nelze; zahanbující je, že jsme si dosud ne
zvykli klidnou myslí je snášeti. Kdo pak kdy žil a neměl bo
lestí? Sotva se narodí dítko, již pláče. Ani mocní tohoto
světa nejsou bez kříže. »Nosí k'oruny<<,dí sv. Chrysostom, »kleré
jsou opleteny trním, a jejich starosti jsou často tak těžké, že
jich časem ani skvostná hostina neláká, ani nejpohodlnější lůžko
pokoje nepřináší.: Nedivme se tomu. vždyť otato země jest
místem zásluha, jak píše sv. Alfons z l.ig. »a tudíž ne místem
odpočinku, nýbrž namáhání, práce, trápení; nebot' zásluhy se
získají jen utrpením, nikoli pokojem.c A tak tomu jest. Mnohé
zlo časné jest pro nás právě největším štěstím. Z té příčiny
odpověděl poustevník .lan jedné řeholnicí, když jej prosila, aby
ji zbavil trapné nemoci, takto: »Ach, milá duše, ty bys. ráda
se zbavila toho, čeho nad míru potřebuješ, nebo jako mýdlo
čistí prádlo, tak nemoc čistí duši. Nemoc těla jest zdraví duše
a zkušební kámen ctnosti.“

I ty, milý nemocný, raduj se, Bůh si tě připravuje pro
nebe! Buď jist, že čtvrt hodiny trpěti více pomáhá k očištění,
nežli dlouhý čas v očistci naříkati.
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4. Nestěžuj si na špatnou obsluhu. Sv. Magdaleně
z Pazzis dostalo se ještě v poslední těžké její nemoci od jedné
osoby mnoho potupy a pohany. Ale světice radovala se, že
ještě před smrtí dostalo se jí krásně příležitosti trpěti, a opa—
kovala si častěji: »Netoužím po tom, abych brzo zemřela, poně
vadž v nebi nelze trpěti; žádám si dlouho žíti, abych z lásky
ke svému ženichu dlouho trpěti mohla.c

Milý nemocný, přijímáš i ty tak trpělivě, jako tato světice,
nejsi-li od svých domácích tak ošetřen a obsloužen, jak bys si
přál? Opravdu nepěkný je pohled na zlobícího se nemocného,
a bylo by dobře, kdyby se každý takový popudlivec sám viděti
mohl, jak mu zlost nesluší. Což si tak má počínati kajícník'?
Kam se poděla křesťanská tichost, které nás Kristus učil slovem
i příkladem? Svou nevrlostí a netrpělivostí odpuzuješ si své
domácí, stanou se ještě váhavější, mrzutější, nežli dříve byli,
kdežto přívětivostí a trpělivostí udržíš také je v dobré náladě,
a velice jim uleliěíš obtížnou službu jejich. A potom, kde pak
jest dobrý příklad, kterým nemocný předcházeti má svým do
mácím, jsa trpěliv a odevzdán do vůle Boží? Vždyť se má
nemocný chovati ke všem tak jako člověk, jenž již náleží
světu lepšímu. Proto nebuď pro každou maličkost hned ne
trpěliv. Připomeň si, co o tom řečeno bylo ve »Škole nemoc—
ných: a řiď se příkladem bl. Markety Alacoque. Ač stále chu
ravěla, _přece jí lidé pohrdali a s největší nevážnosti k ní se
chovali. Jedna jeptiška, která ještě za její doby v klášteře
chovankou byla, projevila před ní svě podivení nad tím, že ji
prohlašují za přemrštěnou blouznilku a proto ji pohrdají a ji
tupí; ale pokorná trpitelka ji odvětila: »Milě dítě, všecky tyto
osoby znají mne lépe nežli já sama sebe. Děkujte tudíž se
mnou Bohu, vždyť jsou to samé milosti, kterých mi uštědřuje
otcovská jeho ruka.: Když se jí jednou zase dostalo příkoří,
jímž byla stále zahrnována, pravila jí jiná klášternice: »Vaše
trpělivost nemá konce, že pořád tiše jako ovečka tyto urážky
přijímáte.: Ale Markéta jí odpověděla: »Milá sestro, pojďme
před největější Svátost a prosme co nejpokorněji za prominutí
svých hříchů; budeme se však i za ty modliti, kteří mi po
skytli tak vzácnou příležitost pro Krista něco vytrpěti.:

5. Snášej své bolesti s tichou odevzdaností do vůle
Boží. Prorok Isaiáš předpověděl o Pánu Ježíši, vzoru to všech
trpících: »Jako ovce k zabití veden bude a jako beránek před
tím, kdož ho stříže, oněmí a neotevře úst svých.: (53, 7.) Jak
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doslovně vyplnilo se proroctví toto na Kristu, dotvrzuje evan—
gelísta Matouš v utrpení .Iežíšovu, kde mezi jiny'm čteme tato
slova: »Ale Ježíš mlčel.: (Mat. 26, 3.) A jako Božský Mistr
trpělivost projevoval na venek mlčením a jasnou tváří, uvnitř
pak myslí klidnou, láskou a odevzdaností, tak činili i svatí
jeho služebníci, snášejíce tiše všelikou trýzeň a nenaříkajíce si
v nejmenším. Tak snášel sv. biskup a mučedník Pavel dlouhá
léta největší svízele. Nebylo dne, aby něco vytrpěti nemusil;
nejpodivnější však v jeho životě plném útrap jest, že stále
mlčky trpěl. Nikdy si nestěžoval, nikdy ani slovem se nezmínil
o utrpení, které snášeti musil. Sv. Filip Neri dostal prudkou
zimnicí. Snášel svou nemoc nestýskaje si ani v nejmenším a ne
ukázal ani známky netrpělivosti. Jen ob čas říkával: »(l Bože,
přidej mí bolestí, jen když přidáš i trpělivosti.:

Milý nemocný, trpíš i ty tak tiše a statečně? Sv. .losef
Kalasanský praví: »Kdyby nemocní byli trpěliví, nebylo by
žádného nářku.. Ale, namítáš mi, což si nesmím ani jednou
postěžovati a říci, co musím trpěti? Sv. Alfons z Lig. ti od—
povídá: »Nezapovídám ti projevití bolest, je-li veliká; je—livšak
nepatrná, pak jest to jen slabost každému o ní povídatí a před
každým naříkati, a tak chtíti, by stebou měli všichni útrpnost.
A není-li žádného prostředku k úlevě, žádám, abys se nestal
proto netrpělivým, nýbrž naopak trpěl odevzdán jsa do vůle
Boží.: To jest docela přirozeno, že každá bolest za těžko při
chází í zkormucuje, vždyt nejsme bez citu jako dřevo nebo
kámen; toho na tobě nikdo žádati nemůže, abys necítil svých
bolestí, chceš-lí trpělivým slouti. Sám Spasitel učí, že se pocit
nechutí nikterak nepříčí trpělivosti a že nás nezbavuje zásluhy,
zůstáváme-lí jen při tom ve svém srdcí Bohu oddáni. Spasitel
sám volá: »Smutná jest duše má až k smrti.; I on cítil síce
bolest, ale snášel ji s nepřekonatelnou trpělivostí nestěžuje si,
nýbrž zcela jsa oddán do vůle nebeského ()tce. A tak smíme
i my trpíce volatí s Ježíšem: »Otče, odejmi ode mne tento
hořký kalich utrpení !: Vždycky však musíme doložití: »Ne
má, ale tvá vůle se staň Ic Či nespatřil nikdo svatých, jak
slzy prolévali v bolestech? A přece bylí celou duší odevzdání
do vůle Boží. Nezáleží tedy trpělivost v tupé necítelnosti,lnýbrž
v úplném a dokonalém odevzdání se do vůle Boží. Kdo ta
kovým způsobem trpí, nebude jistě zbytečně naříkatí. Svatá
Kateřina z Ricci byla dvě léta těžce nemocna; léky, jichž uží
vala, ještě jí přítížíly. Světíce daleka jsouc toho, aby reptala
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a si stěžovala, radovala se spíše, že jest_ jí přáno účastnou
býti utrpení Ježíšova, s nímž stále v duchu se obírala. — Kéž
i ty jsi tak trpělivý!

(i. Děkuj Balm za každé souženž. Kdo děkuje za
utrpení, nejlépe a nejbezpečněji dokazuje, že trpělivý jest a že
ve škole utrpení dobře obstojí. Či obstál někdo lépe při této
zkoušce nežli Job, Tobiáš, svatí mučedníci, oni proslavení
trpitelé, jichž každý nemocný jako vzoru svého následovati a
ctíti má? Kéž bys, milý nemocný, vždycky se řídil napome
nutím sv. Pavla píšícího: »Děkujme Bohu Otci, kterýž hodné
nás učinil dílu losu svatých v světle.: (Kol. ], l2.) Losem
svatých jsou právě mnohá utrpení. ».lediné »Bohu díkc ve stra
stech a souženích vyváží tisíceré díky, které vzdáváme Bohu
jsouce šťastni; tak dobře praví bl. Jan z Avily; tot zajisté
největší ctnost zbožnosti: děkovati Bohu v soužení.

Ano, milý nemocný! Dobrotivý jest Bůh náš, neboť: »Na
vštíví-li tě Bůh křížkem,c praví sv. Augustin, »činí to jako
lékař, anot soužení, které na tebe posílá, není trestem zavržení,

nýbrž lékem k věčné spáse: Sv. Bernard přijímal každý kříž
z ruky Boží s takovou vděčností, že vždycky říkával: :(), jak
bych byl šťasten, kdybych měl sílu všech lidí, abych kříže
celého světa sám jediný nésti mohl.. Nediv se tomu, že svatí
tak o utrpení smýšleli & mluvili, vždyť věděli, že čím ode—
vzdaněji trpíme, tím více že nás Bůh miluje. Svatí vítali sou
žení s radostí, poněvadž trpělivost jest důkazem naší lásky
k Bohu a jako zavírá peklo, tak otvírá nebe.

Milý nemocný, kéž bys i ty tak pohlížel na všecko své

utrpení! Brzo by zmizela z tveho srdce všecka _netrpělivost.

Co má nemocného Ic trpělivosti povzbuzovatz?

1. Uvažování o množství jeho hříchů. Milýnemocný,
představ si zločince k smrti odsouzeného, jak úpí v žaláři.
Náhle otevrou se dvéře žalářní a odsouzenci se oznamuje, že
mu panovník změnil trest smrti ve stodenní vazbu. Jak se
zločinec zaraduje! Těch sto dní vězení jsou pro něho pravé
svátky. 'l'y sám jsi tím zločincem. Dříve, pokud jsi byl zdráv,
hromadil jsi hřích na hřích a tím jsi zasloužil sobě věčný
trest. Kdyby s tebou byl naložil Bůh podle své spravedlnosti,
již dávno bys byl ůpěl v propasti věčných muk. Avšak milo—
srdný Otec nebeský milostivě změnil trest věčný v krátké
utrpení, v krátkou nemoc. Místo do ohně pekelného uvrhl tě
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na lůžko. Nemáš-li se z toho radovati? Proč reptáš? »Čím
pak jsou všecky útrapy života tohoto,: praví sv. llernard,
»proti věčným trestům, kterých jsem zasloužil svými hříchy ?:
'l'rp tedy s myslí kajícnou a sotva budeš netrpělivým. Vždyť
jsi povinen za spáchané hříchy dostiučiniti. Přinášíš-li se srdcem
zkroušeným Bohu tuto malou oběť svého utrpení, snášíš-li to
vše trpělivě a odevzdaně, abys tak se kál za své hříchy, vy
maže Bůh z knihy života, pohnut byv tvojí zkroušeností, všecky
tvé hříchyi zasloužené za ně tresty a zase se ti přátelsky
nakloní. O, jak útěchyplnou jest pro nemocného tato pravda!
Bůh trestá nepatrně člověka na tomto světě, aby ho ušetřil
na věčnosti strašných trestů věčných.

Věz, milý nemocný, že velebnost Boží tak jest veliká, že
za jediný těžký hřích žádný trest lidské spravedlnosti není sto,
aby napravil urážku jím způsobenou. Nenaříkej tudíž na
svou nemoc, kterou ze své dobroty seslal na tebe Bůh, neboť
to, co trpíš, není ani zdaleka to, čeho jsi zasloužil. Říkej: »toto
utrpení zlé přišlo na mne zaslouženě.: »Spravedliv jsi, () Bože,
a spravedliví jsou soudové tvojilc Pokud se nemocný do
mnívá, že trpí nevinně, potud i jeho trpělivost a vytrvalost
bude slabá.

Milý nemocný, ty si myslíváš a i říkáváš: čím jsem za—
vinil tak velikého trápení! Ale vzpomeň si jen, zdali jsi ne
spáchal před léty nějaký těžký hřích, za který jsi posud žádného
pokání nečinil? l-lleď, nyní právě přišla hodina, kdy ti jest
zaplatiti starý dluh. Možná, že nyní nemáš žádného hříchu, že
nyní jsi číst, ale nejsi posud očištěn od onoho hříchu dávno
spáchaného a dosud neusmířeného; proto přišla na tebe tato
nemoc. Nuže splať, co jsi již dávno dluhoval. Mnohem lehčí
a kratší jest za své hříchy na lůžku bolestném se káti nežli
v mukách po smrti.

2. Úvaha 0 peklo. Vzpomeí'í si na rozmařilého bohatce
z evangelia, jak se věčně trápí ve strašných mukách věčných.
Moje muka, tak volá, v tomto zžíravém ohni jsou děsná. Ú kdyby
se mohl ještě jednou vrátiti na zemi, jak rád by snášel ty nej
bolestnější nemoci, aby tak ušcl mukám věčným. ('), že dříve
nepomyslil na věčnost, že raději nebyl jako chudý Lazar po
stižen bolestnou nemocí; snad by se byl poznal a byl by jako
trpělivý neduživý Lazar věčně se radoval. .leho zdraví, jeho
časné štěstí bylo pro něho právě největším neštěstím.
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Milý nemocný! Nežils i ty až dosud tak rozmařile jako
onen bohatec? () viz jej v jeho nesmírné bídě! Viz, i ty zav
sloužils podobného trestu! Sestup v duchu do pekla a pozoruj
to místo, kde bys byl anebo býti mohl, kdyby ti Bůh byl ne—
odňal zdraví a místo něho nemocí tě byl nesklíčil? [ neměl
bys nésti kříž svůj rád? Proto pokoř se a snášej svou nemoc
trpělivě; nebot chce-li Bůh, abys trpěl již nyní, jest to patrné
znamení, že tě chce zbaviti všech trestů věčných. Vzdychej
v bolestech svých s lotrem kajícím: »My zajisté spravedlivě,
neb co náleží na skutky naše, béřeme.: (Luk. 23, 41). Sv. Augu—
stin píše: »Na hoře Kalvarii stály tři kříže: na jednom z nich
visel lotr, který byl spasen, na druhém lotr, který byl zatracen;
uprostřed pak pněl Kristus, jenž jednoho spasil, druhého zavrhl.
Kříže jsou stejné, různí však jsou ti, kteřína nich visí. Kristus
trpí nevinně a po takovém utrpení přichází sláva věčná. Lotr
na pravici trpí za své hříchy a za utrpení své' dochází milosti,
odpuštění a věčného ráje. Lotr na levici trpí rovněž pro své
hříchy, avšak dochází po svém trápení věčného zavržení.: Oba
onino lotři snášejí tytéž bolesti, totéž utrpení pro své hříchy,
odkud to tedy, že jen jeden jest spasen? Odtud, že lotr kající
trpělivě snášel své bolesti, lotr pak nekající nerad trpěl. »'l'otéž
utrpení,: praví sv. Augustin, přináší zbožným oslavení, poněvadž
je nesou trpělivě, avšak hříšníky vrhá do ohně věčného, poně
vadž trpí s nevolí a neradi.:

A jako se dělo tehdy na hoře Kalvarii, tak se děje až
posud. Mnozí nesou tentýž kříž, avšak nestejným způsobem, proto
nekončí se také jejich kříže, jejich nemoci, stejně. Co tedy
učiníš? Budeš-li trpěti zaslouženě, avšak jako onen kající lotr,
v duchu kajícím, dosáhneš i ty ráje. Budeš—litrpěti zaslouženě
sice, ale netrpělivě, mrzutě, nekajícně jako lotr na levici, bude
peklo itvým podílem. Kříž nésti musíš, toho se nezbavíš. Není
tedy pro tebe nejlepší, když jej poneseš trpělivě a tak si za—
sloužíš nebe ?

3. Úvaha 0 nebi. Milýtrpiteli, netrat mysli a trpělivosti,
vzhlédni vzhůru k nebi, které ti zaslíbeno a zvítězíš: »Cokoli
trpíšc, dí sv. Augustin, »přejde a přestane, co za to obdržíš,
trvá na věky. Nepřirovnávej trest k odměně, nýbrž srovnej,
můžeš-li časnost s věčnostííc Snášej časné zlo trpělivě jako
Job, ale nečekej za tuto trpělivost žádných statků časných,
jichž onen dvojnásob obdržel, nýbrž doufej raději v ony věčné
statky, kteréž ti u Boha jsou připraveny. Řiď se, milý nemocný,

26
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slovy bl. Tomáše Kempenského, jenž volá ke každému nemoc
nému. »Vzdychej, mlč, modlí se a vytrp všeliké utrpení jako
muž. Život věčný stojí za vše toaza tužší ještě boje.: Nermut
se tedy, že tě navštívil Bůh tak velikým utrpením, naopak,
raduj se. Čím větší nyní tvoje trápení, tím více množí se tvé
zásluhy a tím vzrůstá i tvá budoucí sláva. Kéž bys proto
vždycky říkal svým bolestem tak, jako kdysi sv. mučedník Eu
lobius ke svým tyranům: .rMučte mne sebe víc, Krista mi ze
srdce nevyrvete. Cím krutěji se mnou nakládáte, tím hojněji
mne Bůh odmění.: Pohlední tudíž častěji k nebi,“místu vyvo—
lených, a vzpomeň si při tom, že ten, kdo nebe získati chce,
násilí musí trpěti, t. j. sebe sama přemáhati, tedyisvé nemoci
bez reptání snášeti. Těš se v utrpení svém nadějí na nebe;
nebot »utrpení tohoto času nejsou rovna budoucí slávě, která
se zjeví na nás:, praví apoštol (Řím 8, 18.) Uvažováním onebi
posilovali se i svatí v trpělivosti a setrvalosti v mukách svých.
Krásným příkladem jest nám Maria Magdalena z Pazzis, která
trpěla v posledních svých letech bez všeliké útěchy. Prudké
chrlení krve, jímž dlouho trpěla, přešlo poslézev tuhou zimnici,
bolesti se usadily v hlavě a zubech. 'l'řicet plných měsíců ne
opustila lůžka; vyschlé tělo bylo kost a kůže; zuby jí uhnily
a kořeny jejich musily být později lékaři vytrhány. V hlavě
cítila bolesti tak hrozné, že se jí stával í nejmenší hluk ba
ihlasitá řeč nesnesitelnými. A v těchto úžasných tělesných
útrapách neměla ani chvilku vnitřní útěchy; jedině každodenní
přijímání nejsv. Svátosti ji ještě sílilo. A přece trpěla tiše jako
beránek a obracela očí své k nebi, zpívala žalmy a připojila
vždy na konci: »Jak nepatrné jsou bolesti moje, kdežto blaže
nost za ně tamo tak velikálc Mínila totiž vidění Bohaavěčné
spojení s ním. 'l'outéž myšlenkou nadšen, říkával sv. František
Ser.: »Blaho, jehož očekávám, tak jest veliké, že mi zpříjemňuje
všechno utrpení mé.:

4. Rozjímání o trpělivosti Spasitelově. Když jednou
sv. František Ser. trapnými bolestmi byl navštíven, pravil k němu
jeden z bratří řádu: »Milý otče! proste přece Boha, by vám
zmírnil navštívení své a odňal od vás kalich utrpení; vždyt
se zdá, že na vás spočinula ruka jeho příliš těžce. Slova ta
se však světci nijak nelíbila, nebot odpověděl: »Kdyby tě ne—
omlouvala tvá prostota, ani bych tě nechtěl vídětí. Což jsi
ještě nikdy nerozjímal, milý synu, o trpícím Spasiteli na hoře
Olivetské? Neslyšel jsi slov, jež tam pronesl: »Utče ne má, ale
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tvá vůle se staň! A tak musí smýšleti & mluvití každý, kdo
trpí s Kristem.:

Milý křesťane, tvůj Spasitel jest i tobě nejkrásnějším &
nejvznešenějším vzorem. Kéž bys i ty v svém utrpení vzhlížel
ke Kristu Pánu a od něho se učil trpělivosti. Přistup jen ke
kříži a rozvažuj o velikých bolestech Kristových. Pozoruj jej na
kříži visícího mezi nebem a zemí; viz z lásky k tobě zbodaně
jeho ruce i nohy, trniín korunovanou hlavu, ranami posetou
tvář, zsinalý, zkrvácený obličej a bičováním rozedraně údy;
k tělesným pak bolestem přičti vnitřní muky, které skličovaly
duši jeho. Řekni, zda jest vůbec bolest, jako byla bolest Kri
stova? »On vytrpěl,c jak sv. Tomáš dí, »co vytrpěli lidé všech
časů na těleina duším A nyní viz jeho trpělivost, s níž snášel
všeliké svě bolestí. Hle, beze všeho odporu vydal se v moc
svých nepřátel. Pohana za pohanou se sypou na hlavu jeho,
ale on neodpovídá, mlčí; neprchá, nevzdychá, nežaluje ani
slovem. Jak podivuhodná to trpělivost! Ač byl surově Ztýrán,
ač po něm zrovna šlapali, přec neslyšíš z úst jeho nejmenšího
reptání. Jak krásně naučení dal tím všem trpitelům. Než, ne
dosti na tom, že mlčí při všem trápení a mučení, že nežaluje
v nejmenším, na tváři jeho není ani stopy nepokoje a nevole.
Ani nejmenší nespokojenosti neb nevole, ani nejslabšího stínu
zloby a netrpělivosti nevidíš na něm. Stále týž tichý beránek!
A tato tichost ovládala, jak praví Tertulian, i dušii srdce Syna
Božího. Nesvolává hněvu Božího na katany své, ale omlouvá
vinu jejich, pokud to možno jest, modlí se za ně a za spásu
jejich trpí! Kdož by se neobdivoval tě velké lásce a trpělivosti
Ježíše Krista? Ú jak málo je podobno srdce tvé, milý synu,
srdci Kristovu! Když Justus Lipsius trápen byl bolestmi, chtěl
jeden z jeho návštěvníků povzbuditi ho k trpělivosti a připomínal
mu za tím účelem trpělivost pohanských mudrců, zvaných
stoiků. Lipsius však pohlédl na obraz Ukřižovaného a pravil:
hle, zde je pravá trpělivost! Chtěl říci: Příklad Boho-člověka,
jenž za nás tolik vytrpěl, dostačiž nám, abychom z lásky k němu
snášeli trpělivě bolesti své. »lx'do miluje Ukřižovaněho,» praví
sv. Bernard, »miluje i bolesti..

Kéž by trpělivě snášel bolesti své! Jsi křesťanem; nuže
následuj Krista, jenž dí: »Učte se ode mne, neboť jsem tichý
a pokorný srdcemm (Mat. 11, 29).) Jen ho pros pokorněo milost;
kdykoli tě mučí bolesti, chop se kříže a volej: »Ú dobrotivý
Spasiteli můj! Pro smrtelnou úzkost svou, kterou jsi 'vytrpěl
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v zahradě getsemanské, pro bičování své, trním korunováni a
hořkou smrt svou dej síly slabosti mé, bych snášel bolest svou
dle vůle tvé.: Buď ujištěn, že nalezneš u svého ukřižovaného
Spasitele útěchy a pomoci vždy.

5. Příklad svatých. Nemělby na tebe působiti vznešený
příklad nesčetných reků křesťanských,kteří trpěli za svého Krista
tolik statečně a tak vítězně odcházeli z boje? Byli to lidé jako ty,
a víra jejich byla jako tvá. A mohli—lioni trpělivě nésti strasti
své, zdaž bys nemohl i ty? Sv. František Sal. praví: »Rozjímej
častěji o příkladech svatých! Co všecko učinili z lásky k Bohu,
aby byli zbožnými jeho dítkami! A podle jejich příkladu co
bychom nemohli učiniti i my? Bylit i oni lidmi jako my; slou—
žili témuž Bohu, jejž ctíme i my; a táž cesta ctnosti byla před
nimi, po níž i nám jest kráčeti. Nuže, proč bychom nečinili
každý ve svém povolání a v svém stavu, co oni konali? .lděte
a prohlédněte si různé stavy nebeského Jerusaléma a přesvěd
číte se, že došli nebe pravou pokorou-. Co zmůže příklad
svatých trpitelů v neštěstí, vidíme v dějinách sv. mučedníků.
Kolikrát se stalo, že pohané vidouce velikou trpělivost sv. vy
znavačů Krista Ježíše, přijali křesťanství a snášeli pak muka
nemenší! Proto praví kterýsi spisovatel křesťanský, že byla
krev mučedníků semenem, z něhož vyrůstali noví křesťané.

Nuž, milý křesťane, když nebyli ani světci na světě bez
bolesti a snášeli je všechny trpělivě, čím méně můžeš si naří
kati či snad reptati ty, jsa hříšníkem! 0 jen hled pilně na
svaté ty trpitele a cvič se dle jejich příkladu v trpělivosti;
nebo tak dobudeš si perel do koruny věčné, kterou kdys Bůh
ozdobí hlavu tvou.

6. Modlitba za trpělivost. Sv. František Sal. praví:
»Vsoužení vrhněte se k nohám Spasitele ukřižovaného a vizte,
co pohany a potupy za vás nesl. Proste ho pro tuto lásku
jeho srdce o dar trpělivostilc Ve světě nalezneš v nemoci své
pravé útěchy málo kde; proto ji hledej u Boha modlitbou.
Pros i jiných, aby ti svou modlitbou vyžádali trpělivosti. Když
byl sv. Řehoř Veliký stižen dlouho trvající dnou, jež mu ne
dovolovala po dvě léta opustiti lože, prosil'často jiných o mo—
dlitbu, by trpělivost jeho nepodlehla bolestem a on tak na
sebe neuvalil nový hřích. Byť i byla bolest tvá sebe větši,
(lůvěřuj, vždyť mocen je ten, jenž ji na tebe seslal; on ti podá
ruky pomocné, bys ji trpělivě snášel. Sám sobě ponechán jest
člověk sláb, když ho však sílí milost Boží, snáší i nejtěžší
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nemoci dle vůle Boží. »Všecko mohu skrze toho, který mne
posiluje:, dí sv. apoštol. (Fil. 4, 13.) Sv. Klára byla 28 let ne—
mocna a bez bolestí nebyla ani den. Když pak ji jeden řeholník
chtěl kdysi povzbuzovati ktrpělivosti, odpověděla: »Milýbratře!
vyznám se vám upřímně, že od té chvíle, kdy mne duchovní
můj otec poučil o cestách Božích a kdy jsem okusila milosti
Boží, nepocítila jsem bolestí, jež by se mi zdály nesnesitelnými.
a slabost má, jakkoli se vám zdá být velikou, nijztk mne ne—
znepokojujec.

Modli se tedy, synu milý, a sneseš vše. Vzdychej často,
obzvláště když se o tebe bude pokoušeti zoufalost a nevole:
.o můj Ježíši, uděl mi trpělivosti, abych nesl kříž svůj rád.
Nedopust, abych se netrpělivostí zbavil zásluh za svá utrpeníc.

Ovoce trpělivosti.

[. Trpělivost činí nemocného milým Bohu i lidem. Krásné
to divadlo, když člověk se svými bolestmi zápasí a trpělivostí
je přemáhá, dí jeden učith církevní. Miluje-li otec syna a voje
vůdce vojína, jenž štastně přemohl veliké obtíže, v něm zalí
bení má a jím se honosí, nevyřkne-li Bůh i nad člověkem,
jenž snášel bolesti své nemoci s příkladnou trpělivostí, slova,
jež se ozvala kdysi nad Kristem: n'l'enť jest syn můj milý,
v němž se mi dobře zalíbilolx (Mat. 3, 17).

'l'rpělivost činí však nemocného milým i lidem. S velikým
zalíbením obdivujeme se trpícímu, jenž snáší své bolesti trpělivě.
Za všech dob a u všech národů byla trpělivost ceněna jako
znamení duše veliké a rozumné. 'l'rpělivý člověk dobývá si
srdcí všech. Sradostí spěchají k němu všichni, aby mu pomoci
poskytli v utrpení. Proto vychvalovali staří mudrcové tuto
ctnost co nejvíce; trpělivost byla jim největší moudrostí, které
dosíci lze. Seneka povznáší trpělivé nad všechny smrtelníky.
A Aristoteles volá pln podivení: »Jaká šlechetnost,jaká velikost,
jaká hloubka srdce ve vznešených oněch duších, jež dovedou
snášeti rány neštěstí, trny bolestí a všecky nehody!—

2. 'l'rpělivost zmírňuje bolesti nemoci. »Trpělivoste, dísv.
Alfons, »jest štítem, jenž nás chrání proti bolestem, které
přináší pronásledování, nemoc, chudoba a všecky jiné strasti.
Kdo tohoto štítu postrádá, jest vydán všem bolestem. Proto
přičiňme se především“ prositi Boha o trpělivost; neboť bez
něho bychom nedosáhli velikého toho daruc. Bez trpělivosti
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jest í nejmenší utrpení nesnesitelné. Nepokojem a zoufalstvím
sc zlo obyčejně množí. 'l'rpělivost uklidňuje mysl a působí
tudíž blahodárně na trpícího. ()všem, trpělivost nezbavuje utrpení
a bolestí, ale zmírňuje h-pkost jejich. Učíní—lisi nemocný násilí
a snáší—li kříž, jejž Bůh naň vložil, v trpělivosti, dává mu Bůh
okoušeti nových sladkostí, jež jsou světským lidem skryty,
dobře však známy duším Boha mílujícím. Proto praví Bůh:
»Tomu, klvi-ý zvítězí, dám manu skrytou-. (Zjev. 2, ]7.) Čítej
jen pilně životy svatým-h a přesvědčíš se brzy, že ti, kteří z lásky
k Bohu kříž svůj nesli trpělivě., tolik Bohem byli posilnění, že
nazývali svá utrpení radostí. Sv. Gertruda pravila, že byla
v utrpení svem tak velikými radostmi opojena, že nepoznala
bolestnějšíchvíle, než když netrpěla. Když byl Jan lx'ř.Maciado,
'l'. J. ve vlhkém žaláři v okovech držán a tam tak velkých
bolestí zkoušel, že neměl ve dne ani v noci pokoje, psal jednomu
knězi téhož řádu: »Mílý otče, žijí zde tak spokojeně, že bych
nechtěl měniti __anís nejvznešenějším panovníkem na světě:.
Podobně psal ze svého vězení přátelům Karel Spínola: »Jak
sladko a příjemno jest trpěti pro Krista. Obdržel jsem zprávu
o svém odsouzení, prosím vás, abyste díky činili dobrotivosti
Boží za velkou milost, kterou mi prokazujec. Pak se podepsal:
>Pro Ježíše Krista odsouzený Karel SpínOlac. Byl ponenáhlu
upálen. Vypravuje se, že když byl ke kolu přivázán, zapěl
Žalm: »(lhvalte Pána všichni pohané-, načež vydechl neohrože
nou duši SVOU. 

Nediv se, synu, že snášeli svatí i největší bolestí s radostí.
»Žc s tak velikou trpělivostí a radostí trpělíc, dí sv. Bernard,

»nebylo následkem bezcílnosti, nýbrž lásky, kterou planulí ke
Kristuc. Duše, jež miluje .ležíše, nalézá v utrpení radost, ana
ví, že působí radost Bohu.

3. 'l'rpělivost podává již na zemi veliké. útěchy a radosti.
'l'o potvrzuje apoštol í—ka: >Nynější naše utrpení, jež jest
okamžitě a nepatrné, působí v nás všecko převyšující a vyva
žující slávuc. Nepíšc apoštol: způsobí, leč působí již nyní.
Vnitřní tato útěcha srdce jest tedy ovocem, jež roste na stromě
trpělivosti. :'l'rpělívost jest podivuhodnou ctnostía, praví sv.
Chrysostom, »onat uvádí duší do přístavu, v němž je bezpečná
proti vichrům a bouřlivým vlnám.: Jak pravdivo to jest, vidíme
mimo jiné na sv. Pavlovi, jenž přiznal několikrát před celým
svělem: »Radujeme se v utrpení svému. (Kol. 1, 24.) »Naplněn
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jsem potěšením, mám hojnou radost ve všelikém utrpení našem.—
(Il. Kor. 7, 4.)

'l'ážeš se, v čem záleží ona radost a útěcha, již nalězali
s apoštolem Pavlem tak četní sv. služebníci a služebnice Boží
trpělivě snášejíce utrpení své. Všichni světci odpovídají ti
jedněmi ústy: není-liž útěchou a radostí trpící duši snášeti vše
proto, že se to líbí Bohu? není-liž útěchou, že nás ona utrpení,
která snášíme s trpělivostí, smiřují s Bohem a milejšími činí den
ode dne velebnosti Božské? že tím odvracíme srdce od klam—

ného světa a přikládáme je věcem nebeským? že tím rozmno
žujeme svoje zásluhy, že vcházíme tak ve společnost mučed
níkův a nejmilejšíCh přátel Božích? Není-liž to útěchou, že
můžeme boli.—stisvé sjednocení s jednorozeným Synem Božím,
s nejblahoslavenějši Pannou a všemi mučedníky obětovati Bohu?
že můžeme obrátiti k sobě zraky andělův a vyvolených vnebe—
sich, míti podíl na utrpení Kristově a jemu trpělivým snášením
kříže svého se připodobniti? Zdaž není útěchou, můžeme—li
projeviti lásku svou netoliko slovy ale iskutkem, utrpením
totiž ji Kristu osvědčiti a nésti za příkladem jeho kříž a tak
se spolu bráti- po cestách vyvolených?

Nuže, snášej nemoc svou trpělivě z lásky k Ježíši a při
svědčíš sv. Bernardu, jenž dí: »Všecko, cokoli zde člověk vy—
trpěti může, nelze přirovnati s nebeskými radostmi, jimiž obdaří
Bůh duše těch, kteří trpělivě nesou kříže svéc.

4. 'l'rpělivost chrání duši proti nepokoji. Sv. (,'yprian praví;
r'l'rpělivost potlačuje nezřízená hnutí zloby a mstivosti; krotí
jazyk, řídí a vede rozum, udržuje mír, zjednává pokoj, podro
buje člověka kázni t. j. poslušnosti a pilnému ostříhání při—
kázaníc. :'l'rpělivostc, praví sv. Tomáš, »jest ctnost, jež sílí
duši v bouřích a zármutcích, ano utišujc je, odstraňuje a ne—
dopouští, bychom něco konali, co by se nesrovnávalo se zdravým
rozumemc.

Hle, tak ozbrojena a obrněna je duše trpělivěho člověka;
a není bolesti a strasti, aby se jí podařilo dobýti jí neb zraniti.
Člověk trpělivý vítězí nad nepřítelem svým, ne že jej poráží,
ale že jej snáší. Člověk takový je pánem vůle své, dovede sebe
ovládati a žádné protivenství není s to, by jej svedlo k nevoli
a zlobě. Proto praví Kristus: »V trpělivosti svě vládnouti budete
dušemi svými.: (Luk. 2l, IQ.) NaOpak, člověk netrpělivý neni
pánem nad sebou, jest otrokem svých nepravostí. Jedine ne
zdvořilé slovo, nepatrné ned0patření v obsluze, nechutně při
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pravená krmě, odporný lék, často i nepatrná bolest svádějí ho
k nevoli a hněvu. Zlost & mstívost zuří v srdci jeho a samá
trpkost zmítá nitrem jeho. Jak jinak je v duši trpělivé! Zde
vládne hluboký mír a klid, největší poklad, jehož můžeme do—
síci na tomto světě. Mír ten má základ v souhlase s vůlí Boží

a jen trpělivost může nám mír takový zjednati, protože tu
trpíme tak, jak Bůh chce. Dobře tudíž praví sv. Tomáš Kemp.:
»Kdo se nejlépe naučil trpěti, dosáhne největšího pokoje. Člověk
takový jest vítěz nad sebou samým, jest pánem světa, přítelem
Kristovým a dědicem království Božího. Nechrání-li tebe štít
trpělivosti se všech stran, neuchráníš se poranění. Tímto štítem
obrnén byl sv. Štěpán; jsa kamenován, modlil se“za nepřátele
své. Apoštolé byli bičování, stínáni a křižováni a plesali s Kri
stem; sv. František Seraf. byl v nemoci pálen žhavým železem
od uší až k obočí a ani nehlesl; sv. Vavřinec Justinian trpěl
krční nemocí, která jen řezáním a pálením mohla býti zhojena.
Když pak měla býti započata operace a všichni přítomní se
chvěli, byl světec klidným a povzbuzoval je: »Čeho se obá
vati? Či myslíte, že mi nedá potřebné vytrvalOsti ten, jenž
osvobodil mládence z peci ohnivé ?: I přestál nesmírné bolesti,
aniž by byl povzdechl, jen častěji vyslovoval jméno Ježíš.

5. Trpělivost v strastech jest známkou vyvolení k věčné
blaženosti. Odkud to víme? Poučují nás otom Bůh a jím
osvícené duše. Bůh sám praví: »Já, které milují, kárám a
trestáni.: (ZjevaAp. El.)Duše, které Bůh miluje, náležejí zajisté
do počtu vyvolených, jež určil od- věčnosti, by se stali účast—
nými radostí nebeských. Těmto svým milým duším sesílá Bůh
rozličné kříže, by v nich jako zlato v ohni byli zkoušení a
očištěni, & sílí je milostí svou, by je snášeli rádi a trpělivě.
»Kdo není zkoušen, nenáleží do počtu vyvolených,< praví sv.
Chrysostomus. Proto dí sv. Pavel: »Neb koho Pán miluje, toho
tresce, i mrská každého syna, kterého přijímá.c (k Žid. 12, 6.)
A sv. Pavel byl sám také jedním z vyvolených synů Božích.
Kristus Pán pravil sám k Ananiašovi: /»Nádobou vyvolenou
jest mi on.: (Lk. ap. 9.) A proč jest sv. Pavel nádobou vy
volenou? Kristus odpovídá nám: »Zjevím mu, co musí vytrpěti
pro jméno mé.: Pavel byl vyvoleným synem Božím, proto
musil mnoho trpěti. Proto čteme o svatých, že byli všichni
zahrnuti kříži, dokud žili na zemi. Není jistější známky, že
náleží člověk do počtu vyvolených, leč když při zbožném ži
votě svém navštíven neštěstím &utrpením. 'l'rpělivým snášením
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utrpení stává se však Bůh dlužníkem naším; vždyť řekl sám:
»Blahoslavení lkající, nebot oni potěšeni budou.:

V pravdě, milý křestane, bude Bůh tvým dlužníkem, po
,neseš-li trpělivě utrpení svá, a ty budeš 'pak přijat v počet
vyvolených dítek. Avšak ne utrpení samo, ale utrpení trpělivě
snášené jest znamením vyvolení. »Kdo snáší trpělivě strasti
své, stojí jednou nohou v nebi,. praví sv. Jiljí. »Všichni věrní
sluhové Boží vešli do nebe utrpením a pokorou, které nesli
v tichosti & trpělivosti,<< praví poustevník sv. Jan. Pročež dí
sv. Jakub: »Blahoslavený muž, který snáší p'okušení, nebo když
bude zkoušen, vezme korunu života.: (1, 12.)

Kdykoli/tedy, milý synu, osvětlčuješ trpělivost, kdykoli
potlačuješ zoufalost z lásky k Ježíši, zasazuješ si drahokam do
koruny své, rozmnožuješ nebeskou svou slávu. Trpělivý člověk
osvědčuje všechny ctnosti, osvědčuje víru svou, an jest pře
svědčen, že ho Bůh miluje, když naň sesílá strasti; osvědčuje
naději, an nepochybuje, že mu Bůh vše v dobré obrátí; lásku,
poněvadž snáší všecko protivenství z lásky k Bohu; pokoru,
poněvadž uznává, že zaslouží utrpení za hříchy své. Člověk
trpělivý jest tichý, poslušný, zkroušený, statečný. Hle, k jak
vysokému stupni dokonalosti se povznáší v krátké době ne—
mocný, jenž trpělivě nese nemoc svou! Právem tedy mohl říci
sv. Řehoř, že jest trpělivost v utrpení znamením vyvolení
k blaženosti věčné. '

Následuj, milý nemocný, sv. Pavla, jenž praví: »Oblecte
se jako vyvolení Boží, svatí a milí v srdečné milosrdenství a
dobrotivost, pokoru, mírnost, trpělivost,: (Kolos. 3, 12.); a na
svém loži smrtelném budeš moci říci s ním: »Dobrý boj jsem
bojoval, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval. Naposledy slo—
žena jest mi koruna Spravedlnosti, kterou mi dá v onen den
Pán, spravedlivý soudce, & netoliko mně, ale i těm, kteří mi
lují příští jeho.c (2. 'l'im. 4, 7, 8.)

Příklad.
Duchovní jeden Správce vypravoval: Casto dojala mne

v pašijovém týdnu myšlenka, kterak drahocennými se stala
utrpení naše utrpením Kristovým, a tím živěji dojala mne hlu
boká tato pravda, když jsem navštívil jednoho dne po veliko
nocích nemocnou dívku 231etou, která byla od hlavy až k patě
poseta bolestnými ranami; nalezl jsem ji ve stavu, jehož vy
psati nelze. Před 10 lety vypukl v blízké vesničce požár. Jsouc
tehdy dívkou 13letou, vysvobodila s nebezpečím života Starou
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ženu s dítětem. Při tom stoupla na žhavý hřebík a zranila si
nohu. Pozdravila se sice brzy, avšak později se ukázalo, že
bylo poranění značnější, než se z počátku zdálo, nebot se do
stavily brzy velké bOleStl'V údech. Nohy se zkřivily tak, že
sáhaly koleny k ústům. Utlocitná pani ujala se dívky a dala
ji dopraviti do Utrechtu, by tam byla ošetřována. Následek
léčeni byl, že při narovnávání ztratila všechnu sílu v údech
a k tomu ještě zlámaninu utrpěla mezi kolenem & kyčlí. Nyní
leží ubožátko již desátý rok, aniž by se mohla s mista linouti.
Na loži svém odpočívá schoulena od roku k roku. Pravá noha
schylena jest v úhlu 75 stupňů ke hlavě, podobně zkřivena
jest i levá; levé rámě, jež počíná bolavěti, jest zavěseno v ře—
meni, by se tím zmírnila bolest. Všechny údy jsou ranami po
sety, jediné pravé rámě, pravá tvář, oči, ústa a brada jsou
zdrávy a mají zvláštní bílou barvu; oko. jest čilé, jasné, jiskrné.
Bolesti v ranách jsou hrozné. Na více místech viděti lze holé
kosti. Ob čas dostavují se nervové záchvaty, jež působí chvění
všech údů. Srdcelomny to věru pohled! Kdybys položil ruku
na zdravou stranu hlavy, ucítil bys silné údery, jako když
tluče kladivo. Avšak duše v tom znetvořeném těle je neporu—
šená; důkazem toho je, co mně pravila: »Trpím veliké bolesti
již po deset let, každy úd na těle mém jest pln bolestí, ale
Bůh mi dává velikou milost trpělivosti; nezažila jsem jediné
hodiny netrpělivé. Jak ráda chtěla bych trpěti pro Ježíše Krista
až do poslední krůpěje krvelc Při tom hleděla na kříž, z očí
hrnuly se ji slzy. Tak silná duše byla v tom slabém těle!

Rozmluva devátá.

0 odevzdanosti do vůle Boží.

Kristus Pán mluvi.

Slyšel jsi, mily nemocný, jak užitečnou a potřebnou ti
je trpělivost, a přislíbils, že budeš trpělivym ve své nemoci.
Abys tak snáze učiniti mohl, věz, že nejlepším prostředkem
k trpělivému žití jest shoda vůle tvé s Božskou vůlí mou;
nebot jakmile se odevzdáš do mé vůle, nemá k tobě netrpěli
vost přístupu. Viz jen mne! Já jsem byl trpěliv až k smrti &
trpělivost tu započal jsem na hoře Olivetské, kde jsem podrobil
vůli svou vůli nebeského Otce. Trpkym zdál se mi ovšem
kalich mého utrpení; třikráte jsem prosil svého nebeského
Otce: »Otěe, možno-li, necht odejde ode mne kalich tento!c —
ale dodával jsem vždy: »Ale ne má, ny'brž tvá vůle se stáhl.
Zde se uč, kterak bys v nemoci své si měl počínati, kterak
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bys měl prositi a jak bys se měl v modlitbě své odevzdávati
vůli mé. l můžeš ovšem prositi, aby nemoc tvá odešla, bolesti
tvé se zmirnily, ale modlívej se vždycky s doložkou: ».le—litak
Božská vůle tválc Tak se modlí a zalíbíš se mi. Vzpomeň si,
kolikrát jsi se modlíval v Otčenáši: »Buď vůle tvá jako v nebi
tak i na zemi;c teď ukaž, zdalis mluvil slova tato od srdce.
Když v nocích bezesny'ch naplňuje tě úzkost a svírají tě bo
lesti, povzdychni si: »Staň se, o Bože, vůle tvá jako v nebi,
tak i na zemi.: Dítě, jež miluje svého otce, přenechává mu
vše; nepochybujet, že se otec sám o ně postará, protože ví, že
je miluje. .

Synu můj, zdaž jsem tě nemiloval mnohem víc, než mi
luje matka vlastní dítě své? Nuže, odevzdej se mně i nyní a
já se o tebe postarám, vždyt tě miluji. ()d věčnosti již chtěl
jsem tě učiniti blaženým, a proto jsem ti udílel tisíce milostí
ve sv. svátostech. Božskou vůli mou jest, abys byl blaženým;
odevzdáš-Ii se tedy ze srdce vůli mě, pak ani nelze, abys
zahynul. Slýchám tě vzdychati: »Kéž bych jen nezahynul, kéž
bych jednou do nebe se dostali: Nyní jsem tě poučil, jak bys
toho dosíci mohl: odevzdaností do vůle mé.

Nemocný odpovídá.

ÚJežíši, naděje má a útočiště mé! Zde ti podávám sebe;
uěiň se mnou, jak sám chceš, tobě odevzdávám vůli svou i tělo
své, nic nebudiž mého, vezmi si všecko! Kdybych sama sebe
i\uzdraviti mohl, kdybych se mohl zbaviti bolestí svých, kdyby
však se to státi mělo proti nejsvětější vůli tvé, nechci toho.
Raději zůstanu na loži svém dle Božské vůle tvé, než abych
zdráv povstal podle vůle své. Raději chci vytrpěti nejtrpčí
bolesti dle vůle tvé, než zbaviti se jich po vůli své. Jako ty,
o Ježíši, jsi se odevzdal v úzkostech svy'ch vůli Otce nebeského,
rovněž i já chci až do smrti setrvati v nejsvětější vůli tvé; a
jako ty jsi spojil vůli svou 3 vůlí nebeského Otce, takž i já
spojuji svou 3 vůlí tvou nejsvětější. Je-li to vůli tvou, ó .ležíši,
abych se uzdravil a tobě dále sloužil, přeji si zdraví i já, bych
ti dále ještě sloužiti mohl. A chceš—li, bych delší dobu ještě
větších bolestí zakoušel, chci je snášeti rád, pokud se tobě
bude líbiti. Je-li mi usouzeno vůlí tvou, bych z nemoci své již
nepovstal, jsem ochoten přijati smrt hořkou z milostné ruky
tvé. Ú Bože můj, sešli na mne nemoc či zdraví, utrpení nebo
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radosti, život anebo smrt, přijímám to vše, neboť nenáležím už
sobě, nýbrž jen tobě. Ano, Pane, jsem zcela odevzdán do vůle
tvé z celého srdce; tělo a duše má nenáležejí už mně, nýbrž
tobě, ó Ježíši, nyní i po všecky věky.

Povzbuzeni k odevzdanosti do vůle Boži.

Podivuhodný příklad odevzdanosti do vůle Boží vypra
vuje Jan Thauler, jeden z nejuěenějšich kazatelů 14. století.
Zbožný ten muž hledal dlouho nejkratší cestu k nebi. Tu
potkal jednou časně z rána chudého muže, jehož oblek pro
zrazoval chuďasa a jehož vzezření budilo útrpnost. Jda kolem
muže toho, pozdravil jej Thauler obyčejným pozdravem: >])obré
jitroíc Muž však nevšímaje si pozdravu, odvětil: »Já neměl
ještě nikdy jitra špatného.: Učenec chtěl pozdrav svůj po—
opraviti a řekl: »Dejž vám Bůh štěstí!: A žebrák odpověděl:
»Nebyl jsem dosud nešťastným.: I domníval se učenec, že si
žebrák tropí smích, přiblížil se k němu a oslovil ho znova:
»Přeji vám, aby se vám vedlo dle vašeho přání.: »Vždyt se

' mi vede, jak si toho přeji, a proto jsem šťasten.: »Jakže, pra
víte, že jste šťasten a přece není jediného člověka na zemi,
jenž by byl zcela šťasten! Či není pravdou, co řekl dávno
Job: Člověk narozeny' z ženy žije krátkou dobu a bývá na
plněn mnohou strastí a neštěstím. Jak rozuměti tomu, co jste
řekl?c »A přece tak jest,: odpovídal žebrák, »pravil jsem, že
jsem ještě neměl špatného jitra, vždyť jsem byl dosud vždy
svým osudem spokojen; řekl jsem dále, že jsem nebyl ještě
neštasten, a to proto, že nemám nedostatku, ani touhy po
štěstí, a tot my'm štěstím; co nazýváte vy štěstím a neštěstím,
toho ani neznám. Znám jediného Otce v nebesích, jenž mi chce
vždy dobré; proto ho chválím, když mne trápí hlad, chválím
ho, když na mne doráží horko a chlad, a když se mi posmí
vají rozpustilci, také ho chválím; však vím, že se to neděje
bez jeho vědomí. Myslím si, Otče, ty to chceš, proto chci to
i já. Tak si nežádám, než co chce Bůh, a poněvadž chci jen
to, co chce Bůh, děje se mi jen, co já chci; a není—lito nej
větším štěstím člověka, stává-li se mu jen to, co sám chce ?.
»Míníte to do opravdy?c tázal se učenec. »Což kdyby vás
chtěl Bůh uvrci do pr0pasti pekelné, chtěl byste i pak, co Bůh
chce?a »Že by mne chtěl Bůh uvrhnouti do pekla?: usmál
se žebrák, »a i kdyby to bylo vůlí jeho, chtěl bych to i já;
nebo vězte, že mám dvojí rámě, jichž síla jest nesmírná; jedno
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jest odevzdanost do vůle Boží a druhé upřímná láska; těmito
dvěma rameny bych objal Boha a nespustil bych se ho, takže
bych jej s sebou do propasti strhl a chtěl bych pak mnohem
raději by'ti s Bohem v pekle, než bez Boha v nebi, neboť
peklo, je—liv něm Bůh, jest nebem.c Učenec, jenž tak dlouho
hledal nejkratší cestu k nebi, aniž by jí byl mohl nalézti, na
lezl v onom chuďasu mistra svého.

»Chtíti, co chce Bůh, jest nejkratší cesta k nebi: a ti
lidé kráčejí po ní, kteří objímají vůli Páně ramenem odevzda
nosti do vůle Boží a ramenem lásky Boží, t. j. ti, kteří se
rádi a poslušně podřizují vůlí Boží. Tato odevzdanost do vůle
Boží jest jednou z nejvznešenějších ctností. Proto by měl ne—
mocný především o to dbáti, by se podrobil zcela vůli Boží,
aby ji plnil a jí se zcela přizpůsobil. Nemocný neměl by si
nic jineho přáti, než aby vykonával co nejdokonaleji vůli Boží,
ježto tak nade vše jiné nejlépe může osvědčiti svou lásku
k Bohu. Kdo tedy chce Boha dokonale milovati, musí chtíti,
činiti i trpěti jen to, co Bůh chce. »Jen ti mají pravé srdce,
(t. j. mají srdce, jež miluje vpravdě Boha)c, dí sv. Augustin,
kteří plní v tomto životě vůli Boží. Bůh tomu chce, bys někdy
byl zdráv a jindy nemocen. Zdá-li se ti však vůle Boží sladkou
jen tehdy, když jsi zdráv, hořkou však, jsi—linemocen, pak
nejsi srdce pravého. A proč? Protože nepodřizuješ vůli svou
vůli Boží, ale tuto one. Vůle Boží jest přímá, tvá však křivá.
Tvá vůle musí se říditi vůlí Boží, pak budeš srdce praveho.
Vede-li se ti dobře, veleb za to Boha, jenž ti zdaru popřává.
Vede-li se ti zle, buď za to Bůh veleben dvojnásob, an tě krotí
a zkouší. Budeš míti srdce prave, budeš-li se modliti: »Velebiti
budu Boha v každý čas!: Z toho, co zdepověděno, poznáváš,
jak nutno jest sjednocení vůle tvé s vůlí Boží, a abys se Bohu
zalíbil. I hleď si vštípiti hluboko do srdce poučení, která tě
povzbudí k této ctnosti. Ta pak utiší mysl tvou, zmírní bolesti
tvé a upevní trpělivost tvou.

Kterak má nemocný osvědčovati svou odevzdanost
do vůle Boží?

1. Nemocny' snaž se, abys poznal vůli Boží. Ač nám
zjevena jest vůle Boží přikázaními, učením a příkladem Syna
Božího, výroky jeho církve, vedením pastýřů duchovních, vnitř
ním osvícením a vnuknutím, přece mnozí nemocní často nevědí,
čeho na nich žádá vůle Boží. Často bývají zmítáni povážlivými
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pochybnostmi a bývají uvnitř znepokojováni, když na nich
Bůh něčeho žádá, co jim nelze snadno učiniti. Kolik jest ne
mocných, kteří se domnívají, že by hřešili, kdyby požili v postní
den masité polévky; jiní jsou znepokojeni, že nemohou v neděli
a ve svátek do chrámu Páně; jiní zase, že se nemohou dlouho
a mnohomodliti nebo že nemohou vykonávati obvyklé práce své,
opět jiní myslí, že Bůh je Opustil, mají—litrpěti po delší čas. Sem
náležejí jmenovitě oni nemocní, kteří se zdráhají k uzdravení
svému povolati lékaře nebo užívati předepsaného jím léku.
'l'ací říkávají obyčejně: »Je-li v tom vůle Boží, uzdravím se
i bez lékaře; nebude-li však Bůh chtíti, abych dosáhl svého
předešlého zdraví, nepomohou 'mi lékaři celého světa. Jsem
nyní nemocen, protože to Bůh chce, proto nemohu nyní povo
lati lékaře, bych se neprotivil vůli Boží, ježto bych chtěl býti
zdráv teď, když chce Bůh, abych byl nemocenc. 'l'akovému
nemocnému odpovíme: »Že jsi nyní nemocen, toť ovšem vůlí
Boží a řízením jeho; nicméně však chce Bůh, abys užil proti
nemoci své přirozených prostředků, poněvadž jest každý povinen
zdraví svého a života k Boží službě šetřiti, pokud mu možno
jeste. — »Jest nám nevyhnutelně užívati léků, které nám lékaři
předpisuji, poněvadž to Bůh chcec, praví sv. Alfons z Liguori,
jinak však jest nám dlužno odevzdati se do vůle Boží. Můžeme
jej ovšem ouzdravení prositi, bychom mohli zbraví svého užití
k jeho službě; zároveň však musíme ponechati vůli jeho, co
se jemu libí. 'l'ot nejlepší způsob, abychom dosáhli milosti
uzdraveníc.

Pochybuješ—li, milý nemocný, o tom, zda Bůh to či ono
chce, požádej o radu svého zpovědníka a učiň, co ti poradi.
»Kdo vás slyší, mne slyšíc, praví Kristus. Poslechni tedy kněze,
neboť ti oznamuje vůli Boží. Pozoruj sv. i\loisa na smrtelném
loži a následuj jeho příkladu. Svatý onen mládenec uvykl totiž
v nemoci své—vstávat o půl noci a modliti se před obrazem
Ukřižovaného. Představení jeho však mu to zakázali a on ihned
se toho zřekl. Ač znal blízký konec svého života, přec požil
z poslušnosti pilulky a hořkých nápojů, které mu lékaři
předepsali.

2..Přijímej ochotně všeliké bolesti tělesné z otcovské ruky
Boží. Chceš-li se zalíbiti Bohu, použij k tomu nyní příležitosti
a neváhej přijmouti nemoc svou z ruky Boží jako drahocenný
dar. Podrobuj se trpělivě a-v tichosti Božskému řízeni. Sv.
Lidvina ranami poseta říkávala: »Pane, hle, toť radost má, že



_ 615

mne zahrnuješ bolestí, nebot jest mi útěchou, že na mně vy
konáváš vůli svouc. Byr byly bolesti tvč sebe větší, necht tě
nezastraší; nebot vnější bolesti nezmcnšu-jí ceny odevzdanosti
do vůle Boží, ale naopak'ji činí vznešenější a záslužnější. Když
upadl Job z nejvyššího štěstí do nejhlubší bídy, říkal moudře:
».leslli že jsme vzali dobré z ruky Boží, proč bychom neměli
vzíti i zlé? (.lob 2.) lluše Boha milující nedívá se tedy na
nástroj, jenžji tepe a raní, nýbrž na skrytou ruku Boží a líbá
ji v pokoře, modlíc se: »Pane, učiň se mnou, jak se ti líbí!
l'ane, ne má vůle se staň, ale tvá; Otče nebesky, protože tobě
se líbí, bych trpěl bolesti, jsem s tím spokojen-. Odevzdej se
tedy zcela prozřetelnosti Boží, jako se klade dítě na klín matky
své. Buď ujištěn, že tě Bůh povede tak, jak ti bude nejpro—
Spčšněji. Když Vincenc de Rocha uslyšel, že má byti oběto—
vána oběť mše sv. za jeho opětné uzdravení, pravil: »Níkoli,
budiž ponecháno Bohu samému, bude—li mne chtíti nemoci
zbaviti čili bude chtíti, abych déle trpěl; obojí přijmu, je-li tak
usouzeno vůlí Boží-. Sv. Magdalena z Pazzis snášela po dlouhá
léta veliké bolesti. Po tři léta trápila ji zimnice. Obtížny' kašel
a bolesti v hlavě působily jí nesmírná muka; po dvě léta
mučily ji dnem i nocí bolesti zubů. Chrlení krve ji vysílilo
tak, že se i lékaři divili, kterak možno, by tělo tolik sesláblé
snášelo tak velké bolesti. Světice však žila přece po několik
let mocí Boha, jenž splnil touhu její po utrpení. V nemoci své
neměla nikde útěchy, nikde pomoci, jedině v Bohu, Spasiteli
svém, s nímž takto rozmlouvala: »Kdybys mi nedával síly
a pomoci ty, ó Pane, nemohlo by tělo mé .tolík vytrpětic. Veliká
a rozmanitá byla utrpení její, ale větší ještě byla trpělivost
její a odevzdanost do vůle Boží, tak že pozvedala k nebi zraky
své a děkovala Bohu, že jí prodlužoval utrpení. Dávajíc sebe
v oběť velebnosti Božské, volala: »Pane, je—liv tom zalíbení
tvé, bych prodlela na tomto loži až do dne soudu, staň se vůle
tválc — Jak vznešená to řeč !

Odevzdej se do vůle Boží v opuštěnosti duševní.
Opuštěnost duše jestnejkrutší mukou. Modlitba, přijímánínejsv.
svátosti, všeliká pobožnost jest pak duši protivna; jen snechutí
a nerada to koná. Neupadej proto v nepokoj, mily křestane,
neříkej: Nebyl bych smuten, kdybych věděl, že chce Bůh
opuštěnost mou; avšak obávám se, že mne opustil, že se ode
mne vzdálil trestaje mne pro hříchy mé. Sv. Alfons podává
o tom poučení: »Byť i trestem byla opuštěnost tvá., jest to
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přece vůle Boží a na tobě jest, abys trest ten přijal-. Nebuď
malomyslným v opuštěnosti, do níž tě uvrhl Bůh, nýbrž ode'
vzdej se moudrému vedení Otce svého. Nemůžeš lépe pocítiti
svou malomocnost a nedostatečnost, nežli při vyprahlosti duševní;
a poznání to činí člověka pokorným. Pokory však má nemocný
zapotřebí přede všemi ostatními ctnostmi. .lest nemožno, by se
nemocný osvědčil v trpělivosti, pokání, lítosti atd., nedostává—li
se mu pokory, která je základem všech ctností. Protož obdivuj
se nesmírné lásce Boží, která tě v takový stav uvedla, v němž
se vidíš ve vší své bídě. Pokoř se před Bohem, zapři vůli
svou, odevzdej se Bohu slovy: »Pane, nezasluhuji útěchy, jen
o smilování tve tebe prosím; neodnímej ode mne milosti své
a učiň se mnou podle vůle svěc. Takovým způsobem získáš si
více za jediný den, než kdybys po celý měsíc slzy lásky pro
lěval a nejsladších pocitů zakoušel. _

4. Odlož vlastní vůli švou a odevzdej se vedení Božímu.
Tak to činívala sv. Gertruda. rl'ěto světici, kterou velice soužila
zimnice, zjevil se jednou Pán a tázal se jí, zdaž by si přála
býti zdráva. Gertruda pravila: »Nežádám si leč vůle tvéa.
A stouto světici volá každá Boha milující duše: Pane, ne má,
ale tvá vůle se staň; ne jak já chci, ale jak chceš ty<<. Nej
vznešenější řečí v ústech člověka, jenž přijímá z ruky Boží
vše, co mu podává, jest: »Buď vůle tvá!<

A proto nechtěj nikdy, leč co chce Bůh; buď jako řehol
ník, jenž ve všem je poslušen svého představeného a nemyslí
než na vůli jeho. Budiž jako slepec, jenž se odevzdává vedení
svého vůdce. Nebylo—li by směšno a na nejvýše nerozumno,
kdyby ubíraje se do neznámé země, cestu do ní a nebezpečné
propasti lépe znáti chtěl než jeho vůdCe, jenž cestu dostatečně
zná? A právě tak jest s trpícím člověkem, jenž není spokojen
s řízením Božím a vždy si něčeho jiného přeje, než kam ho
vede jeho vůdce, prozřetelnost Božská.

Poslyš ještě, co otom soudí sv. František Saleský: »Nej—
vznešenější a nejdokonalejší skutek činí ten, kdo velebí Boha
v utrpení a odevzdává se tiše vůli jeho. A aby trpícím podal
zároveň vzor úplně odevzdanosti, vypráví toto: »Dcera slav—
ného ranhojiče upadla do dlouho trvající zimnice, kterou sná
šela tak tiše, že nikdy nedala znáti nejmenší známky nevrlos-ti.
Ana věděla, jak velice ji otec miluje, pravila jedné ze svých
přítelkyň, která se její klidnosti velice divila: »Trpím mnoho,
přece však nemyslím na uzdravení; nevím, co by mne mohlo
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uzdraviti a mohla bych si snad voliti prostředky, které by mi
velice uškodily. A není-li dosti na tom, že o mne pečuje otec
můj? On zajisté ví, čeho jest třeba k mému uzdravení, a učiní
k tomu cíli vše. Bylo by tudíž velice nerozumno, kdybych
o tom sama přemy'šlela, když za mne myslí otec můj a yše,
co za dobré uzná, učiniti chce, jen aby mne uzdravil; proto
si nežádám sama ničeho. Vyčkám klidně, co otec uzná za
dobré a co mi nařídí. A když ke mně přichází, by ohledal
nemoc mou a mi předepsal potřebných léků, snažím se, by
z mé tváře poznal dětinnou lásku mou a úplnou v něho
důvěruc. Když domluvila, ulehla klidně a usnula. Zatím při
pravil si její otec vše, čeho bylo třeba, an jí chtěl pustiti žilou
krev, a když procitla, tázal se jí po jejích bolestech, spaní
a zdaž by si nepřála, by jí pustil žilou a tím ji uzdravil. »Otče
můjc, odpověděla mu, nevím, co by k uzdravení mému mohlo
přispěti a nemám proto v příčině té žádné vůle vlastní. Vždyť
jsem tvá, učiň tedy, co sám za dobré uznáš; já si nežádám,
než abych tě mohla milovati a ctíti z celého svého srdce jako
dosudc. Otec neotálel tedy, stiskl její ruku a přiložil nůž na
žílu. Zatím co pry'štěla krev, nedívala se dívka na ránu na
ruce ani na krev, ny'brž upřela zrak svůj na tvář otcovu a pře—
rušovala mlčení jen něžny'mí slovy: »Otec můj mne miluje
a já náležím jedině jemu-. A slova ta opakovala i po operaci,
děkujíc a osvědčujíc dětinnou svou lásku a důvěru k otci.
Tato nemocná dcera získala si zajisté ve větší míře lásky
otcovy odevzdavši se jeho péči a více zajisté ho ctila důvěrou
a láskou svou, než kdyby byla naléhala, by ji uzdravil, aneb
od něho brzy toho, brzy jiného léku si žádala.

Nuže, čiň tak i ty; zapři se a odevzdej se dobrotivosti
Boží, neboť dokonalá odevzdanost je nejlepším svědectvím tvé
lásky. Důvěřuj v Boha! Píšeť o tom sv. Magdalena z Pazzis:
»Obětuj vůli svou a mír naplní srdce tvé. .le-li ti obtížno
podřídití vůli svou, jest to důkazem, že Boha málo ještě
miluješc. [ volej se sv. Tomášem Kemp.: »DOpust na mne, co
chceš, tolik, kolik chceš, a na jak dlouho chceš; zavolej m'ne
tam, kde mne míti chceš a zacházej se mnou vždy a všude
dle vůle své! Hle, jsem sluhou tvy'm; jsem hotov podstoupiti
vše dle libosti a vůlů tvélc

5. Vzbuzuj v nemoci své často ctnost odevzdanosti do
vůle Boží. V nemoci své a utrpení svém volej, milý křesťane,
často z nitra svého srdce: ».Pane, je—limožno, nechť odejde
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kalich tento ode mne, ale ne má, ny'brž tvá vůle se staň !( ».lak
se líbí Pánu, tak se staň. Buď jméno Páně pochváleno! »Pane,
buď vůle tvá jako v nebi, tak ina zemi.c »Ú Pane, odevzdávám
se zcela Božské vůli tvé a ponechávám ti veškeru péči o tělo
svéi () svou duši. Chceš-li mne v této nemoci povolati se světa.,
staň se podle vůle tvé; chceš-li mne ještě déle na světě zacho—
vati, bych mohl rozmnožiti dobré skutky své, buď vůle tvá!
»Chceš, abych nemohl užívati údů svy'ch. nuže, přijmi je ode
mne v obět.: »Chceš, by míjel spánek víčka má, buď vůle tvá;
chci bdíti, protože ty tomu chceš.< »Chceš, abych snášel veliké
bolesti, i vezmi je ode mne obětí.: »Chceš, abych nemohl jít
do chrámu a přítomen býti nejsvětější oběti, jest to vůle tvá,
budižlc »Chceš, abych na čas opustil zaměstnání své; ode
vzdávám se ti, ó Pane a skládám v tebe všecku starost svou.
Dobře, zajisté vše učiníš !: »Tobě, ó Bože můj, se odevzdávám,
v tvé ruce skládám vůli svou.c »Pane, chci všecko, co chceš
ty, jak a proč to chceš.c »Ne jak já chci, ale jak chceš ty,
tak se modlil Syn tvůj v getsemanské zahradě, s těmito slovy
chci spojiti volání své a přinésti je tobě v obět. Ano, Otče,
ne jak já chci, ale jak ty chceš !c Budtež tato slova vždycky
v ústech tvy'ch a v srdci tvém; a buď ujištěn, ze zůstane tvá
mysl nezkalenou i v prudky'ch bouřích neštěstí, jako se nad
mraky vznáší jasná obloha, po které hvězdy putují nerušeně
svou pouť. Tak se modlil sv. Martin tuše blízkou smrt: »Pane,
smrti se nebojím, ale nezdráhám se déle žíti. Jsem—linutnym
lidu tvému, jsem hotov pracovati a trpěti, buď vůle tvá!c —
Ú modlitbo svatá dětinné odevzdanosti, jak libě zníš sluchu
a srdci Božskému!

6. Pros Boha o milost, abys mohl vždy vůli svou spojovati
s vůlí jeho. Vůle lidská jest příliš slabá, by se zachovala ve
všech okolnostech, zvláště v utrpeních dle Božského řízení.
Jest jí třeba nadpřirozené milosti, a podpory té dosáhneš, budeš-li
o ni prositi s Davidem: »Nauč mne, Pane, činiti vůli tvou
(Ž. 142), nebo se sv. Augustinem: »Pane, poruč, cokoli chceš,
avšak uděl mi milost, abych vykonal, co poručíš.: K tomu
povzbuzuje i sv. Alfons z Lig. _:V jakémkoli stavu jsme, i ve
tmách i v světle volejme k Bohu: »Pane, vediž mne po cestě,
která se tobě líbí; učiň, abych vykonal vůli tvou, jiného
si nežádám.: V pravdě, mily křesťane, jest ti třeba modlitby
o sjednocení vůle tvé s vůlí Boží, ježto nelze této tak důležité
ctnosti jinak dosíci. Protož pros denně Boha snažně o tuto
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ctnost slovy církve: »Dejž nám, o Pane, pravdu, sjednocenost
a shodu s Božskou vůlí svou !a Shledáš-li, že se vůle tvá vůlí
Boží protiví, modli se s Tomášem Kemp.: »Hle, Otče milý!
V tvých rukou jsem, skláním se pod metlou tvého trestu; bij
hřbet můj i šíji mou, bych převrácenost svou pokořil pod vůli
tvou! l)ejž mi především, alíych vyhledával ve všem vždycky
\'ůli tvou !: () tuto milost prosívala denně zbožná Alžběta, sestra
Ludvíka XVI., která 10. května 1794 v Paříži zemřela pod
guillotinou. llenně vysílalaz vězení svého tuto modlitbu k nebi:
»Co mne čeká dnes, () Bože můj? Nevím t_oho,avšak vím, že
se mi nestane nic, leč co jsi předvídal od věků, co jsi ustanovil
a usoudil, a to mi dostačí. Skláním se před věčnými, nevyzpy—
tatelnými úradky tvými a podrobují se jim ze vší duše své.
Chci vše, co chceš ty, přijímám z ruky tvé vše, obětují ti vše
a tuto oběť přináším ti společně s obětí svého Pána a Spa—
sitele Ježíše Krista. Ve jménu jeho a ve jménu jeho nekonečných
zásluh volám k tobě, () Bože, o trpělivost v utrpení svém a
o dokonalou odevzdanost ve všem, cokoli se mnou činiti chceš.c

.Volej i ty se zbožnou onou duší v strastech svých k Bohu;
bud' jist, že tě vyslyší Otec nebeský.

Proč se má nemocný odezdaii úplně vůli Boží ?
Nemocný má vždy chtíti jen, co Bůh chce, a má se

podrobili zcela vůli Boží; nebot :

!. Bůh jest nejvyššíanejmocnější pán. Jeho moci podléhá
vše. Když si císař Maximilian jednoho dne vyjel na lov, spustil
se prudký liják, provázený strašným hromobitím; všechna dru
žina panovníkova se chvěla strachem; císař však padl na kolena
a modlil se: »Tobě, hromovládný Pane, budiž věčná čest! 'l'y
jediný jsi mocným; ty jediný jsi císařem, my všichni jsme
jen sluhové tvoji.<<

Ano, milý křestane, Bůh jest nejvyšším a nejmocnějším
pánem a králem; všechno stvoření jest mu podřízeno, proto
může poručiti a naříditi, co se mu líbí; jeho vůli pak má
všecko plnili. Vůle Boží jest tudíž první anejvyšší, jíž všechny
ostatní jsou podrobeny, ona jest orlojem, jímž se říditi mají
všechny ostatní hodiny. Proto nazývá se sám ve sv. písmě opět
aopět »Pánem.<< .-\ neřekl-li sám Spasitel náš, jenž přišel, aby
nás slovem a příkladem poučil, Petrovi, když ho chtělv neroz
vážně horlivosti odzrazovati od příštího utrpení a když bránil
vojákům, aby se neodvážili vztáhnouti naň ruky: »Cožnechceš,
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abych vypil kalich, jejž mi podal Otec můj?: Chtěl tím říci:
není—lipovinností mou podrobiti se vůli Nejvyššího?

A hle, tento Otec, Pán nebes a země, tudíž i Pán tvůj
nařídil, abys se bral po trnitě stezce utrpení; zdaž budeš váhati,
bys poslechl. Se Stvořitelem chtěl bys se příti ty, slabé stvoření,
a odpírati jeho řízení? Viz slova sv. Bernarda: »Bůh jest vše
mohoucím; podmaňuje si všecky buď proti jejich vůli a pak
jsou nešťastnými, nebo s jejich souhlasem a pak jsou blaženix
Jsi sluhou Božím, zda budeš chtít veleti Pánu jak by s tebou
nakládati měl? Jsi bojovníkem Ježíše Krista, zda chceš, aby
se vůdce, Syn Boží, podrobil tvým rozkazům?

Křesťane mily', připomínej si často velebnost Boží, skloň
šíji svou pod přikázání jeho. Vezmi tedy každý kříž a každou
bolest, kterou na tebe vloží Bůh s radostí; pomysli si, že jest
to nařízení tvého Pána a krále, a odevzdej se v ruce Boží.
Sv. Vincenc vypravuje, že viděl člověka, který neuměl psáti
ani čísti; jmenoval se bratr Antonín. Byl to muž velice zbožny',
všecky lidi jmenoval svy'mi bratřími a sestrami. Z daleka při
cházeli k němu lidé, by ho viděli. Kdysi byv tázán, kterak si
počíná, když onemocní, odpověděl: »Přijímám nemoc jako po
selství Boží; když mne k. p. navštíví zimnice, vítám ji: Buď
vítána, přicházíš od Boha — pozdravuji tě jako sestru svou.
Pak ponechám Bohu, co by se mnou učiniti chtěl.<

Počínáš—lisi taki ty? Podrobuješ-li se tak trpělivě řízení
Božímu? Hle, Bůh ti nemoc tvou sesílá. proč tedy uvaluješ
vinu na jiné, na lékaře, na ošetřovatele, na sebe? Nereptej
proti všemohoucímu Pánu nebesazemě, ale odevzdej se dobro
volně řízení jeho jakožto jeho věrný služebník. Nechcet' zajisté,
než jak by ti co nejlépe prospěl; vždyť“

2. jest Bůh Pánem nejlepším. Kdo se stará více () blaho
a spásu naši než Bůh? Nečiní-li všeho ke cti své a našemu
dobru nejlepšímu? Není-li pln nevyslovitelně něžnosti k synům
lidským? Pravít sám: Jest—limožno, by se zapomněla matka
nad děckem svým; a kdyby byla tak krutou, že by se za—
pomněla nad plodem svého života, vězte, že vás nezapomenu
já, Stvořitel váš. Jak milá a něžná slova! A abychom ještě lépe
přesvědčili, že chce Bůh jenom naše dobro a vše k spáse naší
pečlivě řídí, porovnává se s pasty'řem, jenž jde za ztracenou
ovcí přes hory a doliny; jindy zase se slepici, jež shromažďuje
pod křídla kuřátka svá, by žádné neutrpělo úrazu; ajindy opět

_s otcem ztraceného syna, jenž čeká každého dne na cestě, po
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níž odešel syn jeho do ciziny. Jakého bezpráví se tudíž do
pouštíš na svém Otci, zdráháš-li se podrobiti jeho vůli! Bylo
by největší pohanou, kdybys chtěl si stěžovati, že tě ne dobře
vede Bůh tak velice dobrý. Či tě kdo více miluje než Bůh?
Jeho vůlí jest, aby tě svatym učinil a blaženy'm; a to bys snad
nechtěl? A chceš-li, proč se nechceš od něho dát vésti; proč
nechceš jíti za ním cestou křížovou? Či jest ukrutny'm otec,
jenž tresce dítě, by je napravil? Ne, Bůh jest otcem nejlepším,
který na tebe sesilá utrpení jen proto, že tě miluje, a že tě
chce učiniti šťastným. Nuže odevzdej se jeho vedení! Následuj
sv. Petra Kanisia. Světec tento trpěl po několik let před svou
smrtí velké bolesti. Celé tělo jeho nabubřelo, nervy byly v takovém
napjetí, že mu nejmenší pohyb způsoboval největší bolesti; ne
mohl ani seděti ani ležeti. Když jej jednoho dne ošetřovatel
jeho pozoroval, řekl mu: »Milyotče! proste Boha ve svém utr
pení alespoň o zmírnění svých bolestí !: A světec mu odvětil:
»Jen ponechejme vše Pánu, tent zajisté ví lépe nežli my, čeho
třeba. Již po tolik let mu sloužím a vždy jsem se odevzdával
zcela v jeho láskyplnou prozřetelnost, a bylo mi při tom
blaze. Proč bych se nechtěl podrobiti nařízením jeho pro krátky
ten čas, který mi ještě zbyvá, bych v něm osvědčoval jemu
věrnost svou?—

3. Bůh jest Pánem nejmoudřejším Otec, milující dítě své,
nehledí k tomu, co dítěti jest miloa příjemno, ale co mu užitek
přináší. Kdyby dal otec svému dítěti vše, po čem zatouží a
čeho si přeje, kdyby je nechal choditi, kudy by chtělo, kdyby
inu ničeho nezakazoval a je notrestal, jednal-li by tu obezřele
a moudře? l-lle, Bůh jest nejmoudřejším otcem lidí, jenž nás
nekonečně miluje; my pak jsme krátkozraké a nerozumné
děti. My nevíme, co nám užitečno jest, Bůh však ví, an vi
všecko. ()n spočetl, jak dí Spasitel, ivlasy na hlavě naší a bez
jeho vůle nesejde ani jeden; on pečuje též jako otec o všecky
a dává vždy taková nařízení, která směřují k naší spáse. Sv. Řehoř
praví, že »pečuje právě tak moudře a otcovsky o veškery svět,
jako o jednoho člověka, a o jediného člověka stará se právě
tak jako 0 celý svět.cz Vše, co se ve světě děje, pochází od
Boha a vše, co Bůh činí, dobře činí; proto musí také všecko,
jak dí apoštol, těm, již Boha milují, směřovati k dobrému. Kdy
bychom mohli vyzkoumati zcela záměry Boží, jak bychom se
divili nekonečné dobrotivosti jeho ve všem, cokoli na nás sešle!
Kdo se smí odvážiti reptati, vidí—li,jak nestejně udílí tento ne
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konečně moudrý Bůh statky tohoto života, když předce ví, že
má Bůh při tom na zřeteli jen nejlepší prospěch náš? Co na
tom, že poděluje moudrost věčnájedny zdravím, druhé nemocmí,
chudobou toho, bohatstvím onoho, některé vyznamenáním a
jiné zase Opovržením; dosti na tom, víme-li, že má Bůh při
tom jiného záměru, než užitek a prospěch všech. ()devzdej se
tedy vůli jeho, Boha nejvýš moudrého, a bud spokojen i tehdy
s řízením jeho, když se nesrovnává se smyslnosti tvou. Jsmeť
lidé krátkozrací a nevíme, co nám v pravdě prospěšno a co
škodlivo. Často považujeme za veliké štěstí, co jest příčinou
našeho neštěstí, a naopak se nám zdá neštěstím soužení, které
nám později zjednává nejvyšší štěstí. Jsme jako člověk, jenž
sedě na lodi, nemá jiného cíle, než aby vyčkal příznivého větru
a bavil se, jemuž se zdá příznivým onen vítr, který mile věje,
at si žene loď, kam chce, a který považuje za nepříznivý ten
vítr, který loď žene k břehu mořskému. Lodník však, jenž nedbá
zábavy a si nežádá, leč doplouti co nejdřív přístavu a zavítati
do rodné země, soudí o tom zcela naopak.

'l'ak činíváme my lidé vesměs. Co se změkčilé naší povaze
zdá milým a příjemným, to máme za dobré, za veliké štěstí;
a co odporuje smyslnosti naší, toho se obáváme, tomu se vy
hýbáme jakožto zlému, protože nechápeme účelu, jejž si byl
vytkl ve své prozřetelnosti Bůh. »Spasení vaše, tot vůle Boží,a
praví sv. Pavel, Bůh chce nás uvésti do přístavu věčné blaže—
nosti. A čeho si žádá vůle naše? Přiznejme se, že chceme jen
časné statky, bohatství, čest před světem, zdraví, radosti; k tomu
všemu směřují naše myšlenky a tužby, a co se této vůli pro—
tiví, zdá se nám neštěstím.

Ne tak, milý křestane. Toliko to jest dobrým, co nám do
pomáhá k cíli našemu poslednímu, k věčné blaženosti, a ne,
co lahodí smyslům našim. A jedině to jest zlým, co nás vzda
luje od cíle našeho a škodí naši duši, ne to, co nás bolí.
O jak mnohým lidem byly kříž a protivenství a obzvláště
bolestné nemoci příčinou, že prohlédli a zbožnými ano svatými
se stali, kteří by se byli jinak oddali hříchům a propadli
peklu! Jak mnohým však bylo bohatství pozemské, statky,
zdraví příčinou věčné záhuby! Doklady toho podává nám písmo
sv. i denní zkušenost. Uškodilo snad Naamanovi malomocenství,
které jej z dopuštění Božího stihlo? Naopak bylo mu velikým
dobrodiním; nebot kdyby Naaman v ně byl neupadl, nebyl by
došel k poznání Boha. Nebyla-li velikým dobrem nemoc šlakem
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poraženému, o němž se děje zmínka v evangeliu? Bylať pří
činou, že uslyšel útěchyplná ona slova z.ležíšových úst: »Synu,
odpouštějí se tobě hříchové tvojia. Sto let zdraví snad nebylo
by mu získalo podobného štěstí. Velikým neštěstím se zdálo
sesazení krále Manessesa, který byl odveden do zajetí Assyr
ského; a přece to bylo jeho štěstím, neboť bylo příčinou jeho
pokání a návratu k Bohu. Králi Antiochovi by bylo snad tisíc—
kráte lépe bývalo, kdyby byl po celý život svůj nemocí k loži
upoután, aby se byl zdržel bezbožného života, jenž byl příčinou
bídné jeho smrti. Kterak škodlivým bylo štěstí Amanovi! Vy
znamenání a čest učinily ho pyšným, což jej zavedlo až na
šibenici, a se životem ztratil na vždy duši svou. A jak se vedlo
nejbohatšímu králi Šalomounovi? Nadbytek časného bohatství
uvrhl jej v hlubokou propast. A podobných příkladů shledá
váme i v životě každodenním.

Příklad y.

1. Vznešený jakýs anglický hrabě chtěl se přeplaviti
z Irska do Anglie. Když vstupoval na loď, zlomil si pádem
nohu. .leho přátelé ho litovali, on však pravil: »Stalo se to
k mému dobru-. Když pak se ho tázali, jak tomu rozuměti,
odvětil: »To ví nejlépe prozřetelnost Boží; já přestávám na
tom, že mi zlomení nohy prospěje k dobruc. A pravdivost toho
se brzy ukázala. llrabě zůstal v Irsku, loď odjela a zahynula
se vším, co na ní bylo. llle! neštěstí stalo se mu štěstím. Tak
moudře pořádá vše Bůh, který se nestará jen o tebe, nýbrž
o všecky lidi jako dítky své. Casto přináší to, co působí bol
jednomu, veliký užitek mnohým k věčné spáse duší a prospívá
i tomu, jenž nese trpělivě kříž svůj.

2. Jeden duchovní navštívil nemocného otce pěti dítek,
který veliké bolesti snášel trpělivě a v odevzdanosti do vůle
Boží. Kolem lože stály odrostlé již jeho děti, dva synové
a'tři'dcery v hlubokém zármutku. V dědině bylo toho dne právě
posvícení.—Kněz těšil nemocného, a ten pohleděv na děti své
pravil: »Jak dobře řídí Bůh vše; děti mé byly by dnes až do
noci, kdož ví kde, kdybych nebyl nemocen a tolik netrpěl.
Bude-li my'm utrpením zabráněno zlu, pak dobře zajisté učinil
mi Bůhc. I odpověděl mu kněz:- »Ú ano, milý otče, dobře po
řádá Bůh vše; vaším utrpením nebude zabráněno jenom zlu,
ale bude jím vykonáno i mnoho dobrého; děti vaše nejenom zů
stanou dnes doma, ale budou pamětlivy i v budoucnosti slov svého
otce. Spolu dáváte příklad celé osadě. Až uslyší, že tolik trpíte,
budou snášeti své menší strasti tím trpělivěji, a vám odplatí
za všecko utrpení Bůh sám!.
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Neváhej tedy, mily' křesťane, rád trpěti; odevzdej se vůli
Boží! Podřiď se nevyzpytatelny'm záměrům Boží moudrosti
a buď spokojen ve stavu, do něhož tě postavil Pán.

4. Úplné odevzdání se do vůle Boží činí nemocného
Kristu podobny'm. Žádné ctnosti necenil Božský Spasitel tolik,
o jiné častěji nekázal ani jiné pilněji nevykonával než právě tuto.
»Nehledám vůle své, ale vůli Otce mého, který mne poslala,
(Jan 5.), pravil k židům a fariseům. Když jej Upomínali učedníci
jeho, by požil pokrmu, odpověděl jim: »Můj pokrm jest, abych
činil vůli toho, který mne poslalc (.lan It.) Poněvadžtomu Bůh
chtěl, podroboval se již v dětství svém strastem a utrpením;
snášel hlad i žízeň, horko i zimu, utrhání a posměch a tisíceré
nesnáze až do třicátého roku. A jak dokonalou odevzdanost
osvědčil tehdy, když se blížila hodina jeho utrpení a smrti!
Viz ho na hoře olivetské! Když měl přijati kalich hořkého
utrpení a vypíti jej, pravil svému nebeskému Otci modle se:
»Otče můj, je-li možná, nechť odejde kalich tento ode mne;
ale ne jak já chci, ale jak chceš ty!: (Mat. 26, 39.) A když
byl potěšil učedníky své, odešel a modlil se opět: »Otče můj,
nemůže-li tento kalich minouti mne, než abych jej pil, staň se
vůle tvá. (Mat. 46, 42) Celý život Kristův byl ustavičným
plněním vůle Boží.

Budeš—li následovati svého Spasitele ve vznešené této
ctnosti, poneseš na sobě nejjistější známku svého vyvolení,
nebo tak se staneš podobny'm hlavě všech vyvolených. Měj
stále na mysli vznešeny' příklad oddanosti do vůle Boží, jejž
nám Ježíš Kristus dal, a ten tě zajisté mocně pohne k násle—
dování. Když se tázala panenská choť sv. Aira svého manžela
sv. Eleazara, kterak může snésti tolik urážek od surových lidí,
aniž by je za to potrestal, odpověděl světec: »Nemysli, že jsem
bez citu. Pociťuju urážky velmi dobře, ale obracím se vždy
k ukřižovanému Ježíši a nespouštím ho s očí, dokud se mi
mysl neutišíJ

Proč bys i ty, milý křesťane, nemohl hleděti na vzor
Spasitele svého a často opakovati krátkou onu modlitbu svého
Spasitele? Pak snáze poneseš bolesti své a staneš se více
podoben vznešenému svému vzoru.

5. Odevzdanost do vůle Boží posvěcuje nemocného. Svatým
by't jest tolik jako Boha milovati, a Boha milovati jest plniti
jeho svatou vůli. »Život náš buď podle vůle jeho,: dí žalmista.
(29, 6.) Nemocný pak plní vůli Boží, když přijímá rád utrpení,
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nemoc a zkoušky z ruky Boží, když se všemu Božskému řízení
trpělivě a klidně poddává a ze srdce Bohu odevzdaného se
modlí: »Pane, staň se vůle tválc A tato úplná odevzdanost
do vůle Boží, toto zapírání vlastní vůle jest, jak praví Filip
Neri: »nejkratší a nejjistější cestou k dokonalosti.: Proto praví
sv. Chrysostom: »Více se Bohu zalíbíš, podrobíš-li se v nemoci
vůli jeho, než kdybys ve zdraví sebe více dobrého vykonal.c
Proto nejsou ani nejskvělejší skutky před Bohem ničím, příčí-li
se jeho vůli; naproti tomu dívá se Bůh s největším zalíbením
na nejnepatrnější skutky, shodují-li se s jeho vůli. Jednorozeny
Syn Boží cení plnění vůle svého Otce tak neobyčejně, že jme—
nuje toho, jenž se jí úplně podrobuje, »bratrem, sestrou, matkou
svou.: (Mat. 12.)

Hle, mily' hříšníče, tak snadno můžeš se státi svatým.
Nemocny', jenž ve všech okolnostech s vůlí Boží souhlasí, pro
kazuje tím Bohu svemu největší poctu a osvědčuje nejdokona—
lejší lásku. Člověk nemůže Boha a Pána svého lépe uctíti, než
když netoliko plní vždy a ve všem jeho vůli, ale když svou
vůli vždy a ve všem s vůlí Božskou spojuje, když si toho žádá,
co chce Bůh, a se vším naprosto jest spokojen; když se
podrobuje jeho vůli a jeho přáním tak, aby mohl Bůh jim na
kládati, jak by chtěl, _aniž by člověk kdy slovem odporoval. Jak
líbeznou jest takováto láska k Bohu, zjevil sám jednou sv. Ště—
pánč ze Sancina. Tato světice spatřila u vidění mnohé zesnulé
své známé uprostřed seraíínův, a bylo jí řečeno, že proto oné
veliké slávy dosáhli, poněvadž se v životě svém nejen modlili:
»Buď vůle tvá,< ale že i bylo jejich pokrmem činiti vůli Boží.
A nezřídka i zázrakem osvědčil Bůh nad touto ctností zalíbení

své. Gaesarius vypravuje, že dospěl jeden řeholník, jenž se v ze—
vnějšku od ostatních skoro ničím nelišil, k takové svatosti, že
mnozí lidé nabývali jen dotknutím se jeho roucha zdraví. Jeho
představeny, jemuž to bylo s podivením, tázal se ho, kterak
působí tolik divů, an přece nežije život přísnější než ostatní.
Řeholník odpověděl, že neví sám, odkud to, a že se tomu sám
diví. »A jakou pobožnost vykonáváš'Pc tázal se opat. Zbožný
řeholník odvětil, že se vždy velice snažil, aby to chtěl, co chce
Bůh, a že mu Bůh dával vždy tu milost, že se zachoval v úplně
odvislosti od vůle Boží. »Štěstí mne nepovznáší,c pravil, »ne
štěstí mne nezdrcuje, neboť přijímám vše z ruky Boží a za to
se vždy modlím, aby se na mně naplnila vůle Boží.: »Tedy
se nermoutíš ani pro škodu, kterou nám opět učinil nepřítel

27
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náš, když založil oheň v stodole naší, čímž jsme přišli o obilí
i o dobytek ?: »Nikoli, milý otce,: pravil řeholník, »uaoliak
děkoval jsem za to Bohu, jak v podobných případech číníváin,
ježto vím, že činí Bůh a dopouští vše k své cti a k našemu
dobru. Takovým způsobem jsem vždy spokojen se vším, cokoli
se mi dějelc Z toho seznal opat, jak vroucně byla spojena
duše ta s vůlí Boží, a nedivil se již mnoha divům, jež zbožný
onen řeholník byl činil. Seznal ztoho, jak velice jest odevzda—
nost taková Pánu milou a jak podivuhodné ji odměňuje.

Podrobuj se tedy všemu nařízení Božímu, odevzdej se dů—
věrně v svatou jeho vůli. llle, tvá nemoc pochází od něho;
otcovská jeho ruka seslala ti ji k tvému dobru. Říkávej: »Pane,
přijímám utrpení, jež snášeti mám z vůle tvé; přijímám bo
lesti, ano i smrt, abych tě mohl poctíti a podřizováním se roz
kazům tvým neomezenou moc a vládu tvou nade vším tvor
stvem uznati. Blaze ti, milý křesťane, dospěl-lis až tak daleko,
že jsi spokojen s vůlí Boží a že se podrobuješ jeho řízení; pak
jsi dosáhl nejvyššího vrchole všech ctností. Tato oběť tvé vůle,
tato tvá odevzdanost do vůle Boží jest nejlepší bohoslužbou ne
mocného; tať jest dle sv. Alfonsa nejmilejší oběť, jakou Pánu
přinésti můžeš.

Jakých milostí dochází člověk, odevzdá-li se zcela
do vůle Boží-?

Alfons Veliký, velemoudrý král aragonský, byl kdysi tázán,
koho by na zemi považoval za šťastného, zda umělce čí prosla
veného bojovníka, či mocného krále nebo císaře? »Dlouho jsem
se zabýval i já touto myšlenkou,: odpověděl Alfons, »v čem
by záležela blaženost tohoto života, ježto po ní sám velice
toužím; a po všelikém uvažování ustanovil jsem se na tom,
že jen ten může považován býti opravdu za šťastného, kdo se
odevzdal zcela prozřetelnosti Boží a jí se dává ovládati a kdo
vždy jest s řízením Božím spokojen.: Téhož mínění jest sv.
Augustin: »Blahoslavený člověk, jenž koná vůli Boží a podro
buje se ve všem jeho řízením; tenť žije život, v němž Bůh
dává všemu požehnání své a činí, čeho si člověk žádá; nebot“
takový činí právě to, čeho od něho požaduje Bůh; život plný
sladkostí a radostí, jenž jest předtuchou života věčného a nebem
na zemi.

Ano, milý křestane, shoda s vůlí Boží jest klíčem k pravé
blaženosti; jest prostředkem, jenž ti dává za každé doby i v nej—
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těžších a zdlouhavých nemocech spokojenost a štěstí. Proto dí
sv. Alfons: »Nemocní, kteří se nesnaží sjednotiti vůli svou 3 vůlí
Boží, jsou politování hodnými lidmi na zemi, a to ne tak
pro své bolesti, jako spíše proto, že nedovedou oceniti těch
pokladů, které jim Bůh v utrpení jejich nabízí.: A které jsou
ony poklady? .lsou tyto: _

1. Odevzdanost do vůle Boží mírní bolesti nemoci. Svatý
František Borgiáš putoval kdysi do Septimanky, kdež byl no
viciát- Tovaryšstva Ježíšova. Na cestě překvapila ho noc; padal
hustě sníh a zuřil prudký vítr, jenž zavál cesty; k tomu byla
tma, že nebylo viděti ani na cestu. Svelikým namáháním
prodral se světec sněhem a tmou na pravou cestu, větru však
a nepohodě vydán zůstal, nebot když přišel ku koleji, bylo
bratrstvo v první spánek pohříženo. Klepal po prvé, klepal Opět
a opět, ale nikdo ho neslyšel, tak že se zdálo, jakoby celý dům
usnul na věky. K tomu byla brána dosti daleko od ostatních
příbytků. Mezitím zuřila vichřice a dorážela na vyhladovělého
Františka, jenž všechen byl zasněžen. Konečně po dlouhém
čekání probudili se novicové a otevřeli bránu. liyv vpuštěn,
nedal světec na sobě znáti nejmenší nevole; nejenom že no—
vicům ani neukázal přísné tváře a je ni jediným nevlídným
slovem za to neplísnil, ale byl tak vesel a čilý, jakoby se
z nehody své radoval. Bratří, když ho obstoupili, rděli se studem,
že tak tvrdě usnuli, a prosili úsilovně otce svého za odpuštění,
že ho nechali v takovém nečase tak dlouho venku čekati. Avšak

Horgiáš, ač zkřehlý zimou, pohleděl na ně vesele a řekl: »Dítky
moje, buďte o mne bez starostí. Stoje venku, myslel jsem si,
že jako velicí páni v tom nalézají zábavu, když dráždí a pro—
následují na lovu divou zvěř, tak i Bůh podobně mne, který
nejsem o nic lepším, posypal vločkami sněhovými, které mne
ani nebolely, ani nepíchaly. Byla to vůle Boží, že se mi něco
takového přihodilo.c

Odkud to, milý synu, že se zdá, jakoby byl tento svatý
sluha Boží největší zimy a hladu ani necítil a že ho nehoda
ona ani v nejmenším nezarmoutila? Odtud, že byla jeho vůle
s lložskou sjednocena; že chtěl, co chtěl Bůh, a proto přijímal
nehodu z ruky Boží jako dobrodiní. O, zajisté, že by byl po
cítil zimu i hlad mnohem prudčeji, kdyby jich byl nesnášel
s tak velikou odevzdaností. Kdyby jen chtěli všichni nemocní
s tak velikou odevzdanostl snášeti svá protivenství, tím by se
zajisté zmírnily jejich bolesti. »Pokud se budou vzpírati svým
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protivenstvím,c' praví bl. Suso, »pokud se neodevzdali docela
vůli Božské, aby klidně snášeli nehody z lásky k němu, potud
jsou jim utrpení' jejich obtížná, a přece je musí nésti tak
dlouho, až Bůh shlédne na jejich bol a na jejich trpělivost,
on, jenž nejlépe ví, kdy jim prospěje, aby byli zbaveni svých
utrpení. Proto není nic nutnějšího, než pokorně se podrobiti
a snášeti protivenství, pokud se Bohu líbí, a trpělivě ho 0 po
moc vzývati.:

2. Odevzdanost do vůle Boží oblažuje nemocného. Svatý
Vavřinec, karmelitán, býval ve svém utrpení vždy vesel; pro
veliké píchání nemohl ležeti než na jedné straně a přece bylo
lze z obličeje jeho vyčisti vnitřní radost. Když se ho někteří
duchovní, jsouce u něho návštěvou, tázali, zdali snad necítí
žádných bolestí, poněvadž byl tak vesel, odpověděl jim: »Od—
pustte, trpím ovšem mnoho, postranní píchání mi působí bo
lesti, ale duch můj 'se raduje.c »Milý bratře,» tázali se kněží
dále, »byl bys i tehdy spokojen, kdyby v tom byla vůle
Boží, abys tyto bolesti nesl ještě deset let?a »Netoliko deset
let,: odpověděl, »ale kdyby se Bohu líbilo, abych tyto bolesti
nesl až do soudného dne, chtěl bych se jim pudrobiti, doufaje,
že mi Bůh udělí milosti, bych stále vesel byl.: Nediv se, že
byl tento a tak mnozí jiní svalí sluhové Boží i ve svých velkých
strastech tak veselí. Pravá blaženost záleží vlastně v tom, by
byl člověk prost všeho zla, by viděl Splněny touhy své. .\ toho
obého bys dosáhl, kdybys spojil vůli svou s vůlí Boží. Pak jsi
prost hříchu, jenž jest vzpourou převrácené vůle tvé proti vůli
Boží; jsi pak prost i jiného zla, ano přestává zlo býti zlem,
příjímáš-li je jako dobrodiní z ruky Boží. Mimo to jest splněno

' i přání tvé, neboť pak si nepřeješ, než co chce Bůh; stává se
pak vždy jen, co chceš, ana jest vůle Boží i vůlí tvou. ('), ra
dostný to a šťastný život, jenž se vyrovná skoro životu svatých
v nebi a ničím rušen býti nemůže! Posila Ducha sv. ti oslazuje
kříž a pokoj Boží, jenž převyšuje všeliký dar, oblažu je srdce tvé.

% toho vidíš, že duši Bohu oddané nelze truchliti ani
v největším utrpení. Vzpomínka, že ji vede na nejvýše moudrý
a dobrý Otec nebeský, jenž pořádá vše k jejímu dobru, posky
tuje jí neobyčejné útěchy a radosti, Plna zbožné důvěry volá:
»Hospodin spravuje mne a nic mi se nedostávati nebudec.
(Ž. 22) »Hospodin pečuje o mnec (Ž. 39) Proto praví sv. Jan
Zlatoústý: »Neučí-lítě synu víra svatá, že pečuje Bůh ovšecky
i nejnepatrnější tvory, že se bez jeho vůle a řízení nicf neděje,
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že činí vše z velemoudré příčiny, že tě miluje více, jsi-li ve
stavu jeho milosti, a něžněji než otec či matka jediné své
dítě, čeho si tedy ještě žádáš, abys byl spokojen, byť se ti
vedlo jakkoli? llostačiž ti jediné pomyšlení: Bůh to chce —
to bude ti svrchovanou útěchoua. Pravda tato osvědčila se
jmenovitě na dvou sv. pannách, navštívených mnoholetou ne—
moci. Sv. Lidvina, ač nemohla po mnohá léta opustiti lože
a veliké bolesti trpěla, přece neustávala se modliti: »Pane,
v tom jest radost má, že mne nemocmi zahrnuješ; nebot to
jest jedinou útěchou mou, že na mně vykonáváš vůli svouc.
Sv.Teresie pak popisuje nemoc svou takto: »Krk a hrtan byly
sevřeny k zalknutí, takže jsem nemohla pozříti ani vody; jazyk
byl téměř rozkousaný. Údy všecky jakoby z kloubů vymknuty, hlava
jako omámená a celé tělo v klubko svinuté. Jediným prstem
pravé ruky mohla jsem pohnouti; kdokoli mne viděl, žasl
a jevil soustrast, nezůstala jsem než kost a kůže. Tento bídný
stav můj trval celých osm měsícův; údy svými jsem nemohla
vládnouti, ač se mi povlovně ulehčovalo, skoro po tři léta.
Děkovala jsem Bohu, kdyžjsem se mohla vléci o berli. Všechen
ten čas strávila jsem v odevzdanosti do vůle Boží a s veselou
myslí. Odevzdanost má do vůle Boží byla tak velika, že bych
bývala spokojena i tehdy, kdyby mne i na dále byl ve stavu
tom ponechala.

3. Odevzdanost do vůle Boží podivuhodně sílí nemocného.
Pravdu tuto osvědčil sám Ježíš v předvečer své smrti vzahradě
getsemanské. Neboťjakmile se Mal dokonale do vůle()tce
svého, poddal se jako beránek svým katanům s největším
klidem. Před modlitbou byl smuten a chvěl se hrůzou. Když
se však pomodlil a vůli svou odevzdal vůli věčného Otce svého,
řekl: »Vstanu a půjdu vstříc nepřátelům svým!<

Ano, milý křesťane, souhlas vůle lidské s vůlí Božskou
sílí člověka tak mocně, že jest hotov vytrpěti všecky strasti
a je tím odhodlanější, čím vroucnější a dokonalejší jest souhlas
jeho s vůlí Boží. Bohu oddaná duše nespouští s očí Ježíše,
vznešený svůj vzor, prosí ho a spojuje se s ním; ukrývá se
vjeho sv. srdce a nabývá tak podivuhodné síly. Pěkné poučení
o tom dává sv. Augustin: Josue a Kaleb nesou na ramenou
hrozny ze zaslíbené země do tábora lsraelského. Pozorujme
oba: první, jenž jde napřed, cítí celou tíhu břemene, druhý
vzadu polehčuje si břímě, jak sám chce. b' obličeje prvého řine
se slunečním žárem pot; druhý za ním ubírá se v příjemném
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stínu hroznů; prvý prahne žízní. kdežto druhý občas trln't
zrnko po zrnku & ovlažuje vyprahlý jazyk. Komu jsou oba
podobní? táže se sv. Augustin. Jsou to různí nositelé kříže
nového a starého zákona, žid a křesťan; jinak též jest onen
přední podoben člověku, který nese kříž svůj netrpělivě a jen
proto, že jinak býti nemůže, za ním jde křesťan, jenž dobro—
volně a rád kříž na rámě své vložil, jenž kříž svůj s křížem
Kristovým a vůli svou s vůlí Božskou spojil. I kráčí ve stínu
kříže Kristova a čerpá posilu zran Páně, zúvahy o jeho sva
tém utrpení. O pravdě těchto slov sv. otce církevního, pře
svědčiš se z tohoto

p ř i k | a d u.

Vestarověkých zprávách se vypravuje o Epiktétovi, knězi
východní církve, jejž byl almiridsky' kníže Latronianus pro víru
jeho křesťanskou uvrhl v okovy, že měl s laikem Astionem,
svým společníkem, zvláštní rozmluvu. »Budeme—lizítra před
voláni k výslechu, neodpovídejme než: jsme křesťané; toťjméno
naše, původ ivlast; a je-li vůle Boží, bychom trpěli, budiž naše
řeč: :Staň se, ó Pane, vůle tválc Tomuto svému předsevzetí
věrně dostáli, na všecky otázky neodpovídali než: jsme křesťané,
Kristu se klaníme, model nenávidíme; a jsouce mučeni volali:
»Splniž se na nás, o Pane, vůle tválc Osvědčivše se nepřemoži
telnými, byli uvedeni zpět do svého vězení. Vigilantius však,
jenž byl jakožto přísedící soudu přítomen výslechu, nemohl
z mysli své vyhladiti ona slova, opět a opět si jich připomínal,
ano slova tato mimovolně plynula mu z úst. ».lsme křesťané,
staniž se na nás vůle tválc Byl uvržen v okovy k Astionu
a Epiktetovi, jenž ho vyučil víře křesťanské a pokřtil. Po třiceti
dnech byli všichni tři vedení na smrt a vítali ji schvalozpěvy:
»Chvalte jméno Páně, ana se na nás vyplnila dokonale
jeho vůle-.

Hle, jaká síla se skrývá ve slovech těch! Náležité jich
pochopení a opakování učinilo z pronásledovníka křesťanů
mučedníka. Chceš-li i ty pocítili jejich sílu, často a Oprav
dově si je Opakuj!

4. (')devzdanost do vůle Boží dává vzácný klid duši. Kdo
se sjednotil s vůli Boží, žije povždy v nerušeném klidu; neboť
vůle Božská odnímá každému kříži trpkost. Duše Bohu ode
vzdaná nalézá ve slovech: Bůh tomu chce, Bůh tomu chtěl
a tento kříž přichází od Boha, podivuhodné upokojeni. Pravdu
těchto slov dosvědčují slova písma sv. i osvícených duší jakož
i zkušenost. Pravíť chh sv. »Nezarmoutí spravedlivého, což
by koli se přihodilojemu (Př. 12, žl.) I kdyby sebe více strasti
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vzešlo duši Bohu oddané, nic není sto, aby ji oloupilo 0 pokoj
a vnitřní klid; ten klid apokoj, o kterém pěli andělé při narození
našeho Spasitele: »Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj
lidem dobré vůlec. (Luk. 2, M.) A Ježíš sám slibuje výslovně
pokoj a mír těm, kteří přijímají jeho jho, t. j. kteří se podro
bují jeho vůlic. »Vezměte jho mé na sebe a učte se ode mne,
neboť jsem tichý a pokorný srdcem: a naleznete odpočinutí
duším svým.: (Mat. 11, 29.) Nepraví : pokoj naleznete tělům
svým, ale duším. Zatím tedy co pláčeš a co tvé tělo mučí
nejprudší bolesti, bude v srdci tvém vládnouti hluboký pokoj
a duchovní radost, pomyslíš-li si při tom, že pochází bolest
ona od Boha, že chce Bůh, abys trpěl. Jsi-li přesvědčen, že
není nemoc tvá než znamení lásky tvého nejvýš dobrého
a moudrého Otce v nebesích, miluješ-li ho nade všecko, více
nežli sebe a modliš-li se s trpícím Spasitelem: »Ano, Otče,
tak se zalíbilo tobě, vezmu kříž svůj a ponesu jej z lásky
k toběc, pak tělo tvé bude sice cítiti bolest, ale v duši tvé zavládne
mír. O této pravdě byl přesvědčen již pohanský mudrc Epiktet.
Poslyš jeho slova: »Nalezl jsem živý pramen míru a pokoje,
jenž nikdy nevyschne, totiž: úplnou oddanost ve vůli Boží
a pevnou důvěru v řízení prozřetelnosti jeho. Nebo, budu-li
vždy chtíti, co chce on, nebudu-li pak vždy spokojen? A když
uznám dobrým vše, co činí, může se mi pak něco přihoditi, co
by se mi nelíbilo? .lsem tudíž odhodlán uvrci se od nynějška
v jeho náruč a dát se vésti jeho řízením. Chci vše, co on bude
chtíti, a přijmu vše, cokoliv učiní. Bude-li chtíti, bych byl
nemocen, budu tak chtíti i já; bude—livůlí jeho, bych byl
nuzným, jsem k tomu ochoten; a shledá-li dobrým, abych žil
v porobě či slávě, chci to přijmouti; uzná—liza dobré, abych
dlouho žil, bude mi to mily'm, ale shledá-li lepším, abych
zemřel, i to se mi lépe bude líbiti. ()n vládniž životem my'm
i smrti, jak mu libo — neboť on jest Pána.

Milý nemocný, nezahanbuje tebe tato řeč? Mudrc ten
měl o dobrotivosti a moudrosti Boží jenom malé vědomosti
a přece i tato ač temná známost o Bohu mu vnuká neoby
čejnou důvěru a oddanost. a ty vychován u víře křesťanské
bys měl váhati odevzdati se prozřetelnosti Božské? Když'
důvěra tato již Epiktetovi tak velikého pokoje poskytla, myslíš,
že by ti neprOSpěla? Než odvrat zraků svých od mudrců po—
hanského pravěku a pohleď na mnohem krásnější vzory kře
sťanské, na skvělý zástup duší Bohu oddany'clí, které byly



ozdobou církve. Sv. Magdalena z Pazzis byvši otázána zpověd
níkem svým, jak veliké by bylo utrpenijejí, odvětila: »Vězte,
že není na mém těle údu, který by byl bez bolesti; avšak
v srdci svém chovám veliký klid kotvící ve vůli Božíc. A když
ji pravil, že ji llůh ještě před smrtí potěší, řekla: ]»Toho si
nežádám; chci jenom trpělivost a sílu, abych tyto bolesti mohla
snéstic.

Hle, tak je člověk spokojen se vším, jakmile se byl ode
vzdal vůli Boží; nebot chceme—li,co Bůh chce, pak se nemůže
státi nic proti naší vůli.

5. Odevzdanost do vůle Boží připravuje šťastnou smrt.
Kdo se odevzdal úplně vůli Boží, umírá rád a s úsměvem na
rtu, byl: mu bylo přestáti i nejhroznějši bolest. Dokladem toho
jsou dva příklady, které vypravuje sv. Alfons: V U. umíral
mnich. Maso na jeho těle hnilo za velikých bolesti, tak že byl
jeho život dlouho trvající umírání; mnich však děkoval jen Pánu
a byl vždy vesel. Když se pak už blížila smrt a jeho bolesti
tím krutěji uaň dorážely, zpíval tím veseleji. Okolo něho sto
jící mniši žasli nad veselim jeho v tak nevyslovnych bolestech;
avšak zbožny' řeholník nepřestal plesati a skončil šťastně život
svůj. 'l'ěm, kteí-i Boha milují, praví apoštol, jsou všecky věci
k zásluze a k útěše, nebot tolik jest jisto, že nám Bůh
nesesílá křížův a utrpení, než aby by byly k našemu dobru.
Zbožná jedna žena zemřela od hlízy, která ji celou znetvořila.
Když ji viděl biskup tolik trpěti, nemohl se zdržeti slz; ona
však se usmívala a divila se, proč pláče; tu zase biskup tázal
se jí: »Proč se smějete?c »Rcete mic, pravila, »zdali by se
neradovala dcera královská uvrženávokovy, vědouc, že nebude
moci přijíti do své říše, pokud nebudou zbořeny zdi vězení,
kdyby viděla, kterak se zdi ony sesouvají? A právě tak se
radují i já, protože vím, že odejdu brzy z vězení tohoto života.:

6. Odevzdanost do vůle Boží rozmnožuje zásluhy o nebe.
Sv. Chrysostom dí: »Job dobyl si před Bohem větších zásluh,
získal si většího zalíbení, když pravil: »Stalo se, jak chtěl Pán,
budiž jméno Páně pochváleno;c a když se v soužení svém
zcela odevzdal do vůle Boží, než vší svou almužnou a dobro
diním, které činil, jsa šťasten a zdráv (

Ano, mily nemocny, Kristus vyznamená v nebesích ob
zvláště ty, kteří jsou Bohu oddáni: »příkáže jim sednouti za
stůl a chodě bude jim sloužiti.: (Luk. 12, 37.) U podivení nad
slovy těmito, volá sv. Tomáš Aquinsky': )Jak že, co to? Vše—
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mocný Bůh poddává se svým poslušným duším tak dalece,
jakoby všech sluhou byl a každý z nich Bohem! Bude kolem
nich chodíti a sloužiti jim, protože i oni sloužili mu rádi po
čas svého života odevzdanosti své vůle. Netlív se tedy, spatřila-li
sv. Štěpána ze Sancina., jak jsi slyšel, kdysi mnohé llohu oddané
duše mezi Serafíny.

[ přičin se, abys i ty došel úplné shody vůle své s vůlí
Boží, nebo praví Baltazar Avarezský: »Kdo se v bolestech a
strastech vůlí Boží oddává, zalétá k lluhux

Příklad.
Karel de Carneto, markýz z Bognaska, jehož rod pocházel

z císařského rodu, první dvořenin v Turíně, generál ve vojště,
jemuž svěřoval král nejvyšší úřady, slavný ten muž, jenž
štěstím byl vyhýčkán a na vrcholu cti stál, ukázal v hojnosti
pokladův a bohatství, že může člověk býti v očích světa přcd
tváři Boží velikým. Byl příkladem ctnosti křesťanských a vy
trvalou zbožnosti svou zahanboval mnohé. Bůh a svatý jeho
zákon u něho předcházel všemu ostatnímu; pravidlo, jímž spra—
voval všecko počínání své, bylo: odevzdání sebe i všeho úplně
do vůle Boží. Avšak ani v čas protivenstvi svých nezapomněl
na krásnou ctnost, na odevzdanost do vůle Boží. Bylt těžce
zasažen rukou Boži, jako druhý Job. Díval se na smrt sedmi
synů svých, kteří jeden po druhém umírali. Těžká to byla
ovšem rána pro otce tak bohatého. A přece se díval na to vše
stak klidnou myslí, jakoby se to vše jeho ani netýkalo. Zůstal
osmý syn, jediný to dědic otcovského jména; leč i tento za—
chvácen jest za nepřítomnosti jeho krutou smrtí. 'l'u navštívil
jej duchovní, jeden z důvěrných přátel jeho, chtěje mu poskyt
nouti útěchy; když však na něm nezpozoroval ani nejmenší
změny, nejmenšího rozrušení mysli, obával se, by netajil snad
markýz bol svůj v sobě samém na škodu svého zdravi, nechtěje
na sobě zevně dáti ničeho znáti. Proto ho napomínal, aby
utrpení svému a zármutku na nějakou chvíli slzami polevíl.
Na tuto přímluvu odpověděl však Karel sveselou a přívětivou
tváří: »Budiž, jak myslite. Staň se vůle Boží. Hle, tím jsem si
již ulevil bolestí své.- Avšak utrpení jeho nebylo u konce. Hrozná
nemoc upoutala muže tohoto nedlouho potom na lůžkoa tolik
ho zhroutila, že nemohl pohnouti íukou, nohou, ani žádným
údem; zkažené, ostré šťávy spálily mu maso na těle a působily
mu veliké bolesti, při čemž musil stále ležeti nehybně. Sedm
let prodlel veliký ten general v neustálých mukách s tak re—
kovnou trpělivostí a oddaností, že nevypustíl nikdy nelibého
slova z úst svých. »Staníž se vůle Božílc tot bylo vše, čim
sebe těšil a bolest svou mírnil.



(334

Rozmluva desátá.

0 sladkém jménu Ježíš.
Kristus Pán mluvi.

Hud"klidný, dobré mysli, milý můj nemocný, na kříži mém
najdeš útěchu tělu i duši své. Ne nadarmo jsem d0pustil, že
bylo na kříž přibito méjméno nad hlavu mou. Chtělt jsem tím
světu ukázati, že umírám jakožto Ježíš, t. j. jako Spasitel a
Vykupitel. Kterak by necítilo útěchy srdce tvé, kdy zříš mé
jméno před očima svýma, jméno, jež ti ukazuje, že tě chci spa—
siti po přestálé krátké nemoci. 'l'rp, trp, jen dítko mé! Krátká
jest doba utrpení, po níž následovati budou věčné radosti,
věčná blaženost, jsemt Ježíš tvůj, Spasitel tvůj. 'l“rpíš-li bolesti
natěle svém, neustávej vyslovovali mé jméno Ježíš, ono posilní
tě v nemoci tvé. Jestiť jméno mé léčivým balsámem; vleješ—li
jej v rány své, utišíš bolest svou, kdykolije vyřkneš nábožně.
Jsi-li malomyslným pro hříchy své, pohled"jen na moje jméno;
onoť ti ukazuje, že jsem Spasitelem tvým, že jsem dosti učinil
za hříchy tvé, že se ti proto ničeho netřeba již obávati. Odvrz
tedy od sebe všelikou malomyslnost! Na kříži mém čti, že jsem
tvým Ježíšem, tvým Vykupiteleml Já sám ctím a vážim si tohoto
jména velice, poněvadž jsem je darem obdržel od svého nebe
ského tltce. Skláním hlavu svou, abych jménu tomu náležitou
poctu prokázal, abych i tebe poučil, že máš i ty vzdávati mu
tutéž čcst. lhled je netoliko vyslovovati často zbožně, ale otiskni
si je jako pečet do srdce svého, by zůstalo skryto nejen všem
nepřátelům tvého blaha, ale obzvláště zapřísáhlému nepříteli
tvému, ďáblu. Bude tě snad chtít pokoušeti v nemoci tvéatobě
uškoditi, ale neboj se ho, je-li jméno mé uzavřenov srdci tvém.
A měl-li bys zemříti, volej v poslední hodince své ústy nebo
srdcem svým jméno Ježíš & buď bezpečen, že ti přinese jméno
to v poslední hodině tvé spásu věčnou.

.Nemocný odpovídá.

Ú nejdobrotivější a nejsladší Ježíši! Pro nejsvětější jméno
tvé, prosím, smiluj se nade mnou! Buď mi pravým Ježíšem,
Spasitelem, učiň spasena i mne; nedej mi zahynouti v mých
hříšich a nepravostech, ale odejmi je ode mne v neskonalé
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dobrotivosti své. Buď mi pravy'm Ježíšem a oblaž mne, teď,
kdy ještě čas jest ke slitování, smiluj se nade mnou! O buď
mi pravým Ježíšem, nezavrhni mne od sebe po smrti mě do
věčné záhuby; vpočti mne mezi vyvolené, abych s nimi mohl
jednou na věčnosti velebiti a chváliti nejsvětější jméno Ježíš.

() Ježíši! buď my'm Ježíšem a nedej mi zahynouti, ježto
jsi mne tak draze vykoupil. Ú Ježíši! buď mym Ježíšem a
smyj hříchy mé nejsvětější krví svou! Ú Ježíši! buď mym .le
žíšem aodpusť mi zasloužený trest! () Ježíši, buď mym Ježíšem
;i nezavrhuj mne od tváře své, neodstupuj ode mne s milostí
svou až do poslední chvíle a uveď mne, Spasiteli můj, do bla
ženosti věčné! Přišelť jsi, o Ježíši, na tento svět, abys hledal
a spasil, co by zahynulo; proto jsi přijal útěchy plné jméno
Ježíš, Vykupitel. Ú Ježíši, ježto jest světlem jméno tvé, prosím tě,
(»Ježíši, pro nejsvětější jméno tvé, osvěťi mysl mou, mé srdce,
jež tapá ve tmě a v zármutku; osvět srdce mé, abych poznal
veliké ony milosti, veliká dobrodiní, kterych jsimi v nemoci mé
poskytl, abych se pozdravil. Buď mi, () Ježíši, pravym světlem,
jímž bych ze tmy hříchů byl vyveden a milostí tvou osvícen!

Vím, (» Ježíši, že nejsvětější jméno tvé postrachem je
pekla; proto tebe prosím, zapuď ode mne nyní i v hodinu
smrti nepřátele pekelné, kdyby mne chtěli pokoušeti. Vím,
(; Ježíši, že nejsvětější jméno tvéje posilou nemocnému i umíra
jícímu; proto tebe prosím, posiluj i mne ve všech utrpeních
a bolestech proti všeliké netrpělivosti; posil též mne, ó Ježíši,
v hodině poslední. A kdybych nemohl pro slabost svatého toho
jména vysloviti v hodince své poslední, al: jest aspoň v srdci
mém jméno tvé. Ú Ježíši, buď a zůstaň Spasitelem mym až
do konce!

Povzbuzeni k častému a zbožnému vzývání nejsv. jména
Ježiš.

Když byl František l-lieronymo, kněz Tovaryšstva Ježíšova,
v poslední nemoci své zaopatřen sv. svátostmi, vyprosil si, aby
ponechán byl na chvíli o samotě. Celou noc pak trval na
modlitbách. l bylo ho slyšeti, kterak ve vroucí zbožnosti vyzyvá
všecko tvorstvo k chvále nejsvětější 'l'rojice, brzy, kterak velebí
ústy Žalmisty Páně vlastnosti Boží. Pak vzal do ruky kříž,
zulíbal sv. rány Kristovy a pravil se slzami: »Č) mily' Ježíši
můj! vzpomeň, že tě stála duše má všecku Božskou krev tvoul
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Přispěj ku pomoci sluhovi svému, jejž jsi vykoupil předrahou
krví svou!: *

Kéž by následoval každý nemocný příkladu tohoto světce
a v potřebách svých často se utíkal k Ježíši, prameni vší síly
a potěchy. K tomu povzbuzuje sám Ježíš všechny trpící řka:
»Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste a já
vás občerstvím. Proto dí sv. Ambrož: »V Kristu máme všechno
a Kristus je nám vším. Chceš, aby zhojena byla rána tvá?
Kristus je lékařem tvým. Máš horečnou palčivost? Kristus je
chladivý pramen. 'l'íži tě vina? On je spravedlnost. Potřebuješ
pomoci? On je síla tvá. Bojíš se smrti? On je život. Toužíš
po nebi? Onťje cesta. Pokrmu—lihledáš? On se dává za pokrm.
Ačkoli by stačila již tato slova povzbuditi tě, abys často
a důvěrně vzy'val jméno Ježíš, chci ti přece ukázati, jak jest
to prospěšno nemocnému. “

Proč ma' nemocný často a zbožně vzývati jméno
Ježíš? _

I. Jméno toto jest mocnou zbraní, kterouž může nemocný
přemoci všecky úklady ďáblovy. »Bojování jest život člověka na
zemi-, dísv. písmo. Jakkoli člověk po celý život bojovati musí,
vynakládá odpůrce náš všechnu sílu, by nás v posledním zá—
pase, t. j. v hodině smrti zahubil. Proto se stává, že nemocny'
zvláště v poslední hodince s mnohými a prudkými útoky
zápas'iti musí. Není-li tedy žádoucno, by se poohlědl po vy
datně zbrani, kterou by přemohl pekelněho draka? Každý
nemocný má podoben by'ti Davidovi, když táhl proti obru
Goliášovi. Ozbrojil se pěti oblásky, vyšel proti nepříteli a pravil:
.Přicházím ve jménu Hospodina: (1 Kr. 17, 45) a zvítězil.
Právě tak zvítězí i křesťan, když se ozbrojí jměnemJežíš, které
se skládá z pěti písmen, a bude—li jméno to vzy'vati. Píšeť
apoštol Páně: »Dal jemu jméno, kteréž jest nad všelikě jméno,
aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo, nebeských, zem—
ských i pekelnýchc (Fil. 2, 10.)

2. Jméno Ježíš jest hojivým lékem, jímž bývá nemocný
posilněn v potřebách tělesných i duševních. Sv. Bernard vzta
huje slova vznešené písně Šal. (1, l.) »Olej vylitý jméno tvěc,
ua nejsvětější jméno Ježíš a odvozuje odtud podivuhodnou
jeho moc. »Olejc, praví, »svítí, nasycuje, hojí, jest světlem,
krmí, lékem. Právě tak jméno Ježíšovo svítí, když se o něm
káže, nasycuje, když se oněm uvažuje, těší, mírní i hojí, když
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je vzýváno. Cim myslíš, že na celé zemi zažehnuta tolik rychle
pochodeň víry? Čím jiným, než hlásáním jména Ježíšova, jímž
stali jsme se nyní, jak di sv. Pavel, světlem, kdežto jsme byli
před tím tmou? — Avšak jméno Ježiš není toliko světlem,
ono jest i pokrmem. Nebýváš—li posilněn, kdykoli na ně vzpo—
meneš? Zda naplňuje duši křesťana něco jiného tak blaze?
Co občerstvuje zemdlené údy, co sílí ctnost, co utvrzuje dobré,
počestné mravy, vzbuzuje posvátné city tak mocně jako pře
svaté to jméno? Ono jest však i lékem. Smuten-li kdo mezi
námi, vstoupí-li Ježíš do srdce jeho a vzejde—liv něm světlo
svatého toho jména, zmizí každý mráček a navrátí se klidc.
Toto nejsv. jméno dává tedy zvláštní sílu a moc v utrpeních
a strastech života. Užívej drahocenného léku tohoto ve všech
utrpeních vnitřních i vnějších!

Jsi-li tedy, milý nemocný, v nějakém pokušení, cítíš—li
se slabým, bys vzbudil některou ctnost, na př. trpělivost, lásku,
vzpomeň si na Ježíše, vzývej jeho svaté jméno a budeš posilněn
a nadšen. Kdykoliv sv. Teresie jméno to jen zaslechla, vždy
vzplanulo mocně srdce její. Též sv. Mathilda poznala v poslední
své nemoci zázračnou moc, jež spočívá v tomto sv. jménu.
Když se jí stávaly bolesti nesnesitelnými, když na ni doléhalo
pokušení nejhrozněji, volávala: »Ú láskyplny' Ježíši, ó dobro
tivý Ježíših a bolesti i pokušení ustaly. Alfons Rodriguez byl
na smrtelném loži těžce pokoušen malomyslností a zoufalostí.
Sotva však vyřkl jména: »Ježíš, Mariae, zmizely prudké bolesti,
ano se mu dostalo pomoci a síly. Jak veliké pomoci poskytuje
vzývání sv. jména i v potřebách tělesných, dovídáme se zevan
gclia, kde se vypráví o chromém od narozeni.

Milý nemocný, ten, který vrátil zdraví chromému od na—
rozeni, zmírní zajisté i bolest tvou. Ano, v Ježíši jest spása
naše, nikde jinde. Proto se utíkali ode dávna všichni svatí slu
hové Boží k Ježíši, když byli u velikých bolestech. Vzpomeň
si jen na sv. Štěpána. Kamenován jsa od nepřátel svých a krvá
ceje, volal v hrozných mukách tělesných: »Pane Ježíši, přijmi
ducha méhoh (Sk. ap. 7, 58.) A když zakoušel sv. Vincenc de
Paula palčivé bolesti, nenaříkal, nýbrž vzdychal zbožně: »Ježíši
můj, můj dobrý Ježišilc V Ježíši ukřížovaném hledával pomoci
v utrpení svém a našel ji, nebot býval v utrpení svém tak
vesel, že by ho byl každý za zdravého považoval, kdo by
o jeho nemoci nebyl přesvědčen. Sv. František Xaverský roz
mlouval v nemoci své stále s Bohem a i když v horečce po
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zbyl vědomí, modlil se: »Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade
mnoulc Následuj i ty příkladu jeho!

3. Jméno Ježíš jest nemocnému pramenem sladké útěchy.
() zajisté, milý nemocný, sladkájestvzpomínka na Ježíše, sladkn
jest ho vzývati. Nebo kdykoli si křestan vzpomene na Ježíše,
vždy si připomene též, co Ježíš pro něho a pro všecky lidi
učinil a dosud činí, a z této vzpomínky proudí jako ze zázrač—
ného pramene sladká útěcha a radost do zkormouceného srdce.
Spočinula-li tedy těžce na tobě ruka Páně, pozvedni jen k nebi
očí svých, vzpomeň na Ježíše a odpověz si na tyto tři otázky:

a) (10 pro mne učinil Ježíš? Sv. Bernard praví: »Jmóno
Ježíš jest znamením, jež nám na mysl uvádí vše, co Bůh vy
konal pro spásu našia. Avšak jméno to nám obzvláště připo
míná lásku Ježíše Krista k nám. »Šlechctné jeho srdcec, tak
líčí lásku Kristovu zbožný jeden biskup »šlcchelne jeho srdce
nespokojilo se tím, že dotvrzoval učedníkům svým, klurak si
toužebně přál s nimi jisti beránka velikonočního, protože po
této večeři následovati má největší důkaz jeho lásky k lidem,
jeho smrt, ale obětoval v skutku sebe sama a stal. se za nás
obětí smírnou. Když se přiblížila hodina jeho utrpení, Opakoval
si onu modlitbu, kterou častěji k llohu pronášel. Otče svatý,
dary a krvavé oběti lidí nemohou usmií-ili hněvu tvého ——
avšak jsem tu já; viz syna svého, potresci, pokárej mne, jak
jsi to učiniti chtěl hříšníkům. Jsem ochoten snésti vše, vše vy
trpčli, cokoli bys chtěl, ale ušrtř hříšníkův, ušetř lidí, kteří tak
drahými jsou srdci mému. A Bůh přijal oběť jeho. »llospodin
složil na něho nepravost všech násc. (ls. 5:5, 6.) Avšak tuto
dobrovolná oběť ještě nestačila Ježíši, on chtěl býti skutečně
mužem bolestí. Obětoval za nás svobodu svou, čest a krev
svou; umřel za nás na kříži uprostřed dvou lotrův. A ani to
mu nestačilo. Krátce před smrtí svou v poslední vůli své nám
v odkaz dal, co přemilým mu bylo majetkem — Matku svou.
A ještě nebylo dosti. Chtěl, aby mu po smrti srdce probodli,
by dokořán otevřeno bylo jako útočiště a svatyně lásky.
A ještě nebylo na tom dosti. Chtěl, čeho by si žádný člověk
ani vymysliti nemohl, aby bolestná obět na kříži zvěčněna byla
vcírkvijeho a obnovována po všecky dny až na konec světa na
všech oltářích tak,jako druhdy na Kalvarii, ač v tajuplné, nekrvave
způsobě. A ani to nebylo ještě vše. V tajemství lásky, ve Svá
tosti oltářní, chtěl ještě po smrti zůstati se syny lidskými ve
chrámech všech zemí, na každém místě. Ani to nestačilo; chtěl
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si zbudovati svatostánek v každém z nás a tělesný příbytek
v nás si připraviti, kdykoli bychom si toho přáli, ano každého
dne kdybychom si toho žádali. l.eč ani tu ještě neustal.
(lhtěl, aby nám bylo jeho tělo a krev zárukou věčné blaže
nosti. 'l'o i slavně prohlásil: Amen, amen, pravím vám, kdo jí
mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já jej vzkřísím v den
nejposlednější (Jan, (3,40) .laká to láska! Neplesá-li srdce tvé?
llle, ten, jemuž jméno Ježíš, ten jest tí vším, s nim dal ti Otec
vše; on je počátkem a' koncem blaženosti tvé, bez něho nc—
můžeme ničeho činiti, skrze něho přicházíme k lltci. () tom
se snadno pí-esvědčíš, uvážíš-li dále:

b) Co číní pro mne .ležíš dosud? »A nebylo toho všeho
ještě dosti, pokračuje svrchu zmíněný biskup, >i po z mrtvých
\'stání svém chtěl na trůně vznešenosti v nebesích nésti jizvy,
ony odznaky svého utrpení, chtěl býti přímluvcem naším u ()tce,
by mírnil jeho hněv proti nám. Než, ačkoli jsou tito důkazové
láskytéměř nepochopitelné, přece ani na těch nepřestal. Seslal
nám s nebe Ducha svatého, třetí Božskou osobu, aby nás svou
milostí, svými sedmi dary posvětil, aby nás, pouty své lásky
k Božskému srdci přivinul a nás blaženými učinila.

Není—ližpro tebe, můj nemocný, tato něžná láska Kristova
nejvýš potěšitelnou? Není-li to pro tebe nesmírnou útěchou
víš-lí, že Ježíš jest prostředníkem naším, orodovníkem u Otce?
Proto píše sv. .lan: »Synáčkové moji, totoť vám píšu, abyste
nehřešili. Pakli by kdo i zhřešil, přímluvce máme u Otce, Ježíše
Krista spravedlivého. A on jest oběť slitování za hříchy naše:
(Jan. I. 2, l.) V podobném smyslu píše i sv. Augustín: »Ježíš
se za nás přimlouvá, to jest, stojí mezi Bohem a námi, ne
aby nám příSLUpk Bohu zabraňoval, ale usnadnil, ne by nás
od Boha odloučil, ale nás s ním smířila. »Tam v nebesích—x,di
sv. Bcrnard, »dlí Ježíš, jenž věčnému Otci své rány ukazuje
a připomíná, že je trpěl z jeho rozkazu, by nezahynul ani
jediný z těch, jež vykoupil tak drazec. Proto nás povzbuzuje
týž světec; »Netroufáš-li si utéci se k Bohu, jenž Otcem tvým,
obrať se ke Kristu, jenž nám dán jest jakožto prostředník.
A čeho by nedosáhl od Otce svého takový Syn ?: Jakou útěchou
jest pro tebe, víš—li,že ti Ježíš připravil stánek v nebesích?
»Jduc, dí Božský Spasitel, abych vám připravil místo. Ale když
odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás
k sobě samému, abyste, kde já jsem, i vy bylic. (.lan 14,2—3.)
Na tento potěšitelný výrok Páně spoléhaje, hleděl sv. Martin
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ve své poslední nemoci ustavičně k nebesům. Když mu radil
jeden z učedníků jeho, by neležel stále naznak, nýbrž aby si
na tu neb onu stranu lehl, poněvadž tak méně trpěti bude,
odpověděl mu světec: ».len mne nech, at pohlížíín raději k nebi
než na zemi; nevyrušuj mne v úvaze o cestě, kterou se přede
mnou bral Bůh a Spasitel můj a kterouž i duše má se bude
ubírati, by došla spojení s Bohem-!: Tím se i těšíval sv.
František Seraf. v bolestné nemoci své. K mocným bolestem
v hlavě, jež seslabovaly jeho tělo, přidružila se i hrozná po
kušení, kteráž uvedla duši jeho v nejhlubší žalost. 'l'u obrátil
oči svě k nebi, jež ozářeno jsouc posledními paprsky zapada
jícího slunce .ve zlatě nádheře skvělo se. Jakoby zázračnou
silou oživen, zvolal při velkolepém pohledu tom: »O jak
velebnou a krásnou jest již tato opona, která mi zakrývá nevý
slovnou krásu nebes! Oč krásnějším jest zajisté vše před
trůnem Beránka Božího, jenž mne předešel, aby mi tam stánek
připravil! Ú čím jest všechna nádhera zemská, čím bohatství
proti oné blaženosti, čím kratičká bolest proti věčným radostem,
čím chvílkový boj proti slavnému vjezdu do blažených výšin
těch! 0 nebeský paprsku tě oblažující naděje, neshasínej mi
nikdy!: A hle! l)uši jeho dostalo se pokoje, jeho srdci síly, tak
že se už nikdy pak úzkostlivě nechvěl, ale zdatně bojoval
a skvěle zvítězil.

Není—lipro tebe, milý nemocný, velikou útěchou i to, víš-li,
že ti dává .ležíš zásluhy své? Že nahrazuje, čeho se tvým zá
sluhám nedostává? Co ještě měl pro tebe učiniti Spasitel tvůj,
aby ti dodal zmužilosti? Rmoutíš se nad hříchy svými, avšak
Bůh ti odpustí rád; vždyť vidí na tobě zásluhy Syna svého, jež
mu jsou povždy milými. Kdybys v horlivosti o duši svou sv. Pavlu
roveň byl, kdybys měl-lítost Petrovu, láskuJanovu, kdybys měl
zbožnost všech zpovědníků, čistotu všech sv. panen, víru mučed
níků, skutky kající všech poustevníků, umíral bys s úsměvem
na rtech. Avšak tobě se dostalo zásluh Kristových, jež jsou
tvým majetkem; víš, že zásluhy Syna Božího mají daleko vyšší
cenu nad zásluhy všech svatých, že je cena jejich nezměrná.
A ty jsou tvými, jakobys jich byl sobě získal sám. Proto dů
věřuj a doufej jistě, že na milost přijat budeš. Zdaž necítíš
zázračnou útěchu, když na to pomyslíš? Když si sv. Augustin
připomněl hříchů svého mládí, bylo mu často těžko a úzko
kolem srdce a byl by nejednou upadl v těžkomyslnost, kdyby
ho nebyla zase vzpružila naděje v zásluhy Ježíše Krista. Ajakou
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útěchou jest nám konečně, že Ježíš, jenž nás tak velice miloval
a dosud miluje, jest pravý Bůh ? Ú jak útěchyplná to myšlenka:
Kristus živjest, kraluje jako nebeský, všemocný, nejvýš dobro
tivý, nejvýš moudrý a věčný král s Bohem Otcem ve vzneše
nosti nebeské na věky jsa jemu roveň jako Bůh a jako člověk,
povýšen nad všechny! A mocný ten král mluví k nám: »Hle,
já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světac (Mat.
2, 8, 20.) Jsem s vámi, chráním a vedu vás, kteří mými jste,
k věčné spáse vaší. I kdož by se neodevzdal rád vedení vůdce
tak mocného, tak dobrého?

Poznáváš již, milý křestane, jak veliká síla a moc, jaká
sladkosta útěcha je ve svatém jménu Ježíš. Toť také příčinou,
že se církev sv. vždycky modlívá ve jménu Ježíše, ana ví, že
tím dosáhne nejsnáze, čeho žádá; vždyť řekl Ježíš sám: »Zač—
koli budete prositi ve jménu mém, obdržíte.: »Nuže, vyslovuj
i ty často svaté ono jméno, ale vždy s vroucí zbožnosti avroucí
láskou. Mohl bys k tomu užití denních povzbuzení sv. Bernarda.
V neděli vzdychal tento světec často k Bohu: »O dobrý Ježíši!
d0přej mi, abych tě z celé duše miloval !: “V pondělí: »Ježíši!
sladká lásko, nech mne pocítiti nezměrnou onu lásku, kterouž
miluješ lidstvolc — V úterý: »Lásky nejhodnější Ježíši, jak si
žádám milovati tě, ale bez tebe je mi to nemožno.: — Ve
středu: »Ježíši, lásko má, dej mi umříti z lásky k tobělc —
Ve čtvrtek: »Jcžíši, lásko má, dejž, abych tě miloval vroucně,
pokorně a vděčně, bych tě chválil, avelebil za nevyčerpatelnou
dobrotivost tvoji.: — V pátek: »C)Ježíši můj, jenž jsi pro mne
ukřižován byl, kéž bych ukřižován byl s tebou.: — V sobotu:
0 Ježíši, nejslavnější a nejsladčí lásko má, kdy se tebou spojím,
kdy bude spojení naše tak dokonalé, abych tě již nijak urážeti
nemohl? Proč bych se od tebe vzdaloval? Bez tebe býti působí
bol a smrt. Budiž velebeno vznešené, sladké jméno tvé!

Milostné jméno Ježíše chovej stále v srdci svém dle pří
kladu sv. mučedníka a biskupa Ignáce &vzývej je s ním: »t) Ježíši,
lásko má!: Když ho katané přemlouvali, by Ježíše zapřel,
odvětil jim: »Jméno to nemůže býti odstraněno z úst mých!
A když mu hrozili stětím, neodvolá-li, odpověděl znova: oI kdyby
se vám podařilo umlčeti toto jméno v ústech mých, ze srdce
mého nikdy jeho nevyhladíte.: Pros jako bl. Hugo, aby sladké
jméno Ježíše bylo tvým slovem posledním. Horlivý ten sluha
Boží nežádal si v poslední hodince leč tří věcí: První, by byla
nejsvětější Svátost oltářní posledním jeho pokrmem na zemi,
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druhé, by poslední jeho myšlenka směřovala k hořkému utrpení
a smrti Kristově, třetí, by umíral se sladkým jménem Ježíše
na chladnoucích rtech.

Buď ujištěn, že budeš-li vroucně ctíti a vzývati sv. jméno
to, že budeš posilněn apotěšen. Bez Ježíše není pro nemocného
útěchy. Abys se o tom přesvědčil, čti tento

příklad.
Saský jeden kněz, jenž býval dvorním kazatelem, povolán

byl k nemocnému pánovi, který ho takto oslovil: »Velebný pane !:
Jsem k těžce nemocen a obávám se, že bych mohl umříti; proto
jsem si vás dal zavolati a prosím, abyste mne nějak potěšil.
Avšak to si vyprošuji napřed, abyste mi nemluvil o Kristu;
o tom nechci ničeho slyšeti.< »Těší mne,: díduchovní, »že jste
mi to hned řekl, nebot o tom právě mínil jsem s vámi si po
hovořiti. Ale je i dosti jiných poučných věcí, o nichž nám lze
rozprávěti. Smím snad mluviti o Bohu % »Anoc, pravil nemocný,
»o ta.—mrád budu poslouchati, neboť jsem měl Boha vždycky
u velikě úctě.: »Hovořme tedy o lásce Boží !: l mluvil duchovní
mnoho o lásce Boží k lidem a to vše se nemocnému velice
líbilo. Při jeho odchodu pravil: »Přijd'te zas brzy a vypravujte
mi jen mnoho o Bohu, tenhle hovor mi byl velice příjemný.
Když pak přišel kněz po druhé, řekl nemocný: »Nuže, copak
mi budete dnes pěkného vypravovati? .líž jsem se těšil na vaši
návštěvu.c »Mám s vámi ještě mnoho co mluviti o Bohu a
proto jsem si dnes uminil vylíčiti vám Boha 5 jiné stránky;
chci dnes promluvitiojeho moudrosti.-' Pak se rozhovořil kněz
o všem'ohoucnosti, moudrosti a vševědoucnosti Boží. Tato roz
mluva byla již o mnoho vážnějsí předešlé, nemocnému však
byla přece příjemnou. Při třetí návštěvě otázal se nemocný,
o čem s ním kněz dnes rozmlouvati míní. »O svatosti Boží,:
zněla odpověď. Mluvil o tom, kterak svatou bytostí jest Bůh
a jak svatými a čistými bytostmi jest obklopen. Byla-li již
předešlá rozmluva vážná, byla jí tato ještě více. Ale ještě více
byla jí rozmluva další, když mluvil kněz s nemocným () spra
vedlnosti Boží. 'l'u oslovil ho nemocný: »Velebný pane! Nemohu
toho více tajiti, mně je teskno a úzko; _ie—liBůh tak svatým
a spravedlivým, jak pravíte, jsem na věky ztracen !: Po té.
duchovní odešel; následujícího dne nepřišel, nebot chtěl, aby
vzbuzené pocity. zatím nabyly hlubších základů. Konečně dal
nemocný kněze opět zavolati. »llože můj, velebný pane, jsem
plný úzkosti; povčzte mi zase něco potěšitelného! Jest mi, jako
bych byl v pekle nebo jakoby bylo peklo ve mně, víte-li o něčem,
čim bych nabyl opět pokOje?c |)uchovní mu odpověděl: »Ne
mohu vám jiného říci, než, že je Bůh sice milostiv, ale též
spravedliv a vedle své spravedlnosti, že mu nelze leč zlé tre
stati. .lelío spravedlnost toho žádala, že již prarodiče naše z ráje
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vyhnal. (lvšem nalezla lložská láska prostředek, jímž může
spravedlností Boží býti dosti učiněno a hříchy mohou býti
smyty, ale () prostředku tom nechcete ničeho slyšeti, proto je
mi nemožno, bych vás vyprostil z neblahěho stavu vašeho.: Pln
napnutí a dychtivosti prosil nemocný, by mu jen prostředek
onen pojmenoval, aby jim, možno-Ii duši jeho uzdravil. » ano,
odpovídá radostně duchovní pastýř, »rád vám oznámím pro—
středek ten, avšak dovolíte mi, bych vám dříve pověděl něco
o Kristu ?: »Velebný pane,a di nemocný, »mluvte ve jménu
lšnžím. jak chcete, jen když budu osvobozenzduševních muk.
Nyní počal kněz mluviti bystře a se zápalem otom, jehož ne—
mocný dosud tak nenáviděl, totiž o Kristu Pánu. Ten že jest
našim Pánem a Bohem, Vykupitelem a Spasitelem,- jenž vylil
na kříži za spásu hříšníků nejdražší svou krev a ve své církvi
ustanovil oblažující svátost pokání, v níž může každý hříšník
opět milosti a odpuštění dosíci. Jak se tu zaradoval nemocný,
slyše o milěm Ježíši, Vykupiteli, Spasiteli, jenž hříšniky s ra—
dostí přijímá! '/.božně a zkroušeně přijal svátosti nemocných
a usnul blaženě v Pánu.

Rozmluva jedenáctá.
0 útočišti k bolestně Panně Marii.

Kristus Pán mluvi.

Chvěješ se, milý křestane, pohlížlš-li na mne na kříži a
uvažuješ—li,že budu jednou přísným soudcem tvým; bojíš-li se
pro hříchy své pozdvihnouti ke mně oči, patř pod kříž. 'l'u uvidíš
Marii, milou matku mou. Však ne pouze mou, ale i tvou jest
matkou, vždyt ta slova, jimiž jsem ji skříže doporoučelJanovi:
»Ille, matka tválc slova ta nebyla řečena jen k němu, nýbrž
k lidem všem. Nuže, viz — matku svou! .lá jsa člověk a
a Bůh zároveň, nepotřeboval jsem matky; tobě však, křestane,
nelze se obejiti bez mateřské její pomoci v hodině smrti. Uznej
dobrotivost mou! lla! jsem ti na kříži matku svou, tys nyni
milým jejím dítkem. Vezmi tudíž častěji její obraz mdlou rukou
svou a tiskni jej k ústům svým a k srdci svému. Hle! tot
matka tvá, která se tě ujme jako vlastního dítěte, tot matka,
která tě neopustí v poslední hodině, matka, která nijak nedo—
pustí, abys zahynul, ale v posledním zápasu tě zachrání. Její
pomocí přemůžeš nepřítele zleho. 'l'oť matka tvá, která tě pří—
kryje pláštěm své mateřské ochrany, onat jest matkou všech
hříšníkův. A domníváš se, že bych já své nejmilejší matce mohl
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něčeho odepříti, když by za tebe prosila? Křesťane mily, budeš-li
ji vzy'vati a bude-li ona za tebe prositi, pak ti hříchy tvé za
jisté odpustim a na milost tě přijmu. Ovšem .lidáš, jenž mne
zradil, zahynul jako hříšník na věky — ale proč? poněvadž si
zoufal dříve, nežli jsem odevzdal na kříži všecko lidstvo Marii.
Avšak ty, synu, jsi nyni synem nejmilejši matky mé, kterou
jsem ti za matku ustanovil hned v poslední své hodině smrti.
Prohřešil-lis se, nezoufej nad milosti mou; vzpomeň si na lotra
se smrtí již zápasicího, jenž popravě straně mě na kříži přibit
byl. Ač hřišnikem byl, slíbil jsem mu přece nebesky' ráj, ana
Maria, matka má, po boku jeho stála. Protož utikej se důvěrně
k bolestné matce mě a nezahyneš.

Nemocný odpovídá.

0 bolestny' .ležiši, ó bolestná matko Maria! Ke komu
z vás mám dříve obrátiti hříšné oči své? Kdykoli na tebe po
hlédnu, zraněny Ježíši, leká mne vzpomínka na mé hříchy.
Hrůza mne pojímá, poněvadž jsem příliš často prolitou nej—
světější krev tvou tak málo oceňoval. A jak se chvěji, po—
hlížeje na nejsvětější hlavu tvou, kterou jsem zbodal tolika
ostny hříchů svy'ch? ('), jak zdrcující bude pohled tvůj, až
přijdeš jako přísný soudce! Odsouzenci budou vyzyvati hory,
by se sřitily a je přikryly, aby neviděly hrůzyplné tváře přísného
soudce; (i, jak se musím chvěti, vzpomenu—li si na hříchy své!
Avšak chci, (» .ležiši, poslechnouti tebe, jenž jsi mi dal radu
nejlepši; sklopím oči své, uteku se k bolestně matce Marii pod
křížem.

Ú, neopouštěj mno, bolestná matko Maria, útočiště hřiš
nikův! Vzpomeň si, Maria, že jsi mi za matku byla dána nej
milejšim synem svy'm Ježíšem na kříži; ukaž, že jsi matkou
mou; neodstupuj ode mne, dokud neumru, jako jsi neodstou—
pila od kříže, dokud nevypustil milovany' syn tvůj ducha svého;
rozestři plášt svě ochrany, nade mnou ubohým hřišnikem! Pro
nejsvětější krev Ježíše Krista žádám tebe, očisti svou přímluvou
mou hříšnou duši; pro dvojsečny meč, jimž probodeno srdce
tvé, když mily' Syn tvůj ducha svého vypustil, odvrať ode mne
ostry meč spravedlnosti Boží. Pro bolesti, které jsi pod křížem
vytrpěla, žádám tebe,“ ulev bolesti mě na těle i na duši a
zmirni mi i bolesti při smrti měl Tys matkou mou, v tebe
skládám naději svou; 6, pohled na mne okem milosti! Hle,
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tu ležím jako nemocné dítko tvé; tu ležím a zemru snad,
bude-li tak chtíti Božský Syn tvůj. Nemohla—lijsi pomoci Synu
svému na kříži, mně, bídnému hříšníku, doufám pevně, pomoci
můžeš. Ú, nejmilejší matko Maria! Mám pevnou naději, že_
mne neopustíš, že mi pomůžeš; vždyt“jest to úřad tvůj, jenž
ti Božským Synem s kříže byl uložen: abys byla matkou mou
a mi pomáhala. Ú Maria! Pros tudíž Syna svého za mne, by
mi hříchy odpustil; oroduj za mne, bych- brzy šťastnou smrtí
zesnul, abych jednou v blaženosti věčné chváliti a velebiti
mohl Syna tvého Ježíše a tebe, Maria, matko má!

Povzbuzeni k vroucimu uctíváni bolestné Matky, kteráž je
potěšeni zarmoucených.

Obzvláštním ctitelem bolestně Matky Marie byl slavný
světec Ignác z l.ojoly. Když se uchýlil oděn v kajicné roucho
do jeskyně u Manresa, zavěsil si kolem šíje obraz Ukřižova
něho a vedle něho obraz bolestné Matky se sedmi meči, aby
měl stálou upomínku na sedm jejích bolestí. Ignác nosil obraz
ten ještě pak mnoho let, když byl založil řád Jesuitů. K Panně
Marii bral si útočiště ve všech záležitostech těla i duše. Zvláště
nespouštěl obrazu svého s očí, když spisoval pudivuhodná pra
vidla svého řádu a proslulá duchovní cvičení. Ignác by se byl
nikdy od tohoto obrazu bolestné Matky neodloučil, kdyby ho
byl od něho naléhavě nežádal jeho příbuzný P. Antonín Araoz,
jenž si přál při loučení s milovaným otcem řádu, by mu jej
-daroval na památku. Sv. lgnác sňal drahý obraz se šíje své
a dal jej s bolestným Srdcem příteli, žádaje, by ho nikomu
jinému nedával, ježto mu byl obraz ten po tolik let jediným
pokladem.

Kéž bys i ty, milý křesťane, tak vroucně miloval bo
lestnou Matku, jako tento svatý sluha Boží! Vždyť jest Maria
nejlaskavějši pomocnicí a těšitelkou ve všech utrpeních života;
onať ví, kterak člověka srdce bolí, ana byla sama v hloubi
duše zraněna a srdce její přetékalo hořkostí, jakěž nepocítilo
nikdy srdce lidské. Pročež jest ochotna přispěti ku pomoci ne—
štastníkům v tomto slzavém údolí“; ona oslazuje zkaždou strast,
důvěrně-li se k ní obrátíme. Mocnou přímluvou' svou získává
nemocným buď uzdravení úplně nebo značné zmírnění tělesných
bolestí; proto ji nazývá církev »uzdravení nemocnýchc. Avšak
Maria přispívá ku pomoci i tehdy, když se svíjíme pod tíhou



646

utrpení duševních. Protože býla duše její tak těžce zraněna
na hoře Kalvarii, ví z vlastní zkušenosti, co je utrpení duševní.
Proto nebývá nadarmo vzývána &' právem zve ji církev apo
těšením zarmoucenýchc.

Až těžká starost svírati bude srdce tvé, až se ti bude
zdáti utrpení nemocí téměř nesnesitelným, spěchej, křesťané,
spěchej k Matce bolestné! Maria jest hvězdou jasnou, jež
ozařuje rozčeřené moře světa tohoto, bychom jím šťastně do
pluli ku břehům nebeské vlasti. Proto volá veliký její ctitel
sv. Bernard: »Smrtelníku! Kdokoli jsi, pozoruješ-li, že jsi
zmítán u víru světa nehodamí a bouří, že nestojíš na půdě
pevné, neodvracuj očí od zářící hvězdý, nechceš-li utonoutí
v jícnu zuřivého živlu. Nechť dují vichřice pokušení, necht na
ráží loďka tvá o skaliska strastí, hleď k hvězdě, vzývej Mariii.:
Uposlechni krásné radý sv. Tomáše z Vilanovy, jenž praví, že
si máme v pokušení počínati jako kuřátka, která, jakmile
spatří supa, pod křídla matký své se ukrývají. Podobně
máme se i my ve všech pokušeních a strastech bez meškání
utíkati pod ochranu Marie volajíce: »Matko má a královno
má, tý mne zachráníš; vždýt nemám po Bohu útočiště jiného,
týs jediná naděje má, týs ochrana má, v tebe skládám důvěru
moulc Co tisíce lidí zarmoucených a těžce zkoušených vzhlí
želo k hvězdě té, co tisíců lidí utíkalo se k Marii v utrpení
duše i těla a všichni nalezli pomoci.

(Čti o tom v »Zrcadle pro nemocné-, oddíl ll.)
Něžnou péčí bdí Maria nad zkormoucenými a plna láský

mateřské smilovává se nade všemi, kteří se k ní v potřebách
svých obracejí. A kdyby snad někdo v těžkostech svých úplné
()dpnmoci nedosáhl, věz, že není ani vůlí Boží ani úmýslem
nejsvětější Panný, bý byl osvobozen od každého utrpení těles
ného a duševního; neboť právě to mu má dopomoci k rado
stem nebeským, snáší-li je trpělivě a s odevzdaností do
vůle Boží.

Bých tě tudíž, milý nemocný, potěšil v hoři tvém, nevím
o lepším prostředku než povzbuditi tě, býs vroucně uctíval
bolestnou Matku a často ji vzýval; nebot

Zbožné uctívání bolestné Mat/cy jest pro nemocné/ao
velice spasitelno.

1. Rozjímáním o bolestné Matce povzbudí se nemocný
právě k oněm ctnostem, které má osvědčiti ve své nemoci. Po
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trpícím Spasiteli na kříži není pro trpící duše krásnějšího
obrazu a poučnější knihy nad Marii u paty kříže. Proto by
měl nemocný často obraz ten pozorovati, měl by častěji do
této knihy nahlědati a učiti se odtud, kterak by si v nemoci
své vésti měl.

Maria, mily nemocny', musila vytrpěti mnoho, nevy'slovně
mnoho. Bylat navštívena tolika utrpeními, že se nazývá plným
právem královnou mučedníků. Žila v ustavičně chudobě, oblek
její byval z látky hrubě, náčiní domácí měla jen nejpotřebnější,
žila jako lídě nejchudší. Kterak byla zarmoucena v den, když
se stala matkou Syna Božího, když byla zapuzena od prahů
známých a příbuzných svých a nikde nenalezla příbytku a
Pána všeho světa v bídném chlěvě poroditi musila! .lak těžká
protivenství vytrpěla na útěku do Egypta a za pobytu v té
pohanskě zemi! Nelze vypsati bolesti, když pohřešila miláčka
srdce svého, vracejíc se z Jerusalema;_sedmeronásobny meč
pronikl její srdce, když ho viděla v nevýslovny'ch bolestech
umírati uprostřed dvou lotrů. Jaká muka a jakou úzkost vy
trpěla matka Ježíšova, když stála pod křížem, můžeme poněkud
z toho souditi, co otom svatí, Bohem osvícení učitelé církevní
napsali. Když sv. Bonaventura pozoroval bolestnou Matku pod
křížem, zvolal pln soustrasti: »O Panno, tvůj Syn trpěl na těle,
tys trpěla v srdci svém; všechny rány, jimiž byly jednotlivě
údy jeho těla posety, byly v tvě duši spojeny. Ú, nejsladší
srdce lásky, patřím—li na tebe, nevidím již srdce, ale pouze
propast hořkosti a žalu.: »Všechna muka, bičování, trny,
hřeby i kříž, jež mučily nevinné tělo Ježíše, vnikaly i do
srdce jejího, by dovršena byla míra mučednictví jejího,- dí
sv. Augustin.

Kterak snášela Maria utrpení svá?
Viz, křesťane, v nemoci svě bolestnou matku a uč se od

ní, kterak si máš věsti v utrpení svěm. Hle, ona následuje
s myslí neohroženou svého Božského Syna na bolestně cestě:
i v nejosudnějších chvílích nevzdala se naděje v otcovskou
prozřetelnost Boží, v oddanosti tiché klaněla se moudrosti
a lásce Boží. Bolesti, jichž nelze vypsati, rozry'valy srdce její,
když stála pod křížem. A Maria? — stojí tu a mlčky, ode
vzdaně 'snáší muka nejhorší; ani slůvkem nežaluje na osud
svůj, pije kalich utrpení s Božskym Synem do poslední krůpěje.

Nepovzbuzuje tento sv. příklad srdce tvého? Zda necítíš
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při pohledu na Matku svou povzbuzení k trpělivosti, odevzda—
nosti a k všem jiným ctnostem ? Či snad žádá na tobě Bůh
větších obětí než na Marii? Či jest ti více trpěti než ji? Nikoli!
Nuže, patř častěji na krásny' tento obraz a nes utrpení své
trpělivě a odevzdaně, až se zalíbí i Pánu, aby je od tebe přijal.
Neušetřil-li Ježíš Matky své, jež tak byla nevinnou & čistou,
proč by měl šetřiti tebe — hříšníka? Hle, Maria trpí; nezapo
mínej, že byly naše hříchy příčinou utrpení a smrti Kristovy
a tudíž i příčinou bolestí Marie.

Křesíane, i pro tvé hříchy bylo tělo Boha—člověka přibito
na kříž; ježto však bylo umučení Kristovo i mukami přesvaté
matky, poznáváš, žes i ty byl příčinou, že byla požehnaná
Panna uvržena v moře hořkosti. Odplacuj tedy tuto lásku zase
láskou & trp rád pro Krista & panenskou jeho Matku! A za
příkladem Ježíše a Marie kráčely i duše svaté cestou kříže.
Kdyby bylo cesty k nebi jistější, byli by nám ji svatí zajisté
ukázali. Proto budiž ti radostí trpěti, i mnoho trpěti — vždyť
jdeš za příkladem Ježíše a Marie; avšak buď tak trpěliv a tak
Bohu odevzdán, abys byl hoden dosíci blaženosti, do níž tě na
této cestě předešli.

Z toho poznáváš, mily, že pravdu pověděl sv. Alanus,
kdy řekl: »Bolest Marie, očima víry pozorována pozvedá
člověka, jenž úpí pod jhem neštěstí, i sílí ho v potřebách dušev
ních i tělesných. Pravda těchto slov ukázala se na všech těch,
kteří v utrpeních svych vzývali Matku bolestnou. O zbožné
německé kněžně Magdaleně Bavorské, jež r. 1628 v Pánu svatě
zesnula, je známo, že ve své poslední, velice těžké nemoci,
trvající 13 měsíců, na sobě nedala znáti ani známky malo—
myslnosti a netrpělivosti; a neobyčejny' tento klid duševní
právem se připisuje ochraně Marie, »bolestné Matkyc, jejíž
úctu na dvoře svém byla zavedla. — Ctihodná Marie Klotilda,
královna sardinská, těžce nesla neblahy osud, jenž stihl bratra
jejího Ludvíka XVI i jeho manželku a konečně i vlastní sestru
Alžbětu, kteří za času revoluce francouzské r. 1793 odpraveni
byli. Jediná myšlenka na bolesti nejsvětější Panny, stojíci pod
křížem, na němž v nevyslovnych bolestech umíral její Božsky
Syn, dodávalají posily a útěchy, by obstála v tak těžké zkoušce.

Nuže, budiž utrpení Marie denně předmětem tvych rozjí
mání, jako jim bylo sv. Alfonsu z Mg.! Kéž bys mohl násle
dovati světce toho, který po 20 let každého dne rozjímal
o umučení Páně a když přicházel ke slovům: »Ženo, hle, syn
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tvůjlc hořce slzíval a promlouval pln bolu k Marii: »Ú matko
má, hle, kterak Ježíš, Syn tvůj bolestně pní na kříži! Kterak
Opuštěn jsa ode všech vypouští ducha svéholc Pak obrátil se
k Ježíši a pravil rovněž s pocitem bolu: »Viz matku svou,
6 Kriste! kterak zkormoucena, plna bolestí stojí pod křížemlc

2. Pobožnost ta je bolestné Matce velice milou a bývá
od ní bohatě odměňována. »Abychom poznalic, praví sv. Alfons,
»jak milým jest Marii, rozjímáme—li často o jejích bolestech,
postačí věděti, že se. nejsvětější Panna zjevila r. 1229 sedmi
ctitelům svým, kteří později založili řád Servitů; Měla v rukou
černý šat a pravila, chtí—lise jí zavděčiti, aby často uvažovali
o jejích bolestech; načež jim přikázala, by nosili černý onen
šat na památku jejích bolestí.: Že pak Maria tuto službu lásky
sobě prokázanou odměnila hojnou milostí, otom není pochyb
nosti. »Již tehdy, když ještě žila Maria v tomto údolí slz, byla
neobyčejně milosrdnou a laskavou k trpícím; oč laskavější jest
nyní, kdy na nebesích kraluje! Čím jasněji poznává četné utr
pení lidské, tím hojnějších dobrodiní udílí svým milosrdenstvím.
Vždyť jest matkou naší — a může-liž se zapomenouti matka
nad dítkem svým ?: dí sv. Bonaventura.

Pobožnost k bolestné Matce jesti Kristu zvláště milou
a získává nemocným nejvzácnějších milostí. Sám Pán zjevil
kdysi sv. Veronice z Binaska, jak píše sv. Alfons, že má
větší zalíbení v soustrasti s utrpením Matky než s jeho vlastním.
»Slzy, dcero milá,: pravil jí, »ktere tekou nad utrpením mým,
jsou mi ovšem velmi milé; protože však nekonečně miluji
svou matku Marii, jest mi rozjímání o bolestech, které při
smrti mé trpěla, daleko milejším: Odtud to, že přislíbil Ježíš
veliké milosti ctitelům Matky bolestné.

l.)le zprávy Pelbartovy sv. Alžbětě z řádu benediktinek
zjeveno, že slíbil Pán ctitelům Marianským čtyři zvláštní milosti.
První milost, kterou Syn Boží ctitelům bolestné matky své
přislíbil, spočívá dle sv. Alfonsa v tom, že kdo ji vzývá pro
bolesti její, dosahuje milosti, by mohl před smrtí činiti pravé
pokánL

Druhá milost. Ctitelům bolestné Matky přispěje Pán
v pokušeních, zvláště pak v hodině smrti. V Hundsheimu ne
daleko Hainburgu v Rakousích byl J. M., mladík lQletý, tolik
trápen zoufalstvím, že se častěji pokoušel o samovraždu. Své
trudné myšlenky žaloval s bolestí rodičům, že nemůže nikde
nalézti pokoje a že puzen bývá k tomu, by si způsobem ná

28
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_silny'm sáhl na život. Ubohym rodičům krvácelo srdcea bolest
jejich stupňovala se den ze dne, ježto po dvakráte jen zvláštním
štěstím se stalo, že zabránili jeho samovraždě. Aby odvrátili
strašné nebezpečí hrozící tělu i duši nebohého syna, podnikali
různé pouti i konali modlitby. Přišli až i do Lorety na hra—
nicích uhersky'ch. Zde se vyzpovídal syn knězi z řádu Servitův.
Ten ho napomenul k pevné důvěře v moc a přímluvu bolestné
Matky a dal mu bolestny' škapulíř; a hle, zoufalství zmizelo,
spokojeni a plni radosti vrátili se všichni domů; syn byl za
chráněn.

Třetí milost. V ctitelích bolestné Matky vzbuzuje Kristus
velikou zbožnost k utrpením svy'm a odměňuje je za to životem
věčny'm. Sv. Alfons z Lig. vypravuje, že kdysi hříšník jeden
mnohé zločiny spáchal a vlastního otce a bratra zavraždil
a proto proklet po světě se toulal. Když v postním čase slyšel
kázati o milosrdenství Božím, cítil vnitřní hnutí, jež ho nutilo,
aby se vyzpovídal. Když vyslechl zpovědník jeho zpověď, roz
kázal mu, by klekl před oltářem bolestné Matky Boží a prosil,
aby mu nejsvětější Panna vyprosila dokonalou lítost a odpu
štění hříchův. Učinil tak a sotva že se počal modliti, dostavila
se bolest nad hříchy tak veliká, že padl mrtev k zemi. Příklad
ten odpovídá zcela vyroku papeže Lva Vel: »Jako lze jistě a
bezpečně očekávati budoucí blaženost u toho, kdo má oprav
dovou soustrast s utrpením Kristovým, tak lze i doufati ve
věčnou slávu v nebesích pro ty, kteří s pokornym srdcem roz
jímají často o bolestech Matky Kristovy.c Jak útěchyplný jest
výrok ten pro každého nemocného!

Čtvrtá milost. Ctitele bolestí Marie odevzdává .ležíš do
moci panenské Matky své, by jimi vládla a vyžádala jim mi
lostí, o něž prosí. Tím se stává, že nemocný, jenž uctívá bo
lestnou matku, bezpečně se může kojiti nadějí, že mu Maria
vyprosí oněch milostí, jichž má zvláště potřebí. Utíkej se tedy
ve svých bědách k bolestné Královně a ona vyprosí ti od Božského
Syna buď značné úlevy neb úplné pomoci. Buď ujištěn, že
uchová Maria šťastně duši tvou bez poskvrny v nebezpečích
všech. Protož řiď se slovy sv. Alfonsa z Lig.: »U paty kříže
nás porodila v bolestech, v osobě Jana miláčka za děti své
nás přijala; jest nám matkou milosrdenství. Kéž je útočištěm
naším v nebezpečí duše, jemuž my, lidé hříšní, vydáni jsme.c

I budiž Matka bolestná i nám útočištěm ve všeliky'ch
nebezpečích života, v pokušeních a zkouškách, obzvláště v zá
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rmutku duše, vždyťjest těšitelkou zarmouceny'ch. Dětinná důvěra
a odevzdanost do vůle Boží zjednaji nám jistě pomoci Marie
'v míře svrchované.

O způsobu, kterak by nemocný bolestnou Mat/cu
nejlépe poctil.

1. Nemocný vzývej často v potřebách tělesných i dušev—
ních jméno Matky bolestné a odevzdej se její zvláštní ochraně.
Vzbuzuje nás k tomu sv. Bernard, an piše: »V nebezpečí,
v úzkosti, ve chvílích zoufalých vzývej Marii: apokračuje: »Ne
pomíjej nikdy vyslovovati ústy svými mocné jméno Maria, a
nosiž je v srdci svém!c A sv. Bonaventura: »Jen vyslov pře
sladké jméno Marie a dostane se ti milosti.: »Odporoučejte se
po všechny dny ochraně Marie;c piše sv. Alfonsz Lig. »věztež,
že jí ze všech pobožnosti nejpříjemnější, když v ni spatřujete
útočiště své a 0 milost ji prosíte.: Svatý Antonín Paduanský
vyslovoval bezpočtukrát ve dne i v noci sv. jméno Maria, při
čemž pociťoval takovou slast jako sv. Bernard, když vyslovoval
nejsv. jméno Ježíš. Říkával často: »Jméno Marie dodává srdci
radosti, ústům skytá med a libozvuk sluchu těch, kteří ji cti.
Proto také nevyslovoval Albert Veliký sladké jméno Marie leč
s nejhlubší úctou. Ve mnohých záležitostech a potřebách,
ne|)engčích a zkouškách nalézal v zbožném vzývání Marie
Panny útěchyapomoci. [ napomíná každého z nás: cObkličí-li
mlha duši tvou a nebudeš—Ii moci nalézti cestu, pozvedni oči
k oné, kteráž tě může osvititi; vzývej Matku Boží a svaté
jméno Marialc

2. Modli se často ke cti bolestné Matky pozdravení an
dělské! Sv. biskup Ludvík povzbuzoval sebe &soudruhy s ním
trpící slovy: »Věřte, že protivenství je těm, kteří Bohu sloužiti
chti spasitelnější než blahobyt; tent uspává, svádí a zasle—
puje a tak niči všecku lásku k Bohu.c V nemoci modlíval se
pozdraveni andělské. Když se ho tázali, proč tak činí, odpo—
věděl: »Poněvadž skládám po Bohu všecku důvěru v Marii;
tať mi pomůže při smrti.:

Opakuj i ty, milý nemocný, často tu krásnou modlitbu,
zvláště poslední slova. Bůh nenechává bez odměny ničeho, co
se děje ke cti panenské jeho Matky Marie a taktéž Maria od
pláci štědře, co jí ctitelé její prokazují z lásky. »Kolikrát po—
zdravujeme Marii pozdravenim andělskýmc, pravi sv. otec
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církevní Bernard, »tolikrát nám vrací pozdrav mateřskými
milostmi.:

Nemocny by tedy neměl opomíjeti Marii často pozdraviti,
jmenovitě ráno, v poledne a u večer, kdy ho zvon vybízí
k zbožné modlitbě. Tím by pozapomenul na těžký svůj kříž
a obrátil mysl svou k Matce Boží, jež jest uzdravením nemoc—
n'ych a potěšením zarmoucenych. Při tom si počínej takto:
Ráno připomínej si dobrodiní vtělení Syna Božího; mysli si,
jakoby ti zvou volal do okna: »Bud' klidna, duše zkroušená!
Bůh se smiloval nad hříšníky a seslal jim Vykupitele; Maria,
Panna porodila Spasitele a stala se jím naši matkou. Svou
smrti na kříži usmířil Ježíš pokolení lidské s Bohem.: Může
byti pro nemocného něco utěšonějšího nad zvuk zvonu, jenž
donáší ke sluchu našemu zbožné to poselství? Kdo by se tu
neradoval a neopakoval zbožně: »Sláva Bohu Otci, Synu i Duchu
sv.! Buď zdráva, o matko plná milostí . .. Požehnán buď Ježíš
Kristus, plod života tvého, jenž nás spasil umučenim svym
a smrtí svou.: V poledne vzpomínej si při zvonění, kolik ti
síckrát ti Otec nebesky dal chléb a rodinu tvou nasylil. llěkuj
mu za to, důvěřuj v něho; postarat se i budoucně o tebe
a o domácí tvé. A kdybys i se světa měl býti povolán, nedo
pustí ten, jenž sytí ptactvo nebeské, by hlady mřela opuštěná
sirota. U večer pak ti připomíná zvon, bys u večer života
svého měl lampu plnou a byl hotov, až přijde ženich. Vzpomeň
si, že večer obyčejně se zvoní a spolu modlitba koná za zemřelé.

Kterak potěšitelno to jest pro člověka těžce nemocného!
Po smrti budou se zaň konati modlitby. Či myslíš, že oslyší
Bůh modlitby církve své za pokoj duše tvé? Aneb se domníváš,
že na tebe nevzpomene Matka Boží, až se objeví tvá duše před
tváří llospodinovou, že tě nepřijme v svou ochranu Maria,
kterou jsi často pozdravoval andělsky'm pozdravením? Modlívej
se často církví předepsanou modlitbu: Zdrávas, Maria...!
Matka Páně se ti za to odmění již zde aještě hojněji na onom
světě.

3. Modli se ke cti bolestné Matky často růženec. Že pak
prokážeš Marii milou službu lásky, modle se růženec, zbytečno
by bylo připomínati, ježto růženec složen z nejkrásnějších
modliteb, které se člověk modliti může, a ježto se v něm
rozjímá o nejvznešenějšlch tajemstvích svaté víry naší. Často
se modlívej růženec bolestny, protože se tím povzbudíš
k trpělivosti a odevzdanosti k utrpení. Sv. Stanislav nosil po



653

svém boku stále růženec. V dlouhé své nemoci prokázal se
rovněž pravým mnrianským ctitelem, an míval růženec stále
otočený kolem ruky. Když pak se ho tázal duchovní, k čemu
růženec má, ježto mu není možno, by se v těžkých bolestech
svých mohl modliti, odpověděl světec: »llravda, růženec, jejž
v ruce mám, nemohu se modliti; za to však mi připomíná
Marii, mou dobrou matku a to znamená zajisté velmi mnoho..
Brzy potom zemřel Stanislav v Pánu.

Kéž by každý nemocný toho bedliv byl, aby choval rů—
ženec při sobě na smrtelném loži jako pravý klenot, neboť
i kdyby se jej modlili nemohl, bude jím přece častěji upama—
tován na Marii, kterou by měl vzývati denně, by zaň prosila.
Pak naň zajisté i Matka milosrdenství nezapomene a neodepře
mu své pomoci a útěchy. .

4. Modli se ke cti bolestné Matky nějakou pobožnost
a možno-li, nos ji' ke cti svatý škapulíř. Papežové Klement XII.
a Benedikt XIV. udělili jednou v roce plnomocné odpustky
všem věřícím, vyzpovídají-li se & přijmou tělo Páně a hodinu
stráví na modlitbách a v rozjímáních ke cti Marie, bolestné
Matky, uvažujíce o jejích bolestech, anebo modlíce se růženec
neb jiné přiměřené modlitby. O škapulíři vč.—z,že se Panna Maria
jednou zievila sv. opatu Šimonu Stockovi v průvodu andělů
nesouc v rukou škapulíř'Karmelitů; odevzdala mu jej a pra
vila: »Přijmi, milý synu, tento škapulíř jakožto odznak mého
bratrstva & jako záruku výsady, které jsem dosáhla pro tebe
a pro bratry tveho řádu. Budiž ti znamením milosti, zbraní
v nebezpečí, kotvou pokoje a základem smlouvy věčné! Kdo
přiodčn jím zemře, nepocítí ohně pekla na věky.c A co toho
příčinou, že nozahyne člověk takový? Maria vyžádá u Boha
milosti všem těm, kteří nosí škapulíř & zvláště získává jím
milosti pokání, takže hříšník pokušení přemztha & smířen
s Bohem v stavu milosti se loučí s životem. Nesčetní příběhové
podávají () tom svědectví, že tisícové nalézali ve svatém ška—
pulíři spasitelnou zbraň v nebezpečích tělesných i duševních.
O těchto zaslíbeních, daných světci Šimonovi Marií l'annou
možno říci totéž, co pověděl .Ian Zlatoústy'o zaslíbeních Božích,
která se nám často zdají býti nepochopitelná a takměř ne

možná: »l-'řičiň se člověče, abys předepsané podmínky řádně
a jak jen můžeš, splnil, Maria pak dostojí jistě slovu a Splní
zaslíbení své před Bohem i před lidmi.< Údové bratrstva musí
ovšem vésti v pravdě křesťanský" život, nesmějí se vydávati
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svévolně v nebezpečí smrtelného hříchu a mysleti, že je vy
svobodí škapulíř od věčné záhuby, kdyby žili bohaprázdně.

.lak hojných milostí docházejí údové bratrstva sv. ška—
pulíře! Jak mnozí již byli vysvobození z velikých nebezpečí,
jimiž liyli zmítáni! Škapulíř nás chrání, jak se církev při že
hnání jeho modlí, od úkladů viditelných i neviditelných našich
nepřátel; ochraňuje tělo i duši těch, kteří jej nosí. Postačiž
k doložení toho jediný příklad z přítomného věku. Když roku
1842 na dráze z Paříže do Versailles parní stroj praskl, při
tom na 300 osob dílem těžce raněno bylo, dilem o život přišlo,
bylo mezi cestujícími více mladých mužů, kteří byli členy bra—
trstva sv. škapulíře. Ač žili ve světě, zůstávali přece povždy
věrnými ctiteli Marie & nevzdali se škapulíře. A kterak odmě—
nila Maria vytrvalost jejich? V počtu těch málo osob, jež byly
zachráněny a bez pohromy i všelikého úrazu vyvázly, byli též
oni mladí mužové. [ přičítali své zachránění jedině poctě,
kterou vzdávali Marii Panně stále nosice sv. škapulíř.

Cti tedy i ty vytrvale bolestnou Matku; důvěřuj v její
mocnou přímluvu a Maria tě ochrání na světě a vyprosí ti
nebe. Těš se, jsi-li vroucím ctitelem Marie; neboť to právě
jest zvláštní známkou vyvolení. Proto, jsi-li vroucím ctitelem
Matky Boží, bud' jist, že tě nikdy, nikdy neopustí. Přispěje ti
v hodině smrti a uvede tě do radostí věčných.

Příklad.

Dorota J\nkajská, vznešená panna v Spoletě, přilnula již
od dětství svého zvláštní láskou k trpícímu Ježíši a nejbolest
nější Matce. '/. lásky k Ježíši cvičila se v mrtvení tělesných
žádostí, zdržovala se milých jí pokrmů, spávala nu holé slámě
a nosívala žíněné, kajícné roucho. !( větši poctě Spasitele umí
nila si nositi škapulíř a vykonávati věrně pobožnosti bolestného
bratrstva. Nejhorlivější snahou jcjí bylo rozjímati o Kristu na
kříži, o utrpení jeho i utrpení P. Marie. V tomto neustálém
cvičení dostoupila tak v sebezapirání křesťanském, že netoliko
kříž a utrpení ráda snášela, ano se jich i doprošovala jako
zvláštní milosti. .leji prosba došla vyslyšení; byla stižena
ohyzdnou hlízou, která jí soužila 10 let — až do blažené
smrti její a velmi mnoho bolestí ji' působila. Snášela vše s ra
dostnou trpělivostí a oddaností patříc neustále na Vykupilele
a na bolestnou jeho matku. Konečně se blížila hodina smrti.
Bůh uložil jeji ctnosti těžkou zkoušku; na smrtelném loži
dorážela na ni prudká pokušení. Zbožná panna však se utekla
ke kříži Spasitelově a v ochranu bolestné Matky. Aby pře
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mohla pokušení, požádala o nápoj, ze žluče a octa smíšený,
by se upamatovala na utrpení Páně na kříži, a sebezapřením,
s jakým Evypila nápoj ten, přemohla všeliké útoky nepřítele
zlého. Tím si získala milosti, že zvěděla dobu smrti své, kterou
předpověděla: »Jako prolil Božský Vykupitel můj na kříži
umíraje všecku krev, rovněž odevzdám po mnohé ztrátě krve
i já jemu duši svou.: A stalo se. l.)ostavilo se prudké chrlení
krve, po chvíli zvolala s planoucí tváří: »Buďte s Bohem, mi—
lované sestry, nyní ubírám se k Ženichu svému, jejž jsem tolik
milovala; tam budu požívati radostí nebeských na věky.c
Skonala u věku 23 roků, léta 1608. Blažená smrt taková, když
myšlenky umírajícího směřují k trpícímu Ježíši a Matce bo
lestné! Kéž se milosti té dostane, křestane, i tobě!

' '\
Rozmluva dvanáctá.

0 radostech nebeských.
Kristus Pán mluvi.

Veříš zajisté, milý křestane, že jsem tě jako otec tvůj
miloval od věčnosti? Věříš-li tomu, pak doufej, že jsem ti
připravil krásný dar. Celá říše nebeská se všemi radostmi —
tot dědictví tvé, tot dar můj pro tebe. Rozum tvůj jest přiliš
sláb, než aby dovedl oceniti vzácnosti daru toho. [ chci ti nyní
ukázati aspoň zastíněné radosti ty nekonečné, jež tě tam če—
kají, jichž oko nevidělo, o nichž ucho neslyšelo, jichž__ne—
může pochOpiti žádný rozum lidský.

Že vstaneš ve svém těle k poslednímu soudu, tomu
věříš, vždyť jsi katolickým křesťanem; proto bude odměněno
na věky i tělo tvé, zemřeš-li v milosti mé. A v tomto těle
tvém tě oslavím, »Rozsívá se (tělo) v porušení, vstane v ne—
porušitelnosti; rozsívá se v nesličnosti, vstane v slávě;'roz
sívá se v nemoci, vstane v moci; rozsívá se tělo hovadné,
vstane tělo duchovní.: (I. Kor. 15, 42—44). Zdali bys neměl
trpěti rád na těle svém, když totéž tělo jednou oslavím ?

Považ, ó synu, jakou ti bude radostí až spatříš mne
v nebeském lesku, mou milovanou Matku Marii, tolik sv.
andělův a vyvolených ve vší slávě. Jakou rozkoší ti bude,
až uslyšíš nejlíbeznější hudbu sv. andělů, kteří vzdávají mi
chválu bez přestání! Jaká slast zaujme smysly tvé, až pocítíš
libeznou vůni, jakou v nebi oslavená těla budou vydávati.
Jakých hodů budeš účastným, až ti předložen bude pokrm
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andělův. Jakou sladkost pocítíš, až budeš moci objatí tělo
mé, políbiti panenskou ruku Marie, až se budeš moci těšiti
s mými anděly a vyvolenými! A těchto, jakož i jiných nespo—
četných radostí budeš požívati bez konce. Necítíš-li touhy do
síci radostí těchto .co nejdříve?

Nemocný odpovídá.

O veliký Bože! (» nejmilejší Ježíši! Nežádám si, než
umříti a s tebou brzo spojen býti. Kdo dá křídla slabému
tělu, ubohé duši mé, bych se mohl k tobě vznésti ? O neko—
nečná radosti! ó nebeská rozkoší! 'l'ělo mé, jež stvořeno z ni—
čeho, jež není než nádoba bídy, to bude hodným uznáno, by
vešlo do věčného svatostánku? Křehké mé tělo má býti
účastno radostí věčných bez všelikého utrpení? 'l'o tělo, jež ze
země povstalo, jež v prach a p0pel se promění, to má vzato
býti do nebe? Oči moje mdlé, nemocí vpadlé patřiti mají kdys
na neskonalou slávu? To rámě sesláblé by mělo objatí kdy
tebe, Ježíši můj, a nohy, jež upoutány jsou teď na lůžko,
budou kdysi kráčeti říši nebeskou?

Raduj se, křehké tělo mé, útrapy tvé se jednou skončí;
blízká jest doba, kdy nebudeš již trpěti; proto trp nyní, pokud
bude chtíti předobrý Bůh. Jen trpte, údy mé! Ještě okamžik
a budete oslaveny na věky; nelekej se, bojácné tělo, hrozící
smrti; nebot pak již nebudeš podrobeno smrti, ale budeš žíti
na věky; opusť s radostí vše, co ti milým na světě; vše bude
ti nahrazeno tisíckrát; opust peníze, Opusť jmění — to vše
pomíjí; čekajíf tě radosti jiné, které potrvají na věky. ()pusť
známé své i přátele, neboť se na onom světě sejdeš s přáteli
nejlepšími, s Ježíšem a Marií, s tolika tisíci svatých andělův
a vyvolenců Božích! ()pusť světské radosti & rozkoše, tam
se budeš moci kochati v radostech nevýslovných, věčných.

Ano, Ježíši, tělo i duše má nežádají si leč tebe; () přijď,
přijď brzy, milý Ježíši! přijď a uvolní pouta života mého;
duše má i tělo si žádají na tebe patřiti; nemeškej. miláčku
srdce mého, duše má přetéká touhou po spojení stebou. Ne—
prahne jelen tolik po čerstvém prameni, jako touží duše má
po tobě; duše má touží po živé vodě tvé nebeské slávy, tělo
lká po oslavení svém. Dlouho-li mne ještě pozdržíš? Kdy mi
bude dopřáno patřiti na tebe tváří v tvář? Kdy tě budu moci
objatí a k srdci přivinouli? Kdy budu moci zulíbati svaté
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rány tvé? O pospěš, jediná rozkoši, jediná radosti má! Vy—
svobod' mne z údolí slzavého! Tys jediný poklad srdce mého,
jediná radost duše mé. Tobě, ó .ležíši, jsem živ, tobě uniiráni,
tvůj jsem v životě i smrti. Amen.

Povzbuzeni k častému uvažování o radostech nebeských.

Jeden Opat potkal-li některého svého mnicha zkormouce—
ného & sklíčeného, zastavil ho a řekl: »Milý bratře, proč se
rmoutíš? Ponech zármutek a vzdechy těm, kteří se pachtí po
věcech pozemských :l jimž naděje na nebe nedodává žádné
útěchy. Nám jest blaženost slíbena Ježíšem Kristem, naděje
naše nás neklame; cíl, k němuž směřujeme, k němuž se denně
blížíme, jest nebe; nač tedy se rmoutiti?.

Kéž by všichni nemocní tuto potěšitelnou pravdu často
uvážili! Pak by zajisté nebyli tak malomyslní, na duchu skleslí
a netrpěliví. Vzpomínka na nebe by je povznášela, sílila a
činila je neohroženými. Vzpomínka na věčnou blaženost může
člověka zachránili v bouřích života; onať jest světlem, které
zahání tmu mysli, sladkým činí břímě bolestné a lehkým jho
Páně, i osušuje slzy. Pravdu těchto slov shledáváme dotvrzenou
na prvních kí'est'anech. Byli plni horlivosti a touhy po životě
věčném; myšlenka na nebe nesešla s jejich mysli. Tato my
šlenka & naděje v království věčné působila, že s radostí vy
trpěli mučednictví & podstoupili smrt; »Pro Krista umí—hi,.
odpověděla sv. Cecilie katanům, když na ní měli vykonati ortel
smrti a při tom jí soustrast projevovali, »pro Krista umřiti
jest vyměniti hlínu za zlato, chatrč za palác, prach za korunu.:
A sv. Agapit, když mu kladli na hlavu řeřavé uhlí, zvolal:
»Co z toho, spálíte-li nyní hlavu mou, v nebesích bude koru—
novánax

lty, milý křestane, budeš rád pro Krista trpěti, vzpo—
meneš-li častěji na svou budoucnost. Neinysli jen stále na
přítomný svůj stav a na své strasti, povznášej se k nebi a
přemýšlej o slávě, která ti slíbena, zemřeš-li v milosti Boží.
Hle, tak dobrotivým jest Bůh! [ duši tvé, jež zakoušela vnitř
ních útrap, itělu, jemuž často bylo vytrpěti krutých bolestí,
připravil Bůh velikou oslavu. () této oslavě duše i těla nyní
rozjímejme! Zajisté odejde od tebe všeliká bázeň před smrtí.
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V čem bude záložcti oslava duše?

Když se Sv. Augustin chystal sepsali spis o městě Božím,
uzavřel se do své jizby & napsal sv. .Ieronymovi list, v němž
ho žádal o některé k tomu pokyny. Pojednou, tak vypravuje sám,
ozářilo nikdy nevídané a nevylíčitelné světlo světnici, v níž dlel,
&nevyslovná vůně naplnila ji. Zaražen nad neobyčejným úkazem,
slyšel Augustin _iasny'hlas: »Co činíš, Augustine, myslíš snad,
že možno přelíti moře do nepatrné skořápky a zemi objati
rukou? Či se domníváš viděti, čeho žádné. oko nevidělo, sroz
uměti tomu, čeho ještě nikdy nikdo nepochOpil, co nekonečné
jest a nepochopitelné? Jakou měrou změřiti miníš, co ne—
změrné?< Byl to hlas sv. Jeronyma, jenž téhož dne v Betlémě
zemřel a tímto zjevením svědectví dal, že nebeská blaženost,
které již v té chvíli požíval, nad všeliké vylíčení vznešenějši
jest. Ono blahoslavenství, jehož dědičkou jest duše spravedliva
v nebi, nemá v lidské řeči vyrazův a všechno, čímž bys je
vyjádřiti chtěl, není než slaby'm jeho odstínem. Sv. Pavel praví:
»Čeho oko nevidalo, ani ucho nesl'ychalo, ani na srdce lidské
vstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří jej milují.: (I. Kor. 2, 9.)

Byla by tudiž marná snaha má, kdybych ti chtěl vylíčiti
radosti nebeské, nekonečnou slávu, jež má by'ti jednou údělem
duše tvé. Připomenu ti proto jenom některé pravdy, které
nám oznámila prozřetelnost Božská v zjevení a kterým jsi se
učil již ve škole Jsou tyto:

1. Duše bude žíti na věky, jestiť nesmrtelná. Že bude
po tomto životě následovati za hrobem život novy', věčně
trvající, tomu učí církev, věří celý svět, věří tomu všichni lidé
moudří a ctnostní. Důkazem toho jest nám stary' Zákon; tu
mluví ústy kazatele Bůh takto: »Přijde člověk do domu věč
nosti své, a navrátí se prach do země své, odkud byl, a duch
navrátí se k Bohu, který jej dal.- (12, 7.) Ježíš Kristus pak
přišel, jak sám pravi, za tím účelem, aby nikdo, jenž v něho
věří, nezahynul, ale aby měl život věčny'. (Jan 3, 15.) Roz
mařilé Saducey, kteří se posmívali nesmrtelnosti duše a vzkří
šení, přísně pokáral: »Zdali jste nečetli, co jest povědíno od
Boha, který dí vám: Ját jsem Bůh Abrahamův a Bůh Isakův
a Bůh Jakubův? Nenít Bůh Bohem mrtvy'ch, ale živých.
(Mat. 22, 23) Po těchto slovech Božské moudrosti oněměli
Saduceové.

Ano, Ježíš Kristus učil vy'slovně nesmrtelnosti duše, neboť
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jak by byl mohl říci kajícimu lotru na kříži: »leště dnes budeš
se mnou v ráji?: (Luk. 93, 4.3) Kterak by byl mohl říci:
»Odejilou (zavržení) (|O věčného trápení, spraveilliví do života
věčného.c (Mat. 25, MS.) Kterak by se mělo rozinnňti jeho po
dobenství o nnzném Lazaru, jenž umřel a nesen byl anděly
do lůna Abrahamova, a o bohatci, jenž umí-el a pohřben jest
v pekle a jejž dělí hluboká propast od živých'.J (Luk. Iti) l'roč
by nám byl dával radu, bychom si zjednavali přátel almužnou
ze statků pomíjejícich tohoto světa, abys nás, už se rozloučíme
s životem, přijal do sídel věčných? (Luk. 113,t).) Hpoléhuje
na tyto výpovědi. drž se, křesťane. milý, pevně toho, čemu učí
sv. církev: »Že máme nesmrtelnou duši, jež neumírá jako tělo,
ale zůstává na věky.

Rozjímej často o pravdě té a zbavíš se brzy strachu
před smrtí; nebo pak ti bude smrt tolik, jako žalářník vězni,
když se objeví ve dveřích žaláře a jemu oznamuje, že jest
jeho vězení u konce a on že se může vrátit. do svého domova.
Kterak se tu těší vězeň! Jak rychle zapomíná na přestálé
strasti! Naděje, že bude brzo žíti uprostřed svych, okřidluje
jeho kroky, by se tam dostal co nejdříve.

llled', křestane, tys tím vězněm! Pokud ve světě žiješ,
potud se trápíš u vězení. Avšak již stojí žalářník, smrt, po
boku tvém a zvěstuje ti přechod v lepší svět; není-li to pro
tebe potěšitelno? Myšlenka ta sílila i světce v utrpení. Když
odváděli pohané sv. Pionia k smrti, a on vesele a rad šel, ač
věděl, co ho očekává, tázali se ho, proč Spěchá, kdežto jíní ne—
jisty'm jen krokem k místu osudnému jdou, odpověděl jim:
»My'lítese, nejdu na smrt, ubírám se v nový život.: A o zbožné
maLCe se dočitáme, že napominala svého syna Syml'oriana,
v květu věku mladístvého, k stálému vyznávání viry a k mu
čednické smrti těmito slovy: »Drahy' synu můj, bud' pamětliv
života věčného, vzhlížej k nebi a k tomu, jenž nahoře trůní;
nebudeš života zbaven, ale život tvůj zaměněn bude v život
lepší.: Jak útěchyplno jest spravedlivým věděti, že nás po
tomto krátkém, bídném žití očekává život věčně blažený!
A v čem záleží tato věčná blaženost?

1. Duše spravedlivy'ch budou v nebi poživati věčně ne
vy'slovnych radostí. Sv. Bernard pravi: »Chceš zvěděti, co v nebi
jest? Není tam ničeho, co by se ti nelíbilo, a je tam všecko,
v čem si libuješ.: Z písma sv. víme, že spravedlivi as Boha
viděti budou tak, jak jest, a že s ním budou spojeni v nej
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užší lásce. Ze všech muk pekelných nejbolestnější jest věčná
ztráta vidění Boha tváří v tvář, tak jako je ze všech radostí
nebeských největší: věčné nazírání Boha. V tom spočívá nej—
vyšší blaženost, které může člověk dosíci a která jest prvním
účelem stvoření, vykoupení i ostatních dobrodiní. ».lá budu
největší tvou odměnou,: řekl Bůh jednou k Abrahamovi; to
jest: Jako já jsem neskonale blažen, tak oblažím jednou i tebe.
V předtuše onoho nevýslovného štěstí vidění Boha tváří v tvář,
toužil sv. Augustin: »Vím, () Pane, že tebe nikdo ze smrtelníků
nikdy neuvidí, dokud bude živ. Nuže, nech mne umříti, at'
patřím na tebe; nežádáš-li jiného než smrti mé, přijímám
podmínku tu rád. Jak nepatrná je ztráta pozemského života!
8 Bohem buďte, vy lesy a háje, hory i doly, zahrady a moře;
již vás sice neuvidím, avšak čím jste proti tomu, jenž vás
stvořil a na nějž budu moci patřit na věky!:

Duše bude v nebi požívati všech možných radostí. Před—
staviti si tyto radosti nedovede člověk smrtelný. »Dosáhnouti
jich sice můžeme, ale nikoli jich pochOpiti,c dí sv. Augustin.
Radost ta nebude pak ničím rušena, nebot »setře Bůh všelikou
slzu s očí jejich: a smrti více nebude, ani kvílení, ani křiku,
ani bolesti nebude více.: (Zjev. 21, 4.1 Duše bude se rudovati
i z krásy místa.

Jak vznešený jest pohled na nezměrnou oblohu tonoucí
v moři hvězd! Oč však vznešenější bude pohled na divuplné
město, o němž sv. Jan v 21. kapitole svého zjevení podává
obraz tolik lákavý! () jaká to rozkoš žítistolíka miliony bratři
a sester spravedlivých, dokonalých, svatých, kteří nepodléhají
nedostatku, chybám a vášním. Bohabojní rodičové shledají se tu se
svými předčasně zemřelými dětmi, poslušný syn s milovaným
otcem, zdárná dceraspečlivou matkou, přátelé, příhuzní,i man—
želé se sejdouv záři slávy nebeské na věky k spojení. Co může
poskytnouti větší útěchy nemocnému, jemuž bývá loučení se
svými tak často obtížným?

A radost tato bude bez konce, potrvá na věky! Vše
liká časná blaženost bývá ztrpčena jistotou, že ji jednou a
to snad brzy ztratíme. V nebi však této obavy nebude. 'l'outo
blaženou nadějí nadšen volá sv. Augustin: »O zřídlo života!
Kdy mi bude dopřáno z nehostinné pouště této dospěti k pra
meni tvých sladkostí a uhasiti žízeň ze studnice tvého milo
srdenství? Kdy vejdu v radost Pána svého, kam nebude přijat
nešťastník, odkud nikdy neodejde člověk blažený? 0 v pravdě
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sladký, všech obětí hodný živote! ó blažený živote bez konce!
'l'am jest největší jistota, nerušený pokoj, klidná radost, radostná
slast, šťastná věčnost, věčná blaženost.:

Milý křesťané! Kterak bys byl potěšen ve svém utrpení
a v hodině smrti, kdybys pozvédal často očí k nebi a často si
připomínal věčných radostí! Nic tak netěší v utrpení, nic ne—
obveseluje rychleji srdce zkormoucené, jako pomyšlení na věčnou
blaženost.

Zbožný sluha Boží, jenž se jako missionář zřekl všeho
pohodlí života a i zdraví své Bohu v oběť dal, leže, na smrtelném
loži mile se usmíval, nedbaje utrpení, jež mu působila bolestná
jeho nemoc. A když se ho tázali po příčině veselé mysli, od—
větil: »Četl jsem kdysi, že se Sokrates před smrtí těšil tím,že
doufal, že uvidí Homera, llesioda a jiné výtečné muže; oč více
mohu se těšiti já, ježto jsem sijist, že spatřím svého Spasitele,
Ježíše Krista, všechny arciotce, proroky a apoštoly a všecky
zbožné a svaté muže, kteří kdy žili! () Bože, jak útěchyplná
to myšlenka: uvidím Kristaivšechny svaté jeho a budu s nimi
obcovati na věky !: Jak krásný to příklad, hodný následování !

V čem bude záležeti oslava těla?

]. Bůh vzkřísí tělo a Spojí je pro vždy s duší, od níž je
odloučila smrt. Když Tomáš Morus, kancléř anglicky, nevinně
k smrti odsouzený, jenž jako světec zemřel, několik dní musil
čekati na p0pravu, pravil: »Co jest smrt? (30na tom, svlékne-li
člověk šat? A není-Ii tělo než šatem, jímž se oděl duch, a tento
šat teď svlékám, abych jej zase nádhernější oblékl.: První
křesťané považovali smrt za sen a jmenovali hroby své lďžni
cemi. A pravdě jest tělo v hrobě odloženým šatem, jímž se
duše ozdobí v den vzkříšení; tot jest nep0píratelná pravda
svaté naší víry, a možno ji doložiti mnohonásobnými výroky
asvědectvímiz písma svatého. Sám Ježíš učí: »Přichází hodina,
v kteroužto všichni, kteří v hrobích jsou, uslyší hlas Syna Bo—
žiho; i půjdou, kteří dobře činili, na vzkříšení života, kteří pak
zlé činili, na vzkříšení soudu !. (Jan 5, 28—29) Tomutéž učí
proroci a sv. apoštolové. Sv. Pavel praví: »Nevstal-li Kristus
z mrtvých, marno jest kázání naše a marná i víra vaše: .(l.
Kor. 15, 12.) Slova ta jsou nejlépe dokázánaz mrtvých vstáním
Spasitelovým. Kristus jest hlavou vykoupeného člověčenstva,
jako byl Adam hlavou hříšného lidstva. A jako přešla skrze
Adama smrt na všecky lidi, tak přechází i život skrze Krista



(362

na všecky lidi. S Adamem počíná smrt ve světě svoji moc,
Kristus zvítězil nad smrtí svou vlastní smrtí a svým z mrtvých
vstáním, proto praví: ».Iájsem vzkříšení iživot.c Vstal-li Kristus,
hlava, vstanou i údy. Tomu též učí sv. apoštol Pavel: ».lestliže
mrtvízmrtvých nevstávaji, ani Kristus nevstal..: (l. Kor.25, 16.)

Jako tedy jisto jest, že Kristus vstal z hrobu, tak jistě
vstanoui naše těla. Kdyby se tak nestalo, byla by dle sv. Pavla
víra naše lichá a marná. Však i přirozenost i rozum souhlasí
s vírou ve vzkříšení. V přírodě vídáme ustavičně výjevy, jež
nám připomínají z mrtvých vstání. »Světlo se denně ztrácí
očima, dí sv. 'iehoř, »jakoby umíralo a zase se vrací, jakoby
vzkříšeno vstávalo; stromy ztrácejí zeleň a zase se zazelenají,
jakoby oživovaly; símě umírá a hnije a opět vzklíčí k životu.<
A co se tak často Opakuje na všelikém stvoření Božím, to se
objeví zajisté tím spíše i na koruně tvorstva, člověku. A rozum ?
Přimlouvá nám: Bůhjest nejvýš spravedlivý; ont odplatí, člověče,
dopodrobna skutky tvé. Největší však část skutků vykonána
bývá tělem a duší společně; proto obdrží společnou odměnu.
Aby však to možno bylo, musí bud' tělo a duše na vždy ve '
Spojení zůstati, nebo, odloučila—lije smrt, musí býti opět spo
jeny t.j. těla musí vstáti z mrtvých.

Jest však z mrtvých vstání možno? Jest možno proto,
že jest Bůh všemohoucímavševědoucím. Nevstane člověk mocí
svou, ale mocí Boží, jenž ví, kde která kůstka, prášek z těla
našeho; jehož všemohoucnosti není nemožno, by vzbudil v oka
mžiku tělo zetlelé. Ten, jenž stvořil člověka z ničeho, bude zajisté
s to, by obnovil tělo rozpadši se v prach a je oživil.

. Jakou útěchu působí tato pravda naší sv. víry člověku
spravědlivému, jenž těžce nemocen upoután k lůžku smrtel
nému! On nezná smrti od té doby, co Kristusz mrtvých vstal.
Pro něho ztratil hrob svoji hrůzu. Jako se nikdo nermoutí proto,
když slunce zajde, poněvadž ví, že s jitrem druhého dne se
zase navrátí; jako netruchlí zahradník, když ztrácejí stromy
listí, ježto ví, že příštím jarem znova vyženou: rovněž tak se
těší nemocný, trpí—lijeho tělo, neleká se toho, že chřadne ne
mocí a že snad brzy v zemi bude uložen, aby tu zpráchnivěl,
an ví, věří a naději má, že zavítá čas, kdy bude tělo to obno
veno, a že vstane mnohem krásnější, než nyní jest.

Není věru, co by mohlo duši zbožnou v utrpení jejím
neb umírajícího v smrtelné úzkosti více potěšiti, než vědomí,
že jednou zase vstane. Toto vědomí dodávalo zbožnému Jobovi
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v těžkém jeho utrpení klidu, zmužilosti a potěchy. l'roto volá:
»Vím, že v poslední den ze země vstanu: a zase oblečen budu
v kůži svou a v těle svěni uzřím llohn svěho; složena jest la
naděje v lůnu máma .lnké muky bylo přestáti bratřím machzt
hějským! Byly jim vyřezány jazyky, ruce i nohy usečeny, kůže
s těla scdřenaaoni vhození do žhavých kotlů; než, jako skz'ily
nepohnuti stáli oni hrdinové víry. A odkud jejich Sílu, vytr
valost, neohroženost? Z naděje budoucího vzkříšení. 'l'o doznali
sami před tyranem Antiochem: »Nešlechetníče, v přítomném
životě nás zabíjíš; avšak král světa nás pro zákony jeho umrlé
k životu věčnému vzkřísi.: (Mach. 7, 93

() sladce se umírá těm, když věří ve vzkříšení mrtvých!
'I'oho dokladem jest sv. Josef Oviolo, španělský kněz, jenž pracoval
neúnavně po všechen život svůj na spáse vlastní a pro blaho
bližních svých. Když tušil, že se blíží poslední chvíle jeho života,
vešel do domu prostého jakéhosi řemeslníka, s nímž se dobře
znal, a řekl mu: »Příteli! půjč mi lože, bych si ulehl; za chvíli
tu zemru.: Uložil se na poskytnuté lůžko a slábl vůčihledě.
Když pak se sešli sousedé a nad ním plakali, řekl jim: »Bud'te,
přátelé milí, dobré mysli! Neboť mne vzkřísí Bůh k novému
životu a vezme mne do své říše; tam budu na věky velebiti
jméno jeho, na věky budu mu zpívati nábožné písně chvály!
Pak si vyžádal čtyři chlapce s harfou; když chlapci zapěli,
umíraje zpíval s nimi píseň slabým hlasem, maje oko upřeno na
kříž a s vroucími vzdechy k Spasiteli. A mezi chvalozpěvem
odevzdal sv. Josef duši svou v ruce Vykupitele dne 22.
března 1703.

2. 'l'ěla spravedlivých vstanou oslavena. Ano, milý kře
stane, těla spravedlivých, ačkoli jsou táž, jimiž byly duše jejich
přioděny zde v slzavém údolí, táž těla budou podivuhodné
změněna a vstanou z hrobu oslavena. Ujišťujeť nás sv. víra, že
smrtelné, porušitelné to tělo ozdobeno bude nesmrtelností.
Pravít sv. apoštol: »Tělo rozsívá se v porušení, vstane v ne
porušitelnosti.: (I. Kor. 15, 42) Z toho plyne, že nebude míti
tělo naše po z mrtvých vstání porušitelnosti ani nedokonalosti.
Mimo to budou těla spravedlivých až vstanou k životu, ozdo
bena zvláštními čestnými známkami a přednostmi, jimiž tak
budou zušlechtěna, že budou mnohem krásnější, než byla před
tím. Obrazem tohoto podivuhodného oslaveni těla na věčnosti
jest housenka. Kdo by tušil v podobě housenky příštího motýla?
Kdo by poznal v obou téhož tvora, kdyby nás o tom nepřef
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svědčovala zkušenost? Zvolna se děla proměnaazdála se býti
skoro tolik, jako zkáza tvora toho. Housenka nejeví známky
života a neoživne dříve, než se objeví úplný motýl. Podoba je
nyní zcela jinaká; nedávno visela na hrubém listí, nyni ssajo
sladkou rosu z vonných květův. A jako svlékla housenka šat
svůj někdejší, aby krásnějším se přioděla, tak budeš oděn
krásnějším rouchem někdy i ty.

Jaká to útěcha pro tebe, milý křesťane! S ustrnutíin po
zoruješ, kterak nemoc ničí síly těla tvého, že se podobáš víc
kostlivci, než živé bytosti. Krása těla zmizela, na niž jsi býval
hrdým za dnů mladosti. Ochromen ležíš tu na lůžku bolestném
sláb a bezvládně, bez cizí pomoci se ani pohnouti nemůžeš.
Oči znenáhla vyhasínají; prudké bolesti lomcují tělem. Vy
záblí a vysílení jsou údové tvoji; vypovídají ti službu a ze
chvění jejich pozoruješ, že ti zbývá málo dnů života, že ti ne
zbývá ke hrobu než několik málo krokův. () ten hrůzyplný
hrob! Strach & hrůza pojímá mne, vzpomenu-li si na zetlení
svého těla.

Avšak nezoufej, milý křestane! (lvšem, jest nyní vysíleno
a zuboženo tělo tvé; stane se ovšem i ono potravou červů;
než tělo to opět vstane a bude mu vráceno zase vše, co ná—
leží jeho podobě a okrase.' Proto píše sv. Augustin: »Potom
už nebude na tělech nedostatku . . . ; co nemocí neb stářím
tělu bylo odňato, nahradí Kristus Božskou mocí svou.: Pravdi
vost tohoto výroku potvrdil častěji sám Bůh podivuhodnýin
způsobem, oslaviv těla některých svatých a svělic hned po sínrti.

Svědectví obzvlášt: podivu hodně o tom nám dává život
slavné trpitelky sv. |.idviny. Jsouc žalostným obrazem odstra
šující nemoci, trápena neustálými mukami, která snášela s ne
obyčejnou trpělivosti, nedopřávajíc si nejmenšího pohodlí, pojila
s tělesnou strasti takovou vznešenost a hrdinnost mysli, že se
v její nízké světničce u jeji bídného lůžka vystřídalo lidí bez
počtu. Po 381eté nemoci zemřela osamělá, od všeho svěla
opuštěná. Než, jaký úžas se zmocnil každého, kdo se přiblížil
k loži zemřelé! Její prvé usoužený, ubledlý obličej zářil ne
beskou slávou; zvláštní tajemné světlo zračilo se v obličeji;
její tělo, prvé plno ran a vředy rozedráno, bylo nyni neporu
šené, omladlé, kvetoucí; všecky rány a bolesti zmizely až na
jedinou jizvu, kterou jí zasadili suroví vojáci; pravé rámě,
jež bylo až d0p0sud chromé, leželo nyní s pravým na prsou,
aniž by kdo věděl, jak se to stalo. Celé její vzezření připomí—
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nalo anděla. Lidé přicházeli, aby viděli veliký zázrak, jímž
chtěl Bůh světu ukázati, že dá po smrti slávu svou těm, kteří
mu za živa věrně byli sloužili.

Když František z Assisi Bohu svou duši odevzdal, pře
měnilo se celé jeho tělo; vrásky staroby zmizely; za to se na
něm skvěla krása mladosti; oči jeho byly jako živé, že nikdo
ani nechtěl uvěřiti, že by byl mrtev; lidé se sbíhali, aby jej
viděli; byl dokonalým obrazem oslaveněho těla. Blosius, jenž
o tom vyplavuje, dí,' že nikdo nic podivuhodnějšího neviděl;
tělo jeho zůstávalo v spanilosti tě a neutrpělo obvyklého
zetlení.

Co z toho vyplývá pro nemocného?
Čekají-li spravedlivého po smrti tak veliké & vzácně ra

dosti, neměl by nemocný opomíjeti včas se smířiti s Bohem.
A když hodně přijal sv. svátosti, nechť v sobě potlačuje všeliký
strach před smrtí a

1. žádá sobě toužebně blaženosti nebeské. Sv. Makrin

obrátil se blízek smrti k Božskému Spasiteli a pravil: »Kdy
tě Spatí'ím, nejmilejší Spasiteli můj? Kdy uzí'ím vyplnění při—
slíbení tvých? Kdy mne odějcš svatebním rouchem utkaným
z paprsků světelných, které vycházejí z trůnu tvého? Kdy mi
bude d0přáno, bych prozpěvoval s blahoslavenými duchy
v nebi chvalozpěvy ke cti Iloha nejsvětějšiho? Ú dlouho, dlouho
nepřichází šťastný ten den!:

Vzdychej i ty, křestane nemocný, denně po nebi! Vždyť
není na této zemi bezpečnosti, není klidu. Dychti tedy po ne
beském Jerusalemě, jako lodník po přístavu, jako zajatec po
svobodě, vyhnanec po své otčině! Říkávej s apoštolem: »žá—
dám rozdělenu býti a býti s Kristemc (Fil. 1., 2., 3.). »Jak
milí jsou stanové tvoji, Hospodine mocností. 'l'ouží a omdlěvá
duše má po síních Hospodinových.: (Ž. 83., 2., čl.).

2. Nemocný trp pro nebe rád a mnoho. Sv. František
Seral'. onemocněl jednou neobyčejnými bolestmi hlavy, takže
se mu zdálo, že není možno, by je snesl: 'l'u slyšel s nebe
hlas: »Františku! Kdyby byla země jedinou zlatou kouli, moře
drahým balsámem, hory a stráně drahokamy, a kdybys věděl,
že jich trpělivostí svou získáš, netrpěl bys rád ?e: Světec od—
větil: »lJane, takového pokladu nejsem hoden.: »Věz, Fran
tišku,c pokračoval hlas, »že tím pokladem život věčný, jejž
jsem ti připravil, a tyto bolesti jsou jeho zárukou.: Od té
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chvíle snášel světec onen všechna protivenství s největší
trpělivostí.

Cesta křížová jest královskou cestou do ráje. Po této
cestě jest se ubírati i nevinným nemluvňatům u prsu matčina;
neboť i ona musí napřed okusiti trpkosti nemoci a smrti, než
bývají připočtěna k zástupům nebeštanův. Po této cestě brali
se všichni dokonalí sluhové Boží. A v čem záleží ona cesta?

V trpělivém, Bohu odevzdaném snášení všech strasti & sonžení
& starostí a protivenství, & klopot a nepřátelství a pokušení;
v dobrovolném odříkání se marných, pomíjcjících radostí a
statků pozemských, v ustavičném přemáhání nezřízených ná
klonností, v neustálém odpírání tělu a jeho žádostem. Aby se
však na obtížné té cestě člověk neunavil, musí pohlížeti stále
k cíli této pouti, k nebesům.

Vzpomínej si tudíž na zaslíbenou slavnou korunu a po
neseš svou nemoc s radostí.

3. Pojisti si nebe skutký milosrdenství! Sv. Bernard a sv.
Bonaventura praví, že může člověk mnohonásobným způsobem
dospěti do nebe. Jedni je uchvacují násilím, jiní je kupují,
opět jíní potají je jímají a zase jiní bývají donuceni do nebe.
Násilím je uchvacují, kdo všecko opouštějí & Krista následují ;
kupují je, kteří rozdávají časné statký chudobným a tím si
poklady střádají pro nebe; ti, kdož činí dobré skutký za noci
a ve skrytě, je tajně jímají, donuceně pak se do nebe dostanou,
kteří chudobou a soužením zkušení a očištěni jsou. Vidíš, že
především skutky milosrdenství onou cenou jsou, kterou si
nebe pojistiti můžeme; ty!?jsou klíči bráný nebeské; almužna
jest oním věrným přítelem, jenž tě doprovodí věrně až ksoud
nému stolci Božímu, jenž tě tam obhájí a neustane, dokud ti
nevyprosí milosti a smilování. »Blahoslavený, který nad nuzným
a chudým rozpomíná se: v den zlý výsvobodí jej Hospodin,.
(Žalm 40., 2.). V pravdě, nemůže nemocný bezpečněji odeslati
majetek svůj do nebes, leč rukama chudobných. »Almužna od
smrti osvobozuje a onať jest, ježto čistí hříchý a činí, že na
lézáme milosrdenství a život věčný-z, tak pravil anděl Rafael
k Tobiašovi. Hle, tak levně můžeš si opatřiti stánek v ne
besích.

V Rusku žil před letý výsoký důstojník, jenž byl
upřímným katolíkem. Zbožný kněz byl jeho přítelem. Jednoho
dne jel tento vsi, v níž důstojník onen obýval, za svým povo
láním. Vnitřní jakýs hlas mu našeptával: sestup s vozu a
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navštiv přítele. Než hned myšlenku onu zahání; nemělť času
na zbýt. Hlas však nutí po druhé i po třetí. Konečně dal za—
staviti a vstoupil do domu důstojníkova. »Přicházíte v pravý čas,
příteli,: vítal tento přicházejícího kněze; »nebot moje manželka,
jež jest, jak známo, protestantkou, zápasí se smrtí; doufám,
že neodmítne vaší pomoci.: A stalo se. Nemocná neoslýšela
hlasu volající milosti. Zřekla se bludu, vykonala generální
zpověď, kněz udělil jí rozhřešení & zemřela jakožto ovečka,
nalezená Kristem v poslední hodině. A kterak si zasloužila tato
štastná duše milosti tak veliké? 'l'akto: vznešená tato žena
učinila si, jak se bylo lze dočisti z jejího denníku, pravidlem
života, že neopomine ani jediného dne, abý nevykonala skutku
milosrdenství. Byla milosrdná v životě a Pán ji obdařil svým
mílosrdenstvím v hodině smrti a otevřel jí bránu nebes, kterou
vešla v radost věčnou.

4. Nemocný očekávej bezpečně blaženosti z ruky Boží.
Poutník, jenž jest přesvědčen, že jde po pravé cestě k cíli
pouti své, může se zajisté právem uaditi, že jeho šťastně do
sáhne. Takovým poutníkem jest každý nemocný, jenž nastoupil
pravou k nebi cestu. Zajisté může pak i on doufat'i, že dojde
šťastně do vlasti nebeské. 'l'ato radostná naděje naplňuje jej
uprostřed strasti velikou útěchou. Vede pak k nebi dvojí cesta,
totiž: cesta nevinnosti a pokání. Po prvé ubírají se dnes
nemnozí — většina se béře cestou pokání; a tak se setkáš
někdy v nebi s větším počtem obrácených hříšníků než těch,
kteří si zachovali čistou nevinnost.

[ tys vykonal pokání, milý křesťane, litoval jsi hříchů
svých a upřímně je vyznal, pročež jsi i ty na cestě'pokání,
tudíž na pravé cestě k nebi. Směle se můžeš tedý kojiti zbožnou
nadějí, že dojdeš šťastně k svému cíli.

Věř, že kdyby těžký hřích lpěl na srdci tvém, nedopřál
by mu klidu, zvláště, vynasnažuje—li se nemocný, by se Bohu
zalíbil a opravdově se přičiňuje, by se do nebe dostal. Protož
buď klidným a spokojen, nckárá—li tě svědomí tvé; děkuj s ra—
dosti dobrotivúmu Bohu,'že ti odpustil, a pros ho pokorně, by
tě ráčil i na dále udržeti na cestě, vedoucí k nebesům.

'l'ýs jako ptáče, kteréž, abý uniklo pekelnému dravci, uteklo
se v náruč svého nejlepšího Otce. 'l'ýs jako dítě, jež spěchá
k mocnému svému a dobrému Otci, bý uniklo Spárům pekel
ného lva. A snad se domníváš, že tě ten Otec tvůj dá v kořist
pekelnému netvoru, své dítě milé, jež zahrnul nesčetnými do
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brodiními? Nikdy! — Jeho vlastní Božské slovo jest ti toho
zárukou. Slyš slova jeho: »Vězte, že není žádný zahanben,
který doufal v Pána.: (Sir. 2., II.). »Zachová je, protože dou
tali v něho.: (Žalm 36., lití,) 'l'ato myšlenka sílila svaté v utrpení
jejich. Když viděl sv. Adrian, osmnáctiletý bojovník, velikou
vytrvalost mučedníků v nejhroznějším trápení, tázal se jednou
s úžasem některých, jaké odměny očekávají za tak hrozná
muka. »Očekáváme odměny, jež převyšuje všeliké pomyšlení
lidské-, byla jejich odpověď; »tot nám dodává odvahy a působí,
že trpíme nejtěžší muka s jásotem. 'l'ato naděje nám mírní
kruté týrání, takže bychom byli hotovi položiti tisíc životů,
kdyby možno bylo. Útrapy, jež snášíme, pominou; avšak ona
blaženost, které jistě očekáváme, nebude míti konce...c Udatný
vojín, byv touto odpovědí hluboce dojat, požádal ihned 0 sv.
křest a krátce potom dal odhodlaně za Krista svůj život.

A tato naděje na nebe posílí, milý křestane, i tebe. .len
důvěřuj — a nezoufej! Modli se často slovy církve sv.: »Oče
kávám těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.:

5. Nemocný dbejž oto, aby dosáhl vysokého stupně slávy
v nebi. Blaženost nebeštanů není u všech stejná. Ovšem, bude
dokonale a z plna vyhověno přání každého; leč sv. Pavel učí
(l. Kor. 15., M.), že jako se různí jedna hvězda ode druhé jas
ností, rovněž bude jeden světlem Božské velebnosti osvětlován
více druhého a bude mu tak možno nazírati jasněji na doko
nalosti Boží i bude Boží velebnosti blíž a úžeji s ní sjednocen.
'l'ato nerovnost oslavení bude se říditi nestejností lásky a zá
sluh, s nimiž člověk opustí svět. Proto praví Kristus: »V domě
()tce mého jsou příbytkové mnozí: (Jan 12., 2.). .lest tudíž
jeden dům s mnohými příbytky, jest jedna blaženost v roz
ličných stupních nižších, vyšších, nejvyšších. Právem píše tedy
sv. Pavel: »Vezme jeden každý odplatu svou dle práce své.
(l. Kor. 3., &)

Pozoruj lidí ve světě & uč se od nich! .lak málo jest
těch, kteří jsou spokojeni s tím, co mají. Chtivý jmění dychtí
neustále po větším bohatství; ctižádostivý po větší cti; labužník
po větších požitcích. Není-liž povinností tvou, abys se přičiňoval
vždy hojnějších zásluh získati si pro věčnost, abys tím dosáhl
vznešené koruny na nebi? Snad jest dnů tvých už jen na
mále; není—ližtato krátká doba právě nejpříhodnější, bys jí
užil k rozmnožení slávy nebeské? Nezameškej ani dne, užij
každé hodiny, každého okamžiku, abys si opatřil nových zásluh
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pro věčnost. l'okud dýcháš, pokud bije srdce tvé, můžeš vy
stupovati po žebříku nebeském. A čím ctnostněji kdo na zemi
živ byl, tím více radostí bude vážiti z moře Božské blaženosti;
tím krásnější a jasnější bude koruna jeho nebeská, v níž
každá zásluha je novým drahokamem, novou perlou, novou
hvězdou. Snad se otážeš: jakým způsobem možno v nemoci
rozmnožiti slávu nebeskou ? .ležto o tom již častěji promluveno,
stačí zde uvésti toto:

a) Obětuj všecky své denní skutky, jež jsi v nemoci vy
konal, byt byly sebe nepatrně jší, Bohu. Jsi-li ve stavu milosti Boží,
nepřičítá ti Bůh k zásluze toliko ctnosti, ale i obyčejné skutky

denní, zcela nepatrné, jen když je vykonáváš s dobrým k Bohu
směřujícím úmyslem. Takovými skutky dosáhneš nového stupně
posvěcující milosti, a tomu odpovídá pak týž stupeň věčné
slávy v nebesích. Ú, Bože! jak sladkou to skytáš útěchu ne
mocným! Nejmenší skutek lásky, nejnepatrnější almužna, každé
sebezapření, každá modlitba, každý povzdech k Bohu, ano
i všední zaměstnání, požívání pokrmů, nápoje, lékův, ano i to
přispívá k rozmnožení slávy věčné, když nemocní sedíce či le
žíce to činí v úmyslu, by se zalíbili Bohu.

b) Obzvláště však rozmnožují nemocní své zásluhy pro
věčnost a ovšem i svou slávu budoucí ctnostmi, v nichž má
Bůh zvláštní zalíbení. Podobné ctnosti js u :_ důvěra v Boha,
trpělivé snášení všelikých strasti, láska, pokora, obzvláště však
odevzdání se do vůle Boží. Jediný vzdech: »Pane, staň se vůle
tválc, pronesený v době utrpení, prospěje ti tisíckráte víc než
tisíc modliteb v době, kdy se u vede dobře. (zim obtížnější ví
tězství, tim krásnější zaň koruna. Vynasnaž se tedy, abys
ctnosti ty rád konal, abys jimi Bohu ukázal lásku svou a jednou
jimi rozmnožil budoucí slávu svou. Nebuď malomyslným a ne
klescj na mysli své, byt jsi se i proti upřímnému snažení do
pouštěl chyb a nedokonalostí každý den. Nebo budoucí sláva
tvá se jimi zajisté ncztenčí. Dokud se ned0pustíš smrtelného
hříchu, potud buď jist, neztratíš pokladu jednou získaného, po—
svěcující milosti Boží. I těchto chyb ovšem odpykáš, avšak od
měna za nastřádané zásluhy bude ti dána bez nejmenší újmy.

Protož buď zmužilým, neztrácej mysli! Veliká jest od—
měna, jež ti slíbena; hleď si jí vydobýti Bohu milým způsobem.
Odstrašuje-li tě námaha, povzbudiž tě mzda, praví sv. Augustin.
Buď dobré mysli, odměna tato již nedaleko; utrpení tvé se
skončí snad brzy — štěstí však tvé a radost tvá bude bez



670

konce. »Pracuji pro nebe!: volal kdysi mučedník. Nehodí—lise
slova ta i do tvych úst? () pohleď jen na slíbenou ti korunu
v nemoci své, pohleď na světce v nebi, kteří k tobě volají:
»(l jak jsi šťasten, dokavad jsi ještě na zemi; neboť si můžeš
utrpením svým zasloužiti radostí, jichž my již požíváme.: Patř
na duše v očistci, jež k tobě mluví: »O jak jsi šťasten, že se
můžeš káti na zemi za časné tresty svojí nemocí, a že ti lze
tímto způsobem uniknouti plamenům očistcovýmx Ano i od—
souzenci volají k tobě v mukách svy'ch: »Kterak jsi šťasten,
tobě lze ještě dosíci nebe, jež jsme my ztratili! Č jak rádi
bychom trpěli tvé bolesti po miliony let, kdybychom si tím
mohli vykoupiti nebe !:

Nuž tedy, zmužile jdi vpřed na dráze strasti, mily kře
sťane, a Otec nebesky' řekne jednou i tobě: »Služebníče dobrý
a věrný, že jsi nad málem byl věrný, nad mnohem tebe usta
novím; vejdiž v radost Pána svého.c (Mat. 25, 21.)

Příklad.

Bl. Gridonia z Gonzagy zlomila si nohu, jež jí byla tak
chybně srovnána, že musila býti znova zlomena. Tři léta trvala
jí bolest a zbožná panna nenalézala ulehčení. Avšak přece ne—
žádala nikdy na modlitbách zmírnění či vysvobození z nich.
'l'ěšivalať se radostí nebeskou, kde se skončí všechno utrpení.
»U Ježíši! (» Ježíšilc volávala častěji; »raduj se z blažené
vlasti, duše má, již budeš obývati po tomto vyhnáni! Raduj
se, duše má, tvé bolesti naleznou občerstvení, konce dočkají
se muka tvá. Blažené bolesti, drahé strasti, šťastné neštěstí!
vy mne dovedete v obydlí Otce móho. Plesej, duše má, nad
vlasti, v níž zvoláš kdys: Nyní vidím, co jsem hledala, po čem
jšem toužila, nalezla jsem !:
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Různé obrazy
osob nemocných a umírajících.

Oddíl I.

Ježíš Kristus —-nejvznešen'jší vzor všech
nemocných.

Poučení, kterak rozjímati o utrpení a smrti Ježíše Krista.

Sv. Porfyrius, dříve nežli se stal biskupem, přebýval ně
jaký čas v Jerusalemě. Ačkoliv byl nemocen, navštěvoval přece
denně, pokud mu bylo možno, sv. místa, kde Kristus Pán trpěl.
Když jednou bolestmi velikými trápen za to měl, že smrt již
nedaleko, sebral veškeru sílu svou a vydal se na svou obvyklou
pout, vroucně si žádaje tam umříti, kde Kristus z lásky k lidem
ráčil umříti. Místo smrti však nalezl tam zdraví, ovšem zá
zračně.

Právě—tak má nemocný ve svých bolestech v duchu puto
vati na horu Kalvarii; poután jsa na lůžko, má ve své nemoci
v myšlenkách navštěvovati ona sv. místa, kde Kristus trpěl.
Zde nalezne ne-li zdraví tělesné, tedy aspoň zdraví své duše,
útěchu, trpělivost a pokoj. Aby však rozličná tajemství utrpení
Spasitelova s větším prospěchem mohl rozjímati, dobře jest
dle zkušené rady duchovního učitele při všech rozjímáních toto
vždy míti na zřeteli: 1. Kdo trpí? 2. C0 trpí? 3. Od koho
trpí? 4. Za koho trpí? 5. Jak trpí?

Myšlenky tyto dodají každému předmětu zvláštní síly a
Způsobí hluboký a spasitelný dojem. I bylo by tedy s velikým
prospěchem, kdyby nemocný tu onu událost z utrpení Páně
četl neb 0 ní přemýšlel a pak si odpověděl na otázky ony.
V tomto zrcadle pak nalezne nemocný nejdojemnější okamžiky

29
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utrpení a smrti Ježíše Krista, krátce dle evangelia sestavené.
Zvláštní rozjímání nejsou připojena, poněvadž již čtení samo
jest pro nemocného spasitelné a potěšitelné. Ostatně poučuje
trpící Spasitel již v části předešlé nemocného, kterak by ho
měl následovati a ve kterých ctnostech se cvičiti má při svém
utrpení. Mimo to bývá nemocnému při velikých bolestech často
nemožno, zaměstnávati ducha sveho delším přemýšlením. Aby
však nemocný, jenž by rád častěji rozjímal o umučení Páně,
pomůcky nebyl zbaven, může si přečísti nějaký oddíl utrpení
Ježíšova, a řídě se shora uvedenými myšlenkami může takto
asi pokračovatí:

l. Kdo trpí? Ježíš Kristus, král věčné slávy, Pán nebes
a země, Svatý všech svatých, Syn Boží, můj Pán, můj Bůh,
můj Otec.

A já, trpím-li, kdo jsem? Člověk smrtelný, svou přiro—
zeností již utrpení podrobený; červ pozemský, jenž zasluhuje
býti nohama zašlapán; hříšník všeho trestu hodný, jenž tisíc
kráte peklo zasloužil. A já bych nechtěl trpěti? .

VJV
2. C0 trpěl Jezzs Kristus? Trápení všeho druhu; uvnitř:

zármutek, opuštěnost, bázeň, úzkost, nezměrné moře bolestí;
zevně: opovrhování, urážky, posměch, zradu, nevěrnost, bolesti,
které každý úd jeho těla cítil, hanlivé poličky, ukrutné bičování,
potupné trním korunováni, krvavé křižování & nejbolestnější,
nejpotupnější smrt, nad níž bolestnější, ohavnější si pomyslíti
nelze. , >

A já, o můj Bože, co já trpím? Nějakou mrzutost, nepa
trný nepokoj, malé nepohodlí, krátkou bolest. (Zojest to všechno,
() Bože můj, srovnám—li to s utrpením tvým, s bolestmi tvými?

VJV
3. Od koho trpí Jezzs Kristus? Vše spiklo se, aby

.ležíš stal se mužem bolestí. On trpí od Židů, pro něž obzvláště
na svět přišel; trpí od Farizeův a vysokých kněží, kteří se ho
měli zastati; trpí od soudců, kteří ho nespravedlivě odsoudili;
trpí od lidu, který mu laje, zlořečí a se rouhá; trpí od těch,
kteří ho nejvíce měli milovati, od učedníkův a apoštolův, kteří
ho opouštějí a znáti nechtějí; trpí posléze i od svého nebe—
ského Otce, který jej vidí u velikém moři bolestí, avšak zdá
se, jakoby ho z úmyslu zuřivým nepřátelům ponechával.

Jak bolestná byla tato opuštěnost, toto pronásledování
odevšad nejsvětějšímu srdci toho, jenž všem dobře činil a proti
němuž se všichni zapřisáhli! A já nechci od nikoho, at je kdo
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je, ničeho trpěti! Řekne—li mi kdo přísnější slovo, nevěnují-li
mi moji přátelé náležité- pozornosti, již cítím se uraženy'm, již
se od nich odvracím. Jak často hněvám se na posluhu, na
lékaře, na svou opuštěnost! () jak málo ještě podobám se
svému Spasiteli!

„'n-.Proč a za koho trpí Ježíš Kristus? '/.a nás za
všecky a za naši spásu. Nás všecky milovalo jeho nejsv. srdce,
iny všichni byli jsme předmětem jeho něžně láskyajeho bolu.
Trpí i za své nepřátele, i za ty, kteří trápení a muka mu při
pravili; trpí za své katany, kteří ho ukřižovali; trpí také za
mne, trpí za mě obrácení, za mě posvěcení, za mě věčné blaho.

A já, trpím-li, trpím pro tebe, o Ježíši, a s tebou; ale
jak mnohem méně trpím nežli ty! Neměl bych rád a ochotně
své strasti tobě obětovati a za šťastného se pokládati s tebou
Spojenu býti, s tebou trpěti a svou odevzdaností a trpělivostí
tvé bolesti ti osladiti?

5. Jak trpí Ježíš Kristus? 0, zde mám před sebou
v pravdě Božský vzor! Spasitel můj trpí muka největší;
avšak jak trpělivě, jak ochotně, jak poslušně, s jakou láskou,
sjakon klidností myslí! Jako beránek nevinný, kterýž neotvírá
úst svých, když jest k zabití veden, dává se bez odporu vléci.
Ú, jak velice zahanbuje toto chování mou netrpělivost, mé
reptáni a stýskání při nepatrné věci, kterou trpěti mám!

Můj Bůh tolik trpěl a já nedovedu ničeho snésti, abych
při tom nereptal. Peklo jsem zasloužil, a nepohodlí tohoto
života zdají se mi nesnesitelná. 'l'rpím, ale tak, jak trpím,
zbnvuji se všech zásluh, jež mi mé utrpení může přinésti,
netrpím jako pokorný hříšník, jako upřímný kajícník, jako
křesťan, kterého víra sílí, netrpím jako učedník Krista Ježíše,
jenž by se řídil příkladem mistra svého.

Toť jsou, milý nemocný, spasitelné myšlenky, jimiž se
máš zaměstnávati, když čteš o umučení Krista Pána. Následuj
krok za krokem Spasitele svého na krvavé cestě, kterou pro
tebe konati musil. Měj účast upřímnou na všech jeho bolestech
a pros ho, aby se zásluh jeho utrpení také tobě dostalo. Pros
ho, abys také tak trpěl, jako on, Božský mistr tvůj. Příklady
svatých, které tuto připojeny, poučí tě dostatečně, jak i ty se
můžeš svému Spasiteli státi podobnějším, jak i ty máš trpěti.

Že častější rozjímání utrpení a smrti Ježíše Krista jest
nemocnému velmi užitečno a že mu útěchy poskytuje, netřeba
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dokazovati. Nic zajisté nemůže člověka k Božskému Spasiteli
blíže přivésti, než když vroucně rozjímá o jeho umučení. Zde
nalézá nešťastný útěchu, hříšník naději, a ten, jenž poučení &
spásy hledá, pravou moudrost; zbožnému jest toto svaté roz
jímání nejmilejší a nejpožehnanější modlitbou, spravedlivému
pak zrcadlem trpělivosti a věrně odevzdanosti do vůle Boží.
Slyšmež jen některé výpovědi znamenitých učitelů církevních.
Sv. Bernard píše: »Bolesti Páně uvažovati, nazývám moudrostí;
v nich nalezám bohatství spásy a plnost zásluh, ?.nich čerpám
brzy spásonosný zármutek, brzy nejsladší útěchu.: »Kdo žádáš
si ustavičně s Bohem býti spojen, pozoruj stále očima své
duše Krista na kříži umírajícího. '/. ran Vykupitelovy'ch na—
bývá člověk potřebné síly, aby trpěl nejen klidně, ale i rád,:
tak sv. Bonaventura

Proto nalezneš zde, milý nemocný, po hlavních udalo
stech z umučení Páně vždy připojené rozmanité příklady poučné.,
z nichž poznáš, jak i ty ve svém trápení z utrpení Ježíše Krista
útěchu můžeš čerpati. Že rozjímání o umučení l'iiuě nemoc—
nému vůbec jest spasitelno, ukazuje i tento

příklad.
Sr. Brigita hyla velkou ctitelkou utrpení Ježíšova. .leinu

ke cti postila se každý pátek, středu a sobotu 0 vodě a chlehě.
Několik prken. plátnem pokrytých bylo jí lůžkem. 'I'rápena
byla horečkou :: bolestmi žaludečnínii. Avšak ponhzi vzpomínka
na holein Kristovy činila ji všecky bolesti lehkými a příjenmými.

A) Duševní utrpení Ježíšovo.

i. Ježíš na. hoře "live-také.

lůvangelisté vypravují nám duševní utrpení Ježíšovo na
hoře Olivetské, počátek to jeho umučení, asi těmito slovy:
Když Božský Mistr s učedníky svými poslední večeři dokonal,
vyšel na horu Olivetskou do dvora zvaného Ucthsemane. Vzal
sebou Petra a dva syny Zebedeovy a počal se rmontiti a
teskliv býti. [ pravil k nim: »Smutnátjest duše má až
k smrti; zůstaňtež tuto a bděte se innoulc A poodšed maličko
padl na tvář svou & modlil se řka: »Otče můj! .le—Iimožna,
at odejde tento kalich ode mne, avšak ne jak já chci, nýbrž
jak ty chcešlc lukázal se mu anděl s nebe, posiluje ho.
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„\ postaven jsa v úzkosti smrtelně dále se modlil; i učiněn
jest pot jeho jako krůpěje krve, tekoucí na zem. l přišel
k učedníkům svým a nalezl je, ani spí. lřekl Petrovi: n'l'ak-liž
jste nemohli jedné hodiny bdíti se mnou? Bdělež a modlete
se, ahyste nevešli v pokušení! Duch zajisté hotov jest, ale tělo
nemocnoar ()pět podruhé odešel a modlil se řka: »Otče můj,
uemůže-liž tento kalich minouti mne, než abych“jej pil, staň se
vůle tvála [ přišel opět a nalezl je, ani spí, nebo byly oči
jejich obtížeuy. A nechav jich opět odešel a modlil se potřetí,
touž řeč říkaje. Tehdy přišel k učedníkům svým a řekl jim:
»Spětež již a odpočívejte; aj, přiblížila se hodina a Syn člo
věka vydán bude v ruce hříšných. Vstaňtež, pojďme! llle, při
blížil se, který mne zradí.: A když co ještě mluvil, aj, Jidáš,
jeden ze dvanácti, přišel a s nim zástup mnohý s meči a
kyji, posláni jsouce od knížat kněžských a starších lidu. Ten
pak, kterýž jej zradil, dal jim znamení řka: »Kterěhožkoli po
líbím, tenť jest, držte jej !c A hned přistouin k .ležišovi. řekl:
»Zdráv buď, mistřeh a políbil jej. 1 řekl jemu .ležíš: »Příteli,
nač jsi přišel?c Tehdy přistoupili a vztáhli ruce na Ježíše a
jali ho.: — Kdož může duševní utrpení Spasitelovo vylíčiti,
když sv. pot jako krůpěje krve s něho se řinul? Kdož po
chopí bolest, kterou pocítil, když viděl, že od svého přítele jest
zrazen, prodán ?

Nemocný křestane, putuj často v tlUChUdo zahrady Gethse—
manské; putuj tam, když duševní útrapy a úzkosti tě suuží.
Uč se tam od svého Spasitele odevzdanosti do nejsvětější vůle
Boží, ať se ti děje jak děje!

Příklad.
Když sv. Karel I-šoromejský cítil, že se blíží jeho poslední

hodinka, dal k lůžku svému přinésti obraz Spasitele krvi se
potícího a ve smrtelně úzkosti postaveného, a obrátiv se k P.
Františku Panigarolovi, jenž jej navštěvoval, pravil: »V bole
stech mých poskytuje mi rozjímání o utrpení našeho Spasitele
veliké útěchy, zvláště o jeho smrtelně úzkosti a ojeho pohřbu.:

2. Ježíš před soudci.

Když byl Božský Spasitel v zahradě gethsemanskě zajat,
veden napotom ku Kaifášovi, nejvyššímu knězi, kde shromáždili
se zákonníci a starší lidu. Knížata kněžská hledala křiveho
svědectví proti .ležíšovi, aby ho mohla na smrt vydati; avšak
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nenalezla ničeho, ačkoli vystoupilo mnoho falešných svědkův.
Naposledy pak přišli dva falešní svědkové a řekli: »Tento
řekl: Mohu zbořiti chrám Boží a ve třech dnech jej zase vy—
stavěti.< A povstav kníže kněžské řekl jemu: »Nic neodpovídáš
k těm věcem, kteréž tito proti tobě svědčí?<< Ale Ježíš mlčel.
Kníže pak kněžské řekl jemu: »Zaklínám tě skrze Boha ži—
vého, abys nám pověděl, jsi-li ty Kristus, Syn Boží ?: Dí jemu
Ježíš: »Ty jsi řekl! Ale pravím vám, od tohoto času uzříte
Syna člověka, sedícího na pravici moci Boží a přicházejícího
v oblacích nebesky'ch.<< rl'ehdy kníže kněžské roztrhl roucho
své řka: »Rouhal se, což ještě potřebujeme svědků? Aj, nyní
jste slyšeli rouhání! Co se vám zdá ?- A oni odpovídajíce
řekli: »Hodent jest smrti.c [ plivali na tvář jeho & bili jej
pěstmi, jiní však jej poličkovali, říkajíce: »Hádej nám, Kriste,
kdo jest, kdo tě udeřil?o< A když bylo ráno, vešli v radu
knížata kněžská a starší lidu proti Ježíšovi, aby jej na smrt
vydali. [ vedli jej svázaného a odevzdali Pontskému Pilátovi,
vladaři... Ježíš pak stál před vladařem, i otázal se ho Pilát
řka: »Ty-li jsi král židovsky'?<<Řekl jemu Ježíš: »Ty pravíšlc
A když na něj knížata kněžská a starší žalovali, nic neodpo
věděl. I dí jemu Pilát: »Neslyšíš-li, jak veliké věci proti tobě
svědčí?c A on neodpověděl mu k žádnému slovu, tak že se
vladař velmi divil. Bylo pak obyčejem, že vladař na den slavny'
propouštěl lidu vězně, kteréhož by chtěli. [ měl tehdáž vězně
znamenitého, ktery' sloul Barabáš. Protož, když se sešli, řekl
Pilát: »Kterého chcete, abych vám propustil: Barabáše čili
Ježíše?<< A když seděl na soudné stolici, poslala k němu
žena jeho řkouc: »Nic neměj s tímto spravedlivým nebo jsem
mnoho trpěla dnes ve snách pro něho.: Ale knížata kněžská
& starší navedli lid, aby prosili za Barabáše; Ježíše pak aby
zahubili. Žádal tedy lid za propuštění Barabášovo. [ tázal se
Pilát: »Což tedy učiním s Ježíšem?<< 'l'u křičeli všichni:
»Ukřižován bud'!<< [ dí jim vladař: »Co zlého učinil?<< Oni
pak více křičeli řkouce: »Ukřižován buďía [ vida Pilát, že by
nic neprospěl, nýbrž že by větší rozbroj byl, vzav vodu umyl
ruce před lidem řka: »Nevinen jsem já krví spravedlivého
tohoto; vy viztel<< A odpověděv všecken lid řekl: »Krev jeho
na nás i na naše syny!<< A nyní vyveden byl nevinný Ježíš,
aby byl ukřižován.

Co as pocítil Božsky' Mistr a Pán v duši své, slyše z úst
krvelačnych Židův ortel smrti: »Pryč s ním, na kříž!: slyše
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křivé obžaloby, pomluvy a potupy, kterými zasypávali jej ne
přátelé, jej, toho velikého lidumila, jenž nic jiného neznal než
žehnati a milovati, milovati & dobře činiti? A jak se choval
při vší této potupě a pohrdání? Mlčel a trpěl.

Uč se, o nemocný, od svého Spasitele všecky trpkosti
trpělivě snášeti, uč se mlčeti, když se ti, nevinnému, lidé vy
smívají a" tebou pohrdají, když neSpravedlivě na tebe žalují.
Casto snad nechtí tobě jiní věřiti, snad všecko, co trpíš, poklá
dají za choulostivost a nedůtklivost. mají snad pro tebe jen
tvrdá, necitelná slova. Říkají snad o tobě: Bůh tě. potrestal
a pod. Uč se trpěti a mlčeti! Když se tak Mistru vedlo, proč
by učedníkovi mělo se vésti jináče?

Příklad.
Sv. Vincenc z Pauly býval často pomlouván &haněn, ale

nikdy ani slovem nestěžoval si, že by byl bez viny. Když ho
královna kdysi vyzvala, by ničeho neopominul, čím by svou
nevinnost dokázal, pravil: »Kristus Pán z daleko horších věcí
byl obžalován a přece se neospravedlňoval.<

B) Tělesné utrpení Ježíšovo.

1. lličování Kristu Pána.

llříve, nežli Pilát Ježíše vojákům vydal, aby jej ukřižo
vali, poručil jej ještě zmrskati. Mimo tento hrozný čin písmo
sv. nám nic více nevypravuje. 'l'ím živěji však líčí nám sv.
otcové tato muka a vypisují je jakožto největší ukrutností,
kteréž Spasitel vůbec musil trpěti. Tak sv. Bernard vztahuje
slova žalmu 128.: »Na hřbetě mém kovali hříšníci : prodloužili
nepravost svouc k bičování Pána Krista a píše: :Právě jako
kovář bije na kovadlinu vší silou, tak bili také mučitelé aka
tové do nevinného .ležíše, až nejsvětější jeho krev v proudech
se řinula a vysoko vytryskovala.: Kdož změří bolest a trýzeň,
kterouž cítil Pán při neslýchané této ukrutností? Trpíš také
ty, milý nemocný, pro něho, když on toto vše jen pro tebe
trpěl?

P ř i k l a d.

Sv. l'lulalie, dívčina í2letá, předstoupila před vladaře po—
hanského a toužíc po smrti mučednické vytýkala pohanům
ukrutnost vůči křesťanům. Byla jata a jako Božský Spasitel
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do krve zmrskána. Ale plna jsouc radosti jásala: »Ú, Vyku—
piteli můj. jak štastná jsem, když aspoň částečku bičování
tvého mohu nésti na těle svém! Ty jsi toho nezasluhoval, ale
já hříšnice měla bych za své hříchy na tisíc kusů býti roz—
trháním Pak uvržena do plamenů skonala velebíc Pána, že jí
dopřál něco pro něho trpěti. Kat přítomný obrátil se, činil po
kání a stal se křesťanem.

2. Korunování Krista Pána.

Skončivše bičování pojali vojáci Ježíše k sobě do radního
domu a shromáždili k němu celou rotu. l vyvedli jej ven,
oděli pláštěm šarlatovým a Spletše korunu z trní vstavili ji na
hlavu jeho a třtinu dali do pravé ruky jeho. A klekali před
ním a posmívali sejemu říkajíce: »Zdráv bud', králi židovský !.
A plvali na něho a třtinou bili svatou jeho hlavu.

Pokoř se, křesťane můj, a přijmi s radostí od Boha jho
sveho trápení! Ne.—rochotně s Kristem zde na zemi korunu
trnovou, nes ji rád z lásky k němu! Koruna slávy pak tě jistě
nemine.

Příklad.
Cti-hodná Johanna z Kříže trpěla stále bolestmi hlaVy.

Zpovědnik chtěl jí poraditi prostředek proti stálým těm bo
lestem, ona však odvětila: »Ú, bolesti hlavy vzíti si nedám.
.lest mi vždy tak sladko, vzpomenu-li na bolestnou, trnovou
korunu Kristovu !c Jednou o Narození Páně, když ji bolest ne—
smírná poutala na lůžko, cítila se bídnou a opuštěnou a na
říkala. 'l'u bylo jí, jakoby se blížila k jesličkám Ježíšovým
s křížem v ruce. Maria Panna vzala jí kříž z ruky a podala
nejsvětějšímu dítku. Ježíš počal si s ním hráti, ona však
padla na kolena., načež jí Pán Ježíš oním křížem udělil po
žehnání 

3. Kristus Pán nese kříž.

Když nevděčný národ židovský a ukrutní kalané Bož—
skému Spasiteli se naposmívali, svléin s něho plášť, oblékli
jej v roucho jeho a vyvedli ho, aby ho ukřižovali vloživše
těžký kříž na ramena jeho. Vyšedše pak nalezli člověka cy
rénskěho jménem Šimona; toho přinutili, aby nesl kříž jeho.

Milý nemocný! Nes také ty za Pánem svým kříž, jenž
jest na tebe vložen. Ale nes jej dobrovolně, nikolivzpřinucení
jako onen muž cyrénský, a můžeš jistojistě doufati, že vejdeš
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jednou s Kristem do slávy nebeské, nehanbíš-li se nyní kráčeti
za ním na Kalvarii. Vzpomínej často slov Ježíšových: »Kdo
chce .za mnou přijíti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj a ná—
sleduj mne!<< (Mat. Hi, 21h)

Příklad.
Světoznámý kardinál Bellarmin uinirajo sňal onou rukou,

kteráž tolik duchaplných n znamenitých knih na obhájení sv.
víry napsala, čepičku svou s hlavy před křížem naproti visícíni
& dávaje si obraz Ukřižovaněho na rameno volal, že jest
ochoten sladké břímě kříže nésti, pokud by Bůh chtěl; pak po—
ložil jej na prsa, objal oběma rukama a usnul v Pánu s úsměvem
na rtech, se slzou v oku. 

4. lškí'ižování Pána Ježíše.

Zcela vysílen jsa a pod velikou tíži kříže až k zemi se
skláněje, došel konečně Božský Mistr až na ono místo, kteréž
nazývá se Golgotha, t. j. hora lebek, místo p0pravně. Tu dali
mu píti vína smíšeného se žlučí; a když okusil, nechtěl piti.
Pak jej ukřižovali a rozdělili-roucha jeho mecíce o ně los, aby
se naplnilo, což povědíno jest skrze proroka řkoucího: »Roz—
dělili sobě roucha má a o můj oděv metali los.- A sedíce ostři
hali ho. 1 vstavili nad hlavu jeho vinujeho napsanou: »'l'entot'
jest Ježíš, král židovský.: 'l'ehdáž ukřižování jsou s ním dva
lotři, jeden na pravici a druhy' na levici Ti pak, kteří tu cho
dili, rouhali se jemu, ukřivujíce hlav svých a volajíce: »lla,
ha, kterýž rušíš chrám Boží a ve třech dnech jej zase vzdě
láváš, pomoziž sám sobě; jsi—IiSyn Boží, š'stupiž s kříže.: Po
dobně i knížata kněžská se zákonníky a staršími posmívajíce
se pravili: ».liným pomáhal, sám sobě nemůže pomoci; jestliže
jest král israelský, at' sstoupí s kříže, & uvěřírne jemu; doufalt
v Boha, ať ho nyní vysvobodí, chce-li mu, nebo pravil: »Syn
Boží jsemlc 'l'ak i lotři, kteří s ním byli ukřižování, rouhali
se jemu. Od šesté pak hodiny stala se tma po vší zemi až do
hodiny deváté. A okolo hodiny deváté volal Ježíš hlasem ve—
likým, řka: »Bože můj, Bože můj, proč. jsi inne Opustil?
A někteří tu stojíce a slyšíce to pravili: »l'lliáše volá tento!<
A hned jeden z nich běžel a vzav houbu naplnil ji octem
a vloživ ji na trest, dával mu píti. Ale jiní pravili: »Nech, at
uzříme, přijde-li Eliáš, aby ho vysvobodil.: Ježíš pak opět zvolav
hlasem velikým: »Otče, v ruce tvé poroučim ducha svéhoc, na.—
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klonil hlavy a umřel. A aj, opona chrámová roztrhla se na
dvě půle od vrchu až dolů a země se třásla & skály se pukaly
a hrobové se otvírali a mnohá těla svatých, kteříž byli zesnulí,
vstala. Setnik pak a ti, 'kteříž s ním byli a hlídali Ježíše, vi
douce zemětřesení a to, což se dále, báli se velmi a pravili:
».listě Syn Boží byl tento!

Nemocný křestane! llle, tvůj Spasitel visí na kříži, trpí
nevýslovné bolesti a umírá; jaký to pohled pro každé citlivé.
srdce! Ú, popatř na něho a nestěžuj si již, zdá-li se ti, že
trpíš nevinně. Nejsi-li však spravedliv, nýbrž hříšník, pojď
v duchu na Kalvarii, tam nalezneš pokoj duši své. Obmyj se
v krvi beránkově, obmyj duši svou od kalu hříchu a budeš
bílý, bělejší nežli sníh. Syn Boží za tebe umírá. Ú, té lásky
nezměrné! Kdož by se tu nevrhl v prach a lásky té neskon—
čené nevelebil, neoslavoval? Kdož by nechtěl navzájem zas
tak .ležíše milovati & z lásky k němu rád trpěti a umříti?

Příklad.

Známý a učený bohoslovec Lessius musil trpěti veliké
bolesti. liolesti ledvin, zánět sleziny, rozličné pokusy lékařů:
pálení a řezání snášel s podivuhodnou, křesťanskou trpělivostí,
A z kterého pramene čerpal k tomu potřebnou sílu a trpěli
vost? Odpověď : z rozjímání o ukřižovaném Spasiteli. Svou
malou jizbičku vyzdobil samými kříži. Kříž stál na psacím
stole, kříž visel na stěně, jiný těsně u lože, jiný na klekátku.
Kam jen se ohlédl, viděl kříž a říkával: »Kdybych na kříž ne
patřil, nemohl bych takových muk snéstí.c V kříži se shlížel
jako v zrcadle, a přirovnával lůžko své se dřevem kříže; ocet
a žluě s léky, jichž mu bylo užívati; bolesti hlavy s trnovou
korunou, úzkost svou 5 úzkostí Kristovou a na konec volal
vždy: »Má láska jest ukřižovánala

5. Kříž, pramen všelikě útěchy trpícím i umírajícím.

Sv. (řenovefa musila mnoho trpěti. ] zjevil se jí anděl
podávaje jí krásný kříž s těmito slovy: »Vezmi, Genovefo, tento
sv. kříž, který ti Ježíš Kristus k tvému potěšení s nebe posílá.
V něm se máš shlížeti, před ním své modlitby vykonávati;
jsi—li zarmoucena, těš se křížem tím; jsi-li pokoušena, utec
se k němu; jsi—li netrpěliva, rozpomeíi se na trpělivost toho.
jenž na kříži umí-eh Právě tak stojí anděl strážný i po boku
nemocného a napomíná jej, aby častěji pohlédl na kříž, nebo
tak nabývá každý nemocný ve svém utrpení síly, aby rozličným
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pokušením mohl odolati. Proto v žádné světnici, kde nemocný
leží, nemá chyběli kříž. Od té doby, co Kristus na kříži zemřel,
stal se kříž nejkrásnější ozdobou, drahocenným pokladem světa;
out“jest požehnanou a vítěznou zbraní proti peklu, nástrojem
naši spásy ; ont jest silnou kotvici naší naděje v utrpení a tram—
potách života; ont je hříšníku nešťastnému znamením smíru.
Un jest poutnickou holi pro všecky, kdož putují nebezpečnou
cestou do věčnosti. tln jest pramenem nejsladší útěchy všem
trpícím í umírajícím. Proto dí horlivý duchovní sv. Filip Neri;
»Abychom pohnuli nemocného k víře, naději a lásce, třeba
jen postaviti mu před oči kříž; v ranách Ukřižovaněho jest.
ukryt med. Blažený, kdo ze skály, kteráž nazývá se Kristus, unií
lisovati med.:

Některý příklad svědčí ještě více o pravdě slov těchto.

Příklady.
l. Spisovatel l,iaro.vypravuje o mladém, vznešeném muži,

jcnž všechno jmění své hrou a prostopášnosti promarnil, toto:
.lednoho večera, když onen mladík poslední zbytek jmění svého
utratil, tak zběsile a zuřivě si počínal, že se jal Bohu rouhati
a jej vyzývati, aby naň seslal věci ještě horší. Ještě téhož ve—
čera, když jel domů, převrhl se vůz a zpustlý onen rouhač
zlámal si nohu. V několika hodinách na to ležel uchvácen jsa
prudkou horečkou na loži ve stavu velmi bídném. Trest Boží
však nepolmul ho k lítosti a polepšení; srdce jeho zůstalo
tvrdé, ano, na novo rouhal se Bohu: »tln má potěšení z mé
zkázy, ať mě tedy zatratí.: Když takto ve velikých bolestech
a v zoufalosti sebou zmítal, přistoupil k němu jeho sluha
a šeptal mu do ucha: »Pane, jeden váš dobrý přítel právě
přišel a chce se s vámi rozloučiti.: »l\'do jest to?: tázal se.
nemocný, »at vstoupi !: 'l'u vytáhl z náprsní kapsy kříž a pravil:
»Hle, pane můj, tot' váš nejlepší přítel; Ježíš Kristus nechce
vaší zkáze, vždyt zemřel za duši vaši na dřevě křížela Za
ražen a hluboce dojat hleděl rouhač na Krista Ukřižovaného;
konečně roztála ledová kůra jeho srdce: »U, Ježíši můjla
volal, »ty mne miluješ — a já?: Proud slzí vytryskl z očí
jeho. ] pozdravil se na duchu, pozdravil se na těle, život jeho
pak byl život milosti a lásky ku sv. kříži.

2. Sv. Alfonsu z Liguori bylo po 17 tet trpěti bolestnou
nemocí. Prudká horečka a bolestná dna seslabily nadmíru jeho
tělo, tak že bylo všecko ochromeno — hlava se klonila až
k prsům. Po mnoho měsíců ne0pustil lůžka a nejmenší do
tknutí působilo mu bolest velikou. Ležel v bolestech jako na
kříž přibitý, podobaje se trpělivostí Ježíši ukřižovaněmu.
Obličej jeho nejevil ani nejmenší známky bolesti, byl stále
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svou vnselost? (_)dpověď: Přijímal denně nejsvětější Svátost
& před očima měl neustále obraz Ukřižovaněho a bl. Panny.
V utrpení největším volal: »Můj Bože, děkuji ti, že jsi mi dal
okusiti toho trápení, kterěž jsi sám na kříži snášel. Chci rád
trpěti, jen mi dej trpělivosti: Nebo vzdychal se sv. Augustinem:
»Pane, zde pal, zde řež, zde nešetři, ale ušetři mě na věčnosliia
»Není to žádné neštěstíc, pravil jednoho dne, »trpěti ——ne
šťastni jsou jen odsouzenci, kteří trpí bez zásluhy.:

Oddíl II.

Maria uzdravení nemocných.
Člověk nemocný zvláště má vzývati & uctívati nejbl.

Marii; onat jest Matka Boží, onať porodila Ježíše Krista, živěho,
pravého Boha. Jsouc tedy Matkou Ježíšovou může nevýslovně
mnoho přímluvou svou dokázati u svého Syna. Když prOsba
svatých před Bohem jest tak mocnou, jistě prosba Matky Boží
a královny svatých všech daleko více před trůnem Božím platí
& vymůže! P. Marie neprosí nikdo nadarmo. »At ten přestane
tebe vz'ývatic, volá sv. Bernard, »kdo tebe, Panno nejsvětější,
vzýval nadarmo.: Ještě nikdy nebylo slýcháno, aby někdo od
Boha opuštěn býval, kdo se utekl k Marii a ji s pravou po
božností o pomoc prosil. A kdo by nechtěl k .l'. Marii volati,
když jest také naší Matkou? Maria jest matka milosrdenství,
onať jest rozdavatelka milostí. Právem volá k ní církev svatá:
»Potěšení zarmoucených, pomocnice křestanův, uzdravení ne
mocných, oroduj za náslc

Že pak Maria Panna skutečně nemocným pomoci při—
spívá jak v duchovních tak i v tělesných potřebách, obzvláště
pak v hodinku smrti, dokazují přečetně udalosti skutečné. Jsou
příklady, že se Matka Páně nemocným zjevila, je potěšila,
často je zázračně uzdravila, jako sv. Aloisiovi a j. Není ne
moci, není nouze & potřeby, kde by se sv. Panna neosvědčila
laskavou naší matkou. Tudíž člověk nemocný má se utíkati
o pomoc k té mocně spomocnici ve všech svých důležitostech
i potřebách, bolestech i trápení. Abys pak i ty, křestane, větší
důvěry nabyl k Rodičce Boží, uvádím zde několik příkladů,
z nichž seznáš, kterak Maria svým ctitelům v duševním i tě
lesném utrpení, zvláště pak v hodině smrti na pomoc spěchá.



[. Panna Maria pomáhá v utrpení duševním.

Sv. František Sal. vyznamenával se již od svého dět
ství něžnou pobožností k Rodičce Boží; z lásky k ní v Pa
říži, kde studoval, učinil i slib ustavičné čistoty. Avšak brzy
po tom navštívil jej Bůh, aby zkusil jeho věrnost, těžkým po—
kušením. Srdce jeho, dříve tak klidné a stále plné svaté ra
dosti, pojednou bylo sklíčeno bázní a hrozným smutkem a ne—
pokojem, takže se mu všecko protivilo, až i ošklivilo. V tomto
stavu vnukal mu zlý duch, že všecko jest marno, ať činí co
činí, že jest ztracen, že bude zavržen. František, jenž Boha
miloval, cítil nesmírné bolesti v duši, stal se těžkomyslným tak,
že ve dne v noci plakal. Při tom tělesné jeho síly vůčihledě
ubývalo, slábl, ano upadl v těžkou nemoc. Nadarmo hleděl
učitel jeho vypátrati příčinu toho. František nedůvěřoval si
jemu se svěří'ti. Přátelé již měli za to, že nevyvázne z tak
ubohého stavu, když tu nebeský Pán se nad ním smiloval.
V mysli Františkově ozvala se myšlenka: Což, abych šel do
chrámu Matky loži, kdež učinil jsem slib čistoty? Jde, vstu
puje do svatyně, a první věc, na kteréž jeho zraky utkvěly,
byl obraz Marie Panny. [ vrhl se na kolena a s velikou dů
věrou prosil nejbl. Pannu, aby mu vymohla, by mohl Boha
nade všecko milovati aspoň nyní na zemi, když ho nebude
moci milovati po smrti. 'l'ato zvláštní modlitba měla veliký
účinek; v okamžiku zdálo se mu, jakoby kámen Spadl s jeho
srdce. Duše celá okřála, nabyla dřívějšího pokoje a tělo nabylo
zase 'zdraví a síly.

Ctihodná Kateřina z Baru vypravuje, že když jednoho
času celý klášter její nakažlivou nemocí byl postižen, takovou
měrou byla zarmoucena, že byla blízka zoufalství. Opuštěnost
duše, omrzelost, bázeň, ošklivost, všecko jakoby se proti ní
bylo spiklo a nikde pomoci, žádného přispění; neměla ani
zpovědníka, jemuž by své trápení svěřila. Vzala tedy útočiště
své k Marii Panně, potěšení zarmoucených. »Ú, Maria,: volala,
»ó Panno nejsvětější! Proto jsi mne sem uvedla, bych zde
zahynula? Povinností svých neznám a nikoho nemám, kdo by
mne poučil; jsem sama sobě ponechána. ,Maria, opustíš mne
i ty?: P. Maria ji slyšela a vyslyšela. Byla sama její učitelkou;
utrpení zmizelo, mír vrátil se do duše. Často pak říkávala:
»Marii Panně děkuji za všecko, co jsem.

2. Marie Panna pomáhá v utrpení tělesném.

V hrozivém onom nebezpečí, kteréž od Turků křesťa
nům hrozilo, vyzval papež Pius II. křesťanské panovníky
evropské k společnému boji proti nepříteli. Těm, kteří se chtěli
účastniti, naznačeno město Ankona jakožto shromáždiště. Již
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se sešly četné zástupy ve městě tom, čekalo se jenom na pří
chod papeže, kterýž měl válečnou výpravu započíti. Sv. Otec
však touže dobou nebezpečně onemocněl prudkou horečkou
tak, že lékaři vzdávali se naděje na uzdravení. V tísni tělo
prosil Pius ll. Matku Boží o milost, aby mohl cestovati do
Ankony. Slíbil pouť do Loreta a ihned dal zhotovili skvostný
kalich s nápisem: »Dobrolivá llodičko lloží! .\čkoliv tvá moc
nemá mezí, vím přece, že. zvláště v Loretě moc svou ukazujvš
způsobem nevídaným. .Iá hídný hříšník prosim tebe co nejpo
korněji, zbav mne této nemoci ku prospěchu celého křesťan
stva! Vezmi pak tento dar jakožto důkaz mé oddanosti! l'ius ll.
papež roku Ill-(Mm Sotva že papež tento slib učinil, již cítil se
silnějším a mohl činiti přípravy na cestu. Odejel nejprve do
Loreta. A aj! čím více se blížil posvátnému místu, tím více
mu přibývalo zdraví a když pohlédl na obraz milostný Matky
Boží, byl úplně. zdráv. Odtud pak odcestoval do Ankony a byl
s všeobecným jásotem uvítán.

Žena jedna byla 14: roků slepá. Život její plynul v nej—
vyšším zármutku. Tu slyšela o mnohých dit-'ech,kteréž se staly
v Mariacelle na přímluvu Matky Páně. S dětinnou důvěrou
prosila tedy Pannu mocnou: , Matko, daruj, prosím, aspoň
jediný paprsek světla očím mým, abych sama do tvé svatyně
jíti, tam na tebe patřiti, tam tebe prositi mohla !c 'l'u nenadále
očí, kteréž tak drahný čas světla denního nespatřily, prohlédly,
slepá viděla. Ihned s radostí chvátala do Mariacelly a. pláčíc
děkovala nebeské svojí Uzdravitelcc. Stalo se ve Štýrsku
roku 1479.

Příklady z doby novější.

]. llylo to léta Páně 1848, když v Itálii sedmnáctilolzi.
dívka v beznadějném stavu nemocná na lůžku se trápila? Rá—
něna byvši mrtvicí měla jednu nohu úplně. bez citu; jednu
ruku ochromenu; mimo to pozbyla úplně. zraku a řeči; ko—
nečně ničeho požití, ba ani kapku vody polknouti nemohla.
V tomto hrozném stavu dávala okolostojícím znamení, by ji
donesli do blízkého kostela. Marie l'anny. Zanesli ji tedy do
svatyně a položili před oltářem; veliký zástup přítomných_
modlil se za ni. Ačkoli po mnoho dnů nebyla s to, aby něčeho
požila, přijala nyní nejsv. Svátost bez obtíží. Hned po sv. při
jímání Spočinuly oči její na milostném obraze Bohorodičky,
a jakkoliv slepá byla, přece hleděla á pozorovala s úsměvem
obraz sv. Panny. Vida to jeden kněz radil jí, aby vyslovila
jméno »Mariac. 'l'u dívka ačkoliv němá zvučnýin zvolala hlaseni:
:(), Maria, (), Matko mála V tom okamžiku pohnula se její
levá ochromená ruka a nabyla života a mrtvá její noha uzdra—
vená a pružná opět se natáhla; divka stála tu zdráva před
oltářem. Lid pak to vidoucí zvolal s posvátnou hrůzou: »Zá—
zrak, zázraklc Biskup zkoumal hned udalost tuto, vyslýchal
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dívku i svědky; nebylo žádné pochybnosti, zázrak byl na bíle
dni. A hlas biskupský ohlašoval po celém kraji toto takskvělé
osvědčení přízně nejsv. Panny. 7.. vděčnosti ke své vznešené
dobroditelce vStoupila uzdravená panna do řádu věnujíc se
službě nemocných.

2. Dne 1. listopadu |. P. 1855. přinesly noviny španělské
v Madridu dopis tohoto znění: Ve městě Šilhao a v okolí
řádil děsivě mor. llřadově ustanovili, aby dne 8. záři v slavní-m
průvodu nesen byl obraz Matky Boží Bugoinskó, kteráž v kraji
biskajském od každého vroucně se uctívá. Podivná věc! .lzik—
mile průvod započal, průvod tak čelný, slavný a krásný, že
z přítomných nikdo podobného neviděl, ustala morová rána
a v následujících 8 dnech ani ve městě ani v okolí neudál se
ani jediný případ onemocnění. Strašlivý ten host, jenž tolik
pláče způsobil, zmizel zcela. Slavnostní díkůčinění konáno bylo
ve chrámu Begoinském, a aby památka na dobrodiní tak veliké
zvěčněna byla, raženy byly památné penize; jedna strana
každého penízu nese obraz Rodiěky Boží s nápisem: .»l_lne
8. září jsme ji prosilic — a na rubu vryta slova: »Dne 1ti.září
r. 1855 zbavila nás moru.:

V posledních letech hýbou světem celým události
v Lurdech ve Francii. Dne 15. srpna, na svátek Nanebevzetí
blah. Marie, modlil se ve svatyni lúrdskč kněz jeden těžce ne—
mocný. Ubožák byl již 20 roků slepý & ll roků chromý a dal
se sem přivésti, aby vykonal pobožnost k Marii Panně. Slaví
se právě mše sv. a kněz onen tak vroucně se modlí, že za
pomíná na svět — rozmlouvá jen s Marií Pannou. »Mátka Boží
mohla by mne uzdraviti, ale já jsem toho nehoden<<— myslí
u sebe, ale Bůh usoudil jináče. Mše sv. pokročila až k pozdvi—
hování. 'l'u na ubohěho kněze připadla neobyčejná, nadpo—
zemská moc, která jej tak opanovala, že musil vstáti A hle,
právě když kněz 'l'ělo Páně pozdvíhuje, musí padnouti na ko—
lena a nejsv. Svátosti se kla'něti. Zázrak jest vykonán, kněz
jest zdráv. .Iest po mši sv. 0, jaký to obraz! Kněz, jenž byl
sem přinesen na nosítkách, vstává, kráčí sám, lid se diví, trne,
žasne. Kněz uzdravený vstupuje mezi lid a povýšeným hlasem
pravi: »Jsem kněz — 2M roků nemohl jsem čísti, 11 roků ne
sloužil jsem mše sv., chromého, nevidomého přinesli mne na
toto zázračně místo, naše milá ťaní, Maria Panna, navrátila
mi vše, Maria P. mě uzdravila. O, pomozte mi nyní jí podě
kovalila A kněz tento dokud žil, nepi'estával velebiti a ctíti
nejsv. Pannu Marii, uzdravení nemocných.

3. Panna i\laria přispívá svým ctitelům na pomoc
v hodině smrti.

Příklady.
[. Sv. Felix, mnich řehole kapucinskě, jenž'tak často

s růžencem po ulicích římských žebral, ležel na tvrdém lůžku



ve své klášterní jizbičce a umíral. Oči jeho upíraly se k ne
besům, tvář skvěla se nebeskou září. Maria P. se mu zjevuje
a praví: »Felixe můj, radostnou nesu ti zprávu: přišel konec
prací tvych, Budeš odměněna Matka B. zmizela a Felix usmí
vaje se vypustil duši.

2. Roku 1844. na den Narození Hodičky Boží stalo se
v nepatrné vesničce toto: Chudá, nábožná služka, kteráž po
delší dobu souchotinami trpěla, |“iracovala k smrti; a když
stále upřeně hleděla na kříž na stěně a okolo stojící se tázali,
co tam vidí, odpověděla vesele.: »(Zož toho nevidíte? Nevídíte
Rodičku Boží? Hle, přišla si pro mne. Musím tedy s ní. Budte
zde s Bohemia Pak podala všem přítomy'm ruku a plna jsouc
nebeské útěchy zesnulá v Pánu.

Oddíl 111.

Obrazy ze života nemocných a umírajících.
\

|. Pro nemocné. dítky.

Sedmilety' chlapec jednoho kováře byl tak nešt'aslen. že
nad padl vůz a nohu mu roztříštil. Když byl ubožák domů
přinesen a neštěstí to oznámeno matce, kteráž také nemocná
byla, bolestí a zármutkem padla do mdlob. Při bolestné. lé
kařské operaci, kteráž na noze chlapcově vykonati se musila,
choval se raněný tak klidně, že ani nejmenšího slova nářku
nevyslovil. Všickni divili se trpělivosti jeho & tázali se, zdaž
necítí bolestí? »U, dosti bolesti—x,pravil pacholík, »ale musím
trpěti, aby se milá matička ještě více nerozstonalaíc Třetí den
zdálo se, že bolesti přesahují mladistvé jeho síly; vzdychal
však a trpěl jen po tichu. Dlouho a mnoho trpělo toto utlo
citné dítě, až konečně nemoc minula, zdraví se vrátilo. Lékař
později sdělil matce, jak statečně syn její — a jen z lásky
k ní -— trpěl, & tento důkaz něžné lásky synovskó tak po
těšil mateřské srdce její, že se dříve uzdravila, než bylo lze
očekávati.

Mé milé dítě! Kéž bys i ty svého otce, svou matku tak
něžně milovalo! llled', jak něžně tvá dobrá matka 0 tebe pe
čuje! Ve dne, v noci stojí u tvého lůžka, nešetří práce ani
námahy, jen abys se opět pozdravilo! Buď vděčno za tak ve
likou lásku a nesužuj dobroulmatku křikem aneb netrpělivostí!
Nezdráhej se užíti léku, at jest odporny', neb hořky'. Učiň to
však také z lásky k Otci nebeskému! Bůh z toho má velikou
radost a jistě tí pošle pomoc. Ano, mé dítě, trp z lásky k Pánu
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Bohu! Tím zasloužíš si korunu nebeské slávy. Řekni si tedy
často samo u sebe: »K vůli Pánu Bohu budu trpěliv. K vůli
Pánu Bohu uposlechnu lékaře.dt

Slovůtný kněz Pater Olivieri koupil a hned na svobodu
propustil otrokyní, děvčátko africké. Dívka tato, jménem Maria
.losefa, onemocněla a trpěla nevýslovné bolesti. Trpělivost její
byla však tak hrdinská, že nechtěla vůbec, aby ji kdo těšil.
Jednoho dne políbila ji učitelka její a pravila: »Mé dítě, ty
trpíš veliceic S velikým namaháním pozvedla nemocná ruku,
v níž držela pevně křížek s obrazem Spasitelovým a pravila:
»Pohleď, trpím—li tolik, jako tento! Náš Božský Spasitel na
kříž byl přibit; ale mě ruce, mé nohy jsou ztlrávy. Maličká
jen bolest v prsou, a co více? Hleď, já takřka ani netrpimb

Mé drahé dítě! Pohled“ i ty na kříž! Také pro tebe Pán
Ježíš trpěl, také pro tebe v hrozných mukách na kříži zemřel.
Svou smrtí vymohl tobě, abys mohlo do nebe příjíti. Byl ne
vinen a svého nebeského Otce nikdy žádným hříchem neurazil.
Ukaž tedy, že i ty svého .ležíše miluješ; trp i ty pro něho!
Vzpomeň si, že.—'.nechovalo se vždycky tak, jak Bůh poroučí;
žes jsi ho často urazilo. Jak často jsi rodieův bylo neposlušno,
často jsi lhalu, nerado jsi klekalo k modlitbě, hněvivé jsi bylo
a závistivé ku svým bratřím a sestrám. Často jsi od Boha
trestu zasluhovalo. Avšak milostivý Bůh tě na věčnosti trestati
nechtěl; místo trestu věčného seslal nyní na tebe tuto nemoc.
Co jsou však bolesti tvé proti bolestem tvého Spasitele? Jsou
jenom malým utrpením —a tímto malým utrpením můžeš všecko
napraviti, čím jsi dříve Boha uráželo. Ú, slib Otci nebeskému,
že od této chvíle nábožným životem radost mu působiti budeš;
bud' trpělivé a obětuj Pánu Bohu všecky bolesti jako pokání za
své hříchy; pak jistě dobrotivý Bůh bude míti z tebe radost
a pomůže ti v nemoci tvé.

Když zuřila v Paříži cholera, byla také mladá dívka ne—
mocí touto postižena. Neklamné známky, křeče, dávení byly
důkazem, že nemoc jest na pováženou. Avšak v klášteře mi
losrdných sester, v němž nemocná měla svoji sestru, neobme—
zenou měly důvěru v pomoc nejsv. Panny; a když zvěděla
představená o stavu nemocného děvčete, zvolala náhle: »Což
nemá medaillky?c Když pak se nemocné otázali a ta obrázku
Panny Marie neměla, ihned zavěšen jí na krk a za několik
okamžikův byla úplně zdráva.

Dítě mé nemocné! Litiš a miluješ i ty svoji Matku ne—
beskou? Nosíš i ty na prsou medaillku bl. Panny? Pros svou
dobrou matku, at' ti takový obrázek Marie Panny zaopatří.
Pak se často na len obrázek dívej, libi—jjej a pros Malku Boží
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vroucně, aby se za tebe u Boha přimluvila. Slib také této
Matce, že i jejího Syna Ježíše Krista milovati budeš, že ho
nikdy hříchem neurazíš. Poslyš, mé dítě, co ti poradím: Umiň
sobě, že po celý život svůj Marii Pannu každého dně ctíti
budeš, a k jejímu uctění každodenně aspoň malou modlitbičku,
na př. »Zdrávas Královnou, neb »Zdrávas Maria: aneb jinou
modlitbu se pomodlíš. Buď ujištěno, Maria Panna že pak po
celý život tvůj zvláštní mateřskou láskou tě. bude chrániti.

Sv. Aloisius jako malý pacholík se rozstonal. .lako tichá
ovečka snášel všecky bolesti, rád přijímal léky a ne0pominul
ani v nemoci vykonávati svých modliteb. Jednou v noci vzpo—
mněl si, že se dosud nepomodlil všech denních modliteb;
ihned zavolal sluhu a poručil mu, aby mu světlo přinesl a hned
zase odešel. Pak vzal modlitební knihu a počal se modliti.
Avšak slabostí a velikou bolestí hlavy usnul mezi modlitbou,
světlo však zůstalo hořeti. Než tu pojednou od lampy dohoří
vající vzňala se postel, a počala hořeti; Alois spal a byl by
v plamenech zahynul, kdyby ho sv. anděl strážný, jehož vroucně
ctil, nebyl probudil. Rychle vyskočil z lůžka a byl zachráněn.

Dítě mé! Sv. Alois v nemoci rád se modlil. Nebylo tedy
divu, že všecky bolesti tak trpělivě snášel. Prosi ty Boha
o jeho milost, o jeho pomoc, modli se rád i ty, anebo požádej
někoho, at ti něco předčítá, s tebou se modlí, abys i ty bylo
v bolestech trpělivější.

Arima, úředník japonský a ukrutný pronásledovatel kře
stanů, odsoudil celou rodinu, otce, matku, syna a dceru k smrti
upálením. .liž hoří otec na hranici, již hoří matka, již stojí
v plamenech na hranici mladistvá dceruška, když tu bratr
její, chlapec 12lelý, jménem .lakob, spěchá, běží, dere se
žhavým ohněm k matce již hořící v plamenech; drží v ruce
křížek a volá: »U, Ježíši a Maria! jaké to štěstílc A hned na
to padl mrtev k zemi udušen jsa a popálen.

Sv. Priska byla teprve dívka 131etá, když již pro víru
Kristovu muky neslýchané trpěti musila; byla však stále ve—
selá. A co naplnilo dítky tyto takovou odvahou, že rádi krá—
čely smrti vstříc? Vzpomínka na nebe je sílila, je těšila!

Slyš, dítě mé! Když jednou pohanský chlapec Celsus
viděl sv. Juliána, an k smrti jest veden, Spatřil nad jeho hla
vou krásnou skvoucí korunu. l zvolal: »Bůh křesťanů jest
Bohem mým !c lhned běžel za sv. mučedníkem a vytrpěl s ním
smrť mučednickou. Tak tedy vzpomínka na korunu nebeské
slávy těšila a sílila tyto dítky v utrpení jejich, ta jim ulehčila
a osladila smrt. Protož, mé dítě nemocné, neboj, nestrachuj se,
ale pamatuj si krásná slova, kte'rýmiž těšila jedna ná—
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božná matka svého syna, kterýž v květu mládí svého pro víru
katolickou umíral: »Mé dítěc, volala naň, »pamatuj na život
věčný! Život nebude ti odňat, nýbrž jen v lepší život se pro
mění!: '

Když Josef Ferdinand, šestiletý princ vladaře bavorského
Maxmiliana Emanuela, přivezen by! do Brusselu v Belgii, ja
kožto budoucí král španělský, onemocněl tu za nedlouho &
také brzy zemřel. Když mnozí vznešení muži před smrtí kolem
jeho lůžka stáli a předčasné smrti vznešeného prince želelí,
těšil je umírající těmito slovy: »Proč pláčete? Lépe jest,
abych mlád umřel, než abych dlouho žil a Boha snad smrtel—
ným hříchem urazil.a

Dítě drahé! Zdaž i ty tak smýšlíš? Hle! nevinné ony
dítky, kteréž Herodes ukrutný kázal povražditi, které tak záhy
umřely, jsou nyní svatýmí v nebesích. Kdyby však tyto ne
vinné dílky v útlém mládí nebyly zemřely, nýbrž vysokého
věku dosáhly, byly by mnohé z nich se zkazily a nebe ztra
tily. Protož ponech všecko milému Pánu Bohu a často
si říkej: »Pane, ty nejlépe víš, co mi pr05pívá; tvá vůle se
staň !c

2. Nemocní jinochové.

Poustevník jeden hledaje si v lese bylinky k potravě,
slyšel jednoho dne žaloslné vzdechy a nářek. [ šel tedy blíže
a tu nalezl v křoví mladého člověka, majícího na pravé noze
hlubokou ránu. Kolkolem bylo množství krve po zemi a ra—
něný slabostí stále. omdléval. Poustevník pozdvihl raněného ji
nocha a odnesl do své chyžky. '/,de ošetřoval jej s takovou
péčí, že nemocný již druhý den mohl vyprávěti, kterak byl
raněn. »Byl jsem:, vyprávěl mladík, »po nějaký čas sluhou
mladého šlechtice. Včera jeli jsme lesem, kde jste mne v krvi
nalezl, & můj pán měl s sebou na koni ve vaku značnou
sumu peněz. Pojednou ——nevím kde a jak se to mohlo státi,
vak s penězi zmizel. Můj pán počal hrozně klíti a naříkati;
vrátili jsme se, já jsem slezl s koně, hledal s největší pílí, ale
marně. Pán počal mí trpce vyčítati, jakobych o penězích věděl,
jakobych je byl nalezl a sám si je tajně uschoval. Výčitka ta
mne hluboce dojala, bránil jsem se též poněkud prudčeji, ale
jen abych uhájil své poctivostí. Pán můj podrážděn slovy mými
rozzuřil se tou měrou. že vylasiv zbraň pádnou ranou zasáhl
nohu mou, že jsem ihned k zemi klesl, pán však tryskem na
koni ujel. Vskutku, byl bych musil zahynouti, kdybyste mně
vy, muži dobrý, nebyl jako milosrdný Samaritán zachránil.
Díky, díky tísíceré za vaši laskavostí: Poustevník hleděl ne—
mocného upokojiti & rozveseliti a mezi jiným pravil: »Můj
milý, tím se můžeš těšiti, že trpíš nevinněc Při slovech těchto



zdálo se, jakoby nemocný hluboko v srdci byl dojat; vzdychl
z hluboka, slzy vstoupily mu do očí, byl velice zarmoucen.
»Ach nikoliv-, pravil bolestně, »já netrpím nevinně! Pro
krádež jsem sice rány své nezasloužil, jsemť neviuen ; — ale!
tu uvázl mu hlas, na několik okamžiků se zamlčel — konečně
pokračoval takto: »Musím se svěřiti, snad upřímným vyznáním
ulehčí se mému svědomí. Ú, dobrý otče! já jsem se hrozně
prohřešil proti 4. přikázání Božímu. Mám matku, vdovu, já
jsem její jediné dítě. Jednoho dne jeli jsme spolu na pole na
jednom voze; pro malichernou věc vznikl mezi námi spor a
hádka — a já v zuřivé zlosti srazil jsem svou matku s vozu.
Matka byla bolestí a hořem téměř bez sebe, klnula mi a hro—
zila žalobou před soudem. Ze strachu před trestem Opustil
jsem vlast, prchl za hranice a tam jsem vstoupil do služby
k onomu šlechtici, o němž jsem právě byl vyprávěl. A vizte,
právě na té noze, kterou jsem matku sraznl s vozu, seknut
jsem byl ranou bolestnou. Jistě jest to zasloužený trest za
můj zločin, i netrpím tedy nevinně.: Slzy lítosti polily jeho
líce. Poustevník snažil se nyní, aby též raněnou jeho duši
vyléčil, aby jej k upřímnému pokání pohnul a připravil, což
se mu i podařilo. Za krátký čas uzdraven na těle i na duši
vrátil se do své otčiny, a jako marnotratný syn od svého otce,
tak přijat byl laskavě od matky své.

Mladíku drahý! Pohleď i ty na svůj dosavadní život. Snad
i tvá nemoc jest následkem hříchů, kteréž jsi spáchal. Snad jsi
i ty rodičům svým mnohý zármutek způsobil neposlušnosti,
hrubým chováním, lehkomyslným životem, snad jsi i ty, jako
mnozí jiní, v hříšné známosti žil po několik let a nečistými
myšlenkami, slovy i skutky urážel Boha; snad také tys byl
oddán nestřídmostí. Poznej tu soudy Boží a čiň pravé. pokání!
lšůh na tebe seslal tuto nemoc, aby ti oči otevřel, abys jednou
konečně poznal, jak marně jsou radosti tohoto světa, abys ne
zapomněl, že i mládenec může umříti. .lak pošetilým jest tedy,
kdo podkOpává zdraví své, kdo mrhá síly své tělesné. Illeď!
Bezpochyby byl bys na věky býval od Boha zavržen, kdyby tě
tato nemoc nebyla navštívila. tlvšem jest to hořký lék, avšak
může tě vylúčiti. Opust jen život nevázaný, vrať se k Otci!
Slib mu, že se upřímně polepšíš, nebeský ()tec tobě odpustí.
A až se pozdravíš, vzpomeň si často, zvláště v pokušení,
vzpomeň si na tuto nemoc a na svá dnešní předsevzetí! Umí—
rající jeden mladík pravil knězi: »Povězte, důstojný otče, po
vězte mým přátelům a soudruhům, chtějí-li pravé radosti a
pravého pokoje požívati, že jl'jiCll duše, že jejich srdce musí
Krista milovati, a to nade všecko milovati.c
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Nemocný jinochu! Pamatuj si tato slova, i tobě jsou ře
čena. Miluj i ty Krista 'od této chvíle, buď ctnostně živ, pak
nalezneš pokoj a ani smrti nemusíš se báti!

Svatý mučedník, mládenec Kalliopius, byl řemeny a žilami
ukrutně mrskán; na to po žhavěm uhlí vlečen, kolem láinán
& konečně právě na zelený čtvrtek přibit na kříž, na němž
druhého dne skonal. Při všech mukách těch byl neobyčejně
trpěliv. Stále jen volal: »Uěkuji ti, ó Bože, že jsi mne hodným
učinil trpěti pro jméno tvélc

Mládenče, neměl bys i tyBohu děkovali, že tebe navštívil
tímto utrpením? Vždyť tato nemoc je k tvému prospěchu. Bud“
lrpěliv! 'l'en Pán, jenž dopouští, ale neopouští, ten ti dá také
potřebné síly. Pros ho tedy důvěrně, budeš jistě. vyslyšen.

Sv. Pacifikus, františkán, od let jinošských až do smrti
trpěl bolavými nohami, mívalť na nich často i otevřené rány.
Ale nikdy si nestěžoval, ba ani lékaře nevolal. ()d jakživa jsa
zraku slabého, v stáří zcela oslepl a při tom stále nemocen
býval. Avšak nikdo ho nikdy neviděl mrzutého, zarmoucenóho
aneb malomyslnóho. Ve svém utrpení býval vesel & děkoval
za ně Ilohu; jedině v Boha důvěřoval a Bůh ho těšil zázračně.

Kéž bys i ty, můj drahý mládenče, jako tento světec,
trpělivě nesl nemoc svou! Kdo v utrpení a v soužení jest nc—
trpěliv, mrzut, lměviv, kdo v nemoci své reptá, tenť bolestem
svým neulevi, "ba musí trpěti dále, ale beze všech zásluh pro
nebe. lli lrpíš snad nevinně? Nezasluhuješ za poklesky svého
mládí pokárání? l'roč rcptáš? Není lépe býti pokáráuuzde,
nežli po smrti na věčnosti? Obětuj své boly & těžkosti Ilohu
jako trest, jako pokání za hi—ichysvé, vezmi svůj kříž, svou
nemoc na ramena svá & kráčej za Kristem!

Sv. llominik přijal do svého řádu zbožného, učeného,
mladého muže, jménem lieginalda. Když měl tento již býli
oblečen v roucho řeholní, postižen byl tak prudkou horečkou,
že se o něm pochybovalo. Sv. Dominik s velikou vroucnosti
modlil se za něho k Bohu a k nejsv. Panně. 'l'akč Reginald
se modlil. [ zjevila se jednou při modlitbě bratru lleginaldovi
Matka lloží v průvodu dvou panen v kráse a jasnosti neoby—
čejné. Nemocný svíjel se v bolestech a palčivosti horečky, ale
zřetelně slyšel slova: »Vypros si ode mne, co chceš, já ti to
udělíinlc Mezitím, co se nemocný rozmýšlí, šeptá. mu jedna
z panen, které llodičku lšoži provázely, aby nežádal ničeho,
ny'brž aby ponechal to na vůli Matce milosrdenství. Pravil
tedy: »Paní má, ničeho nežádám, nýbrž co ty chceš, chci i já,
do tvé vůle a do tvých rukou se odevzdávámlc 'l'u pomazala
Panna nejsvětější nemocného svatým olejem tak, jak se oby—
čejuě poslední pomazání udílí. Reginald po vykonanem po
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mazání ihned se úplně pozdravil, a zároveň obdržel milost, že
od té chvíle nebyl nikdy pokoušen nezřízenymi žádostmi tě
lesnymi.

] ty, můj nemocný bratře, postav se pod ochranu Matky
milosrdenství, její vůli se odevzdej! Maria Panna chce jen to,
co Bůh chce, a co Bůh chce, jest vždycky dobré. Podrob se
tedy pokorně řízení Božímu a často si povzdyclini: »Staň se
vůle Páně! Ať naloží se mnou Pán, jak se mu líbí. Buď život
aneb smrt! On sám ví nejlépe, co mi prospívá. Navrátí-li mi
zdraví a život, budu mu věrně sloužiti. Chce-li však, abych
nyní v mladistvých letech zemřel, děj se jeho svatá vůle!
Smrt uchrání mě všech budoucích trampot, křížův a proti—
venstvílc

Lěta Páně 1670 zanechal studující z Polska v Mariacelle
tuto listinu, kterouž byl přísahou potvrdil: ».lá nížepsany', vraceje
se dne 1. ledna r. 1670 ve Styrskěm Hradci mezi 6. a 7. ho
(linou večerní k domovu, byl jsem od jakéhosi člověka, jenž
na mne číhal, napaden a smrtelně raněn. Poněvadž k ráně
smrtelně na hrdle ještě jiné nemoci se přidružily, zvláště chrlení
krve, a poněvadž jsem velice seslábl, radili mi lékaři a ran—
hojičové, abych pamatoval na zaopatření, života měho pry jest
na krátko. Vida tedy, že konec můj se blíží, s velikou důvěrou
počal jsem se modliti k Matce Boží Maria-Cellskě, kterou jsem
již po několik let ctil. Přislíbil jsem, uzdravím-li se, že vy
konám pout, postě se o chlebě a vodě. Brzy na to o 6. hodině
večerní přišlo tak silné chrlení krve, že jsem slabostí po celou
hodinu byl v mdlobách a kolemstojící měli za to, že jsem
mrtev. Když jsem se vzpamatoval a viděl, „že rozžaté svíce
stojí kolem lůžka mého, počal jsem volati: »O paní má, Panno
Maria, pod ochranu tvou se utíkám, svatá Boží Rodičkoh Pak
jsem obdržel poslední pomazání. Chrlení krve nepřestalo, ne—
mohl jsem již mluviti. V jednu hodinu 3 půlnoci, kdy všickni
očekávali mě skonání, usnul jsem; o svítání bylo mě lůžko
plno krve, ale od té chvíle se mi ulevilo, a já jsem se uzdravil
úplně. Sláva a čest bud' Matce Boží! Psáno v Mariacelle, dne
28. října 1670. Bernard Stanislav Corsinti z Koprivince v Polsku;

O kdybys, mladiku, k Panně Marii se utekl, i tebe by
chránila, i tobě by od Boha potřebně pomoci vyprosila. Nuže,
buďi ty včrny'm sluhou mariánským, pečlivě chraň a Opatruj
si onu ctnost, kteráž jest nejkrásnější ozdobou mládeže, a
kterou Rodička Boží tak velice se stkvěla — panickou čistotu.
Čistě, nevinně mládence miluje Maria Panna obzvláště; pros
Marii, aby ti tento drahy tvůj poklad chránila; slib jí, že
každodenně aspoň jednou »Zdrávas Maria: k její cti na ten
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úmysl se pomodlíš; buď ujištěn, že pak i ona tvou dobrou
matkou bude!

Edmund l.aage, zbožný jinoch, stižen byl velikými křečmi,
kteréž se jmenují ztrnutím. Příbuzní netajili mu nebezpečí jeho
stavu, a když byl napomenut k odevzdanosti do vůle Boží, od
větil: »Ano, já jsem odhodlán . . . věřím miluji Boha velice:
odevzdávám se do jeho sv. vůle.: Jsa tázán, přeje—lisobě po
sledního pomazání, =() ano, ano!: volal pln radosti. [ přijal
svátost tu s největší zbožností a chtěl k modlitbám církevním
sám odpovídati. Sv. pomazání nebylo pro něho bez účinku,
nyní byl zcela pokojný a vesel. Jeden z okolostojících těšil ho
řka: »Neboj se, mé dítě, náš duchovní otec stojí u tebe.
»Nemám nižádné bázně, otče můj !c klidně řekl nemocný. Po—
slední slova jeho, kteráž všecky přítomné až k slzám dojala,
byla: »Ježíši, Pane a Bože můj, smiluj se nade mnou ubohým!
V ruce tvé poroučím duši svou.: Hned na to vypustil svatý
tento mládenec svou duši, maje věku 14 let.

Jak krásná to smrt! Následuj toho vznešeného příkladu,
vzbuzuj často víru, naději, lásku, odevzdanost do vůle Boží!
[ tvým posledním slovem buď: »Ježíšc.

Dne 16. března ]. P. 1584 ležel v pokojíku paláce knížat
Massimiův na smrtelném lůžku Mletý Pavel Massimi. Posláno
pro sv. Filipa Nerejského, jenž slíbil, že chce býti při jeho
smrti. Posel však zastihl světce právě, an sloužil mši sv.
Skončiv sv. úkon pospíchá sv. Filip k nemocnému, ale již jest
pozdě, Pavel jest mrtev. Mrtvola byla již umyta, činily se při
pravy k balsamování; ale sv. Filip počal se nad nemocným
modliti, kropiti jej svěcenou vodou; dotýkal se ho třesoucíma
se rukama a často mezi modlitbou volal: »Pavle, Pavlelc Po
jednou mládenec posadil se na lůžku svém, tak že se všickni
přítomní zděsili: »Chceš žíti neb umříti ?: tázal se světec. —
»Ach, viděl jsem v nebi svou matku a sestru, chci umřític,
zněla odpověď. Po těchto slovech klesl opět mládenec mrtcv
do náručí sv. Filipa. Tato podivuhodná udalost oslavuje se
každoročně v rodině knížat Massimiův v pokoji nádherně
v kapli upraveném, kdež se zázrak stal.

] tobě, křesťanský jinochu, který jsi se již s Bohem
smířil, jest nebe slíbeno; i ty tam své miláčky uvidíš; ba, ty
na Boha samého tváří v tvář budeš patřiti a radovati se ra—
dostí nekonečnou. Býti u Boha jest lépe, než býti zde na zemi;
býti v domě otcovském jest lépe, nežli žíti v cizině; žíti mezi
svatými jest lépe, nežli žíti mezi hříšníky. Když to všecko
uvážíš, chtěl bys se báti smrti? Nezvoláš i ty: »Chci umříti,
chci rozdělen býti a žiti s Kristem, chci zemříti, abych se zá
stupy oslavenců Boha svého na věky chválil a velebil.:



Nemocnédívky.

Dívko milá, kteráž nyní na lůžku nemocném běduješ,
snad jsi za dnů zdravých jen světu a jeho pomíjejícím radostem
sloužila. Zkoumej, zpytuj se! Snad náležíš k oněm bláhovým
dívkám, které jen v krásném oděvu a nebezpečných, tanečních
zábavách svou radost vidí, které čtením nemravných románů
a marnými návstěvami čas maří, kteréž nedovolené známosti
udržují a tak čelnými hříchy svou čistou duši poskvrňují?
Nejsi snad dokonce z těch dívek, které ztratily již roucho ne
vinnosti, které svým hříšným životem jiným jsou k pohoršení
a svým rodičům jen soužení působí? Je-li tomu skutečně tak,
pak věz, že tě nyní Pán jako nezvedené dítě tresce. Činí tak
proto, aby tě zachránil Ú, poznej se a uzncj již tedy
svou vinu, žel srdečně dosavadního hříšného života a polepší
se! Obětuj své srdce poznovu Ženichu nebeskému, následuj ho
na cestě kříže a nalezneš v něm jednou milostivého soudce.

Obyvatelé francouzského města Amiensu u veliké úctě
mají sv. pannu, jménem Nikole, kteráž každé nemocné dívce
jakožto vzor může sloužiti. Bylať celých 50 let nemocna. Den
za dnem, noc za nocí plynuly jí v nesmírných bolestech.
Oteklina celého těla hned se zvětšila, -hned zmenšila; její bo—
lesti hlavy byly neobyčejné; křeče lámaly jí údy často po celý
týden. Ohyzdným rakem nakažený jazyk byl téměř celý uhnilý.
A hle, nemocná dívka prosí Boha, aby nad to ještě jiné, ba
všecky ostatní nemoci na ni poslal. Bůh ji vyslyšel. Tolik ne
mocí zakusila, že život jeji byl stálé mučednictví a dlouhá
smrt. Posléze přišel den poslední. Dle tehdejšího obyčeje dala
se zanésni do chrámu, kdež přijala sv. svátosti umírajících.
Byvši zpět domů přinesena upadla v zápas smrtelný. Čtyřicet
hodin trval její smrtelný zápas. Ale ani jediný povzdech, ani je
diné slovo netrpělivé nevyšlo jí z úst. '/,esnula tiše,s úsměvem
na rtech.

Dívko, miluješ i ty utrpení? Upřímně zamiluj si Pána
Ježíše, svého nebeského Ženicha, a budeš milovati i jeho kříž;
s radostí budeš pro něho trpěti; ráda pro něho zemřeš. Pán
.ležíš trpěl pro tebe; což není slušno, abys také ty z lásky
k němu svůj kříž, svou nemoc trpělivě snášela a jemu oběto
vala? Modli se tedy často k Bohu, aby tvou lásku roznítil,
pak zmizí i všeliká netrpělivost a všeliké reptání!

lsabella, dcera Petra, krále portugalského, ve 20. roku
věku svého rozstonala se těžce souchotinami. Celé tělo rychle
vysýchalo, ztrácelo se, kašel ji trápil tak, že nemohla dýchati.
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Nemohla ležeti, aniž jakého pokrmu snéstí. Při všech bolestech
však zůstala pokojná a veselá. Jedinou její útěchou bylo mlu
viti neb slyšeti o Bohu. »Nemyslemež na tento život, připravme
se na život budoucíc, pravila k svému zpovědníku; »račte mi
býti nápomocen, račte poradíti, čímž bych věčného života si
zasloužila. Co mi uložíte, vše učinímlc

.Jsou, dívko, i tvé rozmluvy pobožné? Hledáš útěchy své
v Bohu? Jsi trpělivá a laskavá? Jen tímto způsobem zachováš
si pokoj srdce &nashromáždíš sí zásluh pro věčnost. Vystříhej
se tedy světských společností ; neměj záliby v návštěvách ta—
kových lidí, kteří celé hodiny nemocného marnými, malicher—
nými, ano i hříšnými řečmi obtěžují. Jsi-li tak šťastná, že
máš ctnostnou přítelkyní, tať může tě navštěvovatí častěji;
nábožná její slova posilní tvé sklíčené srdce. Může tí i něco
z duchovní knihy přečítatí, může ti v lecčems poraditi, jak se
máš chovatí, aby ti nemoc prOSpívala ke spáse duše.

Komu by nebylo známo pamětihodné ono obrácení, které
tak velice proslavilo klášter, založený v Rímě sv. Františkou
Rímskou? Mladistvá, sličná, duchaplná dívka Bonaventura,
jež tak náhle, tak zázračně se obrátila, netušila, že po obrá—
cení svém kratičkou jen dobu žíti bude. Udpočívá na lůžku
smrtelném, tiše, veselá, odevzdána do vůle Boží, úplně připra
vena na smrt; smrtí se nebojí, ba mnohem spíše touží spatříti
již neskončenou krásu, jasnou tvář Boží. To se ukázalo, když
Tělo Páně k ní pí-íneseno. Vyňala psaný list a žádala, aby
u přítomnosti nejsvětější Svátosti byl čten. Zněl takto; »Můj
nejmilejší Pane Ježíši! Poněvadž já, Maria Bonaventura, ne—
hodná tvá služebnice, co nejdříve před tvou Božskou veleb—
ností objevití se musím, vyžnávám a osvědčují tímto, že věřím
pevně a nezvratně všemu, čeho ty, můj Spasiteli, a tvá církev
na mně žádáte. Za tuto víru jsem ochotna život i krev svou
obětovati. Důvěřují se v tvé neskončené milosrdenství, v tvou
předrahou krev a neskončené zásluhy tvoje. Doufám, že ač jsem
hříšnice veliká, na přímluvu Marie Panny, tvé a mé nejsvětější
Matky, dojdu života věčného, a těším se z toho nikoliv, že rado—
vatí se budu, nýbrž že budu moci tebe mílovati a tobě sloužiti.
Zavrhují všecky své těžké hříchy a oplakávám jich, jimiž jsem
nešťastná lásku a dobrotu tvou tolikráte a tak těžce urazila.
Ujišťuji tebe, Pane můj, že raději cokoliv, í peklo trpěti chci
než znovu tě urazítí. Miluji tě z celého srdce, z celé duše, ze
všech sil, miluji tě nade všecko. Kéž bych měla lásku che.—
rubův a všech andělův, abych tě hodně milovati mohla! Kéž
každé mé dechnuti jest vyjádřením mé lásky k tobě !: Pak
přijala 'l'ělo Páně, blahoslavila onen den, onu šťastnou hodinu,
kdy se k Bohu obrátila, složila ruce křížem na prsa, upřela
očí k nebesům a volajíc: »Ježíší, María, s vámi at odejde v po
kojí duše má !c zesnulá sladce smrtí svatých.

30
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Příklad tento tě poučuje, v jakých ctnostech bys měla se
ve své nemoci cvičiti. Máš se cvičiti u víře, v naději, lásce,
lítosti, v důvěře v Ježíše Krista a v Pannu Marii. Tyto ctnosti,
zvláště pak odevzdanost do vůle Boží, máš často, ba denně
vzbuzovati; jinak utrpení tvé záslužným nebude.

Panno křesťanská, jsi ctitelkou Marie Panny. Blaze ti,
miluješ-li Pannu Marii, snažíš-li se jí býti podobna. Blaze tobě,
utíkáš-li se k ní zvláště nyní ve své nemoci! Nejsvětější Panna
jistě tebe neopustí; vyžádá ti síly, trpělivosti; a až umírati
budeš, bude u tebe státi a přijme tě do počtu panenských
duší, jichžto jest královnou.

Spisovatel .lais vypravuje () zbožné, nemocné osobě toto:
Neměla velikých bolestí, když jsem k ní byl povolán, a přece
častěji zvolala; »Kéž bych jen brzy zeniřelah Chtěje ji potě—
šiti řekl jsem: »Hleďte, milá křesťanko, zemřete-li brzo, brzo
přijdete do nebe: budete-li však déle ještě živa, dále do nebe
přijdete. (“o jest vám milejší?c »Co Bůh chcela dala v od
pověď. Po nějaké chvíli však pravila zase: »l'řece bych raději
brzy umřelala »Proč pak?: táži se. »Abych brzy k Pánu
Bohu přijíti mohla.c Porozuměl jsem jí.

Kéž bys i ty, křesťanská dívko, tak zmužile hleděla smrti
vstříc! Smířena jsouc s Bohem nemusíš se smrtí báti. Smrt
zbaví člověka všech írampot. Smrt zbavuje člověka všech ne
bezpečí, jež mu stále hrozi, dokud tímto slzavým údolím pu
tuje. Smrt uvede tě Pánu Ježíši, tvému nebeskému Ženichu;
& ty vidouc, že se blíží konec, hodinka poslední, chtěla bys
býti smutnou? ('), těš se, těš se, vždyť pannám čistotným,
pannám Ježíše Krista milujícím slíbeno jest v nebesích níísto
první, hned vedle trůnu Božího.

4. Nemocní rodičové.

Mladá chot' jedna churavěla nebezpečně vysílením achu—
dokrevností. Byla ve svém manželství šťastna, měla všecko,
čeho si mohla pí-áti: manžela řádného, dvě zdárné dítky; mi
lovala všecky a milována byla ode všech. Jak těžko tedy, jak
krušno jí bylo, když ode všech svých drahých se násilně od
trhnouti měla! S úplnou odevzdaností porldala se však vůli
Boží. S živou vírou a vroucí láskou přijala útěchu poslední,
jíž skytá církev katolická dítkám svým. Sama dle pravidel
křesťanské lásky & pokory ustanovila a nařídila pohřeb svůj;
před jejíma očima psal manžel poslední její vůli a rozličné
odkazy; jemu vrátila i snubní pl'ston, znak věrné a čistě lásky,
kterouž po celý život mu zachovala. Nemoc horšila se vůči—
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lilodě, chvíle Bohem uložená se blížila; nemocná seslábla tak,
že nebyla 3 to, aby srozumitelné slovo promluvila. Její matka,
sestra, manžel v žalu hlubokém stojí kolem smrtelného lůžka,
tisknou vřele ruku již již stydnoucí. Každý okamžik čekají
poslední dechnutí. Pojednou přichází jeji zpovědník, mluví
o věčnosti, udílí apoštolské požehnání a za několik vteřin skon
čila nemocná manželka křesťanský život svatou smrtí.

Kéž bys i ty, nemocný otče (matko), podoben byl této
nemocné matce! Neodkládala s přijetím sv. svátosti na po—
slední hodinku. K Bohu se utekla; s Bohem jsouc smířena a
jeho milostí posilněna snášela nemoc svou trpělivě, s odevzda
ností do vůle Páně, Spořádala i své časné věci. Proč myslíš
ty jen na své příbuzné ? Nezasluhuje-liž toho duše tvá, abys
také jí svou pozornost věnoval? Proč otálíš tak dlouho smí
řiti se s Bohem pravým pokáním? Či nemáš hříchu? Ú, jen
se ohlédni na svou minulost! Vychoval jsi své děti po křesťan
sku? 'l'restáš jejich poklesky, dáváš jim dobrý příklad? Pro
Boha máš vychovati děti své; nevychováváš jich pro svět?
'l'ot bys jim časnou i věčnou záhubu připravil; a bylo by
snad lépe, aby co nejdříve tě Bůh povolal. Než slib polepšení,
& Pán bude milostiv. Slib mu, že dítky své, jakožto poklad
od Boha sobě svěřený, budeš opatrovati a svědomitě že je
vychováš. 'l'ak bude tato nemoc tobě i tvým dětem ku pro
spěchu.

Zbožný, bobabojný řemeslník, cítě, že blíží se konec
jeho, přijal sv. svátosti umírajících. Leží na lůžku, spíuá své
mozolovité ruce k Spasiteli svému, aby mu byl průvodčím na
cestě k životu věčnému. Kol něho klečí dítky a vnukové pla
číce a modlíce se. Vesele, radostně praví stařec: »Děti milé,
již volá mě. Bůh, v nějž jsem věřil.: »Kéž byste ještě dále tu
s námi pohy'ti mohl-, volají děti s pláčem. »Nikoli, mojí
drazíc, vece nemocný. »Pán a Vykupitel můj volá a já rád
ho uposlechnu. Po všecken svůj život jsem jej miloval, jak
bych měl nyní váhati, když mne volá k sobě, k němu se ode
brati ?: Po těch slovech naklonil hlavu a usnul v Pánu. A když
již mrtev byl, zdálo se, že sladce dřímá.

Radostné a pln důvěry v Boha hledí tento umírající otec
věčnosti vstříc. Proč bys tedy bál se smrti, když _zbaví tě to—
lika trampot, když uvede tě ke trůnu Boží slávy? Což ne—
můžeš modlitbou, přímluvou svou tam na věčnosti dětem svým
lepe prospěti nežli na tomto světě?

Před několika lety povolán byl kněz k umírajícímu muži,
jenž sv. svátosti sobě žádal. Byl to ovdovělý otec četné ro—
diny ; sv. svátosti přijal s příkladnou zbožnosti. Kněz bystrým,
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zkušeným okem poznal, že smrt jest nedaleko, chtěl tedy zů
stati u nemocného až do poslední chvíle. Pojednou se nemocný
znepokojil. Zármutek jakýs a nepatrná úzkost jej poděsily. l.)u
chovní vzdáliv přítomné příbuzné, tázal se nemocného, má—Ii
snad něco ještě na svědomí? »Ne take, odvětil umírající, »ale
na srdci mi leží, že po mě smrti mé dvě malé dítky, nedo—
spělé, v zemi protestantské do rukou cizích pěstounů protes
tantských se dostanou na vychování a o svou víru,o nábožen
ství katolické oloupeny budou Ya (Bydlilť totiž otec ten v kra—
jině většinou protestantské) Kněz hleděl otce potěšiti a upo
kojiti řka, že co mohl, pro dítky učinil, 0 ostatní že Bůh se
postará. Bůh jest ochráncem, otcem vdov i sirotkův. ()nť že
nikoho ne0pustí a i dětí jeho že se ujme. »Nemluvím prázdná
slova:, pravil dojatý kněz, »nikoli, mohu vás zcela o tom uji
stiti, že Bůh o vaše děti se již postaral, neboť vězte: V onu
chvíli, kdy předstoupíte před trůn Boží, náležeti budou obě
dítky mně; já se o ně postarám. Klidně můžete umříti — ale
modlete se v nebi za své děti i za mne!: Hned na to vypustil
otec spravedlivou duši svou, a útrpný duchovní pastýř čestně
dostál slovu svému, Obě dítky vzal do svého domu, dobře po
křesťansku je vychoval, a nyní jsou obě dobře opatřeny, majíce
velmi výhodné postavení.

Můj milý nemocný! Snad i pro tebe pláěí dítky, kteréž
musíš jako sirotky u veliké nouzi zde zanechati! Upokoj se!
Nepostaráš-li se o ně ty, postará se o ně Bůh. Bůh jest Otcem
všech lidí, ale zvláště ujímá se sirotkův. Viděl's to jasně na
uvedeném příkladu. Důvěřuj tedy v Otce nebeského! 'l'ent ani
tvých dětí neopustí, dobrodince šlechetné jim vzbudí, kteří se
s křesťanskou láskou o ně postarají.

S jakou láskou oddán byl sv. Ludvík, král francouzský,
králi králův, Ježíši Kristu, o tom svědčí napomenutí otcovská,
kteráž dával dětem svým na lůžku smrtelném. Ludvíkovi,
svému synu, pravil: »Synu můj předrahý! l'rvní věc, kterou
ti odporouěím, jest: Miluj Boha z celého srdce a raději co
koliv trp, jen abys ho hříchem neurazil. Sešle—li Bůh na tebe
trampoty, buď trpěliv a pomysli si,že toho zasluhuješ. Budeš-Ii
šťasten a spokojen, nedej se svésti pýchou! Casto choď ke sv.
zpovědi; zvol si zkušeného, dobrého zpovědníka, jenž by to.
dobře vedl na cestě Spásy, jenž by bez bázně tě pokáral a na
pomenul. Srdcem i ústy nábožně obcuj službám Božím; nade
vše važ si mše sv.! Mějž srdce útrpné, soucitné k chudině. a
pomáhej kde můžeš. Bád poslouchej slovo Boží, buď živ podle
něho, rád se modli a rád odpouštěj! Varuj se špatných Spo
leěností; nikdo at před tebou nemluví řečí špatných, hříšných.
Nedopusť toho, aby kdo v tvé přítomnosti bližního tupil a po
mlouval; nedopust toho, aby kdo před tebou Bohem pohrdal.
Děkuj Bohu za všecky jeho dary, abys nových milostí hodným
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se stal. Cti otce svého i matku svou a příkazůvjejich bud' po
slušen! Nikdy nepouštěj z mysli, co Ježíš Kristus pro nás
učinil. Velikou horlivostí se vynasnaž, abys tak se stal doko
nalým, aby všickni, kdož tě vidí a slyší, příklad dobrý v tobě
viděli. Pečuj o své domácí, aby zlého nečinili. Hříchu na svém
noddaném trpěti nesmíš. Ciň dobře, kdy a jak jen můžeš.
Peněz poctivě dobývej a k účelům d íbrým užívej. Měj se na
pozoru, abys nikdy nemluvil ani nečinil, zač bys před celým
světem se styděti musil. Buď ke svým služebníkům věrným,
štědrým a v řeči vážným, aby" se-tě báli í míl_ovali.c A dceři
své lsabelle, královně navarrské, pravil: »Dcero má! Neza
pomeň, co Pán .ležíš pro nás všecky í pro tebe vykonal. Jemu
se hleď zalíbiti i tehdy, kdybys jistě věděla, že ani za své
dobré skutky nedojdeš odměny, ani za hřích trestu. Střež se
učiniti, co by se Spasiteli tvému nelíbilo, čiň však ze vší síly
a ráda, co radost mu působí, jen z čisté lásky k němu.a

Nemocný otče (matko)l Mluvíš-li i ty podobně k dítkám
svým? ó, neopomiň dětem svým napomenutí spasitelná udě
liti; toť bude poslední odkaz, jejž jim zanecháš. Vzpomínka
na poslední slova umírajícího otce neb matky, již mnohé dítě
zlého uchránila a k dobrému povzbudila. Můžeš použíti slov
umírajícího krále sv. Ludvíka; řeč jeho jest tobě vzorem,
jak máš k svým dětem promluvítí.

Jeden otec, jenž na tomto světě v životě svém mnoho
zlého zakusil, ale přes to přese všecko spokojen býval a vy
sokého věku dosáhl, ležel na lůžku smrtelném. Krátce před
svou smrtí žádal, aby ještě jednou všecky dítky jeho k němu
se sešly, a zvláště poptával se po svém synu, jenž před ně
kolika léty knězem se stal. .leho přání bylo vyhověno. Ale
byla to chvíle dojemná, když všecky děti z dálky se sešly do
domu otcovského, když stály kolem smrtelného lože svého
otce a když syn — kněz — kleče o požehnání sobě i svým
bratřím a sestrám prosil. Jako proměněn, jako ozářen jsa
leskem nadpozemským povstal stařec a jal se mluvítí: »Bůh
ví, dětí drahé, co jsem se napracoval, nalopotil, abych vás vy
choval poctivě. Odpusťte svému umírajícímu otci, že vám ne
zanechal více, ale na tom malém dědictví spočívá otcovské po
žehnání. Dítky moje, často jsem vám řekl ku svému zahanbení,
že jediná neposlušnost, jíž jsem otce svého zarmouLil a kteréž
ani dosti nemohu oplakatí, že tato jediná neposlušnost uvalila
na mne a na matku vaší mnohé těžké rány. Proto poslední
má prosba k vám jest: Poslouchejte z lásky a dobře se vám
povede na světě. l požehnejž vás .trojjediný Bůh Otec, Jr Syn 'i'
a Duch Sv. 1- a dejž nám, abychom se šťastně tam nad oblaky
shledalíla '/,a několik hodin pak odešla jeho duše do příbytků
věčného pokoje.
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Není snad ani třeba upozorňovati na krásný křesťanský
obyčej, abys před svou smrtí svým dětem požehnání udělil.
Ne0pomiň toho; spočíváť na tom požehnání nebeské.

5. Nemocní manželé.

Hned na počátku svého manželství dal jeden manžel své
vroucně milované manželce malý křížek a pravil: »Až někdy
nemoc smrtelná upoutá mne na lůžko a lékaři prohlásí, že není
naděje na uzdravení a ty, choti má, budeš se obávati zprávu
tu smutnou mi oznámiti, podej mi _tentokřížek. Poznám z toho,
že jest blízko má poslední hodinka & připravím se na smrt.
.len krátkou dobu žili manželé pospolu šťastně, když tu náhle
manžel onemocněl. Nemoc horšila se denně, až lékaři stav ne
mocného prohlásili za beznadějný. Hluboce zarmoucená, plačící
manželka přináší křížek a nemohouc bolestí ani slova pro
mluv_iti, vtiskuje jej manželu do ruky. 'l'ento však beze vší
bázně vidí konec svůj, těší manželku, a zaopatřen jsa sv. svá
tostmi umírá jako křesťan.

Kéž by všickni manželé toho příkladu následovali & na
vzájem se k dobrému povzbuzovali! Kéž by to činili, když
jeden z nich onemocní; kéž by přijetím sv. svátostí dlouho ne
odkládali! Kéž by i manžel nemocný upřel zraky své na trpí
cího a umírajícího Spasitele a učil se od něho trpělivosti,
lásce a odevzdanosti do sv. vůle Páně! Pán trpěl nevinně;
trpěl nevýslovné bolesti; trpěl pro tvou duši; a ty, nemocný
manželi, ty reptáš v utrpení svém ? 'l'rpíš-li nezaslouženě? Jen
se otaž sama sebe, zdaž jsi vždy konal povinnosti manžela
(manželky) dobrého ? Miloval-li jsi vždy manželku svoji upřímnou
láskou, či byl jsi snad k ní necitelným, ukrutným? Nebyl-li
jsi až dosud hýřilom? llyl jsi své manželce věrným? Neurazil—li
jsi Boha mnohokráto klením, pomluvou podvodem, zanedbáním
Spásy duší sobě svěřených? t'), uznej tedy, že's trestu hoden,
a svou nemoc obětuj svému Spasiteli jako trest., jako pokání
za své hříchy. A kdybys byl i nevinen, hle! tvůj Spasitel také
trpěl nevinně. ()n trpěl pro tebe a nyní došlo na tebe — trp
tedy pro něho! 'l'ak dokážeš nejlépe, že svého l'ána miluješ.
lla, budeš míti zásluhu velikou.

Johanna Orviettská, kteráž byla svého času ozdobou řádu
sv. Dominika, již v útlém mládí vyznamenávala se takovou
rozumnosti a zbožnosti, jakouž jen u dospělých křesťanů na
lézti lze. Když byla ještě dítkem, onemocněl její otec. Na
darmo užívala matka její rozmanitých prostředkův, aby man
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žela zachránila; bohužel, smrt jej sklátila do hrobu. Veliká
byla bolest matčina i dceřina nad ztrátou tou. Neděli co ne—
děli chodívala nyní zarmoucená matka s útlým dítětem k hrobu
nezapomenutelného otce, aby se tam za duši jeho modlila.
Jednoho dne byla vdova zármutkem takořka zoufalá a naří
kala hořkým pláčem nad dítětem svým, jež tak záhy otce
ztratilo. I uchopila Johanna dobrou matku svou za ruku a
pravila: »Nevíš-Ii, matko, že máme tam nahoře ještě jednoho
otce, dobrého, milého otce nebeského? Vždyť učíš mne sama
modliti se: Otče náš, jenž jsi na neliesichlc l'rostinká tato
slova nevinného dítěte učinila na sklíčenou vdovu veliký
dojem; ubohá matka poprvé v zármutku svém hledí nyní
s radostným zrakem k nebesům, hledí na své zbožné dítě, ob—
jímá je laskavě, stírá slzy své a od té chvíle ncreptá již proti
nevyzpytatelné prozřetelnosti Boží. A budoucnost tato skutečně
ukázala, že byl Bůh nebeský Johanně otcem pečlivým; po—
mocí a milostí Boží vzrostla jako krásná, líbezná květina v za
hradě Pána nebeského.

'l'ys, můj nemocný bratře, také velice zarmoucen, že
brzy svou manželku a své dítě, iimž jsi byl jedinou podporou,
opustiti musíš. Než, víš-li pak, že Bůh tvou manželku lépe
ochrániti a podporovati může nežli ty sám? Ú, vzpomeň jen
často, že manželka tvá a dítě tvé v nebesích mají Otce,
Otce dobrotivého, jenž ještě nikoho neopustil, kdo se k němu
utekl o pomoc.

Ve francouzském městě |,ivronu žil mladý lékař Vanel
šťastně s manželkou svou, ctnostnou to a bohabojnou paní.
Jednoho dne zahrával si pro zábavu mladý manžel s malým
anglickým psíkem; pojednou pes vyskočil, vrhl se na ruku,
kteráž jej hladila, a kousl. Za nějaký čas objevily se na pora
něném známky vztekliny. Aby své rodiny nepoděsil, užíval
lékař všech prostředkův, jichž mu jeho vědomosti lékařské
poskytovaly, ale vše nadarmo. Nešťastný lékař poznal brzy
svůj hrozný stav. Záchvat vztekliny se počal jeviti. »Svažte
mne, svažte mne!. volal hned; »poproste pana faráře, aby ke
mně přišel.: S vroucí pobožnosti přijal sv. svátosti umírajících.
Krátce předsvou smrtí přál si ještě jednou viděti svou manželku.
Plačic byla k němu uvedena. 'l'eprve19tiletá, přistupuje k loži
a vidí manžela svého v strašlivém stavu. Obličej manžela je
jího, dřív jako růže kvetoucí, byl všecken modrý a temně
skvrnitý. Nastan ticho hrobové, přerušované pouze bolnými
vzdechy. Po chvíli promluvil nemocný k choti zarmoucené:
»Má drahá |.ouiso, má drahá přítelkyně! u, rozpomeň se na
svou sv. víru! ('Jestu mám nyní před sebou; nevrátím se sice
zpět, ty však mne jednou zase uvidíš. V nebi se budeme opět
milovati. .lest tam choti ubohá, tvůj otec, tvá matka; oba ze—
mřeli šťastně po křesťansku. 'l'y to víš; jednou tam budeme
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všickni vespolek šťastni. Ano, velice tě miluji; ale modli se
k Bohu, duše drahá! Cítím, že půjdu do nebe; ty však zů
staneš zde, abys pečovala o mou matku. Buď s Bohem! Dítě
naše vychovej křesťansky. V nebi se budu modlili za tebe, za
matku .. . za své dítě . .. za vás všecky. U, můj Bože,
ó, Bože můj! posilni mne, staň se vůle tválc Všichni pří
tomní byli smutným tím divadlem téměř 'zdrceni; bledou, bez—
duchou mladou chot lékařovu ihned odnesli. Hned na to za—
chvácen byl nemocný prudkým návalem zběsilosti, křičel silně
a mezi křik mísil slova rozličných modliteb. Pak seslábl, ztišil
se, přál si modliti se s knězem a odpovídal na slova modliteb.
Za několik chvil umřel klidně pln jsa víry, jak vždy žil, pln
jsa lásky i naděje.

Z tohoto příběhu se uč, jak sladce a šťastně umříti může
manžel, je-li proniknut živou vírou. l\'do živou víru má, tent'
ví, že smrt není věčné, nýbrž jen krátke odloučení od drahých
příbuzných; tent ví, že svou manželku jednou v životě lepším
uvidí a že se s ní a se všemi svými miláčky \\ Boha věčně
bude radovati. 'I'ato myšlenka usnadňuje smrt a smrtelný boj
oslazuje. Ano, bude to radostné shledání tam nad hvězdami!
Zapuď tedy všelikou malomyslnost a úzkost ze srdce sveho!
Důvěřuj v Pána a odevzdej se do jeho vůle!

(3. Nemocní starci.

Můj drahý nemocný! Radil bych ti upřímně: důvěřuj
v Marii Pannu! Víš proč? Slyš! Nyní ležíš na lůžku nemocen,
tak blizek jsa smrti; snad s úzkostí a strachem vzpomínáš na
uplynulá léta svého života. Možná, že vidíš před zraky svými
celý řetěz hřícliův. Jak lehkomyslný a rozmařilý býval jsi
v mládí! A v letech mužných, jak málo jsi přcmáhal náruži—
vosti a vášně své! Ba, snad i ve svem stáří takořka nevzpomněl
jsi na Boha, na smrt a věčnost. Není tedy divu, že zlé svě—
domí ti činí výčitky. Kdybys chtěl býti upřímným, musil bys
vyznati: »Ach, jak potřebuji útěchy a pokojelc Jakýsi tajemný
hlas napomíná tě: »Vyzpovídej sele Hle, tot hlas dobrého
pastýře, jenž ovci ztracenou hledá a volá: »Vyzpovídej se,
zpovídej se z celého životak tak ti to volá. 'l'y slyšíš zřetelně
hlas ten, ale zdá se ti, že to příliš obtížno, že to nemožno,
povolati si kněze a jemu své hříchy vyznati. Deset, ba snad
ještě více let zanedbal jsi přijímání sv. svátosti; ó, obrať se
k Panně Marii, onat jest útočiště hříšníkův. K ní se obrať, a
co se ti nyní zdá obtížným, nemožným, to ti bude snadné,
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velmi snadné. Pros Marii Pannu o přímluvu, jistě vymůže ti
milosti pravého pokání. Ano, můj drahý příteli! Smiř se s Bohem
a alespoň zbytek svého zmařeného života obětuj Pánu! V mi
nulosti mnoho jsi arci ztratil, ale dosud můžeš mnoho ještě
získati. Z velikého hříšníka můžeš se velikým světcem státi.
Ale čas plyne rychle, budeš-li váhati, octneš se u velikém ne—
bezpečí. Řid' se tedy slovy sv. Petra Chrysologa: »Alespoň
zbytek našeho života náleží Bohu, když jsme dosud jen světu
žili. Starali jsme se posud jen o pohodlí tělesné; nuže, vě
nujmež tedy několik dní aspoň spáse své dušelc

Dojemno jest líčení posledních dnů ctihodného Bedy, jež
nám zanechal žák jeho l.utbert. Vypravuje o nemoci, do níž
Beda ve svém třiašedesátém roce několik neděl před smrtí
upadl, takto: Žil vesele, ve dne v noci, ano každou hodinu
díky Bohu vzdávaje, až do svátku Nanebevstoupení Páně. Denně
nás, své žáky, vyučoval a ostatní čas trávil, modle se žalmy.
Celou noc, vyjma jen malou část, bděl modle se, a jakmile
z krátkého spánku procitnul, hned sepjal ruce k novému díku—
činění. Často děkoval Bohu, že naň nemoc seslal, a říkával:
»Bůh miluje syna, kterého tresce,c aneb slova sv. Ambrože si
opakoval: »Nežil jsem tak, že bych se vás styděti musil, ale
také se smrti nebojím, vždyť máme pastýře dobréholc Když
se o slavnosti Nanebevstoupení Páně stav jeho zhoršil, nelekal,
nermoutil se v duši své. »Mám z toho velikou radost, že
mohu trpěti,c pravil. »Děkuji Bohu za tu milost, že mohu se
ještě nyní zde očistiti, a doufám, že mne Pán oslaví.<< Druhý
den, ve středu 0 3. hodině pravil mi: »Zazvoň rychle a svolej
všecky kněze tohoto kláštera ke mně, abych rozdělil jim dary,
kteréž mám od Boha. Bohatí tohoto světa dávají stříbro a zlato,
ale já rád bratřím svym rozdám, co mi dal Bůh.c Každého
z nich prosil, aby za něho mše svaté sloužili a vroucně se
modlili. Všickni slzeli zvláště proto, že řekl, že tváře jeho již
viděti nebudou. Radovali se však, když pravil: »Jest čas, abych
odešel ku svému Stvořiteli; již dosti dlouho jsem žil. Čas mého
odchodu se blíží; toužím by'ti rozdělen a by'ti s Kristem.< [ íekl
pak jednomu ze svých žákův: »Pozvedni mi hlavu, mámt z toho
veliké potěšení, když jsem obrácen v tu stranu, kdež jsem vždy
k modlitbě klekával, abych aspoň sedě mohl volati k svému
Otci.: Sedě ve své jizbě na zemi, počal se modliti: »Sláva
Otci i Synu i Duchu svatému,< a vyřknuv slova: »Duclia sv.,a
vypustil duši.

Uč se z tohoto příkladu, jak i ty ve své nemoci chovati
se máš. Ctihodný tento stařec ustavičně děkoval Bohu za pro-|
kázaná dobrodiní a mezi dobrodiní ta počítal i nemoc svou.
Můj nemocny' bratře, díkem naplněno budiž i srdce tvé! Ne
můžeš lépe učiniti, než když často se rozpomeneš na. všecka
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duchovní & tělesná dobrodiní, jež ti prokázala ruka Páně. .lak
štědře ti žehnal ve všech pracích! Co radostí tobě popřál! .lak
otcovsky tě chránil v trampotáeh, bidách a pokušeních íohoto
života! [ tato nemoc tvá je dobrodiním Božím. 'l'ato nemoc
lě vede k Bohu, a kolik zásluh si můžeš nashroím'ižditi pro
nebe, budeš-li tento kříž 7. lásky k Bohu, trpělivě a s odevzda
ností do vůle Boží snášeli. Jak mnoho hříchů můžeš ještě
nyní napraviti, jak veliké pokání učinili, budeš-li trpí—liv!

Jako ctihodný lšeda nemáš se ani ty, můj bratře, báti
smrti. 'l'ak dlouho žiješ na světě, proč bys se bál, že musíš
umříti? (,'.ož může tu člověk na věky žíti? Vždyt k tomu jest
zrozen, aby zemřel. Bůh ti dal dočkati se vysokého věku, ale
stáří má mnoho trampot a těžkostí; nevíš, že jest tak proto,
abys o ten život vezdejší tak nestál, ale mnohem více po nebi
toužil? Podivná, ba nepochopitelná to věc, jak můžeš tolik
miIOvati život vezdejší, jenž není ničím jiným nežli dlouhým
umíráním. Slyš slova pisma sv.: »|)nů let našich při některých
jest sedmdesáte let; a jest-li kdo při síle, osmdesáte: a co
nad to více, trápení & bolest.“ (Žalm 89, W.) Právem tedy dí
sv. Cyprián: »Co prospěje křestanu dlouho na zemi žíti, když
zrozen jest [ro nebe ?a »Proč bych si přál dlouhého života
na tomto světě?c volá sv. Ambrož, »ach, čím delši život můj,
tím více bídy, tím více hříchůx Jen pohan, jenž Boha nezná,
jenž nemá naděje, jenž v život věčný nevěří, jen ten může se
smrti brániti; ale křesťan, s Bohem smířený, raduje se vida,
že blíží se jeho odchod se světa; den smrti jest mu dnem
radosti, dnem odchodu do věčnosti věčně radostně. Nuže, můj
drahý bratře, raduj se! Snad jsi činil mnohe dobre skutky
v životě svém? llle, tím jsi napravil mnoho přestupků svých.
Bůh viděl, že jsi trpělivě konal povinnosti svého povolání;
slyšel tvé modlitby, strasti a obtíže tveho živobytí přijal jako
pokání od tebe; počítal tvé vzdechy, tvé krůpěje potu při na
mahavé práci — a nic z toho není ztraceno! Proto, radnj'se, že
se ti blíží smrt, blíží hodina odplaty; vždyt sám Pán Ježíš to
řekl, že ani číše vody, žiznícímu z lásky podané, bez odplaty
nenechá.

__ Sv. Vincenc z Pauly při svém slabém tělesném ústrojí,
pri nesmírných pracích a mnohých nemocech dosáhl vysokčho
stáří. Zdraví jeho bylo sice z mládí již otřeseno, ale v třiasedm
desátěm roce bylo tak podkOpáno a seslabeno, že ačkoliv pře—
stál šťastně těžkou nemoc, přece úplně se již nepozdravil a
posledních 17 roků svého života mnoho vytrpěti musil. Ale
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ani u veliké slabosti a nemoci neodchýlil se od svého dosa—
vadního denního pořádku. Když ho někdo litoval, říkal, že
mnohem více zasluhuje, aneb: »Co vše Syn Boží pro nás
lrpělh a hned mluvil o něčem jiném. V bolesti největší byly
jeho vzdechy: »Ach! můj Spasiteli, můj Spasitelilc — ale ne—
repnd, nestěžoval si nikdy. Dlouhý čas modlil se denně církevní
modlitby za umírající, aby tím živěji smrt si mohl představiti.
Ani jediný den neuplynul v životě jeho, aby se nebyl p_omodlil
breviáře čili církevních hodinek kněžských, i v práci mnohe &
bolestech hrozných. (ld onoho dne, kdy nemohl již sloužiti
oběť mše sv., býval přece při ní přítomen; s velikým nama—
hziním a po každé přijal 'l'ělo Páně, až do smrti své. Sede. na
své stolici usnul spíše, nežli umřel v osmdesátem a pátém
roce svého neúnavného &'záslužného" života.

Snadno se domyslíš, bratře nemocný, z uvedeni'eho při
kladu, jakých prostředků tobě jest užíti, abys ve všem utrpení
svem byl trpěliv a spokojen. 'l'ři jsou věci, jichž zvláště
lide staří užívati mají, totiž: časté rozjímání o trpícím Spasiteli,
nábožná modlitba a časté přijímání sv. svátosti. Ú, jak cítí se
nemocný posilněn a potěšen, rozjímá-li si utrpení Páně; prosí—li
Pána Ježíše o smilováni, a když s ním ve sv. přijímáni se
Spojuje. Nechť pak se pozdvihnou nepřátele jeho duše proti
němu, nepí'emohou ho; nemocný takový dobude vítězství jistě,
zvítězí i v zápasu posledním a dosáhne koruny života.

7. Nemocní bohatí.

Proslulý Spisovatel, Kornelius a |,apide, vypravuje tuto
vážnou udalost: Viděl a slyšel jsem jednou bohatého muže,
kterak ve svém posledním okamžiku k sobě svolal domácí své,
aby mu pomohli, aby ho před smrtí uchránili. 'l'éměř již umí—
raje volal: n\lanželko diahá, dítky milé! pomozte mi v teto
hrozné hodině! l)ítky mě, pro vás jsem ve dne v noci praco—
vai!. »Achlc volaly dítky s pláčem, »co pak my, otce drahý,
což my můžeme pomoci tobě? (leho pak zmůžeme v nemoci
nezhojitelné? Kéž by Bůh tě zachránil, my nemůžeme. Proti
smrti není léku !: »U, smrti !: volal nemocný, »tak tedy musím
umříti? Ú, jak marně a pošetile jest všecko namáhání &poči
náni lidské! Pro tebe, manželko, pro vás dítky jsem v potu
tváře pracoval, se namáhal a lepotil, pro vás jsem nasadil a
obětoval své síly, své zdraví, svůj život, a snad jsem pro vás
tělo i duši ztratil! To jest má odměna za to vše! V ou,zkosti
smrtelné prosím vás o pomoc a pomoci mi nemůžete! U, kéž
bych si býval v nebi nepřátele učinil, nyní by mi v tomto
hrozném okamžiku jistě na pomoc přispěli! Jak bych nyní
jinak žil, kdybych se uzdravil !: Ale lítost jeho — byla planá,
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dobré předsevzetí bylo pozdě učiněno. Smrt přemohla a do
hrobu sklátila bohatce světáka; odtrhla jej násilně od všech
věci, jež srdce jeho mílovalo, a uvedla před soudnou stolicí Boží.

Kéž bys také ty, můj nemocný, poznal marnost a pomí—
jejicnost pozemských statkův! A bezpochyby, že's i ty hřešil
nejednou statků pozemských nedovoleně dobývaje aneb hříšně
jich užívaje. Kéž bys toho nyní litoval! Upřímně projdi si mi
nulost svou, zpytuj se, nejsi-lí snad povinen navrátítí cizí statek
a nahradití škodu bližnímu učiněnou. Zkoumej se, nesvedlo-li
tě bohatství, jmění tvé k pýše, k ukrutností, lakomství, hýři
vosti, prostopášnosti, k požívavosti a mnohým jiným hříchům?
Hle, máš přátele kolem sebe; ale ti nemají tolik odvahy, aby
tě upozornili na veliké nebezpečí, v němž se octnula duše tvá;
buď tedy sám sobě přítelem a poslouchej hlasu svého svědomí
a co nejdříve přijmi sv. svátosti. (), nezapomeň: tvé peníze,
tvé jmění, tvé poklady neuchrání tě před smrtí; a pak — pak
přijde soud. Proto povolej si kněze, nestalo-li se tak; uspo
řádej své časné věcí a navrat nespravedlivý majetek; pak
uhostí se v srdci tvém sladký pokoj; pak se nemáš smrtí
co báti.

Roku 1150. vydal se na cestu uherský šlechtic se zá
stupem ozbrojených rytířů do Francie. Bylt ubohý muž docela
oslepl, a cílem jeho cesty bylo slavné poutní místo Notre-Dame,
a účelem pouti té vroucná prosba k té nejbl. Panně, kterouž
církev nazývá: »uzdravením nemocnýchc. Po mnohanásobných
a velikých obtížích a trampotách, zakusivše veliké bouře mořské
stanuli posléze poutníci tito na půdě francouzské. Dlouho cho
dili a bloudili, když tu jednoho dne v dálce spatřili věže slav
ného Mariánského kostelíka. Slepý kníže ovšem neviděl ničeho,
ale slyšel zaznívati z dálky jasný, líbezný zvuk zvonů; ihned
vrhl se na kolena, aby poděkoval Matce B., že cíle své cesty
šťastně dosáhl. Pln jsa .živé víry vstoupil do svatyně a dal
u oltáře Rodičky Boží obětovatí slavnou mši svatou. Po mši
sv. modlil se s vroucností a zápalem prolévaje mnohé slzy;
tu slyší kolem sebe řínkot zbraně; i pozdvíhuje oči, jakoby je
otevříti chtěl, a hle! jaký to div! Vidí své krajany, svůj prapor.
Proniknut jsa hlubokou vděčností za tuto tak podivuhodnou
pomoc a ochranu bl. Panny, jež mu zrak navrátila, obětoval
jí darem sedm stříbrných lamp, písmem ozdobným dal příhodu
svou v kapli zvěčnití a zároveň tam skvostny' zavěsil obraz,
jenž představuje knížete uherského Palatina a jeho rytíře kle
čící před obrazem Marie Panny.

Takovou důvěru v Pannu Marii doporoučím ti, můj ne—
mocný bratře. Pros Pannu Marii a také tobě se otevrou očí
a budeš viděti, t. j. z duše tvé zmizí tma a osvícen jsa od



Boha, smíříš se s ním upřímným vyznáním, řádnou sv. zpo—
vědí. Stalo—li se tak, ne0|iomiň býti vděčným Matce Boží.
'l'ážeš se, jak to máš učiniti? llvojím způsobem můžeš se jí
prokázati vděčným a kromě toho pro věčnost zásluhy si zí—
skati. Předně tím, když ke cti jejího Božského Syna na stavbu
neb výzdobu chrámů l'áně něčím přispěješ. Jest mnoho chrá
mův a kaplí beze všeho jmění, ve stavu tak špatném, že ke
službám Božím ani nejsou důstojné. V pravdě nemůžeš Kristu
a jeho Matce prokázati větší radostí, než když na tento účel
část svého jmění obětuješ. Ovšem to platí jen tehdy, když
jest o dítky tvé a chudobné příbuzné dostatečně již postaráno
z tvé pozůstalosti. Za druhé můžeš Marií Panně tím se pro—
kázati vděčným, učiníš-Ií jejího Syna svým dědicem. Píšet sv
Augustin: »Máš—Iidítky, pomyslí sí, jakobys měl o jedno více,
nežli jich máš, a píiipočítej Krista za své dítě. Máš-li dvě děti,
představ si, že Kristus jest třetí. Máš-li jich deset, pomyslí
sobě, že l'án Ježíš jest jedenáctý.: Pak po tvé smrti bude
Kristu.—'.Pán zvláštní péčí o tvé dítky starostliv. A tím spíše
máš získati si přátelství Krista Pána, poněvadž bude jednou
tvým soudcem. Než jak může nemocný učiniti Krista svým dě—
dicem, jak může mu učiniti podil? Nemocný má určití a za—
nechati chudým a nemocným lidem almužnu; má za duše
v očistci mše sv. obětovati; má, jak již řečeno, na okrasu
chrámu Páně příspívati. Nezapomeň ani ty na duši svou a
postarej se, aby hned po smrti tvé nějaký počet mší sv. obě
tován byl, nebot nic tak nepomůže ubohým duším v očistci,
nic neukrátí jejich trápení tak jako mše sv.

Maria, vévodkyně italského města Piacenzy, ve své dlouhé
trapné nemoci tím se zaměstnávala, čím by svou hodinu smrtí
v lásce a trpělivosti mohla zasvětíti. Nikdy nedovolila svým
ošetřovatelkám, aby po celou noc u ní bděly. V nejprudších
bolestech volávala: »Jaká jsem to hříšnice, můj Bože; za tolik
dobrodiní, tolik jsem hřešila! Kolik nemocných jest v tomto
městě, nemají pomoci, uni útěchy, ani léku a snad jest jim
trpětí více nežli mně. Pane můj, všemohoucí Bože, číň se mnou,
jak se ti líbí. Rozmnož mé bolestí, ale přidej trpělivosti, podle
své nesmírné milostí.: Lékař ji chtěl potěšítí nadějí na uzdravení,
ona odpovídala: »Nevěřím tomu a ani si toho nežádám, ne
chci se vraceli, nýbrž ku předu dále kráčeti — chci k Bohu
svému!c Manželu svému odporučila své dítky s těmito váž—
nými slovy: »Odcházím a prosím Boha, aby raději nechal
dítky naše umříti, než upadnouti do hříchu.: Pak ho prosila,
aby se vzdálil s dětmi od lůžka jejího, aby ničím nejsouc ru
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šena, s Bohem se mohla obírati. V úzkosti smrtelné objímala
obraz Ukřižovaného. Poslední její slova byla : »Kriste Ježíši ! Pane
Ježíši, přijmi ducha iného!

Posvěťi ty, můj nemocný, lůžko své jako tato kněžna.
láskou, trpělivostí a odevzdaností ; jaké to poklady pro věčnost!
[ ty často, zvláště v poslední hodince utec se k I.lkřižovanemu,
k Pánu Ježíši! U něho nalezneš útěchu & sílu. [ tvým posled
ním slovem budiž: »Pane .ležíši, přijmi ducha mého !

8. Nemocní chudí.

Servulus byl od svého mládí pakostnicí sklíčen &nemohl
ani nohou ani rukou pohnouti. Nouzí jsa přinucen dával se od
dobrých lidí přinášeti ke dveřím chrámu svato-(indřcjskidio
v ímě & mlčky tu sedě prosíval () almužnu. Nedostal-li ni—
čeho, anebo byl-li potupen, byl zcela klidný a trpělivý. U večer
býval donešen k chudé své matce & bratřím, daroval jim ob
drženou almužnu, ale prosival, aby si z ní podrželi jen to,
čeho nutně potřebovali; ostatní aby rozdali chudým. Jakkoliv
veliká byla jeho bída, děkoval přece Bohu den co den za
utrpení své. Bolesti mu přibývalo, smrt se přiblížila. llorlivě se
připravil a modle se s přáteli svými žalmy umřel radostně.

»Člověk chudý, téměř chromý, nemohoucí ani seděti ani
ruky k ústům podati, člověk žebrák — slouží přece Ilohu
svému poctivým srdcem, velebí ho, rozdává sám chudým, čehož
nanejvýše potřebuje. Uč se od něho, že, chceš-li se státi svatým,
postačí k tomu, abys pouze svou nemoc trpělivě snášelh
Tak mluví o Servulovi sv. Řehoř Veliký Uvaž i ty, bratře ne—
mocný, slova ta & nereptej nikdy proti řízení Božímu!

Armella, chudobná služka v jednom francouzském mě
stečku, trpěla mnohými nemocmi. Prudká horečka tak ji sesla-'
bila, že nemohla ani rovně státi, a stále měla bolest v hlavě.
Nocitelná její paní nedbala toho, mínila, že její nemoc je jen
pouhá lenost, & poručila jí, aby mrvu do zahrady nosila. Tento
rozkaz Armellu poděsil; než. bez všeho odmlouvání, tiše jako
beránek po dva dny nosila na hlavě mrvu do zahrady, ovšem
v hrozných bolestech. Zdálo se jí, že má hlavu ostrými trny
probodanou. Kdykoliv brala na hlavu těžké břímě, vzpomínala
na trnovou korunu Páně, a tato myšlenka jí trápení oslazovala
a ulehčovala. Ríkávala, že >tato bolest zvláště“ proto jest jí
milá, že její l'án a její Láska také tak trpěti ráčil.c Kromě
toho měla i bolesti střevní; a když nejvíce trpěla, říkala:
»Necht živ jest Pán Ježiš a jeho bolesti!: U vysokém stáří
rozdrtil ji kůň jednu nohu, na druhé měla stále otevřenou
ránu. Patnácte měsíců neopustila lože, nanejvýše seděla v le
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nošce; jen v neděli a ve svátek nošena byla do chrámu. Mnozí
lidé přicházeli jí navštívit & vzdělat se její trpělivostí & po
božností. Neuzdravila se již nikdy. Konečně padla opět do ho
rečky; zánětem krku tak trpěla, že ničeho bez velikých bolestí
požíti nemohla. l'ři všech těch bolestech však prosila všecky,
aby za ni děkovali Bohu, že jí tou nemocí navštívil. Duchovní
pravil jí jednoho dne, aby si nemyslila, že již zemře. lhned
odvětila přívětivě: »lšuď Bohu chvála, že mohu ještě déle
trpěti!c Zemřela pak tiše a sladce, že toho ani nebylo pozo
rovau.

Z toho příkladu můžeš si, můj bratře, vzíti naučení, že
vzpomínka na trpícího Spasitele oslazuje a zpříjemňuje každou
slrast. Sám I'án .ležíš tě. zve k sobě řka: »l'ojd'te ke mně
všickni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vas občerstvínu
Ale nejen těšitelem, nýbrž i vzorem všech chudých jest Božský
náš Spasitel. :'l'en, jenž“ nejbohatším byl, k vůli nám učiněn
jest chudýmc, praví sv. Pavel: a právem tak dí. Neboť Kristus,
jenž největší bohatství toho světa si vyvolíti mohl, chudobu si
zvolil, chudě se narodil, chudě žil, chudě, nahý na kříži umřel,
a to v takové chudobě, že umíraje na kříži naříkal : rliože 'můj,
llože můj, proč jsi mne opustil?c

Když Pán Ježíš : lásky k tobě chudobu a přehořkou
smrt. si vyvolil, pro tebe tolik trpěl, nechtěl bys ty, bralře nc
mocný, z lásky k němu svůj kříž trpělivě a s důvěrou soá—
šeti, ty, jenž před Bohem přece jenom hříšníkem jsi a mnohem
více za hříchy své bys měl lrpěti?

Vzpomeň si v útrapách svých na uboheho Joba. Hle,
sedí na hnojišli, raněn od hlavy až k patě nemocí nejhorší,
chud jest, přišel o všecky dítky, o všecko jmění, přece volá:
»Vím, že Vykupitel můj žije!: Ano i tvůj Vykupitel žije, bratře
milý, ten Vykupitel, jenž řekl: »Bud' věrný až do smrti a dám
ti korunu života!:

Koruna věčného života budiž i tvou útěchou, ubohý můj
bratře! Na tomto světě odepřel ti Bůh radosti, poněvadž ti
chystá odměnu na věčnosti! Upokoj se, brzy odpočineš po
práci své. Vzpomeň si často na ubohěho Lazara, o němž praví
sv. evangelium, že byl žebrákem & pln jsa vředu sedával
u dveří bohatcových, jenž mu ani drobtů nedopřál, které pa—
daly se stolu jeho. Nebylo nikoho, kdo by jej potěšil, nikoho,
kdo by mu dal jísti a pití, až ubožák tento snad z veliké nouze
hladem umříti musil. (>, jak bídný byl to život! Ale slyš, co
praví dále Písmo sv.: »Konečně umřel chudý Lazar a nesen
jest od andělů do lůna Abrahamova.: Jaká to čest! Andělé
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Boží nejen ho vedli neb doprovázeli, nýbrž nesli! Hle, tak od—
měňuje Bůh chudého, jenž svou chudobu dobře umí snášetí.
»Krátká jest zdejší žalost -—věčná však po ní radostlc

9. Jak umírají ctnostní nemocní?

Můj milý nemocný! Pro dobrého křesťana, jenž po vždy
Bohu věrně sloužil, není smrt hroznou. Smrt jest alohrému
křesťanu poslem Božím, jenž ho volá do domu otcovského;
jest to den žní a veliký svátek; jest slavný den zasnoubení
duše s Kristem Pánem, nebeským jejím ženichem. Proč by se
tedy bál smrti ten křesťan, jenž s milostí Iloží na svou po—
slední hodinu se připravuje, když se konečně ta hodinka při—
blíží? Ú, raduj se tedy, duše zbožná, volá—Iitě Pán z tohoto
světa. Co také krásného a dobrého na tomto světě? l'ravých
radostí tu málo, ale za to trampot a starosti, bolestí a strasti
až příliš mnoho. ('), těš se na budoucí blaženost svou &
trp jen ještě kratičký čas; brzy, brzy vyšle si l'án pos-la pro
tebe.

Sv. Filip Nerejský povolán byl jednou k osobě nábožné,
která před svou smrtí hroznými úzkostmi a pochybnostmi ve
svědomí byla trápena. Světec naslouchal nějakou chvíli jejím
steskům a pak promluvil k ní: allcero má, pověz mi, pro koho
přišel na svět Kristus, za koho zemřel?: »'/,a hříšné lidi,x
zněla odpověď. >Počítáš se také sama k těmto hříšníkům?<<
táže se dále světec. »Ach ovšem, náležini k hříšníkůni nej
větším !: »Nužec, dí sv. Filip, »zemřel Kristus i za tebe, proto
utec se k němu a neboj se, a nepochybuj, jeho milosrdenství
jest neskončenéh Umírající se upokojila a plna jsouc radostné
důvěry odevzdala duši v ruce svého Vykupitele.

Milý nemocný! Celou svou důvěru skládej v Pána Ježíše;
uvaž tu velikou oběť smíření, hroznou smrt jeho, kterouži pro
tebe na kříži podstoupil, a ze srdce tvého vymizí všeliká po—
chybnost a úzkost.

Sv. Lidvina., nar0zená v holandském mčstě Šídamu ze
šlechtických, ale chudobných rodičů, v patnáctém roce věku
svého sklouzla na ledě a zlámala si žebro. Místo to ji na prsou
naběhlo, a otok tento tak se zhoršil a rozšířil, že po 3 roky
musila býti k velikonočnímu sv. přijímání do chrámu Páně
donesena; nemohlať ani na nohou státi. Konečně téměř všecka
vyschlá musila ulehnouti na lůžko a od této chvíle ne0pustila
lůžka po 35 let, až do své smrti. Celé dni i noci trávila beze
spánku. Za to však ustavičně objímala kříž Spasitelův av jeho
rány svaté celá se ponořovala. V duchu kráčela na horu Kal—
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várii, rozjímala o nesmírném utrpení Syna Božího a tím se
sílila a .těšila. Jednou v takovémto rozjímání zdálo se jí, že
vidí před sebou živě na hoře kalvarské kříž a nad ním že se
vznáší anděl. Nesl v ruce krásnou korunu. Lidvina ho prosila,
aby jí lépe korunu ukázal a viděla, že koruna není hotova, že
z polovice není drahokamy a perlami ozdobena. Již měla na
rtech otázku, proč koruna není hotova, když tu anděl zmizel.
Žádné lékařské umění nebylo s to, aby Lidvině jen poněkud
bolesti zmírnilo. Tělo její chřadlo, ba vůčihledě se kazilo a
maso její patrně hnilo. K tomu přidružila se vodnatelnost a hni
sání plic. Celé tělo ochromeno, že sebou hnouti nemohla. Jaké
bolesti ubohé dívce bylo snášeti, nelze vylíčiti, nelze pocítiti.
Nebylo údu, jenž by zvláštní bolesti neměl. Ustavičny'm chrlením “
krve byla seslábla, že úst ani otevříti nemohla. Pravé oko zcela
oslcplo a levé tak sesláblo, že nemohlo snésti denního světla;
proto ležela v tmavé komůrce. Na konec navštívila ji ještě
jiná hrozná nemoc — kámen. Ale jak byla trpěliva! Jediné
její slovo by'valo: »( , můj Spasiteli, smiluj se nade mnou a
nezavrhuj mne od svatého Srdce svéholc Nemohouc vydržeti
na po.steli ležela na holé slámě. Přišel r. 1408. a zima tak
veliká, že světice naše od mrazu na všech ÚthCh téměř zčerve—
nala a slzy její zmrzly v lcd. V týž čas zemřeli jí rodiče. Ne
měln nikoho, neměla ničeho, v největší bídě tu žila posmívána
jsouc a potopena od mnohých. Slzy její často byly slzami
krvavými. Tak trpěla |,idvina 38 let z lásky k Pánu, jakožto
divadlo trpělivosti celému světu. Roku 1428 byla konečně její
koruna, kterouž jí anděl ukázaj,dokončena. Vojsko Filipa Bur
gundského přitáhlo do města Sídamu. Lékaři vojenští slyšeli
o |.idvině a chtěli ji viděti. Vrazivše do její komůrky tropili
si z ní svévolné a surové žerty tak, že do tváře ji bili a bo
dali, až krvácela. Ubohá však ani neotevřela úst svych. V tom
okamžiku však spatřila anděla svého strážného nesoucího ko
runu překrásnou, ozdobenou perlami a drahokamy. Anděl k ní
promluvil: ».lménem nejsv. Trojice Boží pozdravuji tě, sestru
milá. l'lle, tvá koruna slávy jest již hotova. Vezmi si ji a ozdob
jí duši svou; jesti to koruna nesmrtelnostilc Anděl zmizel a
Lidvina držíc v rukou kříž vypustila duši svou. Po smrti za—
hojeny byly všecky její rány, obličej jí zářil jako tvář anděla,
a kdo ji viděl, vyznal, že nic krásnějšího nikdy neviděl.

Snad i tobě, drahy' nemocny', mnoho bude ještě přetrpěti,
ale jen trp a čekej! Brzy bude i tvá koruna slávy již hotova;
brzy i tobě vyjdou vstříc andělé Boží, aby duši tvou do nebe
dcprovodili. A pak vyplní se slovo sv. Pavla: »Ani oko neví
dalo, ani ucho nesly'chalo, aniž na srdce lidské vstoupilo, co
Bůh připravil těm, kteří ho miluji..
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10. Jak umírají kajícníci'!

Těžká nemoc upoutala na lože vznešeného muže, a na
lůžku tom i zemřel. Byl to muž velikého ducha, neobyčejných
schopností, ale úplně bez víry. Plných 40 roků v životě svém
stál při praporu nevěry a obliboval sobě v nesmyslném učení
Voltairově, liouseau-ově, Paine—ově a j. v. Sám utvořil si svůj
systém čili své učení ze spisův těchto neznabohův a učení
toto, plné rouhání, rozšiřoval po celých 35 let. R. 1846. po—
vážlivě onemocněl a již také očekával smrt. Odvážil—li se kdo
z rodiny jeho nebo přátel napomenouti ho vážně k přípravě.
na smrt, odpověděl, že jest připraven a že důvěřuje se v onoho
boha, kteréhož vždycky ctil, totiž, ve svůj rozum. A přece slitoval
se Bůh nad tímto rouhaěem. Po mnohých marných prosbách
zarmoucené rodiny, po mnohých bezúčelných návštěvách do—
mácího faráře navštívil nemocného kněz ze sousední osady.
Tento znal sice stav a smýšlení nemocného, ale neznal nemoc—
ného samého; a proto vroucně doporučil jej přímluvě nejsv.
Panny Marie. Byv uveden k nemocnému nevěrci zastal jej se
dícího v lenošce. 'l'ento podal knězi přicházejícímu ruku a roz—
mlouval s ním při první i druhé návštěvě o věcech rozma—
nitých. Kněz vyjádřil svou soustrast, ale o náboženství se ne
zmínil. Teprvé při několikáté návštěvě vybizel duchovní ne
mocného, aby se smířil s Bohem. Nevěrcc však nechtěl o ob
rácení ničeho věděti. S ledovou klidnosti pravil, že nevěří ani
v soud, ani ve věčnost, ani v Boha; že umře tiše; těchto
všech věcí že se neleká. »Nešťastníěelc vzkřikl kněz, »budeš
stále srdce své zatvrzovati milosti Boží? Pamatuj na nešťastnou
věčnost, jež tě očekává; pamatuj, že jest Bůh, jemuž ty se
rouháš, že jest Bůh, jenž mne k tobě posílá, abych tvou ne
smrtelnou duši zachránil !: »Není žádného Bohalc zlostně, zu—
řivě volal nemocný, »není žádného křesťanského Bohalc »Jest
jistě Bůh a ten Bůh mne posílá k tobě, abych ti milosti vy
prosil!- »Blázne, pošetilý blázne!c vzkřikl nemocný povstav
ze sedadla, a oheň ďábelský sršel mu z očí. »Blázne — nuže
modli se, modlí se nahlas, uslyší—litě Bůh.: Kněz pozvedl oči
své k nebesům, obrátil se k »Matce milosti: a s vroucím zá—
palem, s neobyčejným zanícením modlil se zázračnou modlitbu
sv. Bernarda: »Pomni, () nejdobrotivější Panno _Marial...c
Sotva modlitbu tu ukoněil, vzdychl si nemocný z hluboka Za
tvrzelé srdce rouhačovo bylo přemoženo, bylo obměkčeno..|)uši
jeho vzešlo světlo. UchOpil kříž Kristův do ruky a nepřestával
jej líbati. S dojímavou pobožností přijal sv. svátosti a poslední
pomazání. Každému ohlašoval velikou milost Boží, již mu Pán
prokázal. Před sv. přijímáním dal spáliti všecky'své bezbožné
Spisy a největší starost mělo ty duše, kteréž byl svou ne—
věrou svedl. Modlil se za ně ustavičně a slavně odvolal vše
před mnohými, jimž pohoršení dal svými rouhavými spisy.
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l'aunětihodno jest vyznání jeho o životě minulém: »Hyl jsem
átheistou, nevěrcem; cítil jsem se šťastným; co jsem mluvil,
tomu jsem věřil. Ale jak jest změněno nyní mé smýšlenígaípře—
svědčení ! Jinýma očima hledím nyní_na svou, manželku a dítky.
Č), jak krásné jest náboženství křesťanské! (.), té vznešené víry,
kterouž pouze Bůh může lidem zjeviti. Uivíval jsem se kře—
sťanům, nyní však vím, že víra jejich jest od lloha. O, můj
Išože,odpusť mi !: V takovýchto pocitech pokory a lítosti snášel
bolesti své nemoci až do posledního okamžiku. Před smrti jeho
zavítal k němu ještě jednou z města Washingtonu (Uešingtnu)
onen kněz, jemuž za své obrácení díky povinen byl, a podal
mu naposled Tělo Páně. Zemřel blažen s křížem v ruce vo—
laje nejsvětější jména: .ležíš a Maria!

Milý nemocný! Milost Boží i u tebe zvítězila! To jest
přímluva Rodičky Boží! Uěkuj Pánu Bohu za své obrácení a
dobře použij těch několika hodin, kterých ti Bůh popřeje. Pře
devším však se vynasnaž napraviti pohoršení, kteréž jsi dal
svým bezbožným životem. Odvolej své bludy, odpros, vynasnaž
se napraviti škodu, kterou jsi jiným učinil. Buď pravým ka—
jícníkem, t. j. jiným člověkem; tvůj dobrý příklad ať svítí všem,
kteréž byl dříve pohoršil.

Filip III. byl králem španělským. Před svou smrtí přijal
svátosti u'mírájících z rukou svého zpovědníka a vzdychal bo
lestně'. »(l, kéž bych ani jediný den králem nebyl býval! .len
přísnější soud a horší tresty čekají na mne.- ! upřel zraky své
na kříž, jejž v rukou držcl a modlil se: »Pane můj! Se svým
životem skládám také korunu k nohám tvý-m. Staň se svatá
vůle tvá se mnou! Pane nebes a země! Kéž bych byl býval
věrně svým povinnostem dostál! Přijmiž mě samého za oběť
dostiučinění. Odpust mi hříchy mé, jednej dle svého milosrden—
ství se mnou ubohýmh Pak poručil své dluhy zaplatiti. Dvor—
nímu svému kazateli uložil, aby v řeči pohřební oznámil všemu
lidu, že královská koruna, kteráž jej za živa těšila, v hodinu
smrti největší strach, starost a bázeň mu působila. Svému synu
pravil: »Synu můj, pamatuj, že musíš jednou umříti. Buď tak
živ, abys nemusi! litovati, že's býval králem.: Pak mu dal na
památku křížek & řekl: »(Iti jej jako katolický kníže a často
si řekni: rl'aké ty jednou zemřešc V tu chvíli skonal.

.laká to kajícnost! Kéž bys i ty, můj nemocný, podobně
smýšlel! Kájící, zkroušené srdce líbí se llohu. Vzbuzuj tedy
často, denně pravou lítost nad hříchy svého života! Blaze tobě,
učiníš-li tak každého dne. Vyplní se na tobě slib Božského
Spasitele: »lšlahoslavení lkající, neboť oni potěšeni budou !a
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11. Jak umírají zatvrzelí nekajíeníeí.
Mirabeau, jenž na počátku francouzské revoluce celou

Francií uvrhl do velikého neštěstí a bídy, žil tak rozmařile, že
na dobro podryl zdraví a síly svého života. Srdce tohoto ne
štastníka naplnilo se nenávistí k Bohu a k věcem Božským, a
proto se oddal nejohavnějším neřestem, čímž si připravil před—
časnou smrt.. V posledních chvílích probudilo se v něm svě
domí; jen llůh mohl je utišiti, on však Boha nenáviděl.
Hudbou, zpěvem, vonnými věcmi, květinami a tekutinami chtěl
zapuditi hlas svědomí, ale nebylo možno. Žádal jedu od lékaře.
Ten mu ho však odepřel. [ vzkřikl: »Mé bolesti jsou nesnesi
telné! Mám sil ještě na celá století, ale odvahy ani na oka
mžik.c Po těch slovech zkalil se mu zrak a těkal divoce po
místnosti; nastalo trhnutí všemi údy; na to vydal ze sebe
nešťastník hrozný skřek & — skonal.

.leden missionář vypravuje: »Veliký hříšník ležel na
smrtelném loži & měl se zpovídati. Kněz vynasnažil se, seč
mohl, aby ho ku kajícnosti pohnul, ale vše nadarmo. Konečně
pravil zpustlý člověk: »Chléb jest tvrdý, nůž neřežex Chtěl
tím říci: »Mě srdce jest tvrdé jako kámen, náboženství ne
činí žádného dojmu na mne.c Zemřel bez lítosti a bez zpovědi.

Vůdcem francouzských neznabohů na konci století 18.
byl Voltaire, jenž svými řečmi & spisy zasadil církvi katolické
ránu velikou. Heslem jeho bylo: »Zničte tu hanebnicilc, čímž
mínil církev katolickou. A jak to s ním dopadlo? [ jemu vy
pršela lhůta životní a nastal přechod v jiný svět. 0, jak děsná
byla jeho smrt! Člověku se vlasy hrůzou ježí, když o ní čte.
Voltaire upadl do těžké nemoci a tu přečasto žádal si kněze.
Avšak jeho přátelé, které byl dříve svými bezbožnými názory
napájel, dům i lože jeho střežili a nepustili k němu kněze, ač
farář jeho okresu několikráte se o to pokoušel. »Kněze, kněze !(
volal nemocný, »smilujte se, zavolejte knězelc sténal a naříkal
blíže se k smrti. Když se však mu po vůli nedělo, dal se do
klení, proklel sebe, rodiče, hodinu narození, proklel své učení
i přátelé a v návalu horečném požil i svůj vlastní výkal a vy
pustil svou ubohou hříšnou duši r. 1778.

Znamenitý kněz, opat a kanovník Alexander kníže Hohen
lohe-Waldenburg, vypravuje ve svém díle: »Události ze života
kněžského: tento příběh: R. 18l9. byl jsem požádán ve městě
B., abych navštívil nemocného. Byl to nešťastník,jenž po mnohá
léta žil prostopášně a nyní souchotinami se trápil a více
mrtvole nežli člověku živému se podobal. Spatřiv jej, litoval
jsem ubožáka. Ten ukázav na 2 bambitky, visící nad ložem,
zvolal: »Půjde-li to tak dále, učiním tomu konec.c »Přítelic,
pravil jsem, »snad vám více útěchy poskytne náboženstvílc
»O, to jest již pozdě pro mne!: nevrle volal nemocný. Já však
laskavě domlouvám: »Dosud jest čas; dosud jest llůh ochoten
na milost vás přijati — vždyt »on nechce smrti hříšníka, ale
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aby se obrátil a živ byl.: »Neodporujte jeho hlasu, příteli !.
»Nechte toho, důstojný pane, pro mne jest již pozdě, jest
pozdě !: Mluvil jsem ještě dlouho — ale nadarmo! Odešel
jsem; ale poněvadž se lékař vyjádřil, že smrt je blízká, za tři
dny navštívil jsem jej opět. »Jak se vede ?e oslovil jsem jej,
»vidím, že nedobře vyhlížíte, radil bych vám, smiřte ses Bohem,
přijměte sv. svátosti. Ano, příteli drahý, prosím a zapřisáhám
vás, neodporujte milosli Boží. Bůh shovívá dlouho, ale pak
trestá !: Ale tu nešťastník jako zuřivý zvolal: »Klid'te se odtud !
Když uínru, at“ umru — ale o Bohu nechci nic věděti !
»Dobřec, pravil jsem, »půjdu — ale dříve se za vás pomodlím.
Buíl'tc s Bohem, tam před soudem Božím uvidíme se opět!
'I'o bylo mě poslední slovo. Za několik hodin pi'epaíllo jej silné
chrlení krve — a proklínaje Boha vypustil duši.

Jiný zatvrzelý hříšník, jenž daleko do smrti neměl, ukrýval
59 Pod Přikrývku, kdykoli jej kněz chtěl osloviti. Sem tam
I'l'UhOtlll některé slovo sv. písma, jež si z mládí zapamatoval,
ale když duchovní chtěl s ním započíti hovor, opět se ukryl
pod přikrývku. Tak zemřel bez pokání, bez odpuštění.

Všecky tyto události poučují tě, můj nemocný příteli,
otom, jak smutnou a hroznou jest smrt těch, kteří až do
konce v nevěře & nepravostech setrvají. Jak tedy pravdivajsou
slova písma sv.: »Smrt hříšníkův jest nejhorší.: (Zjev. 14,13.)
Víš, co z toho plyne? To, aby hříšník co nejví'íve se obrátil
a pokání činil. Ú, nemocný bratře! jsi—litaké ty jeden z oněch
nešťastníkův, kteří o smíření s Bohem a pokání ničeho věděti
nechtí,ó,tu volám k tobě se sv. apoštolem slovo vážně: »llnes,
uslyšíte-li hlas Boží, nezatvrzujte srdcí svýchla (Žid. 3, 7.)
Išuď ujištěn, že Bůh ve svém neskončeněm milosrdenství rád
odpustí tobě hříchy tvě, jakmile se v oku tvém zaleskne slza
lítosti. Bud' dobré mysli a nezoufej! A kdybys největším hříš
níkeín byl ze všech lidí, a kdybys nepravosti celého světa sám
na sobě měl, Bůh všecko odpustí, učiníš—lipravé pokání. Slyš,
co praví Bůh náš ve své slilovnosti: ».lestliže bezbožný činí
pokání ze všech hříchů spáchaných, a přikázání má bude. za—
chovávati a spravedlnost činiti, živ bude a nezemře. Na všecka
jeho provinění zapomenu.c (lůzech. 18, 21, 22.) Neodkláílej dále
přijetím sv. svátostí, — hle, snad jen krátká doba, snad jen
několik dnů, snad jen již několik hodin (lopřeje ti Bůh života!
Použij moudře této krátké doby, ať svou duši zachráníš. Uvaž
dále, co praví tobě Pán: »Neprodlěvej obrátiti se ku Pánu,
aniž odkládej den ode dne. Nebo náhle přijde hněv jeho a v čas
pomsty zahubí tě.: (Sir. 5, 8, 9.)

_M—v—qacuv—w—
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Modlitby pro nemoené.

Upravil

Dr. Jan Nep. .Sedlák.
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Oddělení první.

A. Ranní pobožnost.
(Od sv. Františka Sal.)

Můj Pane a Bože! Klaním se tobě zhloubí srdce svého
a děkuji ti za všechny dary a milosti, kterých jsi mi od prvního
okamžiku života mého uštědřil. Zvláště pak ti děkuji za to, že
jsi mne této noci na živu zachoval. Přijmi za to v oběť srdce
mě se všemi jeho dobrými úmysly a předsevzetími, s nimiž
spojují nejsvětější oběť, kterouž tobě můj Božsky Spasitel Ježíš
Kristus na dřevě kříže přinesl. Učiň, ó Bože, svou milosti, abych
strávil dnešní den k zalíbení tvému. Cokoli budu činiti, chci
konati ke cti tvé a z lásky k tobě,. I posilní mne slabého, od
vrať ode mne všechna nebezpečná pokušení, a uznáš-li v Božské
moudrosti své za dobré zkoušeti mne dnes, uděl mii potřebné
síly, abych se uvaroval všeho, co by se nejsvětější vůli tvé
příčilo. Amen.

Ranní modlitba odpustková.
(Odpustk 100 dní, jednou za den. — Plnom cně odpustky jednou za
měsíc v Kterýkoli den, konáme—limodlitbu tu aždodenně po celý měsíc.
Podmínky: sv. zpověď, přijímání, návštěva kostela neb veřejně kaple

a tam modlitba na úmysl sv. Otce. — Pius IX. r. 1867).

Věčný Bože můj, hle, tu skloněn (a) k zemi před neko
nečnou velebností tvou v nejhlubší pokoře tobě se klaními obětuji
tobě všechny své myšlenky, řeči a skutky dnešního dne. Chci
konati všechno z lásky k tobě a ke cti tvé a slávě, abych
vyplnil (a) Božskou vůli tvou, abych tobě sloužil (a), tebe
chválil (a) a velebil (a), abych v tajemstvich sv. víry naši
osvícen (a) byl (a), spásu své duše sobě zabezpečil (a) a ve
tvé lllll()Sl'denStVÍdoufal (a), abych za mnth a těžké hříchy
své Božské spravedlnosti tvé zadost učinil (a), nebohym duším
v očistci ulehčení vymohl (a) a všem hříšnikům milosti pra—
vého obrácení vyprosil (a). Jednim slovem: umiňuji sobě činiti
všechno v sjednocení s oněmi nejčistšími úmysly, které po
čas svého života pozemského měli P. .ležiš, l). Maria a všichni
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svatí nebeští, a které mají všichni spravedliví na zemi. Tento
svůj dobrý úmysl chtěl(a) bych vlastní svou krví podepsati a
každého okamžiku tolikrát opakovati, co bude okamžiků po
celou věčnost.

Přijmi milostivě, dobrý Bože můj, tento můj zbožný
úmysl a uděl mí spolu s pomáhající milostí svého svatého po
žehnání, abych po celý čas svého života žádného hříchu smrtel—
ného již se nedopustil (a), zvláště pak ne dnešního dne, v němž
sobě žádám a v úmyslu mám získati všechny odpustky, kterých
vůbec získati si mohu, a býti přítomen (na) všem obětem mší
svatých, které dnešního dne na celém světě konati se budou,
i obětovati je všechny k útěše věrných duší v očistci, aby
z muk svých vysvobozeny byly. Amen.

Každodenní prosba.

(()d sv. Tomáše Akvinského.)

Všemohoucí, dobrotivý Bože! Ve své bídě utíkám se jsa
sláb k tobě, nepřemožitelně silnému, jsa trpící k tobě, spomoc—
níku nejochotnějšímu, jsa nemocen k tobě, lékaři nejmoudřej
šímu, jsa stíhán k tobě, ochránci nejmocnějšímu, jsa dítko bez
mocné k tobě, Otci svému nejlaskavějšímu.

Neprosím o to, abych uchován byl všech strastí, nýbrž
žádám: uděl mi daru trpělivostí, když trpěti mám; pokory,
když mnou kdo pohrdá; mírnosti, když mne kdo dráždí a
uráží; spokojenosti, když mne svízelů mých zbaviti nechceš,
tak abych si marně zármutku nepůsobil, tvým svatým úradkům
se nevzpíral, nýbrž se jim s dětinnou poslušnosti a důvěrou
ochotně podrobil a tak si ctnost získal, kterouž utrpení ve mně
vzbudíti má. Dejž, abych tobě důvěřoval, sebe sama zapíral a
srdce své od tohoto světa odtrhnul. Buď ty mým lékařem,
umírni bolesti mé, požehnej lékům, jichž užívám, a vrať mi
opět zdraví, je—lito vůle tvá. Jinak-li jsi ustanovil, popřej mí
milostí, abych do vůle tvé zcela odevzdán a poslušen nejvýš
moudrých úmyslů tvých, jakožto pravý křesťan pln víry, na—
děje a lásky dobře jsa připraven a sv. svátostmi posilněn
svého rozloučení toužebně očekával. Amen.

Obětování nemoci Bohu.

(Od sv. Mathildy.)

Nejmilejší Ježíši, tuto nemoc a strast, kterou jsi z olcov
ského srdce svého na znamení své lásky na mne poslal, při—
jímám co nejochotněji a s takovou láskou, s jakouž jsi mi ji
poslal, ji tí vděčně obětují. Všechnu tedy bolest a vše, co mne
trápí, skládám do nejsvětějšího srdce tvého a prosím, abys
ráčil toto mé utrpení spojiti s nejbolestnějšíín utrpením svým,
je s ním sloučil a zdokonalil. Ale poněvadž pro mnohé své
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bulcsli a strasti tebe dokonale velebiti nedovedu, račiž ty sám
s touže chválou, s kterou jsi v největších bolestech na kříži
(')tcc svého velebil, jej nyní za mé bolesti chváliti. A jako jsi
mu zhloubi srdce děkoval za všechnu strast a pohanu, které.
na tebe seslal, račiž mu i nyní za mě bolesti děkovati. A ko
nečně s touže láskou svou, s kterouž jsi všechny své. rány &
trýzně přijal a Utci svému s největší vděčností obětoval, obětuj
mu také tuto mou vnitřní i vnější strast Spolu se svým nej
světějším utrpením k věčné chvále své.-Amen.

Prosba o zdraví.

((id kardinála Roberta Bellarmina.)

Otče nebeský! Život můj náleží tobě; tys mi jej daroval
a můžeš mi jej podle své libosti zase odníti neb mi jej za
chovati a i jej prodloužiti, jak se ti líbí. Učiň mne způsobilým,
bych povinnosti svého povolání plniti mohl; pro ně jedině
prosím tebe o zdraví. Nenecháváš žádného díla svého nedoko
nalým; žádná nemoc neodolá všemohoucnosti tvé a tvá do—
brota sklání se nejvýš slitovně k snažným prosbám služebníků
tvých. Amen.

K sv. Janu Nep.

Bože, který jsi nepřemoženou svátostní mlčenlivosti sv.
Jana svou církev novou korunou mučednickou ozdobil, dejž,
abychom dle jeho příkladu a na jeho přímluvu ústům svým stráž
kladli a k blahoslaveným, kteří jazykem neklesli, připočtěni
byli. Skrze Krista Pána našeho. Amen.

!( sv. českým patronům.

Budiž nám, prosime, Pane, milostiv pro slavné zásluhy
svých svatých mučedníkův a našich patronů: Cyrilla, Metoděje,
Víta, Václava, Vojtěcha., Zikmunda, Jana (Nepomuckého), Pro
kopa, Kosmy a Damiana, Benedikta s bratřími, Norberta, Josefa
a |.idmily, abychom milostivým a stálým orodováním jejich
ode všeho zlého vždy chráněni byli. Skrze Krista Pána našeho.
Amen.

Každodenní odevzdání se Bohu.

(Modlila se denně zbožná kněžna Alžběta, sestra krále |.ud
víka XVI.)

Bože můj! Co se mi dnes as přihodí? Nevím toho, ale
to dobře vím, že se mi nepřihodí nic, leč co jsi od věčnosti
předvídal a ustanovil. I skláním se již nyní pokorně před ne
vyzpytatelnými úmysly tvými a podrobují se jim z celého
srdce z lásky k tobě. Ano, co ty chceš, chci i já; co na mne
sešleš, přijímám rudostně; všechno pak v oběť tobě přináším—
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ve spojení s onou nejsvětější oběti, kterouž Ježíš Kristus, Spa
sitel můj, tobě obětoval. Jménem tohoto jednorozcneho Syna
tvého a pro jeho nekonečné zasluhý prosím tebe, dej mi trpě—
livost ve všech svízelích mých! Popřcj mi milosti, abych
všemu, co chceš a ustanovíš, tak dokonale, jak se sluší, zcela
se podrobil (a). Staniž se! Amen.

Závěrečná modlitba.

(Ze sakramentáře sv. Řehoře).

Milost tvá, ('. Bože, požehnej mne nyní a ochraňuj mne
a ved' mne bezpečně k životu věčnému, skrze Krista Pána na—
šeho. Amen. 

B. Pobožnost večerní.

Vira., naděje a láska.
(Od sv. Alfonse z l.ig.)

Bože můj! Ty jsi neomylná pravda; věřím vše, co mi
sv. církev věřiti velí, poněvadž tys jí to zjevil. Věřím. že jsi
Bůh můj, stvořitel nebe i země, že spravedlivě odměniš v nebi
a hříšniky věčně potrestáš v pekle. Věřím, že jsi jeden v pod
statě a trojí v osobách: Otec, Syn a Duch svatý. Věřím, že
Ježíš Kristus se vtělil, zemřel a z mrtvých vstal. Věřím všemu,
co sv. církev věří. Děkuji ti, že jsi mne povolal ku křesťanství,
a ubežpečuji, že v této sv. víře chci žíti a zemříti.

U Bože můj! Pln důvěry doufám, že splníš sva přislíbeni,
protože jsi všemohoucí, věrný a milosrdný. Pro zásluhy Ježíše.
Krista naději se odpuštění hříchův a vytrvalosti v dobrúm a
jednou věčné blaženosti.

Poněvadž jsi, (» můj Bože, nekonečná dobrota & hoden
nejvroucnějši lásky, miluji tě z celého srdce a nade všecko.
7. lásky k tobě miluji také bližního svého. Amen.

Dikuvzdani.

(Od bl. Petra Kanisia.)

Všemohoucí llože, jemuž se klaněti máme, kterýž o nás
stále největší I'DČČlmáš, dobrotě tvě vzdávám nekonečno díky
zato, že jsi mne nevděčnému dnes tolik dobrodiní na těle
i na duši uštědřil a mne též od tolikera nebezpečí a zaslou
žených trestů, do nichž mnozí upadli, svým milosrdenstvím
uchoval. Amen.



725

Díky za utrpení._
((id sv. Františka Hei-al.)

Děkuji ti, () Pane, za bolesti, jež trpím; vždyt bych musel
i tisíckrát více lrpětí, kdyby to byla vůle tvá. Radovati se
chci, budeš-li bídné toto tělo bez ušetření trestati, nebot“ jaké
sladší útěchy mohlo by se mi dostati, než věděli, že tvá vůle
svatá se stala. Amen.

(Nyní zpytuj nemocný své svědomí & zkoumej, kterak jsi
celý den strávil, cos mluvil a konal, cos myslil a čehos sobě
žádal)

Lítost..

(Od sv. Gertrudy)

Nejdobrotivější Otče! Pocíťujíc hořkost utrpení a smrtí mi
lovaného Syna tvého Ježíše Krista, žaluji před tebou na sebe
všechny své. hříchy a nevěrnost svou, již jsem se proti tobě
dopustila tím, že jsem málo byla tebe pamčtliva, i dost
vlažně ti sloužila & poklesky svými tebe urážela. To vše před
tebou na sebe žaluji a plna nejhlubší lítosti bijí se v prsa a
volám s pnblikánem v evangelium: Bože, bud' milostív mně
hříšníci ! Na dostiučinění za tato a všechna ostatní má. provinění
obětují tobě nesčetné muky tvého milovaného Syna a též jeho
slzy, které prolil za spásu mou. Spojujic modlitbu svou 5 mod
itbon Syna tvého krvi se potícího, prosím pro sílu Ducha sva
ltého o milost odpuštění, kterouž mi račiž dáti ——pro onu
právě lásku, kterou jsi byl proniknut, když milovaný Syn
tvůj podle tvé otcovské dobroty jako zločinec byl zavržen a
k smrti odsouzen. Amen.

Dobré předsevzetí.

(Od sv. Alfonse z Liguori)

S milostí tvou, o kterou nyní i vždycky prosím, jsem
pevně odhodlán raději zemříti, než tcbe, Bože, opět uraziti.
Amen.

Prosba a slib.

(Od sv. Alfonse z Liguori)

Prosím tebe, abys mno i této noci ochraňoval a každého
hříchu nine uchoval. Chci si nyní odpočinouti, abych zalíbení
tvého došel, a slibuji, že každým dechnutím svým tebe chci
velcbiti, milovali a tobě děkovati, jako to činí svatí v nebe
sích. Amen.
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Proslm k Panně. Marii.

(Od sv. Gerarda)

Svatá Maria, neposkvrněná lšodičko věčného dobra, Matko
Všemohoucího Bohu, neporušená nevěsto Ducha svatého, naděje
a radosti všech svatých, okraso nebeského ráje, trůní—.a krá
lovno andělů, svatyně samého Pána nejsvětějšího, Matko Ježíše
Krista, Vykupitcle mého! Prosím tebe, vyžádej mi odpuštění
hříchů mých a chraň mne i této noci proti všemu nebezpe
čenství světa, těla a zlého ducha.; stůj při mně svojí pří—
mluvou. Vymoz mi, přeslavná Matko Boha mého, pro nezměrné
milosrdenství Syna svého darů jeho milosti, abych posilněn
v pravé víře hoden byl po tomto životě dojíti koruny věčné
blaženosti. Amen. '

I\' amlělu strážnému.

(Od sv. Alfonse z l.iguori.)

Děkuji ti, anděle můj strážný, za nebeská vnuknutí, jimiž
jsi mne dnes olsvěcoval. Kéž bych jen byl rady tvé stále po
slušen býval! U, zůstaň_ jen napořád mým světlem na všech
cestách my'ch & buď žalobníkem mým, kdybych pochybil. Ne—
opoUštěj inne ani nyní, zvláště pak nc v poslední "1011ho—
dinku. Amen.

K svatému patronu.

((id sv. Bernarda.)

Přijď ty, statečný zápasníku, můj láskyplný ochránce a
věrný můj příinluvce u Boha, a pOSpěš mi ku pomoci, abych
této noci všeho zlého uchován zůstal. To mi přispěje k spáse
a tobě k větší ještě slávě. Amen.

líc všem svatým.
(Od sv. papeže Lva.)

Ale i vás, vy drazí svatí, prosim též, abyste mi přímluvou
svou vyžádali milosrdenství Božího, aby sv. požehnání milosti
Nejvyššího vždy ve mně zůstalo. Amen.

Prosba za duše v očistci.

(7,0. sakramentáře sv. Řehoře)

tl, Pane! Před tebe kladu své prosby za duše tvých věr
ných. Odpusť jim všechno, čím se na své pouti pozemské pro
hřešili, a popřej jim místa v blažených stanech vykoupencův
tvých. Amen.



(ltče náš. Zdrávas Maria. Veřím v Boha.

Jiné vhodné modlitby viz ve stati LI.

(()d bl. Petra Kanisia.)

Požehnej a zachovej nás všemohoucí a milosrdný Bůh,
Otec, Syn a Duch svatý, a dejž nám klidnou noc a blaženou
smrt. Amen.

Závěrečná modlitba.

(Od sv. Alfonsa z l,ig.)

(Odpnstky 60 dni, jednou denně pro věřící. kteří se před Spanlm tato
slova pomodlí. Lev XIII. 1893.)

Ježíši Kriste, Bože můj, kláním se tobě a děkuji ti za
všechny milosti, jichž jsi mi dnešního dne udělil. Tobě obětují
odpočinek svůj i každý okamžik této noci, a prosím tebe, abys
mne od hříchu uchoval. [ ukládám se do nejsvětější rány tvého
boku a pod ochranný plášť Marie, Matky mé. Tvoji svatí andělé
stůjtež při mně a v pokoji mne ochraňujtež, tvé pak požehnání
budiž se mnou! Amen.

C. Rozličné pobožnosti mezi dnem.

Modlitba k nkřižomnémn Ježíši.

(Od sv. Františka Sal.)

Ukřižovaný Ježíši ! Klanim se tobě, poctu vzdávám tvým
mukám, bolestem a utrpení tvému, neboť ty jsi spása má.
1), Pane Ježíši! prosim tebe pro bezpříkladnou sklíčenost, pro
nevýslovnou opuštěnost, kterou Božské srdce tvé na hoře. Uli
vetské a na kříži pocitovalo, a pro zármutek tvé milé Matky,
když od telfe odloučena byla, budiž ty radosti a silou srdce
mého, když duše má zcela se oddá rozjímání o utrp -ní tvém.
Amen. "

l'ozclvižení mysli k Bohu.

(Od sv. Teresie)

Blaženi, kdož zapsáni jsou v knize života. [ proč tedy
teskníš, duše má, a co tě rmoutí, když téhož doufali smíš?
V Boha doufej, neboť dosud máš í čas i volnost před ním
hříchy své vyznuti a milosrdenství jeho velebiti. A proto chci
mu chválu pěti a bez ustání volati k Bohu, Spasiteli svému,
až se posléz přiblíží den slávy & radosti, kdy se ukonci všecko
vzdycháni a všechen nářek, poněvadž se svědomí mé žádného
poranění už báti nebude. Zatím pak v naději a trpělivosti spu
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čívá síla má. Po celý vezdejší život chci raději trpěti a i smrt
podstoupili chci v naději, že se tak k věčnému životu dostanu,
nežli míti všecko stvoření a všeliké statky pozemské, které
konec vezmou. Neopouštěj mne, Pane, neboť v tebe doufám.
Dejž, at ti vždycky sloužím, a nalož se mnou, jak se tobě sa—
mému líbí. Amen.

Pozdrav trpícího Spasitele.
(Od sv. Gertrudy)

Budiž mnou pozdraveno, Božské srdce Ježíšovo, oživující
ty prameni života věčnéh0,'nevyzpytatelný poklade Božství,
ůtěcho má a útočiště mě! 0, můj dobrotivý Spasiteli, roznět
.v srdci mém onu vroucí lásku, kterou planulo srdce tvé. Vlej
v srdce mé ony vznešené milosti, které v srdci tvém prýští, a
dejž mi, nejlíbeznější Ježíši, aby srdce mé úzce spojeno zůstalo
se srdcem tvým, aby má vůle souhlasila s tvou, aby tvá vůle
byla též vůlí lllOll. Toť jest jediné přání mé, aby budoucně
nejsvětější vůle tvá všechny mé žádosti i skutky sama ří
dila. Amen.

Modlitba k trpícímu Spasiteli.
(()dpnatky 300 dní, jednou denně, pomodlímc-li se ještě 5kriit Otčenáš,
Zdrav.-is & Sláva otci. . . Plnoniocné odpustky jednou za měsíc v )o
slcdních třech dnech měsíce, kdo tyto modlitby den co den koná a ohvy lč

podmínky vyplní. — l'ins Vll. roku 1820)

llože, jenž jsi pro vykoupení světa volil se naroditi, býti
obřezán, od židů zavržen, od zrádce Jidáše býti polibeníin
zrazen, spoután, na popraviště jako nevinný beránek veden a
před tvář Annáše, lx'aifáše, Piláta a Herodesa s potupou před
veden. od křivých svědkův obžalován, ranami & potupami
trýzněn, poplván, trním korunován, poličkován, s tváří zastřenou
tlnčcn třtinou, obnažen. hřeby na kříž přibit, na kříž vyzdvižen,
mezi zločince počtěn, žlučí a octem napájen a kopím proboden:
ty, Pane, skrze tyto nejsvětější muky,tvé, jež si já nehodný
připomínám, a skrze svatý kříž tvůj a smrt tvou osvoboď
mne od trestů pekelných a rač mne uvésti tam, kam jsi uvedl
lotra s tebou ukřižovaného. Jenž s Otcem a Duchem svatým
živ jsi a kralujcš Bůh po všecky věky. Amen.

Pětkrát Otčenáš & Zdrávas. Sláva Otci i Synu i Duchu
svatému . . . .

Pozdrav sv. kříže.
(Od sv. Anselnia.)

íšndiž pozdraven, svatý kříži, sílo má! lludiž pozdraven,
kříži velebení hodný, chválo má a slávo má! 'l'y, pomoci má
a útočiště iné, budiž pozdraven! Budiž pozdraven, svatý kříži,
ůtěcho všech zarmoucených; budiž pozdraven kříži, ty vítězství
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mé a má naděje, můj klenote avživote, mé vykoupení a osvo
bození, budiž mi pozdraven! Buď pozdraven, ty prapore spásy,
nepřekročitelná hrázi proti vší zlé moci. Kéž mi po vždy zů—
staneš nadějí mého křesťanství, vítězným mým znakem proti
zlěmu nepříteli, zdrojem mé útěchy a. mým odpočinkem v tram—
potách! Ano, kěž jest mi svatý kříž podporou mého stáří,
lékem pro mou nemoc, rouchem pro mou nahotu, útěchou
mého života! Kříž budiž mi spásonosným prostředkem ve
všech svízelích, útěchou v mých nesnázích, lékem v mých ne—
mocích a ochrannou zbrojí proti všem nepřátelům. Amen.

Modlitba k 'anně Marii.
(Od sv. Alfonse z |.ig.)

(Odpustky 300 dní pokaždé, kdykoli modlitbu tu přch některým obrazem
Marie konáme. — Plnomocně odpustky jednou za měsíc, v kterýkoli

den, konali-li jsme tak modlitbu tu po celý měsíc. Podmínky: sv. zpověď,
přijímání a modlitba na úmysl sv. Otce. -—Pius IX. r. 1854.)

Nejsvětější, ncporušená Panno, Matko má Maria, k tobě,
Matce Pána mého, útočišti hříšníkův, utíkám se dnes, já ze
všech nejbídnější. Tobě, ty velká královno, vzdávám svoji po—
ctu a děkuji tobě za všechny až dosud prokázané milosti,
zvláště pak za to, že jsi mne uchovala před peklem, jehož jsem
tolikrát zasloužil. Miluji tebe, lásky nejhodnější Paní má, a
z lásky k tobě slibuji, že tobě povždy sloužiti a všechno činiti
chci, co jen mohu, aby i jiní tebe milovali. V tebe skládám
všechnu svoji naději, do rukou tvých kladu věčnou spásu svon;
přijmi mne za svého služebníka a vezmi mne pod svoji
ochranu, Matko milosrdenství! A poněvadž tolik mocná jsi
u Boha, osvoboď mne ode všeho pokušení aneb mi aspon vy—
žádej síly, abych je až do své smrti vždy šťastně přemáhal.
Od tebe žádám sobě pravě lásky k Ježíši Kristu a tvým při—
spěním doufám, že jednou blaženě skonám. Ú, Matko má, pro
tvou lásku k Bohu prosím tebe, stůj při mně ustavičně, ob
zvláště pak v posledním okamžiku mého života. Neopouštěj
mne, dokud mne neuzříš mezi blahoslavenci v nebi, kde'tebe
chci velebiti a chválu tvého milosrdenství pěti na věky věkův.
Tak doufám, tak staniž se. Amen.

Modlitba k sv. Josefu.
(Od sv. Františka Sal.)

Vzdávám Bohu díky za zvláštní milosti, kterými tě, sv.
Josefe, poctíti ráčil, a prosím tehe, bys mi od něho svou
mocnou přímluvou vyžádal milosti, abych následm'al pilně ctností
tvých. I pros za mne, veliký světče, a pro onu lásku, kterou
jsi choval k Ježíši a k Marii, a kterou Ježíš a Maria tobě Opě—
tovali, vymoz mi té nevýslovně blaženosti, bych žil i zemřel
v lásce Ježíše a Marie. Amen.
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Modlitba k uudělu strážci.

((ldpustky 100 dní pokaždé. — l'lnomocné v den andělů sti'ážii"cli pro
ty, kteří po celý rok ráno í večer modlitbu tu kolutjí. l'odun'u u: sv.
zpovI-d', příjimziul, návštěva kosti—la a modlitba na úmysl sv. Utco.
Pius VI. r. Hilf). Plnomocnč odpustky v hodinu smrti pro ty, kteří se
modlitbu tuto často modllvali, jsou—lidobře na smrt připraven!. l'iiis \'l.
r. 1796. —-l'lnouiocni'- odpustky jednou za měsíc pro tv, ktoři každodenně
po cclý měsíc se tak modlí -—za obvyklých podmínek. Pius \'Il. r. 1831.

Modlitba prastará, známá Již před r. 1419)

Andele ltoží, strážce můj, jemuž jsem dobrotivostí liožskou
byl svěří—n,osvčcuj mne a opatruj, řid' mne a spravuj. Amen.

Modlitba k sv. patronu.
(Od sv. Františka Sal.)

O veliký svčtče, jehož jméno mi na křtu svatém dáno,
tobč svěřil dobrotivý Bůh péči o inou věčnou Spásu, když mne
křtem svatým do počtu svých dítek přijal. Výpros mi milosti,
abych vedl život v duchu pravého křesťanství. Pomoz mi,
láskyplný ochránce duše mé, abých milost sv. křtu, pozbyl—li
jsem _jí hříchy svými, opět nalezl a jí znova dosáhl. Vyžádej
mi přímluvou svou u Boha, by mi dal následovati věrně ctností
tvých. Ochraňuj mne po celou tuto nebezpečnou pout pozem
skou a neopouštěj mne v hodinu smrti. Amen.

ltozličue střelné modlitby & uábožué vzdecliy.

(K získání odpustkův.)

Ve jménu Otce i Sýna i Ducha svatého. Amen. (Odpustky
50 dní pokaždé, žchmime-li se při tom sv. křížem. Pius IX. r. 1863)
Odpustky 10) dní pokaždé, kropímerli se spolu svěcenou vodou. Pius IX.
r. 1866)

Pochváleu bud Ježíš Kristus! — Na věky. Amen. (Ud
pustky 50 dní pokaždé při vzájemném pozdravení. Klement Xlll. r. 1759.)

Pochválen bud' Ježíš & Marie! — lines i ustavičně. (m
pustky 50 dní pokaždé při vzájemném pozdravem takovém. Pius IX,
r. IBM.)

Ježíši, Bože můj, nade všecko tě milují. '\Odpllstky 50 dní
pokaždé. Pius IX. r. 1854)

Můj Ježíši, smilováni! (Odpustky m0 dní pokaždé. Pius IX.
r. 1816)

'
.ležiši, tichý & pokorný srdcem, učiň, aby srdce mé srdci

tvému se podobalo. (_300dní odpustků jednou za den. Pius IX. r. 1868.)
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Sladké srdce Panny Marie, budiž mou spásou ! (Odpustky
3'0 dní pokaždé. — Plnomocně odpustky —-za obvyklých podmínek —
jednou za měsíc v kterýkoli den pro ty, kteří po celý měsíc každodenně
tak se modlili. Pius IX. r. 1852)

Velebeno budiž svaté a neposkvrněné početí nejblaho—
slavenějši Panny Marie, Matky Boží. .odpnstky 300 dní pokažtld.
Lev XIII. r. 1878.)

Ú Maria, bez hříchu počatá, orodu j za nás, kteří se k tobě
utíkáme.. (Odpustky 100 dní, jednou za den. Lev Xlll. r. 182%)

Nejsladší Ježíši, nebudiž mi soudcem, nýbrž Spasitelem!
ítvdpustky 50 dní pokaždé. Pius IX. r. IBM.)

Svatý, svatý, svatý, Pane Bože zástupů, plna jest země
slávy tvé. Sláva Otci, sláva Synu, sláva Duchu svatému. (Od
pustky 100 dní, jednou za den. Klement XIV. r.'1769. Udpustky plno
nioeně jednou za měsíc, v kterýkoli den, komime-li modlitbu tu každodenně
po celý měsíc. Podmínky: sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na i'unysl
sv. Otce. Klement XIV. r. 1770.)

Duchu svatý, Duchu pravdy, přijď do srdcí našich, dej
národům jasnost svého světla, aby v jednotě víry tobě se líbili.
(Odpustky 100 dní, jednou za den. Lev XIII. r. 1897.)

Spasiteli světa, smiluj se nad námi !(OdpustkyňOdní,jednon
za den. Lev Xlll. r. 1891.)

Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou! (Odpustky
100 dní, jednou za den. Lev XIII. r. 1896)

Nejsladší Ježíši, rozmnož ve mně víru, naději a lásku
a dej mi srdce zkroušené a ponížené! (Odpnstky 100 dní, jednou
za den. Lev Xlll. r. 1893)

Sladké srdce Ježíšovo, budiž láskou mou! (100dní, jednou
denně. Lev XIII. r. 1892)

Srdce Ježíšovo, planoucí láskou k nam, rozněť srdce naše
láskou k tobě! (100 dní, jednou denně. Lev XIII. r. 1893)

Klaníme se tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, dobro—
řečíme tobě, neboť skrze svůj svatý kříž svět jsi vykoupil.
(100 dní, jednou denně. Lev XIII. r. 1882)

Nejsvětější srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi! (()dpustky
7 let a 7 kvadragen pro věřící, kteří se slova ta s knězem po modlitbách
po mši sv. třikrát pomodlí. Pius X. r. 1904)

O, můj nejmilostnější Ježíši, na důkaz své vděčnosti a
v náhradu za mnohou svou nevěrnost věnuji já N. N. tobě
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srdce své 'a zcela se ti zasvěcuji a umiňují si s milostí tvou,
že už tebe nikdy neurazím. (Odpustky 100 dní, jmlmm denně. konsi
uic—li modlitbu tu před obrazem Srdce Páně. i'lnoínoem'e odpustky —
v kterýkoli den každého měsíce, komi-li kdo modlitbu tu každodenně před
obrazem Srdce Páně. Podmínky: sv. zpověď, přijímání a modlitbu un
úmysl sv. Otce. Pius VII. r. 1807.)

Staniž se, budiž chválena a na věky nejvýš velebena nej
spravedlivější, nejvyšší a nejmilostnější vůle Boží ve \'Štčlll!
(Odpustky 100dní, jednou denně. Pínomocnó odpustky: a) jednou za rok
v kterýkoli den, modlíme-li se tak denně. Podmínky obvykle; b) v ho
dině smrti pro ty, kteří často modlitbu tu konzivali, jsou-li dobře na smrt
připraveni a do vůle Boží odevzdání. Pius VII. r. 1818.)

Račiž, () Pane, životem věčným odplatiti všem, kteří nám
pro jméno tvé dobře činí. Amen. (Odpustky 50dní, dvakrát za den.
Lev XIII. r. 1892.)

() Paní má! o Matko má, vzpomeň, že tobě náležíin.
Chraň mne a opatruj mne jako statek a majetek svůj! (Od—
puatky 40 dní pokaždé, modlíme-li se tak v pokušení. Pius IX. r. 1851.)

Panno Maria, Matko Boží, pros Ježíše za mne! (Modlitbičkn
sv. Filipa Neri. —- Odpnstky 50 dní, jednou za den. Lev Xlll. r. 1894.)

() Maria, která jsi bez poskvrny na svět přišla, ach, vy
žadej mi od Boha, abych bez viny ze světa odešel. (Odpustky
100 dní, jednou za den. Pius IX. r. 1863)

Svatá ťanno Maria neposkvrněná, Matko Boží, Matko
naše, mluv ty za nás k srdci Ježíšovu, jenž je tvůj Syn a bratr
náš. (Odpustky 100 dm, jednou denně. Lev XIII. r. 1890)

Svatý Michaeli archanděle, ochraňuj nás v boji, abychom
při hrozném soudu nezahynulí. (Odpustky 100 dní, jednou denně.
Lev XIII. r. 1893)

O svatý .Josefe, vzore a patrone ctitelů nejsvětějšího
Srdce Ježíšova, oroduj za nás! (odpustky 100dní, jednou za den.
Lev XIII. r. 1891.)

O můj Bože, dejž, abych tě miloval, a jedinou odměnou
za mou lásku budiž, abych tě stále více miloval. (Modlitbiéka
sv. Ignáce z Loyoly. — Odpustky 100 dní, jednou za den. Lev XIII.
r. 1890.)

Kříž — bezpečná má spása, a kříži stále se kořím. Kříž
Páně se mnou, kříž útočiště mé. (Pozdrav av. kříže od sv. Tomáše
Akv. — Odpustky 300 dní, jednou za den. Pius IX. r. 1874.)
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.Iežíši, Maria, .loseíe! Vám daruji srdce své i duši sv0u.—
.lužíši, Mariu, Joseíe! Stůjte při mně v boji posledním! —
.Icžíši, Maria, .losei'e! Kéž duše má v pokoji s vámi odejde.
Amen. (O(lpustky 300 dní, kdykoli se všccky tyto prosby pomodlímo;
odpustky 100 dní, pomodlíme-Ii se jednu z nich. Pius Vll. r. 1807)

Jiné modlitby oclpustkové.

Otče vččný, tobě obětujeme krev, umučení a smrt Ježíše
Krista, bolesti nejbl. Panny Marie a sv. Josefa, jakožto dosti
učinění za hříchy svě, k útěše trpících duší v očistci, za po
třeby svaté matky církve a na obrácení hříšníkův. (Odpustky
100 dní, jednou za den. Pius IX. r. 1860.)

Přijmi, Pane, veškerou svobodu mou! Přijmi pamět,
rozum a vůli všecku! Cokoli mám neb čímkoli vládnu, týs mi
dal; vše to ti úplně vracím a odevzdávám zcela vůli tvé
k spravování. Jenom lásku k tobě s milostí svou mi daruj,
i bohat jsem pak dosti a nic jiného nad to nežádám. (Od sv.
Ignáce. Odpustky 300 dní jednou za den. Lev XIII. r. 1888.)

'Pane Bože můj, již nyní přijímám z ruky tvé každý
způsob smrti, jak tobě se líbiti bude, se všemi jejími úzkostmi,
utrpeními a bolestmi, s úplnou odevzdaností a ochotností.
(Plnomocné odpustky pro hodinu smrti všem, kdo jednou v životě svém
kdykoli po hodném přijetí svátosti pokání a sv. přijímání s pravou láskou
k Bohu tak se pomodlí a před smrtí svou v stavu milostí Boží se na
lézají. Pius X. r. 1904.)

Učiň, Pane Ježíši, at příkladů svaté rodiny tvě stále ná—
sledujeme, abychom v hodince smrti své pod záštitou přeslavné
Panny, Matky tvé, jakož i sv. Josefa do stánků věčných tebou
Přijati býti zasloužili. (Odp. 200 dní jednou za den. Lev xm. r. 1897.)

Modlitby při různých příležitostech.

Když se lék bere. (oa sv. Veroniky Julian) 0 můj
Ježíši, bud' & zůstaň mým pokojem a žehnej své darý, aby mi
prospělý. Amen.

Po přijetí léku. (Od sv. Brigity.) () můj Ježíši, tak
pevně důvěřuji tobě a požehnání tvému, že jsem přesvědčena,
že mi nic nemůže uškoditi, co tvé požehnání provází. Amen.

Při bolení hlavy. (Od sv. Františka Sal.) Ježíš necht
vládne uprostřed mých. bolestí, poněvadž nemohu ani vlád
nouti ani živ býti, leč skrze bolest jeho smrti. Amen.



734

Při nespavosti, ((id sv. Gertrudý.) Nejsladší Ježíši,
proším tebe, abýs mi nyní dopřál trochu klidu; ne k mému
pohodlí a k mé útěše, nýbrž ke tvé cti a chvále, abý zcmdlené
údý me poněkud se posilnilý. Amen.

Před operací. ((id sv. Fulgence) O Pane, p0přej mi
nýní trpělivosti, a pak miloin a slitování! Amen.

((id sv. Augustina.) () Pane, zde pal a řež, jen tam (na
věčnosti) mne ušetř! Amen.

((id sv. 'l'eresie.) () l'ane, nech mne lrpěti — nebo ze—
mříti. Amen.

Po operaci. (Od Františka Ass) (Ílhvalte Nejvyššího;
nebot v pravdě vám pravím. že jsem ani žáru ohně ani vůbec
nijaké bolesti necítil. Amen.

V rwjvětších bolestech. ((id sv. Hipolth () Pane, trhej
třeba tělo mě, jen když duše má spasena bude. Amen.

Po trapná hodině. (nd sv. Teresie) O můj Bože, dě—
kuji tobě, že opět jedna hodina minula. .lsemt zase hlíže oní—
blažené. chvíli, v níž tebe Spatřiti mam. Amen.

V osamělosti. (Od sv. Synkletiký.) 'l'ý, Ú Bože, jsi láska
má a já láska tvá. Amen.

Před jídlem. (Od sv. Alfonse z Lig.) Ú můj Bože, po
žehnej mne! Zehnej také pokrm tento, abych se při jídle hříchu
nedopustil, a aby všechno ke tvé cti a chvále se dařilo. Amen.

Jiná před jídlem. (lči všech doufají v tebe, HUSpUdine,
a ty jim dáváš pokrm \; čas příhodný; otvíi'áš ruku svou a
napli'iuješ všelikého živočicha požehnáním. Slava tltci i Synu
i l.)uchu sv. . . .

Pane, smiluj se nad námi.' Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.

Otče náš Zdrávas Maria.
Požehnej, Hospodine, nás i těchto darů svých, kterých

z tve štědrotý požívati budeme. Skrze Krista Pána našeho. Amen.
Stolu nebeského rač nás účastnými učiniti, králi věčně

slávý. Amen.
Po jídle. (Od sv. Františka Sal.) Až příliš dobrý a la—

skavý jsi ke mně, () můj Bože, a štědře udílí otcovská ruka
tvá přízeň a slitování. l rozhlašuj jen, duše má., dobrodiní,
která Pán mi prokázal. Amen.

Jiná po jídle. Děkujeme tobě, všemohoucí Bože, za
všecký tvoje darý, které jsme z milosti tve přijali. .lenž jsi živ
a kraluješ na věky věkův. Amen.

Sláva Otci i Sýnu . ..
Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi.

Pane, smiluj se nad námi.
Otče náš. .. Zdrávas, Maria . . .
Račiž, ó Bože, životem věcným odplatiti všem, kteří nám

pro jméno tvé dobře činí. Amen.



Ve čtv rte'k

na památku smrtelných úzkostí Krista l'ána v zahradě
(lethsemanskó.

]. tllče, chceš—li, přenes kalich tento ode mne; však ne
má vůle, ale tvá bud'. — Utče náš.

2. Smutnát' jest duše má až k smrti. — tltče náš.
3. ] učiněn jest pot jeho jako krůpěje krve tekoucí na

zemi. — Otče náš.

Š'. Svého vlastního Syna Bůh neušetřil.
lg. Ale za nás za všecky vydal jej.
Modleme se. Shlčdni, prosíme tebe, (» l'ane, na tuto

čeleď svou, za kterouž Pán náš, Ježíš Kristus. neváhal v ruce
hříšníků se vydali a muky kříže |')odstoupiti. Který s tebou živ
jest & kraluje na věky věkův. Amen.

.liná modlitba.

Ježíši, Synu Boha živého, jenž jsi v přehořkem utrpení
svém k ()tci se modlil, uč mne a posiluj, abych ijá, když
trpěti mám, v modlitbě hledal útěchy a síly.

.ležíši, jenž jsi volal: Otče! ne má vůle, ale tvá bud',
dejž mi milost, abych vůli svou tvé nejsvětější vůli poslušně
vždycky podrobil. .ležíši, jenž jsi pro hříchy mé krvavý pot
vylěval, dejž, abych i já za ně proleval hořké slzy lítosti a ka
jicnosti. Amen,

Pětkrát lltče náš & Zdrávas Maria . . .

V p á ! e k,

když se zvoní na památku smrti Pána Krista.
(Udpuetk 100 dní, kdož při zvonění klečlce se pomodlí 5krzit Otčenáš
:! :")lmit dnivas, & to na úmysl sv. Otce. Benedikt XIV. r. 1740. Za těchže
podmínek tytéž odpustky povolil Lev Xlll. r. 1886, i když se někde

právě ve 3 hodiny nezvoni.)

Pak se může přidati:
!. Od šesté pak hodiny stala se tma po vší zemi až do

hodiny deváté. — Otče náš.
2. A okolo hodiny deváté. zvolal .ležíš hlasem veli

kým, řka: Bože můj, lřože můj! Proč jsi mne opustil? —
Otče náš. —

3. .ležíš pak opět zvolav hlasem velikým, vypustil duši. —
()tče náš.

Ý. Kristus učiněn jest za nás poslušným až k smrti.
R. A to k smrti kříže.
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Modleme se: Pane .ležíši Kriste, kterýž jsi pro vykou
pení světa na potupné dřevo kříže vystoupiti &svou předrahou
krev na odpuštění hříchů našich prolití ráčil, pokorně tebe
prosime, abys nám po smrti naší do nebes brány radostně
vejíti dal. .lenž jsi živ & kraluješ na věky věkův. Amen.

Jiná. modlitba.

Kristus učiněn jest za nás poslušným až k smrti, a to
smrti kříže.

Klanime se tobě, nejsvětější Pane .ležíši Kriste, & dobro
řečíme tobě, neboť skrze svůj svatý kříž svět jsi vykoupil.

Shlědni, prosime tebe, ó Pane atd., jako svrchu.
Pro své svaté drahé rány, Jezu Kriste, smiluj se nad námi!
Pětkrát Otče náš & Zdrávas Maria.

Nábožné povzbuzeni.

Vy'roky z písma svatého.
Smiluj se nade mnou, Bože, podle velikého milosrdenství

svého, a podle množství slitování svych shlad' nepravost mou.
(Žlm. 50, 1.)

Viz ponížení mě a muky mě, a odpusť mi všechny pře
stupky mě. (Žlm. 24, 18.)

Hospodine, před tebou jest všecka tužba má, a mě vzdy
chání není tebe tajno. (Žlm. 37, ID.)

V tebe,_ Hospodine, doufal jsem; ty vyslyšíš mne, Pane
Bože můj. (Zlm. 37, 16.)

Co dobrého jest před očima llOSpodina, necht“ učiní.
(l. Král. 3, 18.)

A nyní, Pane, podle vůle své učiň se mnou a rozkaz, at
jest v pokoji vzat duch můj; nebo užitečněji jest mi umříli,
nežli živu by'ti. (Tob. 3, G.)

Bože můj, v tebe doufám; necht nejsem zahanben.
(Žlm. 24, 2.)

Hospodine, sílo má a mocnost, & útočiště mě v den sou
žení. (Jer. 16, 19.)

Milovati budu tebe, Hospodine, silo má! Hospodin tvrz
& útočiště mě & vysvoboditel můj. Bůh můj, spomocník můj,
v něho doufati budu. (Žlm. 17, 2—3)

Rozpomenul jsi se na mne, Bože, a neopustil jsi milujicích
tebe. (Dan. 14, 37.)

Jakž bude vůle na nebi, tak se staň..(l. Mach. 3, GO.)
Připraveno jest srdce mě, Bože, připraveno jest. (Žlm. 56, B.)
Otče můj, jest—li možně, at odejde ode mne kalich tento,

ale však ne jak já chci, ale jakž ty (chceš). (Mat. 26, 39.)
Jakž se Hospodinu líbilo, tak se stalo; buď jméno Hospo—

dinovo požehnáno. (Job l, 21.)
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' Kalich spasení vezmu ajméno Hospodinovo vzývati budu.
(Zlin. 115, 13.)

Sešli světlo své a pravdu svou; ty aby Inne provodily
a přivedly na horu tvou svatou a do stanů tvých. (Žlm. 42, 3.)

Hospodine, Bože můj, na věky chváliti budu tebe. (Zim.
29, 13.)

Jako jelen dychti po studnicích vod, tak dychtí duše má
po tobě, Bože. (Žlm. 41, 2.)

Žízní duše má po Bohu silném, živém; kdy přijdu a ukáží
se před tváří Boží? (Žlm. 41, a)
* Vyveď ze žaláře duši mou, abych oslavoval jméno tvé.

(Zlm. 141, 8.)
Žádost mám rozdělen býti a býti s Kristem. (Fil. [, 23.)
Chval duše má Hospodina, chváliti budu Hospodina v ži

votě svém. (Žlm. 14.5, 2.)
Smiluj se nade mnou, Bože, nebo jsem soužen: zkormou

tilo se hořem oko mé, duše má i tělo mě. (Žlm. 30, to.)
Nakloň ke mně ucha svého; pospěš, abys vytrhl mne.

Buď mi Bohem ochranitelem, abys spasena mne učinil.
(Žlm. 30, B.)
_ Ti, kteří se slzami rozsévaji, s plesáním žíti budou.

(Zlm. 124, 5.)
Blahoslavený muž, který snáší pokušení; nebo když bude

zkušen, vezme korunu života, kterou zaslíbil Bůh těm, kteří
ho milují. (Jak. |, 12.)

Výroky světcův a světic Božích.

Sv. František Sal.: V srdci mém živi buďte Ježíš, Maria,
Josef! Maria buď mou vůdkyní, Josef mým vzorem a Ježíš mou
věčnou láskou ! ,

Sv. Tomáš Bek.: tl můj Ježíši! Ve všem budiž sv. tvůj
kříž mou ochranou! Všude i chci prapor ten vztýčiti, aby
všichni viděli, jakému knížeti sloužím.

Sv. Angela |"o|.: Svatá. krev tvá, (. můj Ježíši, jest ini
nejvzácnějším lékem ve všem utrpení mém.

Sv. Kateřina Sienská: Do rukou tvých odevzdávám svůj
život i svou smrt. A velice ráda bych denně třeba stokrát ze
mřela, kdyby se ti tak líbilo. , _

Sv. Františka Chantal.: () Pane, znič, odřízni a spal ve
mně všeclmo, co se tvé vůli protiví.

Sv. Růžena Limanská: Ú Pane, rozmnož mé utrpení, ale
spolu i lásku k tobě — v srdci mém!

Sv. 'I'eresie: (| Bože můj, tobě důvěřuje srdce mé. Ať
tedy přijde na mne cokoliv, přichází to od tebe. ím více bo—
leští, tím větší zisk.

Sv. Ludvík: Ú Bože, k tobě pozvedám duši svou a v tebe
skládám všechnu důvěru svou.
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_ Sv. Klimak: Ú Bože můj! Jako se železo poddává ko
váři, aby je v ohni zpracoval, zrovna tak, ale dobrovolně,
i já rád podrobuji se tobě, abys mne očistil ohněm utrpení.

Sv. František Xav.: Pane Ježíši Kriste, skrze svých pět
ran, které jsi z lásky k nám na kříži přijal, přijď ku pomoci
služebníku svemu, jehož jsi krví svou vykoupil.

Sv. Kateřina Sienská: Ú nejsladší a nade vše milovaný
Ježíši, proč mne necháváš zde tak dlouho odloučenou od tebe?
Výveď, prosím, duši mou ze žaláře a osvoboď mne od smrtel—
ného těla! Amen.

Připomenutí si umučení Pána Ježíše v každou jednotlivou
hodinu.

(Od kněze z Tov. Jež.)

V 6 hodin odpoledne. () Ježíši, který jsi v 6 hodin
večer v nejhlubší pokoře svým učedníkům nohý mýl, abýs
tak pýchu naši zahanbil, odpust mi viný mě & smiluj se nade
mnou v hodinku smrti, aby mě srdce mezi pravé pokorý nikdý
nepřestoupilo. Amen.

V 7 hodín. () Ježíši, který jsi v 7 hodin večer nejsv.
Svátost oltářní ustanovil, abý pokrmem býla duši mé, odpust
mi, přijal-li jsem kdy svátost tu nehodně. Smiluj se nade mnou
v hodinku smrti, abých neodešel odtud bez posily Svátosti
nejsvětější. Amen.

V 8 hodin. () Ježíši, který jsi v 8 hodin večer v Bethanii
se svou nejmilejší Matkou se rozloučil, odpust mi, že jsem
tebe z plna srdce nemiloval, a smiluj se nade mnou v hodinku
smrtí, abých v srdci svém lásku k tobě maje zesnul. Amen.

V 9 hodín. () Ježíši, který jsi v 9 hodin večer pro mne
na horu Olivetskou se odebral a tam nebeskému Otci posluš
nost svou osvědčil, smiluj se nade mnou v hodinku smrti,
abých vždy a stále shledán býl poslušným a zemříti ochot—
ným. Amen.

V 10 hodín. () Ježíši, který jsi v 10 hodin v noci na
hoře Ulivetské krví se potil a do vůle svého Otce ve všem
se odevzdal, odpusť mi, že jsem se často vůli tvé protivil.
Smiluj se nade mnou v hodinku smrti, abých nic jiného si ne
žádal, než co ty sám chceš. Amen.

V 11 hodin. () Ježíši, který jsi v.11 hodin v noci na
hoře Olivetské od Jidáše zrazen, od židů zajat a od apoštolů“
svých opuštěn býl, odpust mi, že jsem tě hříchý svými často
zradil a Opustil. Smiluj se nade mnou v hodinku smrti, abých
od tebe a od andělů tvých Opuštěn nebýl. Amen.

V 12 hodin. Ú Ježíši, který jsi ve 12 hodin v noci jako
největší zločinec k Annáši přiveden & u něho ukrutně poli—
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čkován byl, odpust mi, že jsem tě svým hněvem protihližnímu
tolikrát urazil. Smiluj se nade mnou v hodinku smrti, abych
miluje všechny bližní své z tohoto světa odešel. Amen.

V 1 hodinu.. () Ježíši, který jsi v l hodinu v noci ku
Kaifášovi veden a u něho křivě obžalován byl, odpusť mi, že
jsem tě svými lživými řečmi tak často urazil. Smiluj se nade
mnou v hodinku smrti, aby v ústech mých žádný klam shledán
nebyl. Amen.

Ve 2 hodiny. Ú Ježíši, který jsi ve 2 hodiny v noci
v domě Kaifášově od bezbožných katanů tupen, uplván a
ukrutně týrán byl, odpust mi, že jsem tě hříchy svými tolikrát
potupil. Smiluj se nade mnou v hodinku smrti, abych hříchů
svých dokonale želel a nástrahám zlého ducha ušel. Amen.

Ve 3 hodiny. () Ježíši, který jsi ve 3 hodiny v noci od
apoštola Petra třikrát byl zapřen, odpusť mi, že jsem tě hříš
ným životem svým tak často zapřel. Smiluj se nade mnou
v hodinku smrti, abych tebe vyznávaje v katolické víře své
blaženě zesnul. Amen.

Ve 4 hodiny. 0 Ježíši, který jsi ve 4- hodiny ráno od
knížat kněžských a zákonníků vinným prohlášen a k smrti od—
souzen byl, odpust mi, že jsem tě často svými lichými & opo
vážlivými úsudky urazil. Smiluj se nade mnou v hodinku
smrti, abych všechnu vinu svou zde opravdovým pokáním
shladil a tam na věčnosti milosrdného soudce v tobě nalezl.
Amen.

V 5 hodin. () Ježíši, který jsi v 5 hodin ráno u Piláta
opětně z mnohých věcí křivě obviněn byl, odpusť mi, že jsem
neláskon svou k bližnímu přečasto tě urážel a na Sebe Spra—
vedlivý tvůj rozsudek svolával. Smiluj se nade mnou v ho—
dinku smrti, aby ortel tvůj nade mnou milosrdně zněl. Amen.

V 6 hodin. 0 Ježíši, který jsi v 6 hodin ráno od krále
Herodesa v bílé potupně roucho oděn a posmíván i hanou
obsypán byl, odpusť mi, že jsem na tebe často nedbal, ale ra—
ději tělu, světu a ďáblu sloužil. Smiluj se nade mnou v ho—
dinku smrti, abych jakožto věrný služebník tvůj zemřel. Amen.

V 7 hodin. o Ježíši, který jsi v 7 hodin od Piláta byl
lidu spolu s lotrem Burabášem představen, načež lid Barabá
šovi před tebou přednost dal a smrti tvé sobě žádal, odpusť
mi, že jsem hříšným rozkoším před tebou, nejvyšším dobrem,
přednost dával. Smiluj se nade mnou v hodinku smrti, abych
od tebe na věky zavržen nebyl. Amen.

V 8 hodin. Ú Ježíši, který jsi v 8 hodin ráno ukrutně
byl bičován a trním korunován, odpusť mi, že jsem k žá—
dostem těla svého tolik shovívavým býval. Smiluj se nade
mnou v hodinku smrti, abych očištěn od všeliké hříšné žádo
stivosti před tebe jednou předstoupil. Amen.



740

V 9 hodin. O Ježíši, který jsi v 9 hodin ráno od Piláta
nevinně k smrti kříže odsouzen byl, odpust mi, že jsem hříchy
svými k tvému odsouzení podnět dal. Smiluj se nade mnou
v hodinku smrti, abych při soudu tvť—mk věčné smrti odsouzen
nehyl. Amen.

V 10 hodin. () Ježíši, který jsi v 10 hodin těžký svůj
kříž na horu Kalvarii nesl, odpust mi, že jsem kříž svůj často
netrpělivě snášel. Smiluj se nade mnou v hodinku smrti, abych
všelikě utrpení v nemoci své trpělivě snášel a tak si nebe za—
sloužil. Amen.

V 11 hodin. O .ležíši, který jsi v II hodin na hoře
Kalvarii na kříž přibit hyl, odpust mi, že jsem svých rukou
a nohou tak často k zlému použíVnI. Smiluj se nade mnou
v hodinku smrti, abych povrhuje světem a jeho rozkošemi
zemřel. Amen.

Ve 12 hodin. 0 Ježíši, který jsi ve 12 hodin na kříži
vztýčen byl, odpust mi, že jsem se velmi často odbojným proti
tobě ukázal. Smiluj se nade mnou v hodinku smrti, abych za
hodna uznán byl do nebe býti povýšen. Amen.

V ] hodinu. Ú Ježíši, který jsi v 1. hodinu Spoledne
u nebeského Otce svého za své nepřátele a hříšníky vůbec
orodoval, odpust mi, že jsem proti nepřátelům v srdci svém
často zášť a hněv choval. Smiluj se nade mnou v hodinku
smrti, abych všem protivníkům i nepřátelům ze srdce od—
pustil. Amen.

Ve 2 hodiny. () Ježíši, který jsi ve 2 hodiny odpoledne
v kruté žízní svě žlučí & octem byl napájen odpusť mi, že
jsem tě nestřídmostí svou v jídle a pití tolikrát urazil. Smiluj
se nade mnou v hodinku smrti, abych všechnu hříšnou žádo—
stivost v sobě vyhladil. Amen.

Ve 3 hodiny. 0 Ježíši, který jsi ve 3hodiny odpoledne
ducha svého do rukou Otce svého poručil a pak skloniv hlavu
na kříži zemřel, odpust“ mi, že jsem tebe zřídka hledal, 'za to
však tím častěji marnosti světa vyhledával. Smiluj se nade
mnou v hodinku smrti, aby se duše má k tobě zcela obrátila
a při smrti do rukou tvých přijata byla. Amen.

Ve 4 hodiny. 0 Ježíši, který jsi ve 4 hodiny odpoledne
kopím byl proboden, odpust mi, že jsem v srdci svém miloval
daleko více svět než tebe. Smiluj se nade mnou v hodinku
smrti, abych tě z celým srdcem miloval a v lásce te' i ze
mřel. Amen. \

V 5 hodin. O Ježíši, který jsi v 5 hodin odpoledne od
Josefa z Arimatie a Nikodema s kříže sňat a v hrob položen
byl, odpusť mi, že jsem skutků milosrdenství málo jen konal.
Smiluj se nade mnou v hodinku smrti, abych u tebe milosrden
ství došel. Amen.
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Vzpomínka na utrpení Páně v rozličných bolestech.

(Od kněze z Tov. .lež.)

'T'rpíš-Ii velké bolestí hlavy, pohled" v duchu na trním
korunovanou hlavu Kristovu & uvažuj, jak kruté bolesti Kristus
Pán trpěl, když mu katané ostré trny do hlavy vráželi.

Trápí-Ii tě žízeň, vzpomeň si, jak hroznou žízeň Spasitel
tvůj na kříži snášel, a že trpěl žízní daleko více nežli ty.

l'íchá—li tě v boku, připomeň si, kterak Spasitelem sem
a tam smýkali a ho do boku tloukli, když ho na hoře Oli—
vetské zajali a pak na horu Kalvarii vlekli.

Máš-Ii bolesti v rukou neb nohou, pozoruj v duchu
zbodené ruce a nohy jeho, ostrými hřeby proražené.

Bolí-li tě na prsou, nemůžeš-li volně dýckaii, vzpomeň
si, jakou úzkostí sevřeno bylo,srdce jeho na hoře Olivetské
a jak se tam krví potil; vzpomeň si na jeho smrtelnou úzkost
na kříži, než ducha svého do rukou t'ltce svého nebeského
odevzdal.

Nemůžeš—libez bolesti leželi, vzpomeň si, že měl Kristus
Pán mnohem horší & tvrdší lůžko smrtelné.

.lsi—Iinedostatečně při/cry! a chvěješ-Ii se zimou, viz
v duchu Pána Ježíše na kříži obnaženého v krutých jeho
bolestech.

Nemůžeš-Ii některým údem Imoutz' a se na lůžku obrá
titi, vzpomeň si, že také Kristus Pán přibit na kříži ani hnouti
sebou nemohl.

.le-Ii ti lék odporným, vzpomeň si na žluč a ocet, jež
Pánu tvému na kříži za nápoj podávali.

Bolí-Ii tě vůbec všechno, máš-Ii v celém těle sněm velké
bolesti, pozoruj jen v duchu Spasitele na kříži. Celé tělo jeho
je plno ran, není na něm mistečka zdravého, krví jsou zality
rány jeho. .lak kruté muky snášel nevinný Spasitel — a pro
koho? Pro tebe.

l'ohožnost k pěti runáin Kristu Pána..
(()dpustky 300 dní, jednou za. (ten Lev Xlll. r. 188%)

(Od sv. Kláry z Assisi.)

]. K sv. ráně pravé ruky. Čest a chvála tobě, můj
Pane .ležíši Kriste, za nejsvětější ránu tvé pravé ruky. Pro
tuto velebeni hodnou ránu & nejsvětější život svůj odpusť mi
všechny hříchy, kterými jsem proti tobě zhřešil myšlením, řeči
a skutky, nedbalosti ve službě tvé a smyslnosti, jichž jsem se
dopustil v spaní neb bdění. Uděl mi, abych často vzpomínal
vroucně na tvou smrt tolik bolestnou a na tvé svaté .rány.
Dej mi milost, abych tělo „své umrtvoval & tak důkaz dal
vděčnosti k tobě, jenž jsi živ a kraluješ na věky věkův. Amen.
Otče náš. Zdrávas Maria.
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2. K sv. ráně levé ruky. .Čest a chvála tobě, nejsladší
Pane Ježíši Kriste, za přesvatou ránu tvé levé ruky. Pro tuto
velebení hodnou ránu měj slitování se mnou a račiž ze srdce
mého vymítiti všechno, co se ti nelíbí I.)ejž, abych zvítězil nad
nepřáteli tvými, plnými zloby, a abych je s milostí tvou pře—
mohl. Pro zásluhy své nejbolestnější smrti vysvoboď mne ze
všeho nebezpečí tohoto i budoucího života a učiň, abych pak
v nebi slavně žil s tebou, jenž jsi živ a kraluješ na věky
věkův. Amen. Otče náš. Zdrávas Maria.

3. K sv. ráně pravé nohy. Čest a chvála tobě, nejsladší
Pane .ležíši Kriste, za přesvatou ránu tvé pravé nohy. Pro tuto
velebení hodnou ránu dej mi milost, bych za své hříchy pokání
konal. Pro tvou bolestnou smrt prosím tebe vroucně, abys své
ubohé služebníky dnem i nocí zachoval ve spojení se sv. vůlí
tvou a každé neštěstí na těle i na duši od nich vzdaloval. Až
pak přijde den hněvu, přijmi mne ve své milosrdenství a uveď
mne do věčné blaženosti, jenž jsi živ a kraluješ na věky věkův.
Amen. Otče náš. Zdrávas Maria.

4. K sv. ráně levé nohy. Čest a chvála tobě, nejmilo
srdnější Pane Ježíši Kriste, za přesvatou ránu tvé levé nohy.
Pro tuto velebení hodnou ránu uděl mi milost úplného od
puštění, abych si s pomocí tvou zasloužil ujíti orteli věčného
zahynutí. K tomu ještě prosím pro nejsvětější smrt tvou, do
brotivý můj Spasiteli, abych před svým skonáním mohl se ještě
z hříchů svých vyzpovídati, jakož i s dokonalou kajícností
& s čistou duší i s čistým tělem svátost tvého sv. těla a krve
tvé přijmouti. Učiň, ó Pane, abych také hoden byl přijmouti
svaté pomazání k věčné spáse duše své. Jenž jsi živ a kraluješ
na věky věkův. Amen. Otče náš. Zdrávas Maria.

Ku sv. ráně ?) boku. Čest a chvála tobě, nejdobrotivější
Pane Ježíši Kriste, za přesvatou ránu ve tvém boku. Pro tuto
velebení hodnou ránu a pro nezměrné milosrdenství tvé, které
jsi při otevření svého srdce vojínu Longinovi prokázal a nyní
nám všem prokazuješ, prosím tebe, nejtišší Ježíši, jako jsi mne
křtem od hříchu dědičného očistil, tak abys svou nejdražší
krví, která se v celém světě obětuje a přijímá, osvobodil mne
od všeho zla minulého, přítomného i budoucího. Pro svou pře
hořkou smrt dej mi živou víru, pevnou naději a dokonalou
lásku, abych tě miloval z celého srdce, z celé duše a ze vší
síly své. Posilni a utvrď mne v konání dobrých skutkův a dej
mi vytrvalost ve svaté službě své, abych se ti stále líbiti mohl.
Amen. Otče náš. Zdrávas Maria.

Ý. Klaníme se tobě, Kriste, a dobrořečíme tobě.
lak.Neboť skrze smrt a krev svou svět jsi vykoupil.

M 0 d l e me se. Všemohoucí věčný Bože, který jsi poko
lení lidské skrze pět ran Syna svého, Pána našeho Ježíše
Krista, vykoupil, uděl nám, prosebníkům svým, abychom rány
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jeho každodenně uctívajíce skrze jeho drahocennou krev od
smrti náhlé i věčné uchování byli. Skrze téhož Krista Pána
našeho. Amen.

Pohožuost. k sedmibolestné Panně Marii.

(Odpustky 300 dní pokaždé. Pius VII. r. 1815.)

?. Bože, ku pomoci mě vzezři.
133,Pane, ku pomoci mi pospěš.

Sláva Otci i Synu i Duchu sv . . . . . .

I. Vroucí soustrast cítím s tebou, bolestná Matko Maria,
pro onen zármutek, jejž něžné srdce tvoje vytrpělo při pro—
roctví svatého kmeta Simeona. Matko nejmilejší, pro tolik zko—
rmoucené srdce své vypros mi ctnosti pokory a daru svaté
bázně Boží. Zdrávas Maria . . .

2. Vroucí soustrast cítím s tebou, bolestná Matko Maria,
pro ony úzkosti, které cituplné srdce tvé při útěku do Egypta
a za pobytu lam vytrpělo. Matko nejmilejší, pro tolika úzkostmi
zmítané srdce své vypros mi ctnosti štědroty, zvláště k chudým,
a daru zbožnosti. — Zdrávas Maria . . .

3. Vroucí soustrast cítím s tebou, bolestná Matko Maria,
pro onen zármutek, jehož tvé starostlivě srdce při ztrátě tvého
drahého Ježíše zakusilo. Matko nejmilejší, pro toto co nejcitelněji
zmučené srdce své vypros mi ctnosti čistoty a daru umění. —
Zdrávas Maria . . .

4. Vroucí soustrast cítím s tebou, bolestná Matko Maria,
pro ono hrozné zděšení, kterého mateřské srdce tvé při setkání
se s Ježíšem kříž nesoucím zakusilo. Matko nejmilejší, "pro toto
tak hrozně trpící srdce své vypros mi ctnosti trpělivosti a daru
síly. — _Zdrávas Maria . . .

5. Vroucí soustrast cítím s tebou, bolestná Matko
Maria, pro mučednictví, jež velkodušné srdce tvé při smrtelném
'zápase Ježíšově vytrpělo. Matko nejmilejší, pro tolik ztýrané
.srdce své vypros mi ctnosti střídmosti a daru rady. — Zdrávas
Maria . . .

6. Vroucí soustrast mám s tebou, bolestná Matko
Maria, pro ránu, která tvému cituplnému srdci zasazena byla,
když bok Ježíšův kopím byl proboden a nejmilostivější srdce
jeho zraněno bylo. Matko nejmilejší, pro tak krutě probodené
srdce své vypros mi ctnosti bratrské lásky a daru rozumu. —
Zdrávas Maria . . .

7. Vroucí soustrast cítím s tebou, bolestná Matko Maria,
pro ony duševní muky, které nejdobrotivější srdce tvé snášelo,
když Ježíš do hrobu kladen byl. Matko nejmilejší, pro toto
srdce své až do krajnosti zármutkem naplněné, vypros mi
ctnosti horlivosti a daru moudrosti. — Zdrávas Maria . . .



744

W. Oroduj za nás, Panno přebolestná.
&. Abychom hodni uěiněni byli zaslíbení Kristovy'ch.

Modleme se. Prosíme tebe, Pane Ježíši Kriste, aby
u milosrdenství tvého za nás orodovala nyní i v hodinu smrti
naší blahoslavená Panna Maria, Matka tvá, jejíž nejsvětější
duši při tvém umučení meč bolesti proniknul. Skrze tebe, .le—
žíši Kriste, Spasiteli světa, který s Otcem a Duchem sv. živ
jsi a kraluješ na věky věkův. Amen.

Jiná pobožnost.
(Odpustky 300 dní, jednou za den. -— Plnomocné odpustky jednou za
měsíc v kterýkoli den, komíme-li pobožnost tu ocelý měsíc. Podmínky:
sv. zpověď, přijímání, modlitba na úmysl sv. tce. — Pius VII. r.18l5.

Pius IX. r. 1876.)

Sedmkrát Zdrávas Maria . . . a po každém Zdrávas tuto
sloku :

Svatá Matko, ony rány, jimiž údy Krista sklány, hluboko
mi v duši vtlač!

Polmžuost k ueposkvruěuému početí Panny Marie.
(Odpustky 300 dni, jednou za den, kdo zkroušeně & zbožně pobožnost

tu yuykonají. — Odpustkž' plnomucně o svátcích neposkvrněného Početíí). ., Narození P. M., O istování P.M, Zvěstování aNanebevzetíP. M.,
kdo modlitby ty se pomodlí, sv. zpověď vykonají, tělo Páně přijmou
& některý kostel neb veřejnou kapli navštíví & tam se na úmysl sv. Otce

nábožn'ě pomodlí. — Pius X. 23. března 1904.)

27. Všecka jsi krásná., 6 Maria. 13. Všecka jsi krásná,
(') Maria..

7. A poskvrny prvotní není na tobě. 13.A poskvrny prvotní
není na tobě.

. 'l'ys sláva .lerusaléma. &. 'l'ys radost Israele.

. 'l'ys čest lidu našeho. R. 'l'ys přímluvkyně hříšníkův.

. o Maria. s. o Maria.

. Panno nejmoudřejší. 13. Matko nejdobrotivější.

. Oroduj za nás. le. U Pána Ježíše Krista přimlouvej se
za nás.

v. Bez poskvrny bylo, Panno, tvé početí. a. Oroduj za nás
u Otce, jehožto Syna jsi porodila.

Modle me se. Bože, jenž jsi neposkvrněnym početím
Panny Synu svému důstojný stánek připravil, prosíme tebe,
jenž jsi pro předvídanou smrt téhož Syna svého ode vší po—
skvrny ji uchránil, dejž, abychom i my na její přímluvu čisti
k tobě přišli. Skrze téhož Krista Pána našeho. Amen.
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Oddělení druhé.

A. Pobožnost mešní pro nemocné.
(l'í-ipomeň si, co o tom uvedeno v díle IIí., str. 4tiU.)

Kněz jde k oltáři. — Pán Ježíš jde s apoštoly svými do zahrady
Getsemanské.

Jaká to poslušnost k nebeskému Otci! .laká to i láska
k lidem! Ach, milerád bych, dobrý Bože, v kostele se ti klaněl!
Ale řízením tvým stalo se, že do kostela jíti nemohu, a proto
v duchu jen představuji si nejdražší oběť mše sv., kterou snad
právě tou dobou kněz v kostele koná. Podrobuji se, Bože, vůli
tvé & spojují tu oběť, kterou na lůžku svého utrpení-tobě při
náším, s onou oběti mešní jakož i s onou ncjdrahocennější
obětí, kterou Spasitel náš za nás na odpuštění hříchů našich
na kříži přinesl. Rád bych pobožnosti touto tobě, Bože můj,
se klaněl, tobě děkoval, tebe za odpuštění hříchů prosil a sobě
i všem svým drahým, živým i mrtvým, hojné milosti vyžádal.

Kněz počíná mši sv. ——l'án Ježiš počíná na hoře Olivetské trpčti.
Modli se po třikráte k svému Otci, jest zaruioucen až k smrti & krvavě
se potí.

Take já chci zde na lůžku bolesti jako Kristus Pán na
hoře Olivetské trpěti a s ním spolu chci volati: Otče můj, je-li
možná, nechť odejde tento kalich ode mne, ale ne má, nýbrž
tvá vůle se staň! Krvavýiu potem Syna svého očist duši mou
ode všech poskvrn hřichův. Význávám pokorně, že jsem tě
myšlením, řeči a skutky často urazil. Spasitel rmoutil se nad
hříchy našimi, tedy i nad mými... Dej mi, Bože, srdce opravdu
zkroušené a kajícné!

Kněz vyprošuje sobě i všem věřícím odpuštění hříchů. — Pán
Ježiš anděly potěšen modlí se dále. _

Všemohoucí věčný Bože, smiluj se nade mnou bídným
hříšnikem! Potěš mne, posilni mne a uveď mne do života
věčného! -

Kněz ukončuje stupňové modlitby. — Pán Ježíš budí spící učedníky
a jde vstříc svému zrádci Jidášovi.

Jsi-li, můj Ježíši, při muě,_nebojím se ničeho, nechtsi
bolesti mé sebe krutější jsou. Bdím-li nad sebou a modlím-li
se, nezvítězí nepřítel zlý nade mnou.

Kněz vystupuje k oltáři a líbá jej. — Pán Ježíš od Jidáše po
líbenim zrazen & pak zajat.

'l'ak učíš mne, Spasiteli můj, slovem i skutkem také ne—
přátele milovati. Posilni mne, abych břímě nemoci, kterou jsi

32
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na mne seslal, bez reptání nesl a tobě se zcela podrobil, nechtsi
na mne sebe těžší bolesti dopustíš.

Kněz jde na stranu epištolní a říká Introit. — Pán Ježíš veden
k Annáěi a pak ke Kaifziši. Klidně odpovídá. ke všem ohžalohám, načež
poličkem ndeřen.

Dejž, Bože, abych, jde-li o tvou čest, neohroženým a sta
tečným byl. Raději chci dle příkladu Kristova trpěti, než se
ctnosti zpronevěřiti.

Kněz se modlí Kyrie eleison! — Kristus Pán třikrát zapřen od
Petra, který mu krátce před tím věrnost až k smrti sliboval.

Bože můj, jak málo smí člověk svým dobrým předse—
vzetím důvěřovati! Jsme věru slabí a křehcí lidé! Stvořiteli
můj, smiluj se nade mnou, jenž jsem dílo rukou tvých, pouhý
prach a jen slabý tvor tvůj. Ježíši Vykupiteli, slituj se nade
mnou, jehož jsi vykoupil. Duše svatý, posvětiteli můj, smiluj
se nade mnou a dejž mi milost, by tato nemoc má sloužila
mi k posvěcení. Kéž se příležitosti ke zlemu uvaruji a na sebe
sama se nikdy nespoléhám!

Kněz modlí se Gloria. —

Vroucí díky tobě, Bože, za všechny mi prokázané milosti!
Ježíši, Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se nade
mnou! Ty sámjsi svatý, ty sám ten nejvyššísDuchem svatým
v slávě Boha Otce. Amen. ' '

Kněz obrací se k lidu se slovy: Pán s vámi! — Pán Ježíš obrací
se k Petrovi a dívá se naň. Petr jde plačky ven.

() Ježíši, klesnu—lize slabosti jako Petr, pOpatř milostivě
na mne. Dejž, at hříchů svých oplakávám a spáchané zlo opět
dle možnosti napravím.

Kněz modlí se kollekty a čte pak epištolu. —- Pán Ježíš veden
k Pilátovi, všelijak pomlonván a křivě obžalován

Kdo pravdu miluje, ten je s tebou, dobrý Ježíši. Utvrď
ve mně přesvědčení, že všechno učení tvé pravdivě jest, a uděl
mi, abych i v hodinu utrpení na tvá nařízení nikdy nezapo—
mínal, ale časné i věčné blaženosti sobě dobýval.

Kněz čte evangelium. — Pána Ježíše vedou od Piláta k Hero
desovi, kdež se mu posmívají. '

Shlédni na mne, Pane, a uzdrav mnel Ale především
dejž mi, abych na učení tvé o prospěšnosti utrpení, které světu
bláznovstvím se zdá, nikdy nezapomínal, ale přlkladuj tvého,
jejž jsi nám při umučení svém dal, stále následoval.

Kněz řiká Kredo.

Jakou útěchu dává mi v nemoci mé sv. víra! Věřím, že
lsi, llože, na mne nemoc tuto dopustil, abys svou moc a do
hrotu na mně osvědčil. Věřím, že tato nemoc má slouží ke
cti tvé. Věřím, že také zde přítomen jsi, že v tobě žijí a s tebou
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Spojen jsem. Věřím, že nemoc má, budu-li míti pravou lásku
k tobě, prospěšnou se stane duši me. Neodnímej ode mne
světla sv. víry své!

Kněz pozdravuje lid slovy: Pán s vámi! — Pán Ježíš řivedenzpět k Pilátovi, který jej lidu 11azuje a žádné viny na něm nes ledává.

Nebeský Otče, shlédni na nevinného Syna svého a skrze
zásluhy jeho odpust lllÍ hříšný život můj!

Kněz odhaluje kalicha občtnic chléb a víno. — Pán Ježíš obuažen,
bičován a trním korunován.

Přijmiž, Bože, obět' života mého! |)ejž mi, at všelikými
statky tohoto světa povrhnji a všech zlých návyků svých se
vzdám. Čím více mi přibývá bolestí, tim—blíže stůj při mně a
posiluj mne, abych i nejhorší utrpení tiše snášel. Dejž, aby
chom já i všichni nemocní beřouce podíl na tvem ponížení
účastnými se stali takě slávy tvé.

Kněz myje si ruce. — Pilát veřejně omývá si ruce na _znamení,
že je nevinen smrtí Kristovou, ale přece ho nevinného vydává na smrt.

Nedej, Bože, abych se bál lidí, kteří mi nanejvýš časný
život vzíti mohou, nýbrž učiň, abych se bál tebe, jenž tělo i duši
na věky zahubiti můžeš.

Kněz obrací se k lidu se slovy: Modlete se, bratři! — Pán Ježíš
ukázán lidu, maje na sobě červený potu ný plášť, trnovou korunu na
hlavě a třtinu v rukou. Katané. posměěn před ním klekají a jei vše
lijak trýzm'.

Dejž, () Bože, abych Syna tvého tím vroůcněji miloval,
čím více pro hříchy mě trpí. Shlědni na mne na lůžku mem
bolestném. Jsem ubožák, trpím velice, ale trpím rád — z lásky
k Synu tvěmu.

Kněz modlí se tiché prosby a říká pak prefaci. — Pán Ježíš modlí
se v tichosti k neheskému Otci. Od'Piláta vydán na smrt a bere kříž
svůj na sebe.

Děkuji ti, Bože, za to, že jsi mne stvořil, vykoupil a po—
světil. Přijal-li jsem od tebe tato a mnohá jiná dobrodiní,
musím ovšem a chci takě přijmouti od tebe věci nepříjemně.
Tys, Spasiteli můj, pravil: Chce-li kdo za mnou přijíti, vezmi
kříž svůj na sebe a následuj mne! '/'.de tedy viz mne ochot
ného říditi se dle těchto slov tvých. Jdeš-li, Božský pastýři
náš, abys vydal život svůj za ovce tvě, buď milostiv také mně,
zbloudilé ovečce svě! Veleknězi náš, jenž sebe sama v oběť
za hříchy naše dáváš, přijini všechny síly duše mě i těla meho
za oběť a buď mi jednou soudcem milostivým!

Kněz líbá oltář a dělá kříž nad hostil a kalichem. — Pán Ježíš
nese těžký kříž a trpí mnohé muky po cestě.

Otče nebeský, shlědni na obět' Syna sveho pod křížem
stěnajícího a k vůli němu smiluj se nade mnou, jenž nesu
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kříž, kterýž jsi na mne seslal. Chraniž mne, bych do starých
hříchů svých neupadl.

Kněz činí vzpomínku na živé. ——Pán Ježíš těší Jerusali-mskě ženy
nad ním plačící.

Jest mi, jako bys, Pane Ježíši, také ke mně mluvil: Ne
plač nade mnou, nýbrž nad sebou samým a nad svými hříchy
a nereptej, že trpěti musíš. Kéž náležitě rozumím hlasu tvémul

asu mého života, jenž mi ještě zbývá, necht použiji pro spásu
svou i blaho svých drahých. Uděl všem, kteří mi na duši i na
těle dobrodiní prokázali, i všemu duchovnímu stavu a všem
služebníkům svým hojných milostí pro tělo i pro duši!

Kněz skládá ruce na obětní dary. — Pán Ježíš na hoře Kalvarii
za krutých bolestí svlečcu.

liejž mi, Pane Ježíši, abych i při největších bolestech
svých mlčel a nenaříkal.

Kněz dělá kříže nad hostil a kalichem. — Pzina Ježíše přihljejí na
dřevo kříže.

Jak veliká jest, Spasiteli, láska ,tvá ke mně a jak kruté
jsou bolesti, které snášíš pro mne! (), jak těžké jsou hříchy
mě v očích tvých! I nemělo by to hříšné tělo mé sloužiti mi
za nástroj kajlcnosti?

Kněz pozdvihuje neisv. Svátost. — Pán Ježíš na kříži vztýčen na.
odiv všemu lidu.

Otče svatý, klanim se ti skrze Ježíše Krista, Syna tvého,
který na odpuštění hříchů na kříži vydal tělo své a krev svou,
což oboje nyní opravdově na oltáři přítomno jest. Budiž mi
pro něho milostiv! Klaním se tobě, Pane Ježíši, ty oběti lásky,
nejlepší příteli nemocných, příteli hříšníkův. Nechť krev tvá
pro mne marně není vylita. Obmyj mne a očisť mne nejsv.
krví svou! 'l'obě žiji, tobě umírám, tvůj jsem živý i mrtvý.

Kněz dělá kříže nad tělem a krví Páně. Pán Ježiš trpí velit-o.;
zástup pod křížem stojici ho tupí, jemu se posmívá.

Ú jak mne zahanbuješ, můj Ježíši, svou tichosti při všcm
potupněm výsměchu, jimž nepřátelé tvoji tě na kříži obsypávali.
Ja hned bývám popuzen a stavám se netrpělivým & nevrlýin.
Odpust mi to a uč mne svým příkladem tichosti a trpělivosti!

Kněz vzpomíná na zemřelé. — Pán Ježíš modlí se za své ne—
přátele.

Byl bych hoden slouti učedníkem tvým, můj Ježíši, kdy—
bych podle příkladu tvého protivníkům svým nechtěl odpustiti
a s nimi se nesmiřil? U, zajisté nikoli. Vždyť netrpím ani
tolik, co ty, ani tak nevinně, jako ty jsi trpěl.

Kněz bije se v prsa a prosí, abř' se Bůh smiloval nad mimi hříš—níky. — Pán Ježíš odpouští kajícimu otrn.

[ na kříži ještě jsi, Spasiteli náš, pln lásky a dobroty
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tak, jak jsi vždy býval mezi hříšníky. Kdo se k tobě s dů
věrou obrací, bývá vyslyšen od tebe. Pane, vzpomeň také. na
mne a dcjž. abych u tebe milost nalezl.

Kněz opětně dělá kříž nad nejsv. způsohami. — Pán Ježíš trpí
nově. bolesti. Zíznl & je octem a žlučí napájen.

() .ležíši, korun se tvé. neochahujicí trpělivosti, kteráž
nechť just pro mne příkladem a povzbuzením.

Kněz pozdvihuje poněkud sv. hostii nad kalich — Pán Ježíš trpí
smrtelnou úzkost.

Otče nebeský! Zde viz obět mou a přijmi ji ode mne,
líbí—lise tobě. Tys Pán můj! Tím více mne posiluj, čím prudší
jsou bolesti mé..

Kněz modlí se „Otče náš“. — Pán Ježíš pronáší na kříži posledních
sedm slov svých.

0 .ležíši, odpusť mým nepřátelům. Potěš mne v hodině.
smrti, jako jsi potěšil kajícího lotra. Budiž mi-milostiv na pří—
mluvu své Matky, kteréž jsi mne také v osobě učedníka Jana
na kříži odevzdal. Dejž, at toužím po spravedlnosti a věčně.
blaženosti a šťastně dokonám život svůj. Na konci mého života
přijmi ducha mého do rukou svých!

Kněz láme sv. hostii. — Pán Ježíš umírá. Opona chrámová se trhá,
země se třese, skály se pukají.

Spasiteli předobrotivý, ty umíráš také za mne. Ú kéž
stále, pokud živ jsem, oplakávám hříchů svých, které také při
daly k bolestné smrti tvé. Otřes tvrdým srdcem mým a dejž,
abych hříchu odumřel a tobě samému živ byl. V hodině pak
smrti buď mi milostiv!

Kněz klade jednu čásť sv. hostie na patenu, druhou drží nad ka
lichem. »-- Pánu Ježíši otevřen k0plm bok.

()lče, všechnu krev svou prolévá Syn tvůj a tím volá
k tobě i za mne ubohého o milost. U jakou sladkou útěchou
i důvěrou mne to naplňuje! Zahoj, Pane .ležíši, rány mé ra
nami srdce svého!

Kněz vponští částku sv. hostie do kalicha. — Pán Ježíš vstupuje
duší svou do přcdpeklí a vysvobozuje odtamtud duše spravedlivých.

() Ježíši, jak toužím po onom okamžiku, v němž i mně
ukážeš se býti milostivým Vykupitelem! "

Kněz říká třikrát „Beránku Boží....“ „Pane nejsem hoden....“ —
Když Pán Ježíš zemřel, vyznává setník pohanský jeho nevinu. Mnozí
odcházejí od kříže, hijíce se zkroušeně. v prsa..

Beránku Boží, posvátná hrůza v celé přírodě při smrti
tvě vynutila židům i pohanům vyznání, že jsi trpěl nevinně
jakožto Syn Boží. .lak ti mám hodně poděkovati za bolestnou
smrt tvou? Odpusť mi hříchy mě, kterých želim z lásky k tobě.
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Kněz příjímá tělo a krev Páně a očísťuje kalich.

Kéž, Pane .Icžíši, srdce mě je náležitě. očištěno, když při—.
jímám nejsv. Svatost. Nejsem síce hoden, abys nyní skutečně
vešel do srdce mého, ale rcí jen slovo a uzdravena bude duše
ma. Uěiň mne hodna, abych co nejdříve tě přijmoutí směl.
Zatím toužím vroucně po tobě a přeji si srdečně, abych tě
v nejsv.Svátosti přijmouti mohl. 'I'oužím, bych s tebou spojen
byl sv. přijímáním. Věřím v tebe, doufám v tebe, miluji tě
nade všecko. Upřímně želím všech hříchů svych. Tvé tělo a
tvá krev necht' zachovají duši mou k životu věčnému!

Kněz zahaluje kalich. — Hrob Páně příkryt kamenem a zapečetěn.

Ty, Božský Spasiteli, již odpočíváš po svém utrpení. Jak
radostnou jest pro mne naděje, že i po mych bolestech ná
sledovati bude život radostí, v němž nebude ani bolestí ani
soužení

Kněz říká prosebné modlitby po sv. přijímání. — Pán Ježíš třetího
dne vstává z mrtvých.

Život tvůj, () Ježíši, jest mi zárukou, že i já vstanu
z mrtvých. Pravda ta nechť mne posiluje, abych zmužile trpěl
a smrti se nelekal.

Kněz ozdravuje věřící slovy „Pán s vámi!“ -—Pán Ježíš se uka
zuje svým v rným.

Božský Spasiteli, dejž, abych na tve přikázání lásky
k bližnímu, které jsi tolikrát důrazně Opakoval, v nemoci svě
nikdy, nikdy neza|'>omínal.

Kněz říká „Ite, missa est“ a dává požehnání. - Pán Ježíš žehná.
své apoštoly a vstupuje před nimi na hoře Olivetské na nebesa.

Ú .ležíši, jak ti děkuji za všechnu lásku tvou! Dejž, at'
přikázání tvá věrně zachovávání a na slib svůj křestní nikdy
nezapomínám. Ty jsi, nejvyšší veleknězi náš, vešel do své
svatyně. Uejž, abych i já jednou byl, kde ty jsi a kde vládneš
na věky.

Kněz modlí se poslední evangelium. — Pán Ježíš sesílá Ducha sv.
na apoštoly, kteří pak hlásají všude evangelium KristoVo a pro něhož
život obětují.

Neměla by vzpomínka na bolestnou obět“ smrti tvé, o .Ie
žíší, kterou jsem nyní v duchu si připomínal, pohnoulí mne
k trpělivosti? Neměla by vzpomínka na to, co pro tebe apo
štolové a svatí mučednící vytrpělí, povzbudili mne, bych i v ne
moci své věrně plnil vůlí Otce tvého? Příklad tvůj i příklad
tolika svatých nemá-li mne povzbuzovati a posilovati? () kéž
jsem zcela naplněn duchem tvym.r Kéž tě miluji, po tobě
toužím a s tebou jednou na věky se spojím! Požehnej mne
i všechny na lůžku trpící všemohoucí Bůh, íltex, Syn i Duch
svatý. Amen.
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B. Pobožnost k přijetí sv. svátostí.
Obnovení slibu křestního.

lšože, Htče, Synu i |)uše svatý! Já dítko tvé, v pokoře
klekám před Božskou velehností tvou & klaním se tobě v úctě
nejhlubší. Děkuji tobě z celého srdce za všecka dobrodiní, která
jsi mně prokázal; zvláště pak tobě děkuji za milost křtu sva
tého. Ačkoli jsem při křtu svém nevěděl, jakou to svatou
úmluvu ty se mnou činíš & já s tebou, obnovují "přecedobro—
volně a s vroucími díky tuto svatou úmluvu a chci na věky
býti a zůstati věrným a poslušným dltkem tvým. ()dříkául se
tedy ďábla a všech skutků jeho i vší pýchy jeho. Věřím v tebe,
Bože. Otče všemohoucí, Stvořiteli nebe i země. Věřím v tebe,
Ježíši Kriste, pravého a jediného Syna lložího, Pána našeho.
jenž jsi se pro nás narodil z Marie Panny a za nás trpěl.
Věřím v tebe, Duše svatý. Věřím jednu, svalou, katolickou a
apoštolskou církev, svatých obcování, odpuštění hříchů, těla
vzkříšení, život věčný. Slibuji, () Bože můj, že budu svatá při—
kázání tvá zachovávali, svaté. svátosti přijímali a všech pro
středků milosti horlivě užívati, a že 'ako poslušné dítko tvoje
chci žíti a umříti. Dej mi milost, albych tomuto svému slibu
nikdy se nezpronevěřil a hned se zase polepšil, kdybych do
hříchu upadl, abych podle milostivého zaslíbení tveho života
věčného dosáhl. Maria, maličko, stůj při mně! Svatý anděle
strážce, ochraňuj mne! Svatý patrone můj, oroduj za mne!
Amen.

Obnovení slibu při biřmování učiněného.

Utěšiteli nebeský, Božský Učiteli, Duše svatý, štědrý dárce
veškerých milostí, přijmiž mě nejvroucnější díky, že jsi milost
na křtu sv. mi udělenou doplniti a rozhojniti ráčil svatým
biřmováním, abych statečným byl proti všelikým útokům těla,
světa & ďábla, i abych utvrzen u víře radostně vyznával u
oslavoval jméno Pána našeho, Ježíše Krista. Pročež chci stále
a věrně trvati u vyznávání sv. katolické víry, “bycht'proto i po
směch aneb potupu trpěti měl. Milostí tvou posilněn chci
jakožto vojín Kristův dobrý boj bojovati, víru věrně zachovati
a duši svou neustále posvěcovati. To jest pravý, pevný úmysl
můj. Ty pak, Duše svatý, uděl mi pomoci své & doprovázej
mne po všech cestách života, abych nikdy v dobrém ne
ochabnul. Amen. '

Svátost. pokání.
Před šv. zpovědí.

Na ničem nemá nemocnému tolik zálcžeti. než aby dobře
se vyzpovídal. Viz o l.Ulll poučí-mí 5., 6. a 7. ve »Skole pro
nemocnéc.
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Přípravná modlitba. (Od ctih. l'. Kochema.) Otče mi
losrdenství a Bože veškeré dobroty, ktery' jsi ústy proroka
řekl: Nechci smrti hříšníka, ale aby se obrátil od cesty své &
živ byl, prosím tube pro nevystihlou tu lásku, uděl mi, abych
se opravdově obrátil (a) a života věčného dosáhl (a). 'l'y, můj
Bože, víš, povstanu-li opět z této nemoci nebo na ni zemru.
Ty, můj Bože, také víš, zdali jsem kdy ve svém životě oprav—
dovou nadpřirozenou lítost vzbudil (a) a náležitou zpověď vy
konal (a). Měla-li by tato zpověď byti již zpovědí mou poslední
a nevykona|(a)-Ii jsem dosud v životě svém řádnou zpověď,
žádám si vroucně vykonati nyní tuto svou zpověď tak, aby jí
všecky dřívější napraveny hyly. Žádám si vroucně vzbuditi
v sobě tak srdečnouylítosl, jak jsem jí v životě svém nikdy
dosud nevzbudil (a). Zádám si vroucně vykonati tak řádnou
sv. zpověď, jak jsem jí dosud v životě svém uevykonal (a).
Zádám si vroucně učiniti tak pevné předsevzetí k polepšení ži
vota, jak jsem je dosud neučinil (a). Zádám si vroucně přijati
svátost pokání s takovou pokorou a zbožnosti, s takovou dů—
věrou & zkroušeností, jak jsem jí dosud nikdy ncpřijal(a).

Ale poněvadž bez tvé pomoci toho nedovedu, proto pa—
dám pokorně před tvou velcbností a prosím tebe, Pána a Boha
mého, pro nekonečné tvé milosrdenství, abys mi dal milost,
bych přijal (a) svátost pokání tak hodně, jak si sám přeješ.
Nebeský Otče, dej mi k tomu svou Božskou milost.! Nejdobro—
tivější a nejvy'š milosrdny Bože, prosím tebe pro hořké utrpení
a bolestnou smrt Ježíše Krista, pro zásluhy nejblahoslavenější
Panny Marie a zásluhy všech svatých, uděl mi síly a milosti,
abych se ze všech hříchů svych i z každého jednotlivého tak
jasně, zřetelně a podrobně vyznal (a), jako kdybych klečel(a)
před tvym Božskym trůnem a tobě samému se zpovídal (a).
Bože nejsvětější, měla-li by to by'ti zpověď má poslední,
() pí'ispěj mi, prosím, aby to byla také zpověď má nejlepší.
Amen.

sz'vání Haha, P. Marie a svatých. (Ud sv. Alfonse
z Lig.) Bože a Otče světel, jenž osvěcujcš všechny, kteří na tento
svět přicházejí, sešli do mého ubohého srdce paprslek svatého
světla lásky a lítosti, abych mohl (a) hříchy proti tobě Spáchaně
dobře poznali, jich litovati a z nich se vyzpovídati.

Ty pak, Matko mého Boha, která tolik laskava jsi ke
hřišníkům, opravdu toužicím hříchů svych litovati, přispěj mi
svou nejvýš mocnou přízni a milosti, ty má naděje jediná,
Maria !

Andělé můj strážny', pomoz mi poznati všechny ty mě
urážky, jichž jsem se proti Bohu svému dopustil (a).

Všichni svatí a vyvolení Páně, proste za-mne, abych hodné
Ovoce pokání přinesl (a). Amen.

!( Duchu sv. před zpytováním svědomí. (Od sv.Petra
Dam) Bože, Duše svaty', všemohoucí, jenž jsi stejné bytosti
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a jedno s nejvyšším Otcem a Synem, od obou stejně vychá—
zeje, sstup milostivě dolů do srdce mého a vypud' z něho
všechnu tmu, která dosud zlobu mou zahaluje, abych skutky
zloby té dobře poznal (a). Vždyť ty, Pane, jsi světlo rozumu,
síla srdce a život duše. Amen. .

Zpytuj nyní důkladně své svědomí a použij k tomu zpo
vědního zrcadla v »Knize pro nemocné: na str. 171 nn.

Pak lituj náležitě svých hříchů!

Žel a lítost. (Od sv. Bernarda.) Lituji všech hříchů švých,
Pane .ležíši Kriste, a spojují se s onou bolestí, s kterou jsi
ráčil nepravosti mé na sebe vzíti a za ně dostiučiniti. Také se
spojují se všemi zbožnými kajícníky, kteří tobě věrnou láskou
oddáni jsou. Lituji, že jsem zlé páchal (a), dobré opomíjel (a)
a ledacos z' úmyslu nepravého aneb jen nedbale vykonal (a).
Lituji všech hříchů, jichž počet, míra a velikost tobě jen známy
jsou. Uplakávám všech ztracených dnů života svého, v nichž
jsem tě urazil (a), tobě cti a chvály neprokazoval(a), tebe, ne
skonalé dobro, opustil (a) a bližního svého k pádu přívedl(a).
U Pane, pohřížen (a) v bídu největší volám k tvému svrcho
vanému a nejvyššímu milosrdenství. Nezadržuj v hněvu svém
smilování svého a nedej pro hříchy mé vyschnouti pramen ne
vyčerpatelné dobroty své. Vždyt' miluješ vše, co jsi stvořil, a
smilováváš se nade všemi i shlazuješ hříchy naše, když se ka—
jeme. Prosím tebe pro tebe samého, pro lásku nejdražší Matky
tve, nejbl. P. Marie, a pro zásluhy všech svatých a vyvolených
tvých, račiž mi odpustiti všechny hříchy, opomenutí má a za
viněnou nevědomost; nedej, abych zůstal (a) až do smrti v stavu
hříšném. Rozpomeň se, Pane Ježíši, že tobě přináleží vždycky
odpouštěti & se smilovávati. Milosrdenství tvé nechcc nikoho
zatratiti, nýbrž všecky spasiti. llačiž mne, ó Pane, nyní a
v poslední hodinu smrti účastným (nou) učiniti nekonečného
zadostiučinění svého na kříži. Hledě k nedostatečnosti lidské
račiž se nade mnou smilovati a mne zachovati, aby umučení
tvé ani prolitá krev tvá na mně marné nebyly.

Bože můj, kterýž duše očisťuješ, obmyj mne od poskvrn
hříchův, osvět ducha mého, bych tě poznal, a poznávaje tě
vždy po tobě toužil a posléz po šťastném skonání přišel (šla)
k tobě, Ježíši Kriste, jenž s Bohem Otcem v jednotě Ducha sv.
živ jsi a kraluješ na věky věkův. Amen.

Jiná modlitba. Bože můj! Mám v ošklivosti všecky
hříchy své a žádám si upřímně, abych se jich byl(a) nikdy
nedopustil (a). Vím, jak jsem se trestuhodným (nou) stal (a) a
jak jsem i nebe ztratil (a) a peklo zasloužil (a). Proto lituji
všech hříchů svých a na vždy se jich odříkám. Ještě více však
jich proto lituji, že jsem tak nevděčně miloval (a) více tvory
nežli tebe, Stvořitele svého a nejlepšího Otce, nejvyšší a lásky
nejhodnější dobro, a že jsem tvoji nekonečnou velebnost tak
těžce urazil (a). Činím opravdové předsevzetí život svůj po
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lepšiti, všech hříchů, jakož ; blízkých příležitostí ke _hříchil
bedlivě se varovati & tobě od nynějška věrněji sloužiti. () Bože,
dej mi milost k vyplnění předsevzetí toho! Amen.

Jimi modlit/)a. V hloubi srdce meho bolí mne, že jsem
tolik let svého života v hříšich strávil (a). .\le nyní si pevně
umiňuji, že všechno, co trpím, všechny své bolesti a muky
trpělivě snášeti budu za pokání za hříchy sve. Dej mi k tomu,
(» Bože. milost. svou! .\men.

Vykoan nyní sv. zpověd' upřímně, úplně a zkroušeně.!
tidpovídej upřímně knězi, táže-li se _tebe na něco.
Po sv. zpovědi vykonej pokání, jak ti je zpovědník uložil.

Pak připoj některou z těchto modliteb: '

Po sv. zpovědi.
titče milosrdenství a Bože všelikého potěšení! 'l'ys mi

ráčil nyní, jak doufám, odpustili všechny hříchy mé. Učistil jsi
duši mou, přijal jsi mne na milost a daroval mi Opět lásku
svou. () jakými díky jsem ti za to povinen (na)! Veleb duše
má llospodina a nezapomínej nikdy na dobrodiní jeho!

Nedostávalo-li se mi čeho k dokonalé lítosti a k upřímnómu
vyznání z hříchů, račiž to, () Bože, doplniti dobrotou a milo—
srdenstvíin svým, jakož i zásluhami Spasitele mého. Jemu obě—
tuji uloženo mi pokání, jakož i všechno své utrpení a strasti
své. Zachovej ve mně, dobrý Bože, milost svou, abych všelikého
hříchu se uchránil (a), bolesti své nemoci trpělivě. snášel (a),
v pokušení neklesl(a) a jedině to, co se tobě líbí, myslil (a),
mluvil (a) a konal (a) a tobě až do smrti věren (na) zůstal (a).

Ií'ajícno' modlitba sv. Augustíha. (Vydaná papežem
Urbanem Vlll.) l'řed obličej tvůj, Hospodine, přicházíme se
svými vinámi a srovnáváme s nimi rány, které nás za ně
stihly. Povážímc-li zlo, kterii jsme spáchali, shledáváme, že
málo jen trpíme a že těžšího trestu zasluhujeme. Těžší je vina
naše, lehčí naše pokuta. Pocitujeme trest hříchu, ale hřešiti
zlovolně neustáváme. Pod ranami tvými hyne slabost naše, a
nešlechetnost naše přece se nelepší. Mysl úzkostlivě se chvěje,
ale hrdá šíje se neohýbá. l_iuše v bolestech vzdychá, ale činů
svých iii—napravuje.Shovíváš-li, nelepšíme se; trestáš—li, nesne
seme toho. Dokud trestáš, vyznáváme, co jsme spáchali; ode
jde-li navštívení tve, hned zapomínáme, čeho jsme želeli.
Vztáhneš-Ii k trestání ruku svou, slibujeme vše, co činiti máme;
schováš-li trestající svůj meč, slibů svých neplníme. Sleháš-li,
voláme, abys nás ušetřil; šetříš-li nás, hned zas tě hříchy
svými vyzýváme, abys šlehal. Máš, Hospodine, před sebou vin—
níky přiznávající se; víme, že, nepromineš-li nám, právem nás
zahubíš. Vyslyš, Otče všemohoucí, prosby naše, ač toho hodni
nejsme; vždyt z ničeho stvořil jsi ty, kteříž by tebe prosili.
Skrze Krista Pána našeho: Amen.
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Jiná modlitba. Díky tobě, nejdobrotivější Ježíši, že 'jsi
tak dlouho mně, nehodnému(é) hříšníku.(ci) shovíval, na mé.
pokání čekal a nyní mi odpuštění & milost svou udělil._Přijmi
milostivě tuto mou zpověď & co se jí nedostávalo, toho račiž
dosaditi z nevyvážněho pramene svého slitování a z neko—
nečného pokladu zásluh svého utrpení a smrti své. Udělené
pak mi rozhřešení račiž i v nebesích potvrdili. Spolu mně na
přímluvu bl. P. Marie a všech svatých uděl milosti, abych se
hudoucně každého hříchu bedlivě varoval (a), tohč, (» lložc.
věrněji sloužil (a) a příkladu tvé trpělivosti pokorně následo—
val (a). Pane .ležíši, Bože srdce mého, jehož nyní \“ ni-jsv. Hva
tosti přijmouti se chystání, dejž mi, ať v tobě žiji, s tebou
trpím u s tebou zemru, v tobě zůstanu :! tobě přináležím na
věky věkův. Amen. '

Jiná modlitba. Kterak se ti, (» lšože můj, odplutím za
nesmírnou dobrotivost, kterou jsi mi nyní prokázal? Byl (at
jsem hříchy poskvrněn(a), a tys mi je smazal. Měl (a) jsem
duši ncčistou a tys mi ji omyl. Za toto tvč milosrdenství at'
ti dobrořečí duše má a velebí tě s anděl)r tvými. Tys, () Bože,
prominul mi všechna provinění má, ale já na ně zapomenouti
nechci. Až do posledního svého vzdcchu budu jich litovatí a si
přáli: Kéž bych se byl hříchů těch nikdy nedopustil(a)! ttd
té chvíle chci raději všecko i smrt trpěti, než bych tebe, nej—
laskavější Bože můj, jakýmkoli hříchem rozhněval(a). [ činím
pevné předsevzetí, že se polepším, a prosím tebe o milost,'
bych to i Splnil (a). Smiluj se nade mnou, slituj se nade mnou:
abych jednou hoden (a) byl(a) na tebe tváří v tvář patřiti,
tebe chváliti a věčně velobiti. Amen.

K sv. přijímání.
(Poučení na str. 184—ltl4.)

Viz modlitby na str. l88.

Modlitba sv. Edmunda
(Sv. arcibiskup ten maje přijmouti ncisv. Svátost rozcvřcl náruč po Spu—

síteli svátostnčm a hluboce dojet modlil se :)

Ty jsi to, l'ane, \' něhož jsem“ věřil. v něhož jsem doufal,
jehož jsem hlásal. Ty jsi mým svědkem, že jsem po celý svůj
život jen-tebe vyhledával. Nic jiného jsem nemiloval než tobe;
po ničem jiném jsem nebažil a po ničem jiném ani nyní
netoužím než |ilniti nejsvětější vůli tvou. l přijmiž mne mi
lostivě ! '

Modlitba bl. ttridonie z Gonzagy.
(Modlitba tu sestavila si hl. panna ta tři dní před tím, než přijala avai

tosti umlrajtcích.)

Ú nejsvětější Svátosti! Útěcho mé duše, radosti srdce
mého, průvodkyně na poslední mě pouti! Nejsvětější pokrme
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na cestu do věčnosti, přístavu-imych přání, cíli mého vyhnan
ství, blažená zvěsti z milé vlasti má, jásole mého srdce, oh—
čerstve'ni svízelněho mého života, splnění mých nadějí! Vele—
beno budiž milosrdenství, které tebe poslalo mně, kteráž tisíc
krát peklo zasluhují; mně, kteráž na ctnosti tolik chudá, za
to však hříchy obtížená jsem; mně, nejnevděčnějšímu tvoru pod
nebem. Vstup, (» Pane, a potěš mne, ubohou služebníci svou;
odpust a promiň mi zúplna všechny hříchy mě! Odporoučím
tobě svatou církev tvou a prosím: ochraňuj tento dům a přijini
ducha mého do svých svatých rukou! Amen.

Modlitba sv. Augustina.
(Světec ten maje přijmoutí před svou smrtí nejsv. Svátost modlil se:)

Budiž pozdraven, původce mého stvoření a vykoupení!
Budiž pozdravena, ty oběti našeho smíření ! Budiž pozdraven,
ty léku našeho posvěcení ! Budiž pozdraven, ty pokrme na pouti
naší! Budiž pozdravena, ty útěcho v našich strastech! Budiž
pozdraveno, ty útočiště v našich svízelích ! Budiž pozdraven-a, ty
odměno našeho očekávání. Amen.

Vzbuzování ctností.
Víra. () můj Ježíši, věřím pevně všemu, co jsi zjevil;

zvláště pak věřím, že s tělem i krví, s Božstvím i člověčen
stvím v nejsv. Svátosti oltářní přítomen jsi; věřím tomu, po—
něvadž jsi to řekl, jenž jsi věčná a neomylná moudrost.

Naděje. () můj Ježíši, doufám v tebe; doufám, že skrze
neskonale zásluhy tvé dosáhnu od tebe věčné blaženosti, jakož
i všeho, toho, co mi k tomu potřebno neb prOSpěšno jest.
Doufám to, poněvadž jsi to řekl, jenž všemohoucí, milosrdny
a věrný Bůh jsi.

Láska. o můj Ježíši, miluji tě z celého srdce nade
všecko, poněvadž nejvyšší a lásky nejhodnější dobro jsi.

Klanění se. O můj Ježíši, klaním se tobě v této nejsv.
Svátosti, jakožto svému Pánu a Bohu, svému Vykupiteli a PO—
světiteli.

Pokora. O můj Ježíši, nejsem hoden, abys vešel pod
střechu mou, ale toliko rci slovem a uzdravena bude duše m'á.

Touha. O můj Ježíši, můj Spasiteli a Vykupiteli, Bože
můj a mě všechno! Toužím po tobě. Přijď a navštiv mne!
Posilni mne a zachovej ve své milosti, ó Ježíši! Amen.

Modlitba bl. Tomáše Kemp.
(Následovánl Krista IV. 16.)

O nejsladší a nejmilejší Pane, kteréhož nyni toužím po—
božně přijati, ty znáš slabost mou i svízel, kterou trpím; víš,
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v jak velkém zlu a v jak velkých hříěích se nalézám; jak
často bývám oblížen, pokoušeli, znepokojovz'in a poskvrněn.
[ přicházím si k tobě pro lék, přicházím tebe prosit o útěchu
a úlevu. Mluvím k tobě, který všechno víš, kterému známy
jsou nejtajnější útroby mé a který samojediný mne můžeš po
těšili a mi pomoci. Ty víš, jakých milosti nejvíce mám potřebí
a jak chudý jsem na ctnosti.

llle. tu stojím před tebou chudý a odhalený, prosím o mi—
lost a volám () milosrdenství. Občerstvi lačněho chud'asa svého,
rozněf chladné srdce mě ohněm své lásky, osvěť slepotu mou
jasností své přítomnosti. Obrat mi všechno pozemské v hoř—
kost, všechno obtížné a protivné v trpělivost; vším pozemským
a nicotným dej mi pohrdnouti a z paměti je vypustiti. Povznes
srdce mé k sobě do nebes a nedej mi marně bloudili na zemi.
()d nynějška až na věky ty jediný budiž slasti mou, neboť ty
jediný jsi můj pokrm a nápoj, láska má. a radost, má slast a
vše dobro mé. Amen.

Modlitba sv. Tomáše Akvinského.
(Odpustky 100 dní. — Lev XIII. 18—;4.)

Všemohoucí věčný Bože, hle, přislupuji k Svátosti jedno
rozeného Syna tvého, Pána našeho Ježíše Krista; přistupují
jako nemocný k lékaři života, nečistý ke zřídln milosrdenství,
slepý k světlu věčné jasnosti, chudý a nuzný k Pánu nebes
i země. ] prosím tebe, jehož štědroty je hojnost nesmírná,
abys ráčil vyléčiti mne nemocného, obmýti mne hříchem zo—
hyzděného, osvítiti mne zaslepeného, obohatiti mne chudobného,
přiodíli mne nahého, abych chléb andělský, krále králův a pána
všech pánů, přijal s takovou úctou &pokorou, s takovou zkrou—
šeností a nábožností, s takovou čistotou a Věrou, s takovým
předsevzetím a úmyslem, jak by to prospělo spáse duše mé.
|)ejž mi, prosím nejsladší Ježíši, abych přijal netoliko nejsvě
tější Svátost tvou, ale i podstatu a účinnou moc svátosti této.
Ú nejdobrotivější Bože, dejž,. abych tělo jednorozeného Syna
tvého, Pána našeho Ježíše Krista, kteréž na sebe vzal z Panny
Marie, tak přijal, bych hoden byl býti přívtělen k duchovnímu
jeho tělu a přidružen k údům jeho. Otče lásky nejhodnější,
popřej mi, abych na milovaného Syna tvého, kteréhož na této
pouti pozemské nyní v úmyslu mám přijati rouškou zahale
ného, mohl jednou ustavičně patřiti tváří v tvář rouškou ne—
zastřeného, kterýž s tebou živ jest a kraluje v jednotě Ducha
svatého lšůh na věky věkův. Amen.

Vroucí vzdechy před sv. přijímáním.
, Ú Ježíši můj neskonale milosrdný! Daleká mi nastává

cesta, cesta z tohoto světa na věčnost. Než staniž se vůle tvá!
Jsem připraven (a) a ochotně půjdu odtud, poněvadž ty tak
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tomu chceš. Ale mohu—lijíti bez tebe, jenž jsi Cesta, pravda
a život? Bez tebe a posily tvého nejsvětějšího těla zahynul(a)
bych. l přijď tedy, nejmilostivější l'ane Ježíši; přijď & nepro
dl(—_.vej!Posilni mne nej—v. tělem svým a krví svou předrahou,
abych občerstven (u) nebeským pokrmem tim došel (la) až
k blažené—mu pátí-ení na tebe.

.lako jelen touží po vodách pramene čistého, tak touží
duše má po tobě, Bože můj, živý prameni všeho dobra.

H, kdy přijdu a ukážu se před tváří tvou, () Bože, v po
divných stáncích tvých, v domě Pána mého

l'roč jsi smutná, duše má, a proč se rmoutiš'.J lioul'ej
v Iioha! Hle, Miláček tvůj přichází; přijde a posilní tebe a
z bídného tohoto života přijme si tě k sobě do nebeské vlasti.

Ach, přijď, Spasiteli můj! Přijď, nejmilejší Ježíši můj!
'l'oužím, abych tě pí'ijal(a) jako velikonočního Beránka prve,
než se odtud odeberu.

Přijď, nejsladší Ježíši, a vejdi v srdce me! Spoj se se
mnou a zůstaň ve ..mně, až bych vše přetrpěl (a), a dej mí zví—
těziti v boji posledním!

Přijď, Pane .ležiši, slav se mnou svatou večeří svou a
uveď mne k hostině. v domě nebeského Otce! 'l'am í pro mne
připrav místo, jakož jsi ráčil zaslíbiti všem svým Věl'liýll'l
vyznavačům, abych se s tebou věčně radovali mohl. Amen.

l'o sv. přijínniní.
Modlitba sv. Františka Sál.

ti můj Pane a Spasiteli, Ježíši Kriste, kterak mám velí-»
hiti tebe, že jsi v neskonalé dobrotě své zavítal nyní se
svým Božstvím i člověčenstvím, s tělem i duší do nepatrné
chýše srdce mého! 'I'ehe tedy nyní přechovávám u sebe, jenž
jsi můj l'án a Bůh, můj Spasitel a Vykupilel, můj poslední
cil, má jediná útěcha a nejsladší odpočinek můj, ano, v nitru
svém chovám nyní tebe, jenž jsi můj jedinký a mé všechno.
l budiž tisíce a tisíeekrát pozdraven, nejlaskavější .ležíši,
v pravdě dobrý pastýři duše mé! Dojat vznešenosti tvé Božské
velebnosti a pohnut dobrotivostí tvého milosrdenství hluboce
pociťují celou svou nicotu a co nejpokorněji se tobě kláním.
Klanim se nejsv. tělu tvému a krvi tvé, jež jsi mi dal za pokrm
života a v záruku nejužšího spojení mého s tebou. Klaním se
svaté hlavě tvé za mne trním korunované. Klanim se svatým
očím tvým, které pro mne tolik slzí prolily; tvým svatým
ústům, která mne o pravdách věčných poučila: tvému svatému
obličeji, ukrutnými ranami tolik ztýranému; tvým svatým
nohám, které tolik necitelně tvrdými hřeby byly probodeny a
na dřevo kříže přibity; tvým svatým rukám, která láska tvá
chtějic mne obejmouti rozevřela; tvému svatému boku, ne—
přátelským kopím probodenému, aby se z něho na důkaz mého
vykoupení krev a voda vylily; klaním se tvému nade vše la



759

skavému sí'dcí, které inne až do potupného kříže a na něm
ještě až do smrti mílovalo. Ano, můj Pane & Spasitelí Ježíši
Kriste, kláním se tvému nejsv. tělu, na němž jsi pro mne-ne
sčetně rány přiqu & nevýslovně bolestí pro mne trpěl; kluníin
se tvo nejsv. duši, která druhdy na hoře Olivetské pro nine.
ahych pravého života došel, zarmoucena byla až k smrti.
t) můj Ježíši, s dětinnou láskou í úctou klanim se tohě a láskou
tou obejmutého chci se tebe věrně. držeti po celý svůj život,
ano i v hodině smrti. [ požehnej svou milostí tento můj slih
nejvroucnější, aby jeho žádíni bouře žiť-ho pokušení zníčití ne—
mohla. Amen. '

Modlithn před ohrazení l_lkřižovnneho.
(Papež Pius IX. r. l858 udělil pluoinocud odpustky
všem, kteří zkroušeně se vyzpoviduií, tělo Páně na
lmžně přijmou a pak před kterýmkoliv ohrazení
ukřižovaného Spasitele v klcče tuto modlitbu náhožuě

se pomodlit

Dobry' a nejsladší Ježíši, hle! já padám
pří-d tváří tvou na kolena a s největší vrou
cností duše tebe prosím a úpěnlivě žádání,
račiž do srdce meho vštípití pocity živé víry,
naděje a lásky, jakož i pravou lítost. nad
mými hříchy a nejpevnější vůlí je napravítí,
když s vroucí láskou a se soustrastí o tvy'ch
pěti ranách uvažuji a o nich v mysli roz

jímám, to maje před očima,—cojiž prorok David o tobě, dohrý
Ježíši, do tvych úst vložil i'ka: Zbodlí ruce mě i nohy
mě, sčctlí všecky kosti mě.. (Žalm21,17.18.i

Nábožné vzdechy sv. Ignáce.
(Odp. 300 dní )okaždě. — ()dp 7 let, jednou za den, po sv. přijímání. —
Pluomocně jednou za měsíc, v kterýkoli den, pro ty, kteř. se po celý
měsíc denně tak modlili. Podminky: sv. zpověď, přijímání, návštěva ko

stela a tam modlitba za úmysl av Otce. Pius IX. IBM.)

Iluše' Kristova, posvěl'. mne. 'l'ělo Kristovo, spasiž mne.
Krví Kristova, opojiž inne. Vodo zboku Kristovu, obmyj mne.
Umučení Kristovo, posilní mne. () dohry Ježíši, vyslyš mne.
V ranách svy'ch ukryj inne. Nedopust, hych odloučen byl od
tebe Před nepřítelem zlým chraň mne. V hodinu smrti mě.
povolej mne. A rozkaž mi pí'jjílí k tohě, nhych tě. se švutýini
tvými chválil na věky věkův. Amen.

Modlitba sv. Tomáše Akvinského.
Díky vzdávám tobě, Hospodine svatý, Otče všemohoucí,

věčný Bože, že jsi mne hříšníka, nehodného služebníka
svého, beze všech iných zásluh, z pouhé. dobroty milosrdenství



760

svého ráčil nasytiti nejdražším tělem a krví Syna svého, Pána
našeho Ježíše Krista. Nechť mi, prosím, toto svaté přijímání
nestane se vinou ke trestu, nýbrž je mi prostředkem spásy,
abych došel odpuštění. Nechť vymítí ve mně nepravosti, vy
hladí zlou žádostivost a hříšné rozkoše; nechť rozmnoží ve
mně lásku a trpělivost, pokoru & poslušnost a všechny ostatní
ctnosti; ono necht mne pevně obhájí proti úkladům všech
nepřátel viditelných i neviditelných; necht ve mně dokonale
upokojí hnutí tělesná i duševní; necht svatým tím přijímáním
k tobě, jedinému & pravému Bohu, pevně přilnu, a kéž jím též
dojdu jednou šťastného konce. 'l'aké prosím tebe, abys mne
hříšníka uvésti ráčil k nevýslovné oné hostině, při níž ty se
Synem svým i Duchem svatým jsi pro své svaté pravé světlo,
úplné. nasycení, věčná radost, svrchovaná slast a dokonalá hla
ženost. Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen.

Prosba o pomoc v nemoci.
(Od P. Kochema)

Nejsladší můj Ježíši ! Poněvadž tebe nyní v pravdě u sebe
chovám, chci tobě bídu svou upřímně žalovati a trudný svůj
stav věrně ti pověděti. Viz, můj nejmilejší Ježíši, jak bídný
jsem a co trpím na těle i na duši. Duše má je plna hříchův
a nedostatkův, tělo mé plno, bolesti. (), můj Ježíši, nikdo mi
nemůže lépe pomoci nežli ty, neboť ty jsi pomocník a lékař
všech lékařův. Proto jsem toužil po tobě, abych si .tobě na
svou bídu tím lépe postěžovati mohl. 'l'y, můj Ježíši, víš nej
lépe, co mi chybí a čeho se mi nedostává, a jak by mi nejlépe
pomoženo bylo. [ otevři tedy poklad svých milosti a proknž
mi své veliké milosrdenství! Uzdrav mne na těle i na duši a
osvobod' mne z nebezmečných nemocí tělesných i duševních,
jimiž tolik trpím. Posilni churavé tělo mé mocí této nejsv.
Svátosti a nakrm hříšné srdce mé nejsv. tělem svým, napoj je
i nejsv. svou krví, které jsem právě přijal. () ty, nejdražší tělo
mého Pána Ježíše Krista, posilní duši mou a ozbroj ji proti
všem útokům- nepřítele zlého! 0 ty, růžová krvi mého yyku
pitele, pokrop duši mou a očist ji od všech poskvrn! () nej
dobrotivější Ježíši, uděl mi přijetím této nejsv. Svátosti od—
puštění mých hříchův a prominutí zasloužených trestův!
A bylo—li by to snad poslední mé přijímání, dejž, at jest duši
mé vydatným pokrmem na cestu poslední, aby posilněna Bož
skou krmí tou nebezpečnou cestu do věčnosti šťastně vyko
nala. Amen. ' .

Modlitba k Spasiteli.
(Po sv. přijímání. — 3l0 dní odpustků. Lev Xlll. r. 1896.)

O jak sladký a lahodný jest chléb nebeský, jejž jsi nám
dall Jak podivuhodný jest klid a úplný mír, jehož požívají ti,
kteří po zkroušeném a upřímném vyznání svých hříchů tebe
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přijímají. Budiž za to tisícekrát veleben, () můj Ježíši! Trvaje
v hříchu byl jsem opravdu velmi nešťasten. Nyní však nejen
že mne blaží pravy' pokoj duše, ale mám za to, že okouším
již předem slastí nebeského pokoje. 0, jak jest pravdivo, že
srdce naše pro tebe, Pane, stvořeno jest a že jen pak zakouší
pravé radosti, odpočine—li v tobě. I vzdávám ti za to vroucí
díky a pevně si umiňuji, že se hříchu a příležitostí ke hříchu
neustále budu varovati a svůj příbytek si zvolím v tvém Bož
ském srdci, od něhož milosti i pomocí očekávám, abych tě až
do smrti miloval. Amen.

Modlitba po sv. přijímání— před smrtí.
U nejsladší můj Ježíši! Nyní mám již všechno, čím bych

pozemskou Svou pouť skončiti mohl ; mámť tebe, jenž jsi cesta,
pravda a život. Ty jsi cesta a bezpečně mne uvedeš do nebeské
vlasti. Ty jsi pravda a osvítíš mi temnost smrti. Ty jsi život
a dáš mi život věčný. Byt bych i kráčel v stínu smrti,
nebudu sc báti, neboť ty jsi u mne, pomocník a ochránce můj.

Živý pokrme nebeský, posiluj mne slabého, abych v po—
sledním boji nepodlehl, aby se víra má nezviklala. naděje má
neklesla a láska má neochladla, Dejž, nejlaskavější .ležiši, aby
toto svaté přijímání závdavkem mi bylo věčné blaženosti.

Nyní, ó Pane, propustiž služebníka svého v pokoji, nebot“
oči mé viděly tebe, Spasitele světa, a srdce mé přijalo tebe.
Požehnej mi, Pane .ležíši! Nepropustim tebe, leč mi prve
udělíš požehnání na cestu do věcnosti. ,

'l'ys, () .ležíši, živót můj a umříti jest zisk můj. () Ježíši,
lásko má, l-lože můj, touho má i mé všecko! Amen. '

Duchovní přijímá-ní.

(Poučení na str. 220—223)

Modlitba pro nemocného, nemůže-li přijímati.
O Pane .ležíši můj! lx'terak toužím, abych v nejsv. Svá

tosti tělo tvé a krev tvou přijmouti mohl! Ale ach, nemoc
má nedopouští, bych nejsv. Svátost skutečně přijal. (), jak mne
holí, že mi ncní'dáno, přijmouti nebesky' ten pokrm, chléb
ten andělský, všelikou líbeznost v sobě mající. Jak rád bych
přijal ten chléb nemocných, svátostní potravu na cestu do
věčnosti, Božské tělo tvé, ó Pane, .ležíši!

Nemoha té milosti dosáhnouti, objímám tebe, Pane a Spa—
siteli můj, nejinak, než jakobys skutečně do srdce mého za—
vítal a duši mé pokrmem se stal. Spojuji se s tebou v nej—
vroucnější lásce a zcela se ti odevzdávám. Nejsvětější duše
mého .ležíše, posvět' mne! Panenské tělo mého Ježíše, očisti
hříšné tělo mé! Božské tělo mého .ležíše, nasyt mno! Nej
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dražší krvi mého Ježíše, obmyj mne! Ve svých ranách ukryj
mne, () Spasiteli můj, a nedopust, bych kdy odloučen byl od
tebe. Amen.

Modlitbu sv. Alfonse z Lig. viz na str. 222.
(S touto posledni modlitbou epqieny odpustky 60 dni, jednou za den

konati segiůže modlitba ta-kdykoli. Lev XIII. 1893)

K poslednímu pomazání.
(Poučení na str. 194—200)

Před udělením této svátosti.
Nejdobrotivější Pane a Spasiteli náš! Ty jsi ráčil dáti

nám útěchy plné zaslíbení: »Stůně-li kdo z vás, zavolej kněze
církve, necht se modlí nad ním mažíce ho olejem ve jménu
Páně; a modlitby víry uzdraví nemocného a polehěít mu
Pán, a je—li v hříších, budou mu odpuštěny.c l'lle, i mně do—
stane se nyní milosti, že svátost sv. pomazání přijmu. ] prosím
tebe, Spasiteli nejlaskavější, pro neskonalou dolirotivost tvou,
s kterou jsi svátost tu ustanovil, abys mne ráčil od všech
zbytků mých hříchův očistiti, v pokušeníclí mne siliti, před
útoky zlého ducha mne chrániti a šťastného skonání mi do

„gřáth aneb mi předešlé zdraví opět vrátiti, slouží-li to k spáseuše mě. 0 to prosím pro nekonečné zásluhy tvé, jenž sOtcem
a Duchem svatym rovny Bůh živ jsi a kraluješ na věky vě—
kův. Amen.

Jiná modlitba.
Bože, Spasiteli můj, dejž, abych nyní posily na duši i na

těle dosáhl (a) svátostí sv. pomazání, kterou neskonalá láska
tvá pro nemocné věřící ustanovila & kterouž právě přijmouti
_chci. Veřím pevně, že mi svátost ta polehěí v nemoci mě, že
mne posilní v pokušeních, a že v ní dojdu odpuštění těch
hříchů, z nichž jsem mimo své vědomí se snad nevyznal (a).
Děkují ti, Pvane Ježíši Kriste, že jsi mi dopřál, bych svátosti té
došel (šla). Zádám si vroucně ji přijati, abych očištěn (a) byl(a)
od všech hříchů, jichž jsem se smysly svými kdy dopustil (a).
Naplň srdce mé ošklivostí nad všelikým hříchem, dejž, ať tebe
jedině upřímně miluji, a zcela odevzdán (a) do vůle tvé ať přijmu
tuto svátost k spáse duše své i těla svého. Amen.

Mezi udělováním sv. pomazání.
liaěiž mi, ó Bože, na přímluvu všech svatých skrze toto

sv. pomazání a nev ystihlé svoje milosrdenství odpustiti všechno,
čehokoli jsem se po celý život svůj d0pustil (a) zrakem,
sluchem, čichem, chutí, slovy a skutky, jakož i žádostmi srdce
svého. Amen.
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Po s v. |) o m a z á n í.

(Od sv. Brigity)

() můj Pane a Spasiteli Ježíši Kriste! Velebím tě a
klaním se tobě, děkuji ti a miluji tě, jenž jsi mne sv. olejem
milostí svých dobrotivě občerstviti ráčil. Ty jsi láska sama.
A třebas jsem od jakživa jen bídná hříšnice byla, ty nikomu
neodpíráš své lásky a milosti, jen když tebe o ni kajícně prosí.
Také mých proseb vyslyšel jsi a občerstvil jsi mne svou mi—
lostí a slitováním svým. [ děkuji ti za to vroucně a chtěla
bych ti věčně děkovati. Vždyí divy zrovna způsobila v duši
mé milostná návštěva tvá! Ú jak sladká jest duši mě,útěcha
milosti, kterou v bytosti me způsobilo sv. pomazání! () Ježíši
můj, zůstaň při mně a oblažuj mne svou přítomností, neboť se
připozdívá v životě mém. Amen.

Jiná modlitba.
Zhloubí srdce děkuji tobě, () Bože a Spasiteli můj, že

jsi mne svátostí touto posilniti aočistiti ráčil. Nyní, jak doufám,
shlazeny jsou zcela všecky hříchy mě, a čeho se nedostávalo
mé zpovědi, to doplnila milost tvá. [ mohu nyní odložiti všechny
starosti a pokojně se odevzdati neskonalému milosrdenství
tvému. Pevně doufám v tebe, že mi vrátíš zdraví, slouží—lito
k mému spasení Neuzdravíš-li mne, chci se těšiti tím, že brzo
již k tobě, dobrý Spasiteli můj, přijdu do věčné radosti. Tam
v nebi u tebe lépe mi bude než zde na zemi, i kdybych zde
všechno měl dle svého přání. Posiluj mne, (» Pane, abych jen
milostí tvé a lásky tvé již nikdy se nezhavil. Amen.

Kajicí vzdechy lásky před apoštolským
požehnáním.

(Poučení na stránce 21M.)

ll Bože, Otče můj, Pane nad životem a smrtí! Těžkou
ráčil jsi mne navštíviti nemocí, jejíž konec jedině tobě znám

jest. At z ní opět povstanu aneb v ní zemru, srdce mé
ochotno jest ke všemu. V nejhlubší pokoře klaním se před
tebou a kořím se nejsvětějším úmyslům tvým. Tvé jméno budiž
věčně velebeno! Tvá_ vůle se staniž se mnou! Ochotně při
náším ti v oběť život "svůja spojují obět tu s obětí Pána Ježíše
Krista„ který se za mne a za nás všechny na kříži obětovati
ráčil. (l kéž by jen život můj byl býval čistší, aby důstojnější
obětí byl Božské velebnosti tvé! Než shlédni, Otče nejslito—
vnější na upřímnou lítost mou, s kterouž vroucně želím všech
hříchů celého svého života. Přispěj ku pomoci mdlobě mě. a
doplň milostí svou, čeho se pokání mému nedostává.
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Žádám si, abych tebe tak vroucně miloval, jako tě. vy—
volení tvoji v nebesícli milují. Lituji zkroušeně, že jsem tebe
dosti nemiloval a proti lásce tvé často se prohřešoval.

Ochotně přijímám všechny bolesti své z rukou tvy'cli.
Spojují je s bolestmi Spasitele našeho, Pána Ježíše Krista. na
kříži. ()bětuji je tobě jakožto skrovno zadostučinění za mnohé
hříchy, jichž jsem se kdy dopustil.

Přijmiž, ó Bože, je-li to vůle tvá, život můj! ()devzdávám
jej tobě se srdcem upřímným. Skrze zásluhy Kristovy doufám,
že mi hříchy mé odpustíš, mne na milost přijmeš a po tomto
životě časném mne účastny'm učiníš života věčného v nebeské
slávě své. Amen.

Kratší nábožné vzdechy viz na str. 83.

C. Litanie.

1. K nejsv. jménu Ježíš.
(Odpustky 300 dní. Pius IX. r. 18.32.Lev Xlll. r. 1886)

Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
Ježíši, uslyš nás. Ježíši, vyslyš nás.
Otče s nebes Bože,
Synu, Vykupiteli světa Bože.
Duše svaty Bože,
Svatá 'l'rojice, jeden Bože,
Ježíši, Synu Boha živého,
Ježíši, oblesku Boha Otce,
Ježíši, blesku světla věčného,
J 'žíši, králi slávy,
Ježíši, slunce spravedlnosti,
Ježíši, Synu Marie Panny,
Ježíši, veškeré lásky hodný,
Ježíši, podivuhodný, »
Ježíši, Bože silny,
Ježíši, Otče budoucího věku,
Ježíši, anděle veliké rady,
Ježíši nejmocnější,
Ježíši nejtrpělivější,
Ježíši nejposlušnější,
Ježíši, tichý a pokorny' srdcem,
Ježíši, milovníče čistoty,
Ježíši, milovníče náš,
Ježíši, Bože pokoje,
Ježíši, původe života,

).

smilujsenadnámi!



Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,

příklade ctností,
horliteli duší,
Bože naš,
útočiště naše,
otče chudých,
poklade věřících,
pastýři dobrý,
světlo pravé,
moudrosti věčná,
dobroto neskonalá,
cesto naše a živote náš,
radosti andělů,
králi patriarchů,
mistře apoštolů,
učiteli evangelistů,
sílo mučedníků,
světlo vyznavačů,
čistoto panen,
koruno všech svatých,

Milostiv nám buď, odpusť nám, Ježíši.
Milostiv nám buď, vyslyš nás, Ježíši.
()de všeho zlého,
(ld všelikého hříchu,
(id hněvu tvého,
(ld úkladů ďábelských,
lid ducha smilněho,
lid věčné smrti,
()d zanedbání vnuknutí tvých,
Skrze
Skrze
Skrze
Skrze
Skrze
Skrze
Skrze
Skrze
Skrze
Skrze
Skrze
Skrze
Skrze

Beránku Boží, který snímáš

tajemství svatého vtělení tvého,
narození tvé.,
mládí tvé,
Božský život tvůj,
práce tvé,
smrtelnou úzkost tvou &umučení tvé,
kříž tvůj a opuštěnost tvou,
bolesti tvé,
smrt tvou a pohřeb tvůj,
zmrtvýchvstání tvé,
nanebevstoupení tvé,
radosti tvé,
slávu tvou,

smilujsenadnámi!

vysvoboďnás,Ježíši!
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hříchy světa, odpusť nám, Ježíši,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světu. vyslyš nás, Ježíši.
lleránku Boží, který snímáš

Ježíši.
Ježíši, uslyš nás, Ježíši, vyslyš nás.

hříchy světu, smíluj se nad námi,
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Modleine se: Pane Ježíši Kriste, jenž jsi řekl: Proste
a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlucte a bude vám
otevřeno; račiž nám, prosicím uděliti vroucnost své Božské
lásky, abychom celým srdcem, slovem i skutkem tebe milovali
a chválili tebe nikdy neustávali.

|)ejž, () Pane, abychom měli k svatému jménu tvému
úctu & Spolu lásku ustavičnou, poněvadž nikdy ochrany své
nezbavuješ těch, které v stálé lásce své vychováváš. Jenž jsi
živ a kraluješ na věky věkův. Amen.

2. thanie k nejsv. Srdci Ježíšovu.

(Odpustky 300 dní, jednou denně. ——Lev XIII. r. 1899.)

Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otče s nebes, Bože,
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duše svaty', Bože,
Svatá 'l'rojice, jeden Bože,
Srdce Ježíše, Syna Otce věčného,
Srdce Ježíšovo, od Ducha svatého v lůně

panenské matky utvořené,
Srdce .ležíšovo, se slovem Božím podstatně

spojené,
Srdce .ležíšovo, nekonečné velebnosti,
Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,
Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyššího,
Srdce .ležíšovo, dome Boží a bráno nebeská,
Srdce .ležíšovo, vy'hni láskou planoucí,
Srdce .ležíšovo, schránko spravedlnosti a

lásky
Srdce .ležíšovo, plné dobroty a lásky,
Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností,
Srdce Ježíšovo, veškeré chvály nejhodnější,
Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí,
Srdce .ležíšovo, ve kterém' jsou všecky po

klady moudrosti a vědomosti,
Srdce .ležíšovo, 've kterém přebývá veškerá

plnost božství,
Srdce Ježíšovo, ve kterém se (ltci dobře. za

líbilo,
Srdce Ježíšovo, ?. jehož plnosti jsme všichni

obdrželi, .
Srdce Ježíšovo, žádosti pahrbků věčných,

senadnámi!

smiluj
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Srdce Ježíšovo, trpělivé a. mnohého milo—
srdenství, '

Srdce Ježíšovo, bohatě ke všem, kteří tebe
vzývají,

Srdce Ježíšovo, pramenu Života a svatosti,
Srdce Ježíšovo, oběti slitování za hříchy llčlšt'.
Srdce Ježíšovo, pot'upami nasycené,
Srdce Ježíšovo, pro nepravosti naše potřeně,
Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné,
Srdce Ježíšovo, k0pím probodeně,
Srdce Ježíšovo, prameni všelikého potěšení,
Srdce Ježíšovo, živote náš a vzkříšení naše,
Srdce Ježíšovo, pokoji náš & smíření naše,
Srdce Ježíšovo, oběti hříšníků,
Srdce Ježíšovo, spáso v tebe clonfajících,
Srdce Ježíšovo, naděje v tobě umírajících,
Srdce Ježíšovo, rozkoši všech svatých,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpust nám, Pane.
Beránku Boží, ktery' snímáš hříchy světa, uslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

smilujsenadnámi!

?. Ježíši tichý a pokorný srdcem.
13. Uěiň srdce naše podle srdce svého.

Modleme se: Všemohoucí věěny' Bože, shlédni na
srdce nejmilejšího Syna svého a na chvály i dostiuěinění, které
vzdává tobě jménem hříšníkův a usmířen jsa, uděl jim od
puštění, když žádají milosrdenství tveho, ve jménu těhož Ježíše
Krista, Syna tvého, který s tebou živ jest a kraluje v jednotě
Ducha svatého, Bůh na věky věkův. Amen.

.
Litanie Loretánská.

(Odpuatky 2:00 dní. — Pins Vll. r. 1817.)

Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otče s nebes, Bože, smiluj se "an námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad

námi.
Duše Svaty', Bože, smiluj se nad námi.
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.
Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás.
Svatá "Panno panen, oroduj za nás.
Matko Kristova, oroduj za nás.
Matko Božské milosti, oroduj za nás.
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Matko nejčistší,
Matko nejčistotnější,
Matko neposkvrněná,
Matko neporušená,
Matko láskyhodná,
Matko podivuhodná,
Matko dobrě rady,
Matko Stvořitele,
Matko Spasitele,
Panno nejmoudřejší,
Panno ctihodná,
Panno slavná,
Panno mocná,
Panno dobrotivá,
Panno věrná,
Zrcadlo spravedlnosti,
Stolice moudrosti,
Příčino naší radosti,
Nádobo duchovní,
Nádobo počestná.
Nádobo vznešená pobožnosti,
Růže duchovní, ,
Věže Davidova,
Věže ze slonové kosti,
Dome zlatý,
Archo úmluvy,
Bráno nebeská,
Hvězdo jitřní,
Uzdravení nemocných,
l_ltočiště hříšníků,
Potěšení zarmoucených,
Pomocnice křesťanů,
Královno andělů,
Královno patriarchů,
Královno proroků,
Královno apoštolů,
Královno mučedníků,
Královno vyznavačů,
Královno panen,
Královno všech svatých,
Královno bez poskvrny hříchu prvotního

počatá,
Královno posvátného růžence,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, uslyš nás, Pane.
Beránku Boží, kterýž snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

zanás!

oroduj

V. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
&. Abychom hodni byli učinění zaslíbení Kristových.
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Mod ! eme se: Uděl nám, služebníkům svým, prosíme,
Pane Bože, abychom ze stálého zdraví mysli i těla se těšili a
na slavnou přímluvu blahoslavené Marie vždycky Panny od
přítomného zármutku vysvobození byli a blaženosti věčné do—
sáhli. Skrze Krista Pána našeho. Amen.

Modlitba »Pod ochranu tvouc a k sv. Josefu.

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodíčko; pro—.
sbami našimi nezhrdej v potřebách naších, ale ode všeho ne—
bezpečenství vysvoboď nás vždycky, ó slavná a požehnaná
Panno Maria, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše;
se Synem svým nás smiř, Synu svému nás poroučej, Synu
svému nás obětuj!

?. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko.
13. Abychom hodni byli učinění zaslíbení Kristových.

Milost svou, prosíme, Pane, rač v mysli naše vlíti, abychom,
kteří jsme andělem zvěstujícím vtělení Krista, Syna tvého,
poznali, skrze umučení jeho a kříž k slávě vzkříšení přivedeni
byli. Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen.

Ú. Oroduj za nás, svatý Josefe.
B. Abychom hodni byli učinění zaslíbení Kristových.

Prosíme tě, ó Pane, by nám pro zásluhy a na přímluvu
ženicha tvé nejsvětější Rodíčky uděleno bylo, čeho pro svou
nedostatečnost sami dosáhnouti nemůžeme. Jenž jsi živ a kra—
luješ na věky věkův. .\men.

»Zdrávas Královnoc.

Zdrávas královno, matko milosrdenství! Živote, sladkosti
a naděje naše, bud' zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové
lšvy; k tobě vzdycháme, lkající a plačící v tomto slzavém
údolí. I protož, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné
oči, a Ježíše, kterýž jest požehnaný plod života tvého, nám
po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká
Panno Maria.

?. Oroduj za nás, svatá Boží Rodíčko.
B. Abychom hodni byli učiněni zaslíbení Kristových.

Mod 1eme se: Všemohouci, věčný Bože, který jsi tělo
a duši přeslavné panny a matky Marie spolupůsobením Ducha
svatého tak připravíti ráčil, aby důstojným příbytkem Syna
tvého státi se zasloužila, dejž, abychom z její památky se ra
dujíce, milostívou její přímluvou ode všeho nastávajícího zlého
i od věčné smrti vysvobození byli. Skrze téhož Krista, Pána
našeho. Amen.

33
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»Memorarec.
(Odpustky 300 dní pokaždé. Plnom. odp. 'ednou za měsíc, v kterýkoli
(1011,kdo modlitbu tu po celý měsíc dcnně onal. Podminky: sv. zpověď,
přijímání, návštěva kostela neb veřejné kaple a modlitba na úmysl sv.

Otce. ——Pius IX. r. 1846.)

Pomni, () nejdobrotivějši Panno Maria., že od věků není
slýcháno, býs koho býla Opustila, kdo pod ochranu tvou se
utíkal aneb o pomoc tě vzýval anebo za přímluvu tě žádal.
Důvěrou touto jsa posilnění, k tobě, Panno panen a matko,
Spěchám, k tobě přicházím & jako lkajíci hříšník stojim před
tebou. () Matko Slova, slový mými nepohrdej, nýbrž milostivě
slýš & vyslýš mne. Amen.

4. Litanie ke všem Svatým.

Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, uslýš nás.
Kriste, vyslýš nás.
Otče s nebes, Bože, smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi.
Duše svatý, Bože, smiluj se nad námi.
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.
Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží Bodičko, oroduj za nás.
Svatá Panno panen, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, oroduj za nás.
Svatý Gabrieli, oroduj za nás.
Svatý Rafaeli, oroduj za nás.
Všichni svatí andělé i archandělé, orodujte za nás.
Všichni svatí blahoslavených duchů řádové, orodujte za nás.
Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás.
Svatý Josefe, oroduj za nás.
Všichni svatí patriarchové a proroci, orodujte za nás.
Svatý Petře, *
Svatý Pavle,
Svatý Ondřeji,

Svatý Bartoloniěji,
Svatý Matouši,
Svatý Simone,
Svatý 'l'hadeáši,
Svatý Matěji,

Svatý Jakube, .g
Svatý Jene, ==

Svatý Tomáši, [ coSvatý Jakube, N
Svatý Filipe, [ ';

"C0
L:
O
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Svatý Bar nabáši, oroduj za nás.
Svatý Lukáši, oroduj za nás.
Svatý Marku, oroduj za nás.
Všichni svatí apoštolové a evangelisté, orodujte

za nás-.
Všichni svatí učedníci Páně, orodujte za nás.
Všecka svatá neviňátka, orodujte za nás.
Svatý těpáne, oroduj za nás.
Svatý Vavřince, oroduj za nás.
Svatý Vincenci, oroduj za nás.
Svatí Fabiane a Šebastiane, orodujte za nás.
Svatí Kosmo & Damiane, orodujte za nás.
Svatí Gervázi a Protázi, orodujte za nás.
Všichni svatí mučedníci, orodujte za nás.
Svatý Silvestře, '
Svatý Řehoři,
Svatý Ambroži,
Svatý Augustine,
Svatý Jeronýme,
Svatý Martine,
Svatý Mikuláši,
Všichni svatí biskupové a vyznavači, orodujte

za nás. '
Všichni svatí učitelové, orodujte za nás.
Svatý Antoníne, oroduj za nás.
Svatý Benedikte, oroduj za nás.
Svatý Bernarde, oroduj za nás.
Svatý Dominiku, oroduj za nás.
Svetý Františku, oroduj za nás.
Všichni svatí kněží a jáhnové, orodujte za nás.
Všichni svatí mnichové a poustevníci, orodujte

za nás.
Svatá Maří Magdaleuo,
Svatá Háto,
Svatá Lucie,
Svatá Anežko,
Svatá Cecilie,
Svatá Kateřino,
Svatá Anastazie,
Všecký' svaté panný a vdovy, orodujte za nás.
Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.
Milostiv nám bud', odpusť nám, Pane. .
Milostiv nám buď, výslýš nás, Pane.
Ode všeho zlého, výsvoboď nás, Pane.
()d všelikého hříchu, výsvoboď nás, Pane.
()d hněvu tvého, vysvoboď nás, Pane.
Od náhlé & nenadálé smrti, vysvoboď nás, Pane.
nd ůkladů ďábelských, vysvoboď nás, Pane.

orodujzanás!

orodujzanás!
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()d hněvu a nenávisti i ode vší zlé vůle,
(hlilucha snulného,
Od hronuúnu a bouřky,
Oil metly zemětřesení,
Od moru, hladu a války,
Od věčné snuth
Skrze tajemství svatého vtělení tvého,
Skrze příští tvé,
Skrze narozenítvé,
Skrze křest a svatý půst tvůj,
Skrze kříž a umučení tvé.,
Skrze sunt tvou a pohřeb tvůL
ESkrze svaté vzkříšení tvé,
Skrze, podivuhodné nanebevstoupení tvé,
Skrze příští Utěšitele Ducha, svatého,
V den soudný,
My hříšníci, tě prosíme, uslyš nás.
Abys nám odpustil, tě prosíme, uslyš nás.
Abys nám milostiv byl, tě prosíme, uslyš nás.
Abys nás k pravému pokání přivésti ráčil,
Abys svou svatou (Hrkev spravován a zachovau

mat
[\bYS náxněstka apošunského i veškeren duchovní

stav v svatém náboženství zachovati iáčil,
i\bys nepřátekíiňrkve svaté ponížhi ráčn,
Abys císaře a krále našeho chrániti ráčil,
Abys králům a knížatům křcstunským pokoj &

svornost dán ráčn,
Abys všemu lidu křesťanskému pokoj a jednotu

uděhu ráčH,
Abys nás samých v svaté slnžbč.své posilniti a

zachovau ráčH,
Abys myslí našich k nebeským žádostem po—

zdvihnouti ráčil,
Abys všem dobrodincům naším věčnými dobrým-i

věcmi odplatiti ráčil,
Abys duše naše, bratří, přátel, a dobrodinců našich

od věčného zahynuH vysvobodhiráčn,
Abys úrody zemské dáti a zachovati ráčil,
Abys všem věrným zemřelým odpočinutí věčné

dáu ráčů,
Abys nás uslyšeti ráčil,
Synu Bom, '

Beránku Boží, který snímáš hříchy svčta, odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, uslyš nás, Pane.
lleránku Boží, který snímáš hříchysvěta, smiluj se nad námi.

Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

vysvoboďnás,Pane!

těprosíme,uslyšnás!



' 773

Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.

Otče náš.

27. A neuvod' nás v pokušení.
R._Ale zbav nás od zlého.

Žalm 69.

Bože, ku pomoci mé vzezři: * Pane, ku pomoci mé
pospěš.

.\t se zahanbí a stydí, * kteří hledají duše mé.
Zpět at se obrátí & zastydí se, * kteří mi žádají zlého.
Ať se odvrátí hned, zahanbeni jsouce, * již na mne po

volávaji v haně í.
Ať se veselí a radují v tobe, kteříž hledají tebe; * &

necht říkají vždycky: »Veleben budiž l'ánc, kteří milují spa—
sení tvé.

Já pak chudý a nuzný jsem: * Bože, spomoziž mi.
Spomocník můj & vysvoboditel můj jsi ty, * Pane, ne

prodlévej.
Sláva Otci, i Synu, * i Duchu svatému. Jakož byla na

počátku, i nyní i vždycky * a na věky věkův. Amen.

. Spaseny učiň služebníky své..

. Bože můj, doufající v tebe.
Budiž nám, Pane, věží mocnou.

. Před tváří nepřítele.
Nic neprospívej nepřítel nad námi.

. A syn nepravosti již nám více neškoď.
Pane, ne vedle hříchů našich učiniž nám.
Aniž dle nepravosti našich odplacuj nám.

. Modleme se za nejvyššího biskupa našeho N.

. Hospodin zachovejž ho a obživíž ho, a blahoslaveného
na zemi, a nevydávej ho v ruce nepřátel jeho.*)

. Modleme se za dobrodince naše

. Račiž, () Pane, životem věčným odplatiti všem, kteří
nám pro jméno tvé dobře činí. Amen.

?. Modleme se za věrné zemřelé.
Ig. Odpočinulí věčné dejž jim, Pane, a světlo věčné at

jim svítí.
Y. (')dpočiňtež v pokoji.
&. Amen.

učiň l

5%55%;ang€g€%

*) Zde přidává se u nás: 2'. Modleme se za císaře a krále
našeho N

&. Hospodine, spasena učiň císaře a krále, & yslyš nas
v den, v který vzývati budeme tebe.
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27.Za bratry naše nepřítomné.

lu. Spaseny učiň služebníky svě, Bože můj, doufajícív te )e.
. Sešli jim, Pane, pomoc se svatyně.
. .-\ se Sionu ostříhejž jich.
. Pane, vyslyš modlitbu mou.
. A volání mě k tobě přijď.
. Pán s vámi. 
. l s duchem tvým.

535535535?

Modlem e se: Bože,jehož vlastností je smilovávati se
vždycky & odpouštěti, přijmi prosbu naši, aby nás i všecky
služebníky tvé, jež okovy hříchů spoutané drží, slitovná dohro
livost tvá (od nich) osvobodila.

Vyslyš, prosíme. Pane, prosby zkroušených a vyznávajícím
se tobě hříchy promiň, abys nám milostivě odpustil a. spolu
i pokoje udělil.

Nevýslovné milosrdenství své, Pane, laskavě nám prokaž,
abys nás i všech hříchů sprostil i od zasloužených trestův
osvobodil.

Bože, jenž hříchem rozhněván, ale pokáním usmířen býváš,
shledni milostivě na prosby zkroušcuěho svého lidu, a odvrat
mctlu hněvu svého, kterou zasluhujeme za hříchy své.

Všemohoucí věčný Bože, smíluj se nad služebníkem svým,
nejvyšším biskupem naším N. a řid' ho dle své dobrotivosti na
cestě věčného spasení, aby s pomocí tVou věcí tohě se líbících
vyhledával a je vší silou vykonával.*)

. Bože, od něhož svaté žádosti, dolu-á |_iřenlsevzetía Spra
vedlivl skutkové pocházejí. dej služebníkům svým pokoj ten,
kterehož svět dáti nemůže, aby i srdce naše přikazáuím tvým
byla oddána i časově. naši bez nepřátelského strachu pod tvou
ochranou byli pokojuí.

Zapal ohněm Ducha svatého ledví i srdce naše, Pane,
abychom tobě neposkvrněnym tělem sloužili u čistým srdcem
se zalíbili. '

Bože, všech věrných Stvořiteli a Vykupitcli, uděl duším
služebnlkův & služebnic svých odpuštění všech hříchův., aby
aby prominutí, kterého vždycky žádaly, pokorny'mi prosbami
dosáhly.

Jiny naše, prosíme, Pane, milostí svou předcházej & po
moci svou provázej, aby všechny naše řeči 5 skutky od tebe
vždy se počínaly a tebou započaté dokouány hyly.

*) Zde připojuje se u nás: Prosíme všemohoucí Bože, aby 
služebník tvůj N., císař a král náš, který z tvého milosrdenství
vládu říše převzal, také ve všech ctnostech pmSplval, jimiž by
důstojně ozdoben ohavnosti hříchu se vystříhati, nad nepřáteli.
vítěziti a k tobě, jenž jsi cesta, pravda a život, v milosti tvé
mohl přijíti.



775

Všemohoucí, věčný Bože, jenž nad živými i mrtvými pu—
nuješ a nade všemi se smilováváš, o kterých již napřed víš, 'že
pro víru a své skutky tvými budou, tebe pokorně prosíme,
aby ti, za které jsme prosby konati si umínili a které bud' tento
nynější věk ještě v těle zdržuje aneb budoucí již věk těla
sproštěne přijal, na přímluvu všech svatých tvých dobrotivým
slitováním tvým odpuštění všech hříchů dojíti mohli. Skrze
Pána našeho Ježíše Krista, Syna tveho, jenž s tebou živ jest
a kraluje v jednotě Ducha svatého Bůh, po všecky věky věkův.

B. Amen.
W. Pán s vámi.

E. l s duchem tvým.
Ú. 'Vyslyš nás všemohoucí a mllosrdný Hospodin.

13.Amen. \ \
17. A duše věrných skrze milosrdenství Boží odpočiňtež

v pokoji.
&. Amen.

D. Pobožnost růžencová.

Celý růženec skládá ze 150 pozdravení andělskych, pročež
se také nazývá žaltářem Marianským, ježto i žaltář tolikéž
žalmů čítá. Zdrávasy se dělí na 15 desátkův. Desátek skládá
se z chvalořečení: Sláva Otci, Synu i Duchu sv. atd.; z mod
litby Páně a z desetkrát Zdrávas Maria. V každém Zdrávas
Maria připojí se po slovu Ježíš tajemství některé, obsahující
událost ze života Páně a Panny Marie. Podle rozličných tajem
ství rozeznáváme trojí růženec a to: radostný, bolestný a
vítězný (slavný), jež modliti se sluší podle doby roku cír
kevního. Uvodem k růženci — ač nijak nutným pro získání
odpustkův -— je »Věřím v Boha:, modlitba Páně a třikrát
Zdrávas Maria, s určitou prosbou po nejsv. jménu Ježíš. —

Růžencové bratrstvo, zřízené sv. Dominikem, rozšířeno
jest po celém světě katolickém. Hbdařeno je mnohými od
pustky.

Živý růženec je spolek, ve kterém si 15 členů každý
měsíc losem rozdělí 15 tajemství růžencových s tím úmyslem,
aby se každý pomodlil denně jeden desátek, tedy všichni do
hromady denně úplny' růženec. Spolek tcn založila roku 1826
v Lyoně nábožná paní Marie Paulina .laricot. —

(Modlitba růžeucová je mnohými dpustky nadána Tak možno pokaždé
získati odp. 5 leta 5 vadmgen, kdykoli se 5 desátků růžence pomodlimc.
Sixtus IV. r. 1479. -—-l'lnomocuč odpustky získá jednou v roce v který
koli dcn, kdo se denně po ccl' rok modlí celý ruženec neli aspoň 5 do
eátkův. Podmínky: sv. zpovětř, přijímání a modlitba na úmysl sv. Otce.
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Benedikt XIII. r. 1726. — V 111ěslci říjnu odp. 7 let a 7 kvádr. kaž
dělio dne, kdo se po celý měsíc veře'ně v kostele neb soukromí 5 de—
sátků pomodlí. — l'lnomocnč odp. 0 s avnosti růžencové :: mezi oktávou,
kdo se o slavnosti ta'-a po celý oktáv tak modlí. Podminky: sv. zpověď,
přijímání, návštěva kostela a tam modlitba na i'unysl sv. Otce. — Za
těchže podminek plnom. odpustky v kter koli den, kdo po oktávě slav—
nosti růžencovó v řljnu aspoň po 10 dní ! des. růž. se pomodlí. Lev Xlll.

r. 1883, 1885 a 1898)

&) Růženec radost-ný.
Koná se v době vánoční: od počátku adventu až do postu. Jinak též

po celý rok v pondělí a ve čtvrtek.

Úvod. Věřím v Boha. tltčc náš. Zdrávas.

[. Který v nás víru rozmnožiti račiž.
2. Který v nás naději posilniti račiž.
3. Který v nás lásku roznítiti račiž.

'l'ajemství: 1. Klerěho jsi, Panno, z Ducha sv. počala.
2. H kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila.
23.Kterěho jsi, Panno, v Betlemě porodila.
/l'. Kterěho jsi, Panno, v chrámě obětovala.
ó. Kterěho jsi, Panno, v chrámě nalezla.

b)" Růženec bolest-ný.
Koná se v pátek a v čase postntm, mezi týdnem pak v úterý

. a v pátek.
Uvod. .lako svrchu.

Tajemství: [. Který se pro nás krví potiti ráčil.
2. Který pro nás bičován býti ráčil.
3. Který pro nás trnim korunován býti ráčil.
4.. Který pro nás kříž něsti ráčil.
:'i._KLcrý pro nás ukřižován býti ráčil.

c) Růženec vítězný (sluvuýl.
Koná se v době velikonoční a svatoduěnl. Též po celý rok v neděli,

ve středu a v sobotu.

Úvod. Jako svrchu.

Tajemství: ]. Který z mrtvých vstáti ráčil.
2. Který na nebe vstoupiti ráčil.
3. Který Ducha sv. seslati ráčil.
4.. Který tě, Panno, na nebe vzíti ráčil.
5. Který tě, Panno, v nebi korunovati ráčil.
Po růženci můžeme připojiti:

if. Královno posvátného růžence, oroduj za _nás. ,
l_ř.Abychom hodni byli učiněni zaslíbení Knstovych.

Mod le me se: Bože, jehož jednorozený Syn životem,
smrtí a —zmrtvých vstáním svým odměnu života věčného nam
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získal; uděl, prosíme, abychom tajemství ta v posvátném rů—
ženci blahoslavené Panny Marie si připomínajíce, i náslctlm'ali,
co obsahují. i dosáhli, co slibují. Skl'zu téhož Krista, P.“um nu—
šeho. Amen.

Modlitba k sv. Josefu;

(ndpnstky 300 dní, jednou za den — Odp. ? let :! 7 kwulrug.. kolizi-Ii
se mudlitba m veřejně v kostele po sv. růženci pu celý říjen. — Leu XIII.

r. 1889)

K tobě, svatý Josefe, v soužení svém se. utíkáme, a jako
jsme vzývali za pomoc nejsvětější Nevěstu tvoji, tak iza tvou
ochranu důvěrně žádáme. Pro lásku, která tebe s neposkvrněnou
l'annou, Bohorodičkou spojovala, a pro otcovskou lásku, s kte—
rou jsi dítě Ježíš objímal, pokorně prosíme, abys na dědictví,
kterého Ježíš Kristus krví svou dobyl, dobrotivě shlédl a po—
třebám našim mocí a silou svou k pomoci přispěl.

Ochraňuj, nejpečlivější strážce Božské rodiny, vyvolené
potomstvo Ježíše Krista; odv'rat od nás, nejmilejší Otče, všecku
nákazu bludův a nepravostí. Buď nám s nebe milostiv, nejsil
nější spomocníku náš, v boji proti mocnosti temností a jako
jsi druhdy dítě Ježíše z největšího nebezpečí života vysvobodil,
tak nyní braniž církev svatou proti nepřátelským úkladům,
proti všemu protivenství, a zastři nás všechny stráží uslavičnou,
abychom dle tvého příkladu a pomocí tvou opatření svatě
žíti, nábožně zemříti a věčné blaženosti v nebesícli dosíci
mohli. Amen.

E. Pobožnost křížové cesty.
(Také nemocní mohou získati odpustky s pobožnosti křížové cesty spo
jené, pomodlí-li se 20krát Otčenáš, Zdrávas Maria a Shiva Otci . .. na
úmysl sv. Otce a drží—lí při tom zároveň v rukou křížek s obrazem
ukřižovaného Spasitele. Křížek ten musí býti posvěcen od kněze k tomu
oprávněného. Oněch 20 Otčenášů znamená: 14 Otěcnášíív u 14 zastavení
křížové cesty, 5 ke cti pěti sv. ran a l na úmysl sv. Otce. Nemůže-li

těžce nemocný modlitby ta' v konati, může nicméně odpustky křížovécesty získati, když vzbu í litost aspoň několika slovy, pomodlí se:
„Pročež tebe prosíme, řispěj ku pomoci služebníkům svým, které jsi

'předrahou krví svou vy oupíl“ a v duchu sleduje modlitbu BOtčcnášů,
Zdrávasů a Sláva Otci, Synu & Duchu sv. ..., které mu nčkdo nahlas

předříkává.)

Zastavení ].

Pán Ježíš k smrti odsouzen.

Klaníme se tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, a dobro—
řečíme tobě, nebot skrze svůj sv. kříž svět jsi vykoupil.
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Mlěky přijal jsi, (» můj .ležiši, ortel smrti. ] pomoz mi,
prosím, abych nemoc a jeji útrapy milerád snášel a tak si
odpyan za viny své a Spolu vyplnil vůli Otce tvého. Nechci
a nežádám si nic jiného, než co Bůh chce. Amen.

Ukřižovaný .ležíši, smiluj se nade mnou!
Otče náš. Zdrávas Maria. Sláva Otci, Synu a Duchu sv....

Zastavení 2.

Pán Ježíš bere kříž svůj na sebe.
lx'lanime se tobě . . .

'.l'y, Pane, složil jsi na mne kříž této mé nemoci. .lá pak
chci jej ochotně nésti tak, jako ty jsi kříž svůj rád nesl. Chci
tehe následovati, bys mne jednou uznal za učedníka svého. Amen.

Ukřižovaný .ležíši a t. d.

Zastav ení 3.

Pán Ježíš padá pod křížem.
Klanime se tobě...
Bolestný tvůj pád pod křížem, Spasiteli můj, budiž mi

útěchou a posilou v bolestech mých! Stůj při mně, Pane .ležiši,
abych nezmalomyslněl a důvěry nepozbyl, ale všechno utrpení
své ve jménu tvém snášel a za to jednou i odměny nebes
došel. Amen.

Ukřižovaný Ježíši a t. d.

Zastavení 4. .

l'án .ležiš potkává svou zarinoucenou matku.
lilaníme se tobě...
.ležíši a Maria, pro bolestné vaše setkání na cestě křížové

volám k vám úpěnlivě: přispějte mi, ubohému nemocnému, ku
pomoci, posilňte mne v trpěliVosti, potěšte mne svojí přitom—
ností & přijďte mi na konec mého života vstříc! Amen.

Ukřižovaný .ležiši a t. d.

Zastavení
Šimon Cyrencjský pomáhá Pánu Ježíši nésti kříž.

Klaníme se tobě...
Pane Ježíši, který jsi pro slabost kříž svůj unésti nemohl,

já chci jako druhdy Šimon Cyrenejský pomoci tobě kříž nésti
tím, že rád z lásky k tobě bolesti své ponesu. Uděl mi, abych
v službě tvé věrně vytrval, až ty sám kříž můj se mne se—
jmeš. Amen.

Ukřižovaný Ježíši a t. d.
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Zastavení 6.

Veronika podává Pánu Ježíši roušku.
Klaníme se tobě...
'l'rpicí Spasiteli, v tebe skládám naději svou. l'osih't mne,

abych vytrval a na mysli neklesal a jednou v nebesích tvůj
svatý obličej se všemi svatými spatřiti zasloužil. Amen.

Ukřižovaný .lcžíši a t. tí.

Zastavení 7.

l."ún.ležíš patlú'pml křížem po druhé.
Klanime se tobě. ..

Můj Pane &Spasiteli, ty proto po druhé pod křížem klesáš,
že já často do předešlých chyb jsem upatll. Z lásky k tobě
chci rátl trpčti, abys mi hříchy iné odpustil. Milky, které ti
bolestný paul způsobil, nechť mne potřšují v holt-stech mých,
abych kajícnč trpěl a kajícně zemřel. Amen.

Ukřižovaný .ležíši & t. d.

Zastavení 8.

Pán Ježíš těší plačící ženy.
Klaníme se tobě...
Vyslyš, Pane, mne, služebníka svého, jenž z lůžka bolest.—

ného k tobčvolám & tebe o nebeskou útěchu prosím. Shlótlni
na mne & sešli mi ducha pravé zkroušenosti, abych nail hříchy
svými plakal a srdečně jich želel, bys mně je odpustil a tak
mne potěšil i klid duše mi vrátil. Amen.

Ukřižovaný .ležiši a t. tl.

Zastavení 9.

Pán .lcžíš po třetí padá pod křížem.
Klaníme se tobě...
K tobě, milosrdný Spasiteli, volám z celého srtlce svého,

bys mne neopouštěl v bídě mé. Pro bolestný pátl tvůj prosím
tebe, bys mne nenechal padnouti do věčné záhnby. Pomoz mi,
abych kajícně z hříchu povstal a vinu svou niktly již novými
hříchy nerozmnožil. Amen.

Ukřižovaný Ježíši a t. d.

Zastavení 10.

Pán Ježíš z šatů svých svlečen.
Klaníme se tobě...
Spasiteli můj! Katané tvoji svlein tě nemilosrdně ze šatů
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tvých & napájeli L(-žlučí a octem.' llejž mi, abych příjemnosti
života nevyhleda'tval a trpkost nemoci ochotně snášel a tak
tobě pmlolmějším i milejšim se stal. Amen.

llkřižovmíý Ježíši & t. (i.

Zastavení 11.

l'án Ježíš na kříži přihit.
Klaníme se tobě...
Před tebou, můj Ježíši, vrhám se k zemi a klaním se

tobě, který jsi za hrozných muk na kříž přibit býl. Ke cti
sv. kříže tvého chci rátl snášeti všechno utrpení. Chci s tebou
na kříž býti přibit & prosím, bys mi dal po boku tvém trpěti
a zemříti. Amen.

Ukřižovaný Ježíši & t. d.

Zastavení 12.
Pán Ježíš na kříži umírá.

Klaníme se tobě...
Ukřižovaný Spasiteli můj! Pro sv. pět ran tvých a pro

nejsvětější krev tvou prosim tebe, stůj při mně! Sv. kříž tvůj
ut mne chrání proti všem nepřátelům mým. Ukrývam se do
sv. ran tvých. Utrpení tvé je mi potěchou a tvá smrt je ži
votem mým. Shlédni milosrdně na mne s kříže svého a ne
opouštěj mne! Amen.

Ukřižovaný Ježíši a t. d.

Zastavení 13.

Pána Ježíše kladou na klín Marie Panný.
Klaníme se tobě...
Božská Mati, uzdravení nemocných, vzpomeň, prosím, na

onu hořkou chvíli, v níž Božský Sýn tvůj mrtev na klíně tvém
spočíval. Pro tý slzy, které jsi tehdy nad ním s bolestí prolila,
přispěj mi ku pomoci, vypros mi daru vytrvalosti a přijmi mne
jednou na svůj mateřský klín! Amen.

Ukřižovaný .ležíši a t. d.

Zastavení 14.

Pán Ježíš do hrobu položen.
Klaníme se tobě...
Konečně jsi, Spasiteli náš, dokonal všechno a došel v hrobě

pokoje. Přispěj mi, abych tak jako tý věrně vytrval a v tobě
věčné'o pokoje dosáhl, až bých jednou od tebe k věčnému
životu probuzen býl. Amen.

Ukřižovaný Ježíši & t d.
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Závěrek.
Otče v nebesích! 'l'uto pobožnost křížové cesty obětují

tobě skrze nejsv. Srdce Ježíšovo na památku jeho hořkého
utrpení; obětují ji k tvému usmíření, klaněje se tobě. Svoji
nemoc, všechny své bolesti, spojují s utrpením Syna tvého.
Přijmi je jakožto pokání za mnohé hříchy mé. Zahlaď viny
mé, navrat mi milost svou a dejž, abych žil i umřel v lásce
tvé. Amen.

Oddělení třetí.

Modlitby na vyprošení ctností a v různých
potřebách.

Modlitba za dar pobožnosti.
(Od bl. Tomáše Kemp)

l'ane lšože můj, ty jsi všecko dobro mé. I kdož jsem já,
abych se odvážil mluviti k_tobě? .lsemt' nejchudší & nejmenší
služebník tvůj a bidny' červ, mnohem chudší & Opovrženější,
nežli sám vím a vysloviti smím. Avšak pomni, Pane, že nic
nejsem, nic nemám a nic nemohu. 'l'y sám jsi dobry', sprave
dlivy' & svatý ; ty všecko můžeš, všecko dáváš, všecko naplňuješ,
jenom hříšníka s prázdnem propouštiš. Rozpouieň se na slito
vání svá a napln srdce mě milostí svou, vždyť nechceš, aby
prázdná byla díla tvá.

Kterak bych mohl strpěti se v bídném tomto životě,
kdyby mne nesilily milosrdenství tvé &milost tvá? Neodvraccj
twáře své ode mne, neprodlévej navštíviti mne, neodnimej mi
útěchy své, aby nestala se duše má tobě jako země bez vody.
Pane, nauč mne činiti vůli tvou, nauč mne hodně a pokorně
kráčeti před tebou; poněvadž moudrost má jsi ty, jenž mne
V' pravdě znáš a znal jsi již dříve, nežli svět byl učiněn a nežli
jasem se narodil na svět. / '

Pozdvižení mysli !( Bohu.

(Od sv. Teresie)

Blaženi, kdož zapsání jsou v knize života. I proč tedy
ueskníš, duše má, a co tě rmoutí, když téhož doui'atí smíš?
W Boha doufej, neboť dosud máš i čas i volnost před ním hříchy
swé vyznatí a milosrdenství jeho velebiti. A proto chci mu
czhválu pěti a bez ustání volati k Bohu, Spasiteli svému, až_se
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posléz přiblíží den slávy a radosti, kdy se ukončí všecko vzdy
chání a všechen nářek, poněvadž se svědomí mé žádného po
ranění už báti nebude. Zatím pak v naději a trpělivosti spočívá
síla má. Po celý vezdejší život chci raději trpěti a ismrt poll—

_stoupití chci v naději, že se tak k věčnému životu dostanu,
nežli míti všecka stvoření a všeliké statky pozemské, ktcrě
konec vezmou. Neopouštěj mne, l'anc, neboť v tebe doufám.
llejž, at ti vždycky sloužim, a nalož se mnou, jak se tobě sn
mému líbí. Amen.

Mmllitlm zn dar plnění vůlí-, Boží.

(Od sv. Tomáše Kemp,)

leěl mi, nujdnbrotivější Ježíši, milosti své, aby se mnou
byla, se mnou pracovala & se mnou až dokonce setrvala.
Dejž mi, abych vždy toho si žádal a jen to chtěl, co tobě. ini
lejší jest a tobě lépe se líbí. '.lÍvá vůle budiž ivůli mou; a má
vůle uásleduj vždy vůle tvé a zcela se s ní srovnávej. Budiž
mi to jedno: chtíti nel) nechtíti, dle toho, jak ty sám chceš, a
nemoci ani chtíti neb nechtíti, leč co ty sám bys chtěl neb
nechtěl.

l.)ejž, at odumru všemu na světě a at jsem pro tebe rád
povržen i neznám na tom světě. l.)ejž, at spočinu v tobě.,
kterýž svrchovaně převyšuješ všechno, čeho si mohu žádatíi,
a v tobě at se uspokojí srdce mé. Ty jsi pravý klid srdce, ty
jedině odpočinek jeho; kromě tebe všechno je trudné a nepo—
kojné. A protož v tom pokoji, to jest v tobě, jediném nej-—
vyšším a věčném dobru, usnn a odpočívati budu. Amen.

Modlitba. k sv. Antonínu Paul. nn vyprošcní zvláštní
milosti.

(Odpustky 100 dní, jednou za den. Lev XIII. r. 1891)

K tobě, mocný divotvorče, bereme své útočiště; k tobě„
v jehož prsou vznešený oheň lásky k Bohu a k chudým vřele:
planul; jemuž se milosti dostalo chovati na loktech svých pa—
cholátko Ježíše, které v chudobě volilo se naroditi. K tobě see
obracíme s plnou důvěrou, abys dobrotivéhn Spasitele prosil„
by se nad námi smíloval v tomto našem velikém soužení. Nuže„
vyžádej nám milosti, o niž pokorně prosíme. (Zde se uvede
milost, o niž se prosí).

Vymůžeš-li nám milosti té, obětujeme ti, proslavený sv..
Antoníne, chléb pro chudé, které jsi zde na zemi tolik miloval..

Otčenáš. Zdrávas Maria. Sláva Otci i Synu i Duchu sv. . ..
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Vzhnzení lítosti nad hříšným životem.
(()d 'sv. Bernarda.)

() Pane, věřím, vím i vyznávám, že jsi Bůh můj & l'z'in
můj. V mnohých a důležitých věcech urazil jsem velebnost
:vou; hříchů mých jest více než zrnek písku v moři. 'l'o do
kazuje, bohužel, celý dosava-lní život můj. Než utíkám se
k milosrdenství tvému, já bídný hříšník. Želím toho nade vše,
že jsem tebe, nejsvětějšího, hříchy svými urazil &tím duši svou,
k obrazu tvému stvořenou, poskvrnil. Ach, odpust mi všechny
hříchy mé! Chci se polepšiti a jsem pevně odhodlán nikdy od
vůle tvé Se neodchýliti. Ach, nezamítej mne, prosím, od sebe,
vždyt mimo tebe není pro mne žádného útočiště; jen tebe chci
milovati nade vše. Ach, nezamítej mne od sebe! 'l'resci mne
za hříchy mě, jak chceš; než pro tvé milosrdenství vzývám
vroucně a se vší důvěrou věčnou dobrotu tvou. Amen.

anžué předsevzetí.
(()d sv. Augustina.)

U Bože můj! Jakkoli jsem tebe dí'íve ztratil, nyní již
tebe ztratiti nechci. Pověz mi, čeho ode mne žádáš; ochotně
vyplním vůli tvou. Dejž mi jen, abych v milosti tvé žil i zemřel,
a pak dělej se mnou, co se ti líbí.

Ano, můj Ježíši, ty živote můj, klenote můj a lásku má,
pro celý život svůj chci oplakávati urážky, které jsem ti způ—
sobil, a z celého srdce chci tě milovati. Amen.

Prosba za trpělivost.
(Ud sv. Alfonso z Mg.)

Vím, Bože můj, že nebe čeká jen ty, kteří zde na zemi
trpí, & při tom trpělivi jsou. I uděliž mi, () Bože, ctnosti trpě
livosti. Jsem sice odhodlán všecko utrpení trpělivě snášeti, ale
jakmile se ono dostaví, bývám smutný a mrzuty' a ztrácím
všech zásluh utrpení svých, poněvadž netrpím z lásky k tobě.
Nejsladší Ježíši, prosím tebe pro zásluhy shovívavosti a trpě—
livosti, s kterou jsi na zemi za mne trpěl, dej mi sílu, abych
všechen kříž a soužení v této své nemocí z lásky k tobě
s oddaností trpěl. Miluji tě, Božský -můj Spasiteli, mé nejvyšší
dobro; miluji tězcelého srdce a více než sebe sama, více než
majetek svůj. Zelím toho nade vše, že jsem tebe kdy rozhněval.
Slibuji ti, že přijmu trpělivě všeliké utrpení, všelikě bolesti a
soužení, jež na mne sešleš. Uděl mi jen síly, abych toto své
předsevzetí splnil a obzvláště bolesti smrtelného zápasu a smrti
oddaně snášel.

Ú Maria, královno a matko má, vypros mi, abych s úplnou
odevzdaností přijmul všechno, co mi ještě zbývá vytrpěti v životě
i v hodinu smrti. Amen.
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Odevzdanost do vůle Boží.

(Od sv. Augustina.)

Jsem jako dítě a proto nevím, co mi k dobrému slouží.
Jsem slabý churavec a proto nerozumím, co pro mě zdraví je
dobré a prospěšné. ] nalož se mnou, Bože, jak sám chceš a
jak víš, že pro mne nejlépe bude. Uděl mi v životě tomto,
čeho hledám, ale jen, chceš-li mi to dáti. liděl mi zdraví, štěstí,
blahobytu, požehnání, ale nedbej na mou smyslnou náklonnost
a choutku. Pouze jen, líbí-li se tak tobě a je-li to pro mou
spásu užitečno, můžeš m'r to dáti. .\le není-li to pro mne pro—
spěšno a nechceš-li právě proto mi toho p0přáti, prosím tebe,
nech mne býtii nadále nemocným, i nadále chudým, nech
mne i nadále něsti kříž a soužení. 'l'y sám pak buď mi životem,
po němž jedině toužím; ty sám mým zdravím, mým bohatstvím,
mou láskou, mým jediným blahem a mým vším! Amen.

Vytrvalost v dobrém.

(Od sv. Fidelise ze Sigmaringen) .

Ú Bože můj, můj Pane a Spasiteli .ležíši Kriste, jenž jsi
za nás, lidi bolestnou smrt na kříži vytrpěl, v hluboké pokoře
skláním se v prachu před tebou a prosím tebe, bys přispěl
milostí svou ke spáse mé. Spolu ti slavně slibuji, že ti od
nynějška věrně sloužiti chci. Ach! smiluj se nade mnou! Kdo
by také měl se slitovati nade mnou, kdybys ty mi odepřel své
lásky a milosti? _Přijmi mne dobrotivě, když po tolika spá
chaných hříších útočiště své znova k tobě beru a s nejupřímnější
lítostí a láskou k tobě se vracím. (lěist a OSpravedlni mne od
všech dosavadních mých chyb, a obdař mne milostmi své bo
lestně smrti na kříži. U Spasiteli můj, jenž jsi mi vnukl úmysl
následovati tebe, uděl mi také milosti, abych všechno vyplniti
mohl, ěeho z vroucí lásky k tobě s největší toužebností splniti
sobě žádám. Že však při slabosti své sám sobě nedůvěřuji,
skládám celou svou důvěru v tebe a vzývám tebe, abych sv.
láskou tvou a osvědčenou silou proti všem pokušením, záslu
hami tvého utrpení a smrti tve, sedmi dary Ducha svatého,
an'dělským životem nejbl. Panny Marie, přímluvou mého sv. pa
trona a všech tvých vyvolených povzbuzen, posilněn a podpo
rován všechno dobré na cestě sv. kříže tvého konalatak stále
žil, bys na mně zalíbení míti mohl. () Splň, nejdobrotivější Je
žíši, vroucí prosbu mou a buď mi milostiv! Amen.

V soužení a vyprahlosti duševní.

(Od bl. 'l'omáše Kemp)

Budiž na věky velebeno jméno tvé, Pane, kterýž jsi ráčil
dopustiti na mne toto pokušení a trápení. Nemohu mu ujíti,
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ale k tobě se musím utéci, abys mi přispěl ku pomoci a obrátil
mi utrpení to k dobrému. Pane, mám nyní soužení a těžko je
srdci mému, a strast má trápí mne velice. lco mám í—íci,Otče
milený? Uzkost veliká mne pojímá. Vysvoboď mne 7. hodiny
této! Ale proto jsem přišel k hodině této, abys ty oslaven byl,
když budu hluboce ponížen & pak tebou vysvobozen. Zlíbiž se
tubě, Hospodine, abys vyprostil mne; nebot co mohu já, ubožák,
dělati a kam půjdu bez tebe? Uděl mi trpělivosti také i tento—
kráte! Přispěj mi ku pomoci, Bože můj a nebudu se báti, bych
i sebe více soužením navštíven byl. 

A co mám říci v trampotách svých? Pane, buď vůle
tvá! Věru jsem si zasloužil toho trápení & soužení. [ musím
je snésti; kéž jen „- pi-avou trpělivostí, dokud bouře nepřej de
a se opět nevyjasní. .\le ruka tvá mocná jest tak, že může i
toto pokušení ode mne odnítiasílu útoku jeho zmírniti, abych
v něm nepodlehl, jakož již častokráte, Bože můj, milosrdenství
tvé naloži'lo se mnou. A čím je mi hůře, tím snadnější je tobě
tato pravice Nejvyššího t. j. tím snáze to může k dobrému
obrátiti všemohoucí ruka tvá.

Prosba o sílu a vytrvalost.

(Od sv. Terezie).

.ležíši, silo & moci všech sklíčených a slabých, dej mi
srdce zmužilé, abych všechny obtíže, které se mi v cestu staví,
přemohl & s pravým sebezapřením statečně vykonal, co splniti
mám. Ale těž abych klidně, pokojně a v srdci nerozrušen vy
trpěl všechna muka soužení, které ve mně samém Svůj původ
mají anebo od jiných lidí na mne uvalena jsou, aneb také
která ty sám veden jedině milosrdenstvím kzkoušení mne dle
své, libosti na mne sešleš. Rozmnož, Pane, statečnost mou,
abych za všech okolností duši silnou osvědčil a utrpení
beze všech stesků přijal. Při vší své slabosti pevně si umiňuji
právě s tou pomocí tvou to činiti, byt mne přitom stihla ztráta
zdraví, cti neb života, když by toho vyžadovala tvá služba a
tvá čest. Amen.

' Vytrvej, duše má, vytrvej jen, nebot nevíš dne ani hodiny.
Bdí starostlivě, neboť jakkoli svou netrpělivostí jistotu činíš
pochybnou a krátkou dobu si prodlužuješ, přece jen všechno
prchá užasně rychle. Hle, čím statečněji bojuješ, tím zřejměji
Osvědčiš svou lásku k Bohu a tím dokonalejší bude pak tvá
radost & ro'zkoš v Bohu, bez konce, ano — bez konce. Amen.

Odevzdání se Bohu v zármutku.

(Od bl. Tomáše Kemp)

tltče Spravedlivý, svatý, velebení hodný, přišla nyní hodina,
aby zkušen byl služebník tvůj. _Otče milování hodný, záhodno
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jest, aby v hodinu tuto služebník tvůj něco trpěl pro tebe.
Otče věčně velebný, přišla hodina, kterou jsi předzvídal od
věčnosti, aby služebník tvůj vně maličko podlehl, ale uvnitř
u tebe stále živ byl; aby na chvíli byl potupen, pokořen a
v nevážnost u lidí uveden; pokušením a slabostmi sevřen, aby
pak s tebou v ranní záři nového světla povstal a v nebesích
oslavy došel. Pane svatý, ty jsi tak ustanovila ty jsi tak
chtěl; to stalo se, co sám jsi nařídil.

Tím zajisté prokazuješ příteli svému milost, musí-li trpěti
a se trápiti zde na světě pro lásku k tobě, kolikrátkoliv a od
kohokoliv a jakýmkoli způsobem to naň dopustíš. Nebot bez
tvého usouzeni a tvé prozřetelnosti & bez příčiny nic se na
světě neděje. Dobře jest mi, Pane, že jsi mne ponížil, abych se
naučil spravedlnostem tvým a zamítl od sebe všelikou pýchu
a opovážlivost. l'rospěšno jest mi, že se hanbou zarděla tvář
má, abych raději u tebe nežli u lidí hledal své potěchy. 'l'ím
jsem se i naučil báti se nevyzpytatelného soudu tvého, kterým
stíháš spravedlivého i bezbožného, ale jen po právu a spra—
vedlivě.

Díky tobě za to, že jsi neušetřil mých provinění, nýbrž
mne potřel ranami trpkými, navštívil bolestmi asklíčil úzkostmi
uvnitř i vně. Ze všeho, co pod nebem jest, není ničeho a nikoho,
kým bych se potěšiti mohl, kromě tebe, Pane Bože můj, nebeský
lékaři duší, který šviháš (raníš) i uzdravuješ, uvádíš do hrobu
a zase vyvádíš. Kázeň tvá patří mi a metla tvá sama poučí mne.

Hle! Otče milý, jsem v rukou tvých a skláním se pod
metlou kázně tvé. Šlehej hřbet můj išíji mou, abych zpurnost
svou ohnul podle vůle tvé. Učiň ze mne uctivého a pokorného
žáka, jak to dobře umíváš, abych poslušen byl každého pokynu
tvého. Abys mne napravil, odevzdávám tobě i sebe i všechno
co mám; lépet jest zde na zemi býti trestánu než tam na
věčnosti. 'l'y víš všechno a dopodrobna a nic tebe není tajno
ve svědomí lidském. Znáš budoucí věci dříve, než se stanou;
a není potřebí, aby tě kdo poučil neb ti připomínal, co se děje
na zemi. Ty víš, co napomahá mému pokroku v dobrém, a jak
velice přispívá soužení k tomu, abych od rezu svých nepravosti
očištěn byl. Nalož se mnou podle žádoucí vůle své a nepo
hrdej mnou pro hříšný život můj, kterýž nikomu není lépe a
jasněji znám nežli tobě.

V těžkých pochybnostech.

((.)d sv. Efréma.)

() Pane můj a Spasiteli, Ježíši Kriste! Světlo tvé vzešlo
nad světem :: zaplašilo temnotu bludu. | nech nyní vzejití
světlu svému v duši mě, o můj Ježíši, ty, králi všech nás, ty
světlo pravé, a uchovej mne všech škodlivých pochybnosti a
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znepokojujících myšlenek. .lá pak chci s čistým duchem vele
biti tebe, Syna věčné spásy, neboť ty jsi pravé světlo ži—
votá. Amen.

V duševní veliké úzkosti.

(()d sv. Augustina.)

Bože můj, Bože můj, tys mé útočiště; k tobě se nese
touhá má. Spěchám k“tobě; nezamítej mne od sebel- Jsem
v nebezpečí největším; stůj milostivě při mně v soužení tom!
Sám nemohu si pomoci; ty sám mne vysvoboď. () Pane, &
bud' mi milostiv! Nespoléhám se na své zásluhy, nýbrž na tvou
velikou milost a tvé milosrdenství. Proto nechci pro hříchy své
zmalomyslněti. 'l'y, o Bože, jsi naděje má a útočiště mé; tobě
jedinému jsem hřešil. Má to vina, přiznávám se k ní před
tebou. Ale protože jsem ti tolik milý byl, že jsi mne smrtí
svou od smrti vykoupiti chtěl, nenech mne zahynouti! Přicházim
k tobě, jenž nikoho neopouštiš. tl Pane, žádám si rozděleuu
býti a býti u tebe. Do rukou tvých poroučim ducha svého.
thédni na mne, Bože pravdy! Dejž mi, abych klidně zesnul
a pokojně odpočíval. Za to žádám tebe, Bože, jenž trojí v osobách
& jeden v podstatě živ jsi a kraluješ na věky věkův. Amen.

Proti zlým myšlenkám.
(t_ld bl 'l'omáše Kemp)

Ú Pane. Bože můj, nevzdaluj se ode mne; Bože můj ku
pomoci mé vzezí-i, neboli povstaly ve mně rozličné myšlenky
u veliké úzkosti svírají duši mon. Kterak vyváznu bez úrazu?
Kterak je přemohu?

.lá, praví l'án, půjdu před tebou aslavných země ponížlm.
tltevrn dvéře žaláře a skrytá tajemstvi zjevim tobě.

llčii'i, Pane, podle slov svých, a necht prchnou před tváří
tvou všecky nepravé myšlenky. 'l'ot jest naděje ajediná utěcha
moje, abych v každém trápení k tobě se utíkal, v tebe důvě—
i-oval, tebe zhloubí srdce vzýval a tvé utěchy trpělivě očekával.

tisvět mne, dobrý .ležíši, jasností světla vnitřního a zapuď
z příbytku srdce mého všelikou temnost. Zastav mnohonásobné
r0ztržitosti mě a zažen pokušení na mně mocně dorážejíci.
šojuj za mne statečně & přemoz lité šelmy, smyslné totiž žá

dosti zlé, aby pokoj byl v mocnosti tvé (pod mocnou ochranou
tvou) a hojnost chvály tvé zaznívala v síni svaté, to jest, ve
svědomí čistém. Poruč větrům a bouři; rci moři: Upokoj se!
n vichřici půlnoční přikaž: Ustaň! — i stane se utišení veliké.

Sešli světlo své a pravdu svou, aby zářily na zemi, neboť
jsem země prázdná & pustá, dokud mne neosvitíš. Vylij shůry
milost svou; skrop srdce mé rosou nebeskou; dej mi vody
zbožnosti k ovlaženi povrchu země, by vydala ovoce dobré a
výborné. Pozvedni mysl mou, jež klesá pod tíži hříchův, a po—
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vznes všecku žádost mou k věcem nebeským, aby okusíc slasti
nebeské blaženosti sobě znechutila mysliti na věci pozemské.

. UchOp mne a odtrhni mne od všeliké chvilkové. útěchy
věcí stvořených, nebot nižádné stvoření nemůže touhu mou
dokonale ukojiti a mne potěšiti. Spoj mne ssehou nerozlučnou
páskou lásky, neboť ty jedině postačíš tomu, kdo tě miluje,
a bez tebe jsou všecky věci ničím.

Ve velkých bolestech.

Nejdobrotivější Ježíši! Přijď, pospěš mi ku pomoci, nebot
srdce mě je zkormouceno a síla má mne opustila. Bázeň a
třesení přišly na mne a z mých všech přátel není ani_jediný,
který by mne potěšil; všichni se obrátili proti mně. () Ježíši,
těžkou nemocí jsem stižen a nemám těšitele žádného. Shlédni,
() Ježíši, shlédni, prosím, na soužení mé! Celé dni jsem pln
zármutku a také ty, () Ježíži, jediný můj těšiteli, zdáš se býti
vzdálen ode mne, ty, jenž jediný duši mou občerstviti můžeš.
Běda mi, že jsem hřešil. Právě proto jsem smuten a pln úzkosti;
právě proto jsi, (') Ježíši, mne Opustil a na mne se hněváš.
[ pudí mne to, abych stebou zvolal: Duše má smutná jest
až k smrti. Ach, odpust mi, Ježíši, že tento svůj zármutek
s tvou úzkostí srovnávám. Slabost má dohání mne k tomu;
jinak nedovedu se ve svůj kříž vpraviti. Ale na tebe, o Ježíši,
složil jsem naději a důvěru svou. Vím, že mne na věčnosti
nezavrhneš. l kdybych věčného zavržení zasluhoval, přece se
sliluješ nade mnou dle svého velikého milosrdenství, neboť
není vůlí tvou zavrhnouti syny lidské, pro něž jsi tolik trpěl.
Ve své lásce a dobrotě vzpomeň si, () Ježíši, na smutný můj
stav! Srdce své chci jako vodu před tebou vylití; ruce sve
k nebi pozvednu; k tobě liudu volati v trpkosti duše své. 'l'vé
jméno chci neustále vzývati v hlubinách bídy své a soužení
sveho, až na mne shlědneš, mne vysvobodíš a mi opět. dáš
radost svého blaha. Amen.

Nemůže-li se nemocný pro bolest modliti. (Od sv. Ma—
thildy.) Viz na str. 722.

l'osilnění důvěry v Boha.

'(Od bl. Tomáše Kemp)

Bože můj, ty máš na zřeteli jediné mou spásu a můj
prospěch, avšecko obracíš k mému dobrému. I když mne roz
ličným pokušením a protivenstvím vydáš, řídíš to přece všechno
k mému užitku, ježto zkoušíváš miláčky své tisícerým způsobem.
Za to, že mne tak zkoušíš, mám tě neméně milovali a vele—
biti, než kdybys mne naplňoval útěchou nebeskou.

V tebe tedy, Pane Bože, skládám všecku svou naději a
útočiště své, tobě poroučím všechen svůj zármutek i soužení
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své; vždyť shledávám, že všecko, kromě tebe, jen malicherné
a nestálé jest. Neboť nic mi neprospěje, mám-li mnoho přátel,
ani mi nepomohou silní pomocníci, opatrní rádcové dobře mi
neporadí, mne nepotěší knihy učených, nevykoupí mne vzácný
poklad, ani mne neuchrání nijaká skrýš, jestliže ty sám mi ne—
přispěješ, mi nepomůžeš, mne neposilníš, nepotěšíš, nepouěíš a
neochráníš. '

Všechno to, co se zdá přinášeti pokoj a blaho, bez tebe
není ničím &nepodává žádného pravého štěstí. Ty jsi konečný
cíl všeho dobra, vrchol života i hloubka všech výrokův, anej
mocnější' útěchou služebníků tvých jest v tebe nade všecko
doufati. K tobě tedy hledí oči mě, v tebe důvěřuji, Bože můj,
Otče milosrdenství! Požehnej a posvět duši mou požehnáním
nebeským, aby byla svatým příbytkem tvým a sídlem věčné
slávy tvé, a aby ve chrámu velebnosti tvé nic se nenalezlo,
co by nráželo očí tvé Božské vznešenosti. Podle veliké dobroty
své a podle množství slitování svého shlédni na mne a vyslyš
modlitbu bídného služebníka svého, kterýž bloudí v dalekém
vyhnanství v krajině stínu smrti. Ochraň a zacho'vcj duši ubo
hého služebníka svého uprostřed tolikera nebezpečenství života
porušitplného, a provázeje ji milostí svou ved" ji po cestě po—
koje do vlasti věčného světla. Amen.

'lloulm nemocného po návštěvě kostelu..
t't jak rád bych navštívil svatyni tvou, dobrotivý llože a

tttče můj, abych tam na tebe patřiti, tebe velebiti a s tebou
se radovati mohl. Jak rád bychsknězem konajícím nejsvětější
oběť úmysl svůj sjednotil a s církví svatou díky tobě vzdávat
a Chvalozpěvy ke cti tvoji konal! Ale slabost těla mého mi
brání; duch sice je volný, ale tělo mdlé. l mohu jen v duchu
k oltáři k tvému se přiblížiti. Dejž. ó Pane, aby pobožnost,
kterou nyní věřící ve svatyni tvé konají, i mně prospěla. K tomu
cíli Spojuji modlitbu svou s modlitbami věřících, v chrámu
Páně shromážděných, spojují ji s modlitbami svaté církve tvé.
()bětuji tu mši sv., která se právě koná, abych se svrchované
velebnosti tvé klaněl, tobě za všechna dobrodiní díky vzdal a
tebe o pomoc a slitování prosil. Ty, o Bože, jenž vidíš i do
nejhlubších útrob mých, vyslyš prosby mé! Shlédni milostivě
na mne, jenž na lůžku nemoci své k' tobě volám, a něiň mne
účastným všech milostí nejsvětější oběti mešní i modliteb vě
řícího lidu. Skrze Krista Pána našeho. Amen.

K dosažení zdraví .

Ježíši, Spasiteli nejdobrotivější ! Pro spásu lidí všech
sstoupil jsi s nebe na zemi a procházeje města i dědiny uzdra—
voval jsi všechny, kteří v nemoci své k tobě se obraceli. Hle,
ijá služebník tvůj, dotknut rukou tvou vzdychám pod bře
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menem nemocí těžké. [ utíkám se k tobě v nejhlubší pokoře.
pln důvěry a volám: Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!
Pane, chceš—li,můžeš mne uzdravítí. Tobě jen chtíti třeba, a
povstanu opět s lože svého abudu zdráv. Vyslyš mne milostivě
a vrat mi předešlé zdraví, abych opět za svým povoláním jíti
mohl. Kdyby však to nemělo sloužiti k mému spasení, nežádám
si zdraví, ale prosím, staniž se vůle tvá, jen když mi neodejmeš
lásky své. Nechť se uzdravím a dále živ jsem, nechť i zemru
po vůli tvé, o to prosím, abych jednou u tebe v nebi věčně
živ byl. Skrze Krista Pána našeho. Amen.

Modlitba po u/zdravení.

Veleb Boha, duše má., a vzdej mu vroucí díky! Chval
Boha bez ustání, onť nepohrdl modlitbou služebníka svého.
V bolestech svy'ch volal jsem k Bohu a v slyšel mne. V úzkosti
své vzdychal jsem k Pánu a On mne rá ll uzdraviti.

Ano, ()tče nejdobrotivější, tvá. nevystihlá dobrota způsobila,
že jsem opět povstal s lůžka svého, _že jsem opět zdráv a dni
života mého že jsou prodlouženy. Cest a chvála tobě za to!
Kdybys byl naložil se mnou dle své spravedlnosti, byl bych
zasloužil trestů horších. Kdybys mne před soud svůj byl po
volal, ach! jak bych as byl obstál! Ale ty jsi mílostivy' a ne
skonalé je milosrdenství tvé. Tresceš sice, ale jen abys napravil
a spasil. Raníš, ale i uzdravuješ; sesíláš nemoc, ale vracíš
i zdraví. ] mně darováno tebou opět zdraví, aleiduše má jest
uzdravena. Nemoci touto odvrátil jsi mne, o Bože, od světa,
jehož jsem si prve až příliš hleděl. V nemoci mé naučil jsi
mne znáti marnost věcí pozemských, naučil jsi mne. horlivěji
se modliti a po věcech vyšších toužili. Z plna srdce děkuji ti
za toto otcovské navštívení a prosím, dej ini milost, aby trvale
prospělo duši mé. Posilni mne ve všech těch dobry'ch předse
vzetích, která jsem v nemoci učinil. Dejž mi, abych od nynějška
na svět a jeho marnost tak vždy pohlížel, jak jsem v nemoci
se tomu přiučil. Nikdy ať mne marnost světská od tebe ne—

—odvrátí! [ chci tě od nynějška vroucněji milovati, vroucněji
se modliti, svaté svátosti častěji přijímati, tobě horlivěji sloužiti.
Při tom chci zdraví svého si lépe vážiti a všechny povinnosti
své svědomitě plniti. Život svůj chci považovati za nezaslou
ženy' dar tvůj a proto mají zdraví mé, smyslové moji, srdce mé,
všechny síly mé budoucně tobě toliko zasvěceny by'ti. Požehnej,
(» Bože, tomuto mému předsevzetí a posiluj mne svou milostí,
abych všelikého hříchu se chránil, v dobrém pokračoval, věrně
ti sloužil a tobě věren až do smrti zůstal. Amen.
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Litaníe pro nemocné.

Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otče, s nebes Bože,
Synu, Vykupiteli světa, Hože,
Duše svatý Bože,
Svatá Trojice, jeden Išože,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,
Ježíši,

Tv,
Tv,
Ty,

IIIY,

Ty,
Tv,

Spasiteli světa,
Pane nad životem a smrti,
téšiteli trpících,
vysvoboditeli zajatých,
láskyplný Spasiteli všech,

doufají,
který jsi starci Siine'onu smrt sladkou učinil,
který jsi dceru Jairovu vzkřísil,
který jsi Lazara čtvrtého dne po smrti
k životu probudil,
který jsi slepým zrak a hluchým sluch na
vracoval, ,
který jsi chromým novou sílu a zdraví dával,
kterýž i nyní pro nemocné jsi lékařem a
Spasitelem,

kdož v tehe

Ježíši, útěcho naše & ochránce náš,
útočiště naše a spáso naše,
trpělivosti a sílo naše,
který jsi za hříchy naše zadostučinil,
Vykupiteli ve všech nemocech těla i duše,
který k novému životu vzkřísiš-všechny, kdo
v tebe véřL
který jsi dal moc nad ďáblem všem, kteří
mocí viry proti němu bojuji,
který Duchem svatým dítkamiadédici svými
činíš ty, kteří tě milují, .
který jsi vyslyšel prosbu ženy kananejské,
který jsi tchyni Petrovu zimnice sprostil,
který jsi syna knížete v poslední hodince
uzdravil,

'l'y, který jsi služebníka pokorného setníka pouhým

Tv,
Ty,
Tv,

TY,

slovem uzdravil,
který jsi malomocné očišťoval,
který jsi zlým duchem trápené vysvobozoval,
který jsi ženu dotknuvší se roucha tvého
uzdravH,
který jsi Naiinskóho mládence zarmuucem'
jeho matce živého vrátil,

enadnámi!

S

smiluj
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Ty. který jsi přede vším lidem židovským mrtvé
křísil,

Ježíši, občerstvení obtížených a pracujících,
Ty,
fl\y,

fl1Y,

- Ty,

fl1Y,

fl1Y.

fl1y,

fl\Y,

Tv,

který jsi bolesti naše nesl,
který jsi ještě na kříži lotru kajícímu milost
prokázal,
který jsi umiraje na kříži za své katany se
modlil,
který jsi smrtí svou vražedného ďábla pře
mohl,
který svými ranami a bolestmi hojíš a sílíš,
který jsi pro naše hříchy byl usmrcen & pro
ospravedlnění naše z mrtvých vstal,
který jsi nám smrtí svou život duchovní
přinesl.
který nás jednou z tělesné smrti vzkřísíš,
který nás dle skutků našich souditi budeš,

Milostív nám buď, odpusť nám, Ježíši.
Milostív nám bud', vyslyš nás, Ježíši.
Ode všeho zlého,
Od všeliké nemoci a mdloby,
Ode všech náruživostí duše.
()d nezřízené lásky k věcem _pozemským,
Od netrpělivosti a nedůvěry,
Od úkladů ďábelských,
Od nebezpečí smrti,
Od náhlé a nenadálé smrti,
Od věčného zahynuti,
Skrze
Skrze
Skrze
Skrze
Skrze
Skrze
Skrze
Skrze
Skrze

tvé slzy a bolestné vzdechy,
svízele tvé,
smrtelnou úzkost tvou,
krvavý pot'tvůj,
svaté rány tvé,
nejdražší krev tvou,
kříž tvůj a utrpení tvé,
smrt a pohřeb tvůj,
slavné nanebevstoupení tvé,

V den soudný,
My hříšníci,
Abys
Abys
Abys
Abys
Abys
Abys
Abys

nám milostiv býti ráčil,
nám hříchy naše odpustiti ráčil,
nám času k pravému pokání popřáti ráčil,
v nás pravou lítost nad hříchy vzbuditi ráčil,
nás návštěvou svou oblažiti ráčil,
nám zdraví těla i duše dáti ráčil,
v nás touhu po životě věčném roznítil,

Abys v nás důvěru ve tvou všemohoucnost a
dobrotu utvrditi ráčil,

smilujsenadnámi!

Pane!

vysvoboďnás,

tebeprosíme,vyslyšnás!



793

Abys v nás lásku k tobě až do posledního vzdechu
našeho udržeti ráčil,

Abys do srdce našeho milost a útěchu Ducha sv.
vlíti ráčil,

Abys nám v bídě a úzkosti naší ku pomoci při
spěti ráčil,

Abys nás v hodinu smrti- proti všem útokům >
_ďábla ozbrojiti ráčil,

Abys nás v milosti tvé posilovati a v ni až do
konce zachovati ráčil,

Abys ducha našeho do rukou svych přijmouti ráčil,
Abys nás hned po smrti do slávy nebes uvésti ráčil,
Abys nás vyslyšeti ráčil,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpust nám, Pane,!
Beránku Boží, ktery' snímáš hříchy světa, uslyš nás, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
17.Spaseny učiň služebníky své! 12. Bože můj, doufající v tebe.
?. Skloň se k nám, o Pane! &. A nech nás poznati tvou milost

a sílu.

v. Budiž nám, Pane, věží mocnou! &. Před tváří nepřítele.
if. Nic neprospívej nepřítel nad námi! 13.A syn nepravosti již

nám více neškoď!
ý. Buď spásou naší a neopouštěj nás! 13.Ty, spáso naše,

nezamitej nás!
17. Stůj při nás, Pane & Spasiteli náš! 13. A oslav jméno

své nad námi!

tebeprosíme,vyslyšnás!

Modleme se: Přijmi, ó Pane, milostivěpokornou prosbu
naši, zhoj slabost naší duše, abychom dosáhnouce odpuštění
hříchů v tvé milosti z tohoto světa odešli.

Všemohoucí věčny Bože, jenž tresceš ty, které miluješ,
a odpouštíš těm, které trestáš, dejž, prosíme, aby mdloba našeho
těla sloužila k uzdravení a spáse duše naší.

Všemohoucí milosrdny" Bože, jenž jsi chtěl, aby Vykupitel
náš tělo lidské na sebe vzal a na kříži zemřel, dejž, abychom
s takovou trpělivostí jako on všechno své utrpení snášeli a na
slavném jeho zmrtvy'chvstání podílu měli.

Bože, jenž slabost naši znáš, ochraňuj nás proti vnitřním
ivnějším nepřátelům našim a uchovej nás svou milostí od
náhlé & nenadálé smrti.

Bože, ktery' víš, že v tak \velikém nebezpečenství svém
pro lidskou křehkost obstáti nemůžeme, uděl nám zdraví mysli
i těla, abychom to, co pro hříchy své trpíme, s pomocí tvou
překonati,1nohli. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

34
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Oddělení čtvrté.

Vyprošení šťastné smrti.
Odpustková modlitba Pia X. Viz výše str. 733.

Sedm slov Krista Pána na kříži.

(Odpustky 7 let a 7 kvadragen pokaždé. — Lev XIII. 18973

W. Bože, ku pomoci mě vzezři.
R. Pane, ku pomoci mě pospěš.
Sláva Otci i Synu i Duchu sv. atd.

První slovo: »Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí:.
v. Klanime se tobě, Kriste, a dobrořečíme tobě.
a. Nebot skrze svůj svatý kříž světljsi vykoupil.
Nejmilejší Ježíši, který jsi z lásky ke mně 'smrtelnou úzkost

na kříži vytrpěl, abys utrpením svým splatil vinu hříchů mých,
akterýž Božská ústa svá otvíráš, abys pro mne od věčně spra—'
vedlnosti odpuštění dosáhl: smiluj se nade všemi věřícími, kteří
k smrti pracují, a také i nade mnou, až má poslední hodina
přijde. Skrze zásluhy nejsvětější krve svě, kterou jsi za spásu
naši prolil, uděl nám tak živě bolesti nad našimi hříchy, abychom
pro tu bolest duši svou do lůna neskonalěho tvěho milosrden
ství klidně vydechli.

Třikrát Sláva Otci atd.

Smiluj se nad námi; Pane, smiluj se nad námi! Můj Bože,
věřím v tebe; doufám v tebe; miluji tebe a želím toho nade
Vše, že jsem tě hříchy svými urazil.

Druhě slovo: »Ještě dnes budeš se mnou ?) ráji/.
Ú. Klaníme se tobě atd., jako svrchu.
Nejmilejší Ježíši, který jsi z lásky ke mně smrtelnou

úzkost na kříži vytrpěl a tak ochotně i velkodušně vstříc šel
víře kajícího lotra, který tě v nejhlubším tvěm ponížení poznal
za Syna Božího, že jsi mu ráj zajistil: smiluj se nade všemi
věřícími, kteří k smrti pracují, a také i nade mnou, až má
poslední hodina přijde. Skrze zásluhy nejsvětější krve své vzbuď
v nás tak pevnou a neohroženou víru, aby žádným našeptává
ním zlého ducha otřesena nebyla, tak aby se i nám odměny
věčného ráje dostalo.

Třikrát Sláva Otci i Synu i Duchu sv. atd., jako svrchu.
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Třetí slovo: »Hle, mat/ca tvá ! Hle, syn tvůj ! a
?. Klauíme se . . . atd. jako svrchu.
Nejmilejší Ježíši, ktery jsi z lásky ke mně smrtelnou úzkost

na kříži vytrpěl a na vlastní utrpení zapomínaje v zástavu své
lásky nám svou vlastní nejsvětější Matku zanechal, abychom
jejím prostřednictvím ve své největší nouzi s důvěrou k tobě
se utíkati mohli: smiluj se nade všemi věřícími, kteří k smrti
pracují, a také i nade mnou, až má poslední hodina přijde.
Skrze duševní mučednictví této tak drahé Matky vzbud' vsrdci
našem pevnou naději v neskonalé zásluhy své nejdražší krve,
tak abychom ušli věčně záhubě, kterou jsme pro hříchy své
zasloužili.

Třikrát Sláva Otci atd., jako svrchu.

Čtvrté slovo: »Bože můj, Bože můj, proč jsi mne
opustil ?e

?. Klaníme se . . . atd. jako svrchu.
Nejmilejší Ježíši, ktery' jsi z lásky ke mně. smrtelnou

úzkost na kříži vytrpěl a uprostřed všech muk, které se tu na
tebe shrnuly, mimo tolik bolestí na těle také i nejtrapnější
zkormoucenost na duši své — opuštěn byv od svého věčného
Otce — s neskonalou trpělivostí snášel: smiluj se nade všemi
věřícími, kteří k smrti pracují, a také i nade mnou, až má
poslední hodina přijde. Skrze zásluhy své nejsvětější krve uděl
nám milosti, abychom všechny bolesti a úzkosti smrtelného
zápasu s pravou trpělivostí snášeli a utrpení své stvy'm utrpe
ním spojujíce slávy tvé v ráji nebes účastnými se pak stali.

Třikrát Sláva Otci atd., jako svrchu.
l'áté slovo: »Ziznímh
Klaníme se . . . atd., jako svrchu.
Nejmilejší Ježíši, který jsi z lásky ke mně smrtelnou

úzkost na kříži vytrpěl a nemaje dosti na tolika pohanách
a mukách ještě více trpěti chtěl, aby jen všichni lidé spasení
byli, tím dokázal jsi, že ti moře utrpení tvého nepostačuje, by
žízeň láskyplného srdce tvého uhasilo. Smiluj se nade všemi
věřícími, kteří k smrti pracují, a také i nade mnou, až má
poslední hodina přijde. Skrze zásluhy své nejsvětější krve zapal
v srdci našem tak mocny' oheň lásky, abychom-se rozplývali
touhou s tebou býti spojení pro celou věčnost.

Třikrát Sláva Otci atd., jako svrchu.

Šesté slovo: »Dokonáno jeste
V. Klaníme se tobě . . . . atd., jako svrchu.
Nejmilejší Ježíši, ktery' jsi z lásky ke mně smrtelnou

ůzkostvytrpěl na kříži a stéto kazatelny pravdy světu ohlásil,
že jsi dílo našeho vykoupení dokonal, kterýmž jsme z dítek
hněvu a záhuby stali se dítkami Božími a dědici království
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nebeského: smiluj se nade všemi věřícími, kteří k smrti pracují,
a také i nade mnou, až má poslední hodina přijde. Skrze zá—
sluhy své nejSvětější krve odtrhni nás zcela od světa i od nás
samy'ch a dej nám v poslední hodince naší milost, abychom
ti na dostiučinění za své hříchy obět života svého z celého
srdce přinesli. 

Třikrát: Sláva Otci i Synu . . . atd., jako svrchu.

Sedméslovo: »Otče, do rukou tvých poroučím ducha
Svého.

Ý. Klaníme se tobě . . . atd., jako svrchu.
Nejmilejší Ježíši, 'ktery' jsi z lásky ke mně smrtelnou

úzkost na kříži vytrpěl a k dokonání tak veliké oběti s vůlí
věčného Otce svého se spojil, odporoučeje ducha svého do jeho
rukou, načež jsi hlavu sklonil a zemřel: smiluj se nade všemi
věřícími, kteří k smrti pracují, a také i nade mnou, až lllá
poslední hodina přijde. Skrze zásluhy své nejsvětější krve uděliž
nám v zápase se smrtí dokonalou sjednocenost s Rožskou
vůli svou, abychom ochotni byli i živu by'ti i zemříti, jak se
právě tobě lépe líbiti bude, a abychom si nic jiného nepřáli,
než aby se na nás nejvelebnější vůle tvá dokonale vyplnila.

Třikrát: Sláva Otci i Synu . . . atd., jako svrchu.

Modlitba k bolestné Matce. Nejsvětější, nejbolest—
nější Matko, prosíme tebe pro veliké ono mučednictví, které jsi
u paty kříže po tříhodinovou smrtelnou úzkost .ležíšovu vy
trpěla, račiž nám všem, dítkám to bolesti tvych, přispěti ku
pomoci v smrtelné úzkosti naší, abychom na tvou přímluvu ze
smrtelného lůžka svého přešli do slávy nebes.

Třikrát: Zdrávas Maria . . . .

Ú Maria, Matko milosti, Matko milosrdenství, před nepři—
telem nás zachraň a v hodinu smrti nás přijmi! '

v. Od náhlé a nenadálé smrti. Ba,Vysvobod' nás, Pane!
?. Od úkladů ďábelsky'ch. a Vysvobod' nás Pane!
17 Od věčné smrti. &, Vysvoboď nás, Pane!

Modleme se: Bože, který jsi ke spáse pokolení lidského
v nejbolestnější smrti Syna svého příklad a pomoc dal, uděl
nám, prosíme, abychom v smrtelném boji svém účinků tak
veliké lásky dosáhli a k slávě samého Vykupitele přivtěleni
by'ti zasloužili. Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen.

.ležíši, Maria, .losefe! Vám daruji srdce své i duši svou.
Ježíši, Maria. Josef e! Stů jte při mně v boji mém posledním!
Ježíši, Maria, Josefe! Kéž duše/má v pokoji svámi odejde!

Modlitba bl. Kanisia.

Pane'Ježíši Kriste, Stvořiteli a Spasiteli můj! Velebím
velikou dobrotu tvou, že jsi v největších mukách svych na
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kříži k lolrovi říci ráčil: Ještě dnes budeš se mnou v ráji. _l'ro
velikou tuto lásku prosím tebe ijá hidný hříšník, abys mi
ráčil milosrdenství své prokázati zvláště při mém skonání, když
mne svět, tělo, přátelé a všecko časné opustí. Ukřižovaný Pane
Ježíši! Skrze svaté rány tvé, skrze hojné zásluhy utrpení isko
nání tvého prosím tebe: nenech mne náhle a v nebezpečném
stavu zemřiti! 'l'y sám připrav mne k poslední hodince mé
upřímným á zkroušenym vyznáním všech hříchů my'ch. Dejž
mi také dobry' rozum, živou víru, věrné přátele a křesťanské
smíření Su sbližním. 'l'ělo tvé, jež přijmu, necht duši mou při
skonání sílí a potěšuje, abych Spojen stebou v pravé lásce útoky
ďábla a hrůzy smrtí překonal. Ty, jenž jsi v nouzi pravy' spo
mocník, ochraňuj mne, abych jako zbožný křesťan ve Spojení
s církví svatou a jako Simeon s duchem klidným odtud se
odebral a tobě věčně živ byl. Staniž se se mnou Božská vůle
tvá a to, čeho čest a sláva Božská žádá. Pak zemru, kdy a jak
ty sám chceš. Pane, nikdy, nikdy mne neopouštěj! Amen.

K nejsv. Trojicí.
(Odpllstky' 100 dní pokaždé. -—Plnomocné odpustky jednou za měsíc,
v kterýkoli den lm konci měsíce, konáme-li modlitby ty každodenně po
celý měsíc. Podminky: zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv.Otce.

Lev XII. 1823. Pius IX. 1876.)

l. Obětujme nejsvětější Trojici zásluhy Ježíše Krista na
poděkování za nejdražší krev, kterou za nás na hořeOlivetské
prolíl, a pro jeho zásluhy prosme Božskou velebnost, aby nám
hříchy naše odpustila.

Otče náš . . . Zdrávas Maria . . . Sláva 'Utci i Synu
i Duchu sv. . . .

2. Obětujme nejsv. Trojici zásluhy Ježíše Krista na podě—
kování za nejdražší smrt, kterou za nás na kříži vytrpěl, a pro
jeho zásluhy prosme Božskou velebnost, aby nám prominula
tresty, které jsme za hříchy své zasloužili.

Otče náš . .. Zdrávas Maria . .. Sláva Otci í Synu
i Duchu sv. . . .

3. Obětujme nejsv. 'I'rojicí zásluhy Ježíše Krista na po—
děkování za nevýslovnou jeho lásku, s jakou s nebe na zemi
sstoupil, aby tělo lidské na sebe vzal, za nás trpěl a na kříži
zemřel, a prosme pro jeho zásluhy Božskou velebnost, aby duší
naši po smrti do nebeské slávy uvedla.

Otče náš . .. Zdrávas Maria . .. Sláva (ltci i Synu
i Duchu sv.

Modlitba sv. Alfonsa z Lig.

Bože můj, přijímám smrt a všechny bolesti jeji a spojují
je s bolestmi a se smrtí Ježíše Krista & přináším ti ji v oběť,
abych uctil tvou svrchovanou moc a dostiučinil za hříchy své.
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Přijmi, o l'ane, tuto oběť života meho z lásky k one veliké
oběti, v níž Božsky Syn tvůj sebe samého obětoval na oltáři
sv. kříže. Oddávám se nyní i v hodinu smrti úplně do nejsvě
tější vůle tvé a osvědčují, že chci umříti se slovy: Pane, staň
se vždy vůle tvá!

Nejsvětější Panno, ormlovnice a Matko má Marie, ty jsi
& budeš po liohu má naděje & útěcha v hodinoe smrti. Nyní
již utíkám se k tohě a prosím tebe: stůj při mně, až mi bude
na věčnost se ubit-ati. drahá královno má, neopouštěj mne
v posledním okamžení tom; přijd' a přijmi duši mou a představ
ji Synu svému! Odo dneška se na tebe těším i doufám, že
umru pod ochranným pláštěm tvym v objetí tvých nohou
svatých.

Ochránce můj, sv. Josel'e, sv. Michaeli archanděle, sv.
anděle strážný & svatí moji patronové, přispějte mi všickni ku
pomoci v posledním tom zápase s peklem!

Ty pak, ukřižovaná lásko má, můj Ježíši, jenž jsi sobě
tak hořkou smrt vymohl, abys mi zjednal smrt blaženou, roz
pomeň se potom, že i já jsem z těch oveček, které jsi krví
svou vykoupil. 'l'y jediny', Ježíši můj, můžeš mne potěšiti a
spasiti, až všickni zde na světě mne opustí a nikdo mi pomoci
nebude moci. o, dopřej mi tě milosti, abych tě pak přijal do
srdce svého, a nedOpouštěj, abych tě navždy ztratil a na věky
od tebe v pekle odloučen byl. Nikoli, nejmilejší Spasiteli můj!
Přijmi mne pak do svatých ran svych! Již nyní tebe objímám
a v úmyslu mám posledním dechem svym. vypustiti ducha
svého v nejsladší ránu svatého boku tvého, volaje nyní i spolu
pro onu chvíli: Ježíši, Maria, losefe, vám daruji srdce své i duši
svou! .ležíši, Maria, .losefe, přijměte pak duši mou! Amen.

Modlitba. za šťastnou smrt.

Božsky Spasiteli náš, ktery jsi za nás po tři hodiny na
kříži pněl a pak ducha svého do rukou ()tce svého odevzdal,
vroucně prosíme tebe, uchovej nás od smrti náhlé a nenadálé.
Dejž, at se před odchodem na věčnost můžeme z hříchů vy
zpovídati, tělem tvym duši svou na cestu do věčnosti posilniti,
svatého pomazání dojíti a duši do rukou tvy'ch odevzdati. Učiň
nás spaseny; přijmi nás jako“ druhdy lotra kajícího v hodinu
smrti naší na milost! '

Duše svatý, dárce milosti, posvěf duši naši za živa, po
svět ji v hodině smrti. Zachovej v nás srdce čiste, pokud živi
jsme; stvoř v nás srdce čisté, až'budeme umírati.

Blahoslavená Panno Maria, útočiště hříšníků, pomocnice
křesťanů, pros za nás hříšně nyní i v hodinu smrti naší. Uroduj
za nás, až nám nebude lze jazykem hnouti. Přijmi duši naši
pod mocnou ochranu svou, dOpI'OVOtl'ji k soudu a vyžádej nám
milosrdenství a slitování u Božského Syna svého.
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Andělé strážní, všickni svatí patronově naši, orodujte za
nás v životě i v smrti. Nedejte nám zahynouti v posledním
boji, nýbrž vyproste nám, bychom v pokoji věčném odpočinuli.
Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

.!iná modlitba.
(Odpustky 100 dní, jednou za. den. — Pius IX: 1866).

O Maria, bez poskvrny počatá, pros za nás, kteří se k tobě
utíkáme; ó útočiště hříšníků, Matko k smrti pracujících, ne
Opouštěj nás v hodinu smrti naší, nýbrž vypros nám doko
nalou lítost, upřímnou zkroušenost, odpuštění našich hříchů,
hodně přijetí nejsv. Svátosti na poslední cestu, posilu svátosti
posledního pomazání, abychom se mohli klidně dostaviti před
trůn soudce spravedlivého sice, ale i milosrdného Boha a Vy
kupitele našeho. Amen.

!( sv. Ješef'u.

Svaty' Josefe, jenž jsi v nejněžnějším objetí Ježíše, svěřence
svého, a Marie, nejsladší nevěsty svojí, z tohoto světa odešel,
přijď mi .ku pomoci, otěe svaty', s Ježíšem a Marií obzvláště
pak, až smrt životu mému konec učiní. Vypros mi, co nej—
snažněji tebe žádám, abych i já v nejsvětějších rukou Ježíše
a Marie duši svou vypustil. Ježíši, Maria, .losefe, do rukou vašich
porouěím živ jsa i umíraje ducha svého. Amen.

K sv. panně Barboře.
(Odpnstky 100 dní, jednou za den. Lev XIII. r. 1897.)

O Pane, jenž jsi sv. Barboru živoucím i umírajícím k útěše
vyvolil, uděl nám na její přímluvu, abychom v Božské lásce
tvé stále živi byli a všechnu svou naději v zásluhy nejbolest
nějšího utrpení Syna tvého skládali, by nás smrtvstavu hříchu
nepřekvapila, ny'brž abychom posilnění svátostmi pokání, Svá
tosti oltářní a posledního pomazání cestu k věčně slávě bez
bázně nastoupiti mohli. Za to tebe snažně prosíme'lskrze
téhož Krista, Pána našeho. Amen.

Modlitba, k sv. Filipu Neri.
(Odpustky 100 dní, jednou za den. Lev XIII. r. 1897.)

Prosluly' sv. Filipe, tys byl od Boha velice omilostněn,
abys duchovní dítky své v hodince jejich smrti mohl těšiti
& podporovati. () budiž i mi přímluvcem a otcem, až se
v onom hrozném okamžiku octnu. Vypros mi milosti, aby mne
zly' nepřítel v onu hodinu nepřemohl, pokušení nesvedlo a bázeň
mne malomyslny'm neučinila. NaOpak, dejž mi, abych posilněn
živou věrou, pevnou nadějí a upřímnou láskou _trpělivě a vy—
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trvale v onom posledním zápase setrval; abych pln důvěry
v milosrdenství Hospodina, v neskonale zásluhy Ježíše Krista
a v ochranu nejbl. Panny Marie hoden shledán byl zemříti smrtí
spravedlivého a dostati se do blaženě vlasti rajské, abych tam
společně s tebou a se všemi svaty'mi Boha miloval a ho věčně
požíval. .--\1nen. —

K sv. Juliáně Falkonieri.

Vyžádej mi, veliká ty světice a má obzvláštní ochránkyně,
prosím tebe, od Boha milosti, abych ctnostně jako ty živa
byla, bych jednou tak jako ty blaženou smrti zemřela; abych
na poslední cestu dobře připravena, sv svátostmi zaopatřena
a Božskou milostí posilněna život svůj svatě ukončila a od
věčné smrti uchována byla. Amen. '

Ke všem sva-tým.

((,)(l kněze z 'l'ov. .lež.)

Vás, vyvolenci Boží, kteří jste běh svého života šťastně
dokonali a nyní u Boha věčně plesáte a se radujete, snažně
prosím, přispějte mi ku pomociv posledním zápase mém a pro
své veliké zásluhy a svoupřímluvou vyžádejte mi od Boha,
aby mne do společenství vašeho přijal a na svou velebnost
věčně patřiti dal. Amen.

Díkůvzdání Bohu za. všecky d'a-ry celého života.

((.)d kněze z Tov. Jež.)

l'iože požehnaný! Ja bídný a nuzny' člověk vyznávám,
že jsem dobrotou tvou od prvniho okamžiku svého žití až po
nynější chvili od tebe tolik milosti a dobrodiní obdržel, že jich
nemohu ani sečístí, tím méně se za ně odvděčiti. Čeho tedy
skutky dokázati nemohu, chci aspoň slovy učiniti a povinné
díky tobě vzdávám. Proto dříve, než se odtud odeberu, děkuji
ti, nebosky' Otče, že jsi mne z ničeho k obrazu svému stvořil
a nesmrtelnou duši mi vdechl. '

Děkuji ti, nejdobrotivější Synu Boží, žejsi pro mne s trůnu
nebes sstoupil, lidskou přirozenost přijal, za mne trpěl a svou
nejdražší“ krví i bolestnou svou smrtí mne vykoupil.

Děkuji ti, Duše svaty', lJtěšileli světa, že jsi mne na křtu
sv. a mimo to často ve sv. zpovědi od hříchu očistil, posvě—
cujíci milost mi udělil a mne ztraceného pro věčnou blaženost
Opět způsobilým učinil.

Děkuji ti, Bože, že jsi mi dal, abych v pravé samospasi
telně svaté víře katolické se narodil a vychován byl.

Děkuji ti, Bože, že jsi mi ve své dobrotě" dal sv. anděly
k mé službě a ochraně.
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Dčkuji ti, Bože, že jsi mne tolika dary tělaiducha milo—
stivě obdařil a od dětství dobrotivě mne živil.

Děkuji ti, Bože, že jsi mi tolikíát dopřál požívati nejsv.
Svátost oltářní, pravé tělo a pravou krev Syna svého .ležíše
Krista k mé útěše a mému občerstvení.

Děkuji ti, Bože, že jsi mne v mnohých hřiších a nepra
vostech mých až do nynějška náhlou smrti 2 tohoto světa ne—
odvolal a do pekla, jak jsem zasluhoval, mne nezavrhl, nýbrž
že jsi mne tolik otcovsky pokaždé přivedl k polepšení a k po—
kání. Ach, Bože můj, mám život jen jediný, který jsem, bohužel,
skoro celý strávil jen tebe urážeje a hněvaje. ] jakkoli je tak
bídný, obětují ti jej na poděkování za všechna obdržená dobro
diní a na dostiučinění za hříchy své. Amen.

Lítost nad hříchy celého životu.

(Od sv. Bernarda.)

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s nejtrpčími bolestmi,
které jsi pro mne snášel, a se všemi kajícníky, kteří tebe
Opravdové hledají, vyznávám se před tebou ze všech svých
hříchův a ze. všeho, co jsem dobrého opominul, tak jak to
tobě samému podle počtu i tíže známo jest; vyznávám se ze
všeho zlého ztracených dnů svého života, v nichž jsem tebe
urážel, tvoji čest hanobil, od tebe, svého nejvyššího dobra se
vzdaloval a bližní švé k zlému sváděl.

Příjmi ode mne, Pane, krátký ten čas žiti- mého, jenž
mi ještě zbývá; za ten čas pak, jejž jsem převráceností svuu
ztratil, neračiž, Bože, zamítnouti zkroušeného a pokořeného
srdce mého. Bez užitku uprchli dnové moji; nemohu jich zpět
přivolati; ale přijmi blahosklonně ode mne, že jich vzpomínám
s trpkostl duše své. llluboká propast mé bídy volá k nezměrné
neskonalému milosrdenství tvému, () Pane, abys nedal pro mne
vyschnouti pramen dobroty své ty, jenž nade všemi sc smilo
váváš a ničeho v nenávisti nemáš, co jsi stvořil, a jenž shoví
vavě shližiš na hříchy lidské čekaje na pokání.

Smiluj se nade mnou, () Pane, pokud ještě čas milosti
trvá; požehnej mi, pokud ještě čas je k polepšení se, a bylo-lí
hříchů mých mnoho, tím hojněji vylij na mne proud své ini
losti! Vzpomeň, ó Ježíši, že jsi nepřišel zahubit, ale hledat a
spasit, co bylo zahynulo. Co jsme my zavinili, ty jsi smazal;
čeho jsme zanedbali, ty jsi vykonal. Kéž se mi tedy, () Pane,
nyni ku konci mého života dostane podílu na tvém přehojném
dostiučiněni, tvé přebolestné smrti a neocenitelném pokladu

tvé krve, abych si tak získal milosti, na niž pro vlastní zásluhy
žádných nároků činiti nemohu. Nedopusť, abych vymazán byl
z knihy života, nýbrž obětuj věčnému Otci svému za mne podíl
můj na tvém nejsvětějším umučení, kterýmž jsi nás lidi k slávě
Spoludědíců svých v říši živých povýšiti chtěl.
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Nechť tebe, () Pane, k milosrdenství pohne pohled na naši
slabost; dobrota tvá necht zachová mne, dílo dobroty tvé, aby
námaha tva na mně nebyla ztracena a krev tvá na mně nezůstala
bez užitku. ()čisťaosvěť mysl mon, abych tebe poznal, po tobě
toužil a se šťastně dostal k tobě, jenž jsi můj Bůh a Pán a
s (ltcem iDuchem sv. živ jsi akraluješ na věky věkův. Amen.

Touha po Bohu.
(od sv. .leronyma.)

Nade všecko milovaný můj Pane Ježíši Kriste, ty jsi sila
má a potěcha, nic útočiště amůj Spasitel. Ty, o Pane, jsi čest
a sláva má; v tebe důvěřuji, v tebe věřím, tebe srdečně miluji.
Ano, ty jsi má slast, má pevná tvrz a jediná naděje má. Viz
mne, o Pane, Stvořiteli všeho, jsemť dilo rukou tvých. Podej
mi pomocné ruky, poruč mi přijíti k tobě a neprodlěvej! Již
je čas, aby se prach těla mého do země vrátila duch můj
se vznesl k tobě, Spasiteli můj ! Otevři mi bránu života věčného,
jak jsi mi slíbil, když jsi na kříži pněl. Neboť, co jsi kajícímu
lotru řekl: Dnes ještě budeš se mnou v ráji, totéž sl—lbiljsi
tehdáž i mně. Přijď, ó Pane Ježíši, ženichu můj! Hleď, vždyť
tě mám již v srdci svém a nepustim tebe, dokud mne ne—
uvedeš do domu své slávy. Hle, Pane, zde jsem ubohý, jako
onen slepec u cesty, a volám k tobě: Ježíši, synu Davidův,
smiluj se nade mnou! Učiň, at prohlédnu a spatřím věčné
světlo tvé; .tyť jsi věčné světlo, kromě něhož není moudrosti,
není pravdy, není žádné spásy. Osvět oči mé, abych v smrti
Tia věky nezesnul a protivník můj chlubiti se nemohl, že nade
mnou zvítězil. Jsemt života tohoto syta všecek zemdlen. Jsemť
nemocen a sláb, o Pane: zármutek ztrávil život můj; sila má
mizí následkem vin mých. ! přicházím k tobě, ó Pane, můj
lékaři! Vyhojíš—li mne, jsem uzdraven. Přispěješ—limi, je mi
pomožcno. l-lle, důvěřuji v tebe; nedej, abych byl zahanben.
Amen.

Touha po Bohu.
(Od sv. Augustina.)

Jako jelen po prameni vod, tak touží duše má po tobě,
(» Bože. 'Kdy pak přijdu k tobě & objevím se před obličejem
tvým? () studnice života, kdy pak se dostanu k vodám tvó
sladkosti; kdy pak budu čerpati sílua hasiti žízeň svou? Pane,
žizním; ty, studnice vod, napoj mne! .—\ch,kdy přijde ten den,
den radosti & plesání, v němž uslyšim: Vejdi v radost Pana
sveho! H krásný a slavný to den, jejž učinil Pán; den, jenž
nezná konce. () radosti, která v sobě chová věčné plesánl!

radosti beze všeho zármutku! radosti, mimo niž není
žádné radosti, kdy pak dojdu tebe? Co mne tu ještě zdržuje?
Běda mi, že se pout má pozemská prodlužuje. Jak dlouho
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mám tady ještě ostati? Na koho to čekáme? Což to nejsi ty,
můj Bože, mé všecko? Přijď tedy, Pane, a neprodlévej! Přijď
a navštiv mne v pokoji! Přijď a ukaž mi tvář svou! Přijď,
Vykupiteli můj, a vyveď duši mou ze žaláře, abych jméno tvé
věčně chváliti a velebiti mohl. Amen.

Touha po dni věčném.
((id bl. 'l'omáše Kemp)

U svrchovaně blažený příbytku sídla nebeského! Ú nej—
jasnější dni věčnosti, jehož žádná noc nezatemní, nýbrž svrcho
vaná pravda neustále ozařuje; dni stále utěšený, stále bezpečný,
nikdy se neměnící! Ú kéž byl již zasvitl den ten a kéž by
již bylo vzalo konec všechno pozemské! Svatým sice den ten
jasně svítí září věčnou, ale poutníkům pozemským jen ze
vzdali a jen jako v zrcadle. Nebeštané vědí, jak utěšená jest
věčnost; vyhnaní synové Evy vzdychají, jak hořký a trapný
jest život pozemský. Dni života zde na zemi jsou krátké & zle,
plné bolesti a strasti; neboť zde člověka mnoho hříchů poskvr—
ňuje, mnoho náruživostí zaplétá, mnoho strachu tisní, mnoho
starostí mate, mnoho marnosti roztržitým činí, mnoho bludův
obkličuje, mnoho práce hněte, všelijaké trápení souží, žádost
po rozkoších moří, nouze mučí.

() kdy bude konec všemu tomu zlu! Kdy budu osvobozen
z bídné poroby hříchů? Kdy budu moci pamatovati, Pane, jen
na tebe samého? Kdy se budu dokonale radovati v tobě? Kdy
mi se dostane pravé svobody bez všeliké překážky ducha i těla?
Kdy nastane mi stálý pokoj, pokoj trvalý & bezpečný, pokoj
uvnitř i mimo mne, pokoj na všech stranách stálý? Dobrý
Ježíši, kdy stanu před tebou? Kdy budu patřiti na slávu tvého
království? Kdy budeš mi všechno ve všem? 0 kdy budu
s tebou v království tvém, kteréž jsi připravil miláčkům svým
od věčnosti? Ostaven jsem ubožák a vyhnanoc v zemi nepřá
lelské, kde jsou boje každého dne a strasti největší.

Potěš mne, v mém vyhnanství, zmírní bolest mou, poně—
vadž k tobě lká všechna žádost má. Neboť vše, co mi svět
tento podává k útěše, jest mi jen břemenem. 'l'oužím po tom,
abych mohl tebe celým srdcem požívati. Amen.

Touha po nebi.
(()d sv. Augustina.)

Ú živote blažený, v pravdě štastná říše, kde není smrti
a žádného konce; kdež ustavičný den bez noci 0 hodinách
neví, kde vítězní bojovníci korunami ozdobeni s kůry anděl
skými Pánu bez ustání pějí píseň z chvalozpěvu Sionských!
Ú kéž bych i já dosáhna odpuštění hříchů svých a zbaven tíže
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těla brzo jíž vejíti mohl v pravý klid radosti tvě! Kéž bych
brzo již vstoupiti směl do skvostného města tvého a z rukou
Pána obdržel korunu života, abych spojen se svatýmí kůry a
s blaženými duchy svědkem byl slávy Stvořitelovy, patřiti mohl
na velebnou tvář Kristovu a stále zřel onu nejvyšší a nevý
slovnou jasnost nebe _a tak zbaven vší starosti před smrtí
zdaru věčně neporušitelnosti bez konce se mohl radovati. Amen.

Duchovní závět katolického křesťana.

(Doporoučí se pobožnost tuto — pro nemocného velicc prospěšnou —
konati častěji i za dnů zdravých.

Ve jménu nejsvětější a nerozdílně 'l'rojíce, Boha Otce,
Syna i Ducha svatého. Amen.

Poněvadž jsme lidé smrtelní a žádné chvíle před smrtí
bezpečni nejsme, nyní před obličejem tvým, vševědoucí věčný
Bože, před nejbl. Pannou Marií, sv. anděly a všemi svatými
činím duchovní svoji závět právě tak, jakoby dnešní tento den
posledním byl v mém pozemském životě.

Duši svou odevzdávám do rukou svého Stvořitele a Vy
kupitele. Tělo pozůstavuji zemí, z níž vzato bylo. Ochotně sc
zříkám všech vezdejších statků, ,všeho důstojenství i všech
radostí světských._ Po tobě jen, Pane a Bože můj, toužím a
k tobě se dostati z celé duše si žádám.

- Z plna srdce vzbuzují dokonalou lítost nad hříchy celého
svého života a to jediné proto, že jsem- jimi tebe, nejlaska—
vějšího svého Otce, urazil. Jsem pevně odhodlán se polepšiti,
hříchy své napraviti a za ně spomocí tvou dle svých slabých
sil dostiučiniti.

Všem, kdož mi ublížili, ze srdce odpouštím a pokorně
prosím, aby i mně ode všech odpuštěno bylo.

Bez nejmenší pochybnosti věřím vše. čemu sv. katolická
církev učí, jež jest sloup a utvrzení pravdy.

Doufám, () Bože, že skrze neskonale milosrdenství tvě a
skrze zásluhy Ježíše Krista dosáhnu úplněhoodpuštění všech
hříchův a dojdu jednou věčné blaženosti.

Tebe, BOha trojjediného, svého Stvořitele, Vykupitele a
Posvětítele, z celého srdce svého více než všechno na světě
miluji a na věky tebe milovati chci.

Vše, co na mne sešleš, radost i žalost, zdraví i nemoc,
vděčně přijímám z ruky tvé a tvému řízení zcela se odevzdávám.
Staniž se ve všem vůle tvá! 

Prosím tebe, anděle můj strážný, nebeský můj příteli,
přijď mi ku pomoci v poslední mé hodince! A kdybych pak
již pro slabost ani mluvíti, ba ani mysliti nemohl, ty sám místo
mne nebeskému mému Spasiteli pověz, co bych mu pak rád
řekl, že ho totiž z celého srdce milují a po něm toužím a
věčně ho velebiti sobě žádám.
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Tot jest poslední vůle má, na jejíž svědectví se dovo—
lávám tebe, nejsvětější Panno María, tebe, sv. .Iosel'e, patrone
všech umírajících věřících, tebe, anděle můj strážný, i vás
všech svatých v nebi. Předložte, prosím, tyto mé úmysly Bohu,
budoucímu Soudci mému. '/,vláště pak prosím tebe, María Panno,
Matko milosrdenství, neopouštěj mne v posledním bojí mém.
Amen.

Oddělení páté-. '

Poslední modlitby před smrtí a při smrti.

\'zbuzení dobreho úmyslu v příčině smrti.

(Od kardinála Ptolomea.)

() Pane, obětují tobě život, který jsem od tebe obdržel.
Jsem ochoten umříti v kteroukoli chvílí, jak se tobě líbí.

Chci zemříti, že ty to chceš, a že tys všem lidem usta
novil jednou zemřítí.

Chci zemříti, abych smrtelnou úzkostí a trpkou smrtí
zadostučiníl tvě Božské spravedlností za nesčetné hí'íchy, jimiž
jsem tě urazil a za něž jsem tisíckrát smrt zasloužil.

Chci zemříti, abych již konec učinil dalším hříchům svy'm.
Chci zemříti, abych tak osvědčil tobě povinnou vděčnost

za mnohá dobrodiní mně nehodnému prokázaná.
'Chcí zemříti, abych tak ukázal, že více-toužím po slávě

tve než po životě pozemském.
Chci zemříti, abych věčně mohl milovati a velebíti tebe,

kterýž jsi poslední můj cíl, pro nějž jsem stvořen.
Chci zemřítí z nejčistší lásky k tobě, ježto ty sám jsi ráčil

z lásky ke mně na kříži za mne zemřítí.
[ prosím tebe, Bože srdce mého, skrze hořké umučení

& bolestnou smrt Ježíše Krista. Syna tvého, dej mi šťastnou
hodinku smrtí! Nedejž, aby zahynula duše má, drahocennou
krví Syna tvého vykoupená. Amen.

Slova. ošetřovatele k umírajícímu.

Jen buďte klidny, mily křesťane, a vytrvejte! Kdo vytrvá
až do konce, ten bude spasen. — Bůh a jeho nebe mají větší
cenu než celý svět. Pro Boha a nebe nikdy nemůžeme dosti
trpěti, — Krátká pomíjející muka získají nám věčnou oslavu
v nebesích. — Těšte se, drahy nemocný„brzo uzříte v plné
kráse toho, jehož obraz tu spatřujete. U kdo popíše radost,
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kterou budeme míti, až přijdeme k Otci svému do nebes! —
Až tam uzříme nejdobrotivějšlho Spasitele tváří v tvář! — Až
spatříme sv. anděly a blažené duchy nebes! — Až se shledáme
s dušemi spravedlivých, kteří nás na věčnost předešli! — Milý
křestane, jaká to blaženost očekává vás! _—Jen doufejte a ne—
lekejte se! — Jen ještě málo okamžikův a je vyhráno; boj
bude ukončen. — Říkejte se mnou:

N ní se dle stavu nemocného vybere vhodná. některá mo llitba neb
se mu p edříkáva'í zbožně vzdechy. Je-li nemocný velmi sláb, dají se
mu tyto otázky, tere může slovy neb jen pokynem neb stisknutím ruky
zodpověděti.

Věříte v Boha, nejvyšší pravdu a moudrost? — Věříte
vše, co Bůh zjevil? — V té víře chcete žití i zemříti?

Doufáte v Boha, že vám dá věčnou blaženost? Doufáte
od něho vše, poněvadž je nejvýš milosrdný a ve svých slibech
věrný?

Milujete Boha nade všechno, poněvadž je nejvyšší dobro?
Je vám líto, že jste Boha kdy hněval a hřešil?
Chcete k vůli Bohu rád trpěti všechno i smrt?
Nežádáte sobě ničeho, leč co Bůh sám chce a jak on

to chce?
Spojujete své bolesti a svou smrt. s bolestmi a se smrtí

Pána Ježíše na kříži?

Vzbuzování ctno stí.

Posledni odevzdání se do vůle Boží. Pane a Bože
můj! (litím dobře, kterak se každým okamžikem blížím k smrti
a kterak mizí naděje, že bych se opět uzdravil. l odevzdávám
se zcela do nejsvětější vůle tvě. Učin se mnou, co se ti líbí.
Tobě se zcela odevzdávám, jak ty ustanovíš, kdy a kterak
umříti mám. Ne má, ale tvá vůle se staň, nebeský Otče můj,
:i to jak v životě mém tak i v smrti mé. Amen.

Víra. Bože můj, tys nechal inne narodili se a vychovánu
býti v pravé katolické církvi. Děkuji ti za to ještě jednou
z plna srdce. Také ještě na konci svého života vyznávám tuto
sv. víru a mám všechno za pravdu, co jsi, ó Bože, zjevila
věřiti velíš a co sv. katolická církev k věření nám předkládá.
Tomu všemu věřím, protože tvé slovo věčná pravda jest. V té
víře chci i zemříti. Odpusf, že jsem dle víry té nebyl vždy živ
a dle ní se neřídil, ale za to častěji proti jejím předpisům
jednal. Amen.

Naděje. Pane a Bože můj, tvá_dobrota a tvé milosrden
ství jsou tak veliké, že od tebe bezpečně očekávati mohu všeho,
co je k spáse mé. A jak bych toho neměl očekávati, když ty,
"věrný a nejvýš pravdymilovný Bože, jsi nám to velel ? I doufám
odpuštění všech hříchů, jichž jsem po celý čas svého života
dopustil. Doufám "v blaženou smrt a těším se, že po ní dojdu
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věčné blaženosti. Vždyt ty, Božský Spasiteli, jsi mi nebe krví
svou dobyl a smrtí svou bránu nebes otevřel. Tys šel napřed
připravit nám místa, abychom, kde ty jsi, i my byli. Amen.

Láska. Lásky nejhodnější Bože! Kéž bych tě byl vždy
tak, jak se slušelo, miloval! Jak lituji své nedbalosti! [ chci
aspoň v posledních okamžicích svého života se snažiti, abych
tě, Pane a Bože můj, náležitě miloval. Vždyť tys mi tolik
dobrodiní prokázal a zasloužil jsi,- abych tě z celé duše miloval.
A poněvadž nyní nemohu již než trpěti a zemříti, nechť to
aspoň jest oběti lásky, kterou ti přináším. Přijmi ji, prosím,
milostivě! Amen.

Dílcůčinění. llobrodiní tvá, Pane Bože můj, jichž jsem
po čas svého života od tebe „přijal, jsou bez počtu. Kéž bych
ti byl za ně vždy vděčným býval! Promiň milostivě, že jsem ti
vždy náležitě za ně neděkoval. l'řijmi, prosím, v náhradu aspoň
mé díky, které ti nyni skládám, než oči své zavru. Kéž bych
mohl svoji vděčnost náležitě ti osvědčiti! Ale co nemohu již
učiniti zde, chci dokonati v nebesích, kde tobě děkovati a tebe
velebiti chci na věky. Amen.

Pokora. Co dělá člověk ze sebe a přece jak málo je! Jak
je u člověka všechno jen nezaleužená milost od Boha! Jak
se rozpadá člověk v prach a popel, nedrží-li ho ruka Páně!
Jak je sláb a bezvládny', nedrží-li ho síla Boží! Teď na lůžku
smrti poznávám, co bych byl bez Boha a bez milosti Boží. Za
všechno mám jen tobě, i'ane Bože, děkovati. Sám jsem jen
prach a popel a ze sebe sám nemohu ničeho. Všechno dobré
jest jen darem tvým, mně náleží-jenom hřích. Tobě jedinému,
Bože, budiž čest & chvála na věky. Amen.

Lítost. Kéž bych jen se byl hříchu chránil! Kéž bych
jen tebe nikdy nebyl rozhněval, Bože můj! Ale tak jest hříchů
mých mnoho a mnoho a nemohu jich odčiniti. Jenom mohu
jich želeti, a chci jich i želeti. Ty, Bože vševědoucí, zříš do
srdce mého a víš, že mi srdečně je líto, že jsem hřešil, tebe
hněval a urážel. Odpusť mi, odpu'st, prosím, všechny hříchy
mél Nemohu nic jiného než volati k tobě 'o slitování a tebe
úpěnlivě prositi, abys mi, Bože milosrdný, pro Syna svého,
který za hříchy světa na kříži zemřel, odpustil všechny hříchy
mé. Amen.

Když se podává, do rukou nemocného křiž.

Milý křesťane! Zde vizte obraz ukřižovaného Spasitele!
% neskonalé lásky k nám umřel bolestnou a potupnou smrti
na kříži. Hle! jeho hlava korunována trním, protože nás chce
věčně korunovati svou slávou. Nakloňuje svou hlavu, jakoby
nám chtěl dáti políbení pokoje. 'l'vář jeho skropena krvi, aby
smyl naše hříchy. Ruce jeho jsou rozepjaté, aby nás mohly
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láskyplně. obejmouti. Bok jeho otevřen, abychom v srdci jeho
nalezli bezpečně útočiště. I složte Všechnu svou důvěru vdobro
tivěho Spasitele a řekněte: Ježíši, buď mi milostiv! Ježíši,
smiluj se nade mnou! Ježíši, odpusť mi hříchy mě! Ježíši, do
rukou tvých poroučim duši svou! Ježíši, v tebe jsem doufal;
nedej, abych byl zahanben!

Umírající odevzdává sebe Pánu Ježíši.

O Ježíši, můj Pane a Spasiteli! l)o rukou tvých odevzdá
vám svou duši. Tys ji sobě dobyl drahocennou krví svou. Tys
ji vykoupil na dřevě kříže. Ona jest tvým majetkem. Nenech,
prosím tebe, sobě ji uloupiti. Vezmi si ji k sobě! Postav ji
čistou a bez poskvrny před soudnou svou stolici! Buď jí sli
tovníkem, útočištěm a Spasitelem! Tebe se držím, tobě důvě—
řuji, tobě přináležim, od tebe věčně blaženosti očekávám, tebe
miluji a z lásky k tobě umírám. Učiň, abych na věky od tebe
nebyl odloučen. Amen.

Modlitba k Matce Boží.

(Nemocnómu mai se dáti do rukou též ně'aký obrázek Marianský
neb i medaillka s obrazem P. Marie, též i r ženec, aby se doporončcl

do ochrany P. Marie.)

Nejsladší Panno Maria, má nejmilejší Matko a přímluv
kyně! V synovskě lásce a s dětinnou důvěrou skláním se před
tebou. Přispěj mi, Matko Boží, a neopouštěj mne v bídě mé!
Pros za mne svého milého Syna a vymoz mi odpuštění hříchů
mých! Obrat ke mně svě milosrdně oči a ukaž mi Ježíše, po
žehnaný plod života tvého! () milostivá, () přívětivá, ó přeslaclká
Panno Maria! '

Vzdecliy k aiulělu strážci a k svatým.
(Od ctih. P. Kochema.)

Svatý anděle strážný, oroduj za mne! Sv. anděle strážný,
bojuj za mne! Sv. anděle strážný, zachraň mne před nepřítelem
zlým! Neopouštěj mne v této tísni mě, stůj při mně v nebez
pečném boji tomtol

Vy, sv. apoštolové, orodujte za mne! Vy, sv. mučedníci,
orodujte za mnel — Vy, sv. panny, orOdujte za mne! — Vy,
milí svatí, orodujte za mne! — Vy, moji sv. patronově, při
spějte mi ku pomOCi!

Prosím vás pro hořkou smrt Ježíše Krista, stůjte věrně
při mně! — Prosím vás pro slavnou vaši smrt, vyžádejte mi
blaženěho konce. Amen.



Když se umírajícímu podává, hromnická.

Milý křestanel Ježíš Kristus, světlo světla, jehož tato
hromnička představuje, necht osvítí oči duše vaší,'abyste věčnou
smrtí neusnul. Odejdi, duše křesťanská, z tohoto světa a jdi
vstříc svému Božskému ženichu, Ježíši Kristu, s tímto, hořícím
světlem v rukou! On, jenž tě povolal z temnoty do světla svého
podivuhodného, nedej duši tvé zahynouti ve tmách věčných,

' nýbrž uvediž tě ze stínu smrti do věčného nebeského světla!
Světlo sv. víry a oheň věčné lásky k Bohu necht nevymizí ze
srdce tvého, nýbrž provodí tebe šťastně do věčného světla
nebes. Amen.

»

Modlitba. umírajícího k Spasiteli.

Pane Ježíši Kriste, ty pravé. světlo světa, zachovej ve
mně světlo svých milosti a uveď mne do světla věčného!

_ Osvěť mne, Pane Ježíši, jenž jsi na kříži celý svět osvě—
mval, a nenech mne \' temnotě smrti věčné. zahynouti!

V tebe, Ježíši, ty věčná pravdo, a v tvé sv. učení věřím;
zaeliovej světlo to ve mně a smiluj se nade mnou; do rukou
tvých poroučíni ducha svého.

() Ježíši, původce věčné blaženosti, v tebe doufám a tebe
zceieho srdce miluji. Přispěj mi ku pomoci vteto mé poslední
hodině !

Ú můj Bože & Pane, učii'i se mnou, jak se ti líbí, & nalož
se mnou podle svého neskonalého milosrdenství! Uveď mne
k Sobě a přijmi mne k sobě, abych nikdy, nikdy od tebe nebyl
odloučen. Amen.

Požehnání nemocnému.

Znamením sv. kříže obrátiž Hospodin tvář svou k tobě
a budiž ti milostiv! Hospodin obrátiž oči své k tobě a uděliž
ti pokoje! Požehnej tě Bůh "rOtec, který všechno stvořil a
tobě tělo i duši dal; — Požebnej tě Bůh "r Syn, tvůj Pán a
Spasitel, který za tebe na kříži zemřel a tebe svou nejdražší
krví & hořkou smrti vykoupil. — Požehnej tě Bůh ? lluch
svatý, který tě na křtu sv. milostí svou posvětil; v té milosti
tebe až do konce tvého života i zachovejl

Pokoj l'ána našeho Ježíše Krista budiž s tebou! Síla a
moc jeho nejsv. krve, znamení sv. kříže, vítězný nápis ukřižo—
vaného Spasitele ».ležíš Nazaretský, král židovskýc, jeho pět
sv. ran s dralíocennou z nich vylitou krví — to vše budiž ti
nepřemožitelnou hradbou proti všemu pokušení nyní i v poslední
tvou hodinku. Ve jménu Otce i Syna i Ducha šv. Amen.
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Kropíme—lí nemocného svěcenou vodou.

Ú Ježíši, očisti touto svěcenou vodou a svou nejdražší
krví duši tohoto umírajícího od všech hříchův, ktery'ch želí &
lituje. Smiluj se nad jeho duší a dejž jí vejíti do příbytků
tvého věčného pokoje Amen.

Poslední nábožné vzdechy umírajícího.
(Viz o tom více na str. 81 nn. a 282 nn.)

Mohou se střídavě v kratších neb delších přestávkách umírajícímu zdlonha
a nábožně předříkávati, pokud ho smyslově neopusti.)

Nyní, ó Pane, propouštíš služebníka svého v pokoji.
Klaním se tobě, svému jedinému, pravému aživému Bohu.
V tebe věřím, ó pravdo věčná! V této víře chci i ze

mříti.
V tebe doufám, ó dobroto neskončená! V této naději

chci i zemříti.
Tebe nade všecko miluji, (') nejvyšší dobro! V této lásce

chci i zemříti. 
Z lásky k tobě, ó svrchované dobro, lituji ze srdce všech

hříchů svých. 0 bych tě nikdy nebyl urazil(a)!
Nejmilejší Ježíši, z lásky k tobě chci nyní umříti, jakož

jsi ty ; lásky ke mně smrt podstoupiti ráčil.
Uzkost i smrt svou spojují s tvou úzkostí a s tvou smrtí,

() můj Ježíši!
V ruce tvé, ó Ježíši, poroučím ducha svého.
Bože, nebeský Otče, smiluj se nade mnou nyní v hodině

smrti mé!
Bože Synu, světa Vykupiteli, smiluj se nade mnou nyní

v hodině smrti mé! '
Bože, Duše svaty', smiluj se nade mnou nyní v hodině

smrti mé!
Svatá Trojice, jediny' Bože, smiluj se nade mnou nyní

v hodině smrti měl
0 Ježíši, pravdo věčná, v tebe věřím. Ježíši, dobroto ne—

skončena, v tebe doufám. Ježíši, nejvyšší dobro, tebe ze srdce
& nade všecko miluji!

Ú Ježíši, posilní víru mou; rozmnož naději mou a roznět
ve mně lásku, jež by mne na věky spojila s tebou!

() Bože, ku pomoci mě vzezři!
Pane, ku pomoci mé pospěš!
Ú Maria, Matko milosrdenství, přispěj mi v posledním

boji mém! Přijď mi na pomoc a prokaž se nyní Matkou mou!
Svaty' můj anděli strážce, měj mne sobě poručena! Pomoz

mi zápasiti v této hodině, a uveď mne k .Iežíši, milosrdnému
soudci mému!
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Všickni svatí Boží, zvláště moji svatí patronové proste
za mne!

Všemohoucí Bože, posiluj mne v této hodině!
Nejdobrolivějši Bože, pomáhej mi v této hodině!
Můj Ježíši, všecko z lásky k tobě, všecko ve spojení

s tvým přehořkým utrpením a smrtí tvou.
Potěš duši služebníka(nice) svého(é), (»Ježíši, neboť k tobě

jsem pozdvihl (a) ducha svého. Tys, ó Ježíši, dobrotivý, milo—
stivý a milosrdný ke všem, kteří volají k tobě.

Nebeský Otče můj, neopouštěj mne! Synu Boží, neopou—
štěj mne! I.)uše svatý, Bože, neopouštěj mne!

Nejsvětější Trojice, slitoj, smiluj se nade mou!
Můj Ježíši, účiň mne hodným(ou), kříž tvůj obejmontí a

jej políbiti.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nade mnou! Umírající Je

žíši, smiluj se nade mnou!
Ježíši, má jediná naděje, k tobě z celého srdce vzdychám;

v otcovskou ochranu svou mne přijmi, jenž jsi mne způsobem
tak pí'ebolestným vykoupiti ráčil!

() Bože, Bože můj! Smiluj se nade mnou; vyslyš prosbu
mou a volání mé at přijde k tobě.

Obličej svůj mně ukaž, (» Pane, a spasen(a) budu.
V tebe a neskončené zásluhy tvé, () Ježíši, zcela a jedině

doufám. Ú nedej mi, býti zahanbenu!
O Bože, dobro nejvyšší, ach, kéž bych tebe nikdy nebyl (a)

urazil(a)! Ach, kéž bych tebe byl(a) vždycky z celého srdce
nade všecko miloval (a)!

Svatá Maria, matko Boží, pros za mne nyní v hodinu
smrti mé!

ÚMaria, tvůj (á) jsem zcela. Buď mou orodovnicí v smrti mé!
Svatý Michaeli, archanděle, & všickni svatí andělé a vy

volení Boží, přijďte a pospěšte mi na pomoc!
Svatý anděle Boží, jenž 'jsi můj ochránce, uveď mne do

života věčného! _
Bože Otče, buď nýní laskavým Otcem mým, a přijmi duši

mou, kterou jsi k svému obrazu stvořil!
Bože Synu, bud' nyní mým Spasitelem, a spasenu učiň

duši mou, kterou jsi krvi svou vykoupil!
Bože lluše svatý, buď mým Utěšitelem a posilní duši,

kterou jsi ve svátostech posvětil!
Nejsvětější Trojice, smiluj se nade mnou, a ducha mého

přijíni do života věčného!
Ježíši, Maria a Josefe, stůjte při mně při skon_ání mém!
Z lásky k tobě, () Ježíši, trpím. 7, lásky k tobě i umírám!
Miluji tě, o Ježíši, poněvadž chceš, abych tebe miloval(a)

Miluji tebe, protože vší lásky hoden jsi.
Ježíši, nejmilejší Ježíši, z celého Srdce tě miluji! Srdečně

toho času želím, v němž jsem tebe nemiloval (a).



Z lásky k tobě, o Ježíši, odpoušlím všem, kteří mi“ kdy
ublížili. **

Otče, s nebes Bože, v ruce tvé poroučim ducha svého.
Synu, Výkupiteli světa Bože, v ruce tvé poroučím ducha

svého!
Duše svatý Bože, v ruce tvé. poroučím ducha svého!
O Bože, jenž jsi mé všecko, můj cíl a konec, po tobě

toužím, po tobě vzdýchám! Ach, přijď a vezmi mne k sobě!
Svatý, svatý, svatý jsi, Pane Bože zástupů! Nebesa i země.

plný jsou slávy tvé!
Sláva budiž Otci, jenž mne stvořil; sláva Sýnu, jenž mne

vykoupil; sláva Duchu svatému, jenž mne posvětil.
Sláva budiž nejsvětější Trojici, sláva Bohu jedinému

na věky!
Ú Bože můj, kterak želim a lituji, že jsem času svého

za dnů zdravi tak špatně užíval(a), tobě tak málo sloužila),
a tak často tebe urážel (a)!

Odříkám se všech pokušení zlého ducha. Chci raději
umříti, nežli uraziti 'tebe, Boha svého nejmilejšílio!

Maria, Matko'milosti, přisoěj mi ku pomoci, aby mi
nemohli uškoditi nepřátelé moji!

O Maria, bud' mi ochranou; v nebe uved' nyní“duši mou!
O Ježíši, Maria a Josefe, v ruce vaše poroučím a ode—

vzdávám duši svou!
U vás a s vámi, () Ježíši, Maria, Josefe, žádám věčně pře

bývati v nebesích! Učiňte, aby tato žádost má brzo byla splněna.
O Ježíši, Maria a Josel'e, Věřím v Boha a věřím všecko,

co zjeviti ráčil, poněvadž jest neomylná pravda; protož dejte,
abý víra má mne učinila spasena(u).

V Boha doufám & doufám od něho blaženost, poněvadž
mně ji slíbiti ráčil, jenž jest všemohoucí, milosrdný a věrný
v zaslíbeních svých; nedOpusťte tedy, 0 Ježíši, Maria a Josefa,
abých snad nezahýnulíal, v naději své!

Miluji Boha z celého srdce a nade všecko a věčně ho
milovati vroucně žádám, protože jest nejvyšší, nejlepší a ne
skončené dobro; učiňte tedy, o Ježíši, Maria a Josefa, aby tato
vroucí má žádost v nebi byla splněna!

Ježíši, Maria a. Josel'e, prokažte mně milosrdenství ted'
a do vlasti nebeské uveďte duši mou!

Nebeští duchové, svatí a vyvolení Boží, zvlášť moji svatí
patronové, orodujte za mne, abýcli s vámi věčné blaženosti
dosáhl (a).

Ježíši, světa Spasiteli, smiluj se nade mnou!
Ježíši, naděje a potěšení umírajících, smiluj se nade mnou!

Bože můj, ne má, ale tvá vůle se staň! Co a jak ty
chceš, chci i já. Hotovojest srdce mé, () Bože, hotovo jest srdce
mé, žití, trpěti a umříti dle Božského zalíbení tvého!
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O Ježíši můj, umírám jakožto dítko tve pravě, samo—
Spasitelně, katolické církve. Ach, neprodlěvej dlouho, Spasiteli

.můj, přijmi k sobě brzo duši mou!
Smiluj se nade mnou, () Bože, dle velikého milosrdenství

svého, a neopouštěj mne v bolestech a úzkostech mých!
Neskoněenému milosrdenství tvému, () Bože, porouěím

smrt i duši svou!
Tobě se klanim, k tobě vzdychám, tebe chválím a vele

bím, () Trojice nejsvětější!
Žehnej mne Bůh Otec "f, můj Stvořitel; žehnej mne Syn j',

můj Spasitel; žehnej mne Duch svatý 1', můj Utěšitel!
Všemohoucnost Boha Otce, nevyslovná láska Boha Syna,

milost a síla Boha Ducha svatého necht mne přivede k věč—
'm'—.n1uživotu!

Ukřižovaný Ježíši, ve vší nábožnosti pozdravuji a líbám tebe!
Můj Ježíši, vzpomeň na trpkě bolesti, které jsi na kříži

z lásky ke mně snášel; a pro ně mi dej milost, abych zlásky
k tobě trpěl (a) a zemřel (a).

O ukřižovaný Spasiteli, svůj obličej mi ukaž, abych věčně
byl (a) potěšcn (a). Ve svatých ranácli svých ukryj inne, oJežíši!
S tebou vždy spojenu býti dejž mi, () Ježíši!

() Ježíši, z lásky k tobě lituji všech hříchů svých, jimiž
jsem kdy tebe, svrchované dobro, urazil (a).

„Ježíši, tvé utrpení jest má zásluha; ono necht jesti dosti—
uěiněni za mě hříchy!

() nejmilejší Ježíši, Spasiteli můj, nedej, aby bolestně
umučení tvé na mně k zmaření při'šlo. Do počtu svých vyvo
lených mne přijmi!

Mocný Bože, nejdohrotivější Bože, nejlaskavější Bože, svou
milOstí mne až do konce posiluj!

!lMaria, po Bohu m'a jediná naděje, dopomoz mi kvěčné
blaženosti !

Nyní, () Maria, nyní se mne ujmi, jsemť mdlý (á) a slabý (á),
& tebc slovy vzývati již nemohu.

Pro ty bolesti, kteréž jsi, () Maria, v hodinu smrti nej—
milejšího Syna svého přetrpěla, tebe prosím, abys při mně stála
při skonání mém!

!) Ježíši, tvůj (á) jsem v životě i v smrti: v tobě se věčně
radovati žádám.

Mě utrpení, () Ježíši, ve věčnou radost proměn; pospěš
mi ku pomoci, ó Ježíši!

Milostivě na mne pohled', () Ježíši. nebo! jsi mne krví
svou vykoupil.

Ú Ježíši, k tobě směřuje všecka touha má. Již se nalé—
zám na cestě k tobě; přijmi mne milostivě, ó Ježíši!

Nejmilejší Ježíši, přijmi ducha mého, jehož jsi tak draze
vykoupiti ráěil.
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U Ježíši, otevři mé duši brány nebes, aby mala a věčně
s tebou přebývala.

PrOpůjč, (» Ježíši, aby duše má milostí tvou okrášlená
před tebou, soudcem mým, se ukázala.

Buď mi, () Ježíši, milostivým soudcem, až před tebe přijdu,
abych účtý skládal (a) ze života svého.

Buď, () Ježíši, v smrti mým Spasitelem a po umrti mou
věčnou odměnou!

Ježíši, v tebe věřím, Ježíši, v tebe doufam. Ježíši, tebe
z celé 0 srdce a nade všecko miluji.

Ježíši, ze všeho srdce svého lituji, že jsem kdy tebe,
nejvyšší dobro urazil.

Ukřižovaný Ježíši, v ruce tvé poroučím ducha svého.
Maria, v mateřské srdce tvé poroučím tělo své i duši svou,

Ježíši, v jménu tvém umirám, dejž mi život věčný!
V pokoji mne propust, ó Ježíši, a budu chváliti jméno

tvé a velebiti věčně milosrdenství tvél
Ježíši, tobě jsem živ (a)! Ježíši, tobě umírání! Tvůj (á)jsem

v životě i smrti.
Ježíši, Maria a Josefe, buďte při mně v smrti mé!

Ježíši, v ruce tvé poroučím ducha svého!
Ježíši, Ježíši, Ježíši!
Ježíši, Maria; Ježíši, Maria!
Ježíši, Maria, Josefe! Ježíši, Maria, Josefu!
Ježíši, Ježíši, Ježíši!

(Viz i odpustkové střelné modlitby na str. 780—788)

Litanie za. umírající.

Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, uslýš nás.
Kriste,“ vyslýš nás.
Svatá Maria,
Všickni svatí andělé a archandělé,
Svatý Abeli,
Všickni svatí kůrové spravedlivých,
Svatý Abrahame,
Svatý Jene Křtiteli,
Svatý Josefe,
Všichni svatí patriarchové a proroci,
Svatý Petře,
Svatý Pavle,
Svatý Ondřeji,
Svatý Jene,
Všickni svatí apoštolé a evangelisté,
Všickni svatí učedníci Páně,
Všecka svatá neviňátka.

oroduj(orodujte)zaněj(ni)!
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Svatý Štěpána,
Svatý Vavřince,
Všichni svatí mučedníci,
Svatý Silvestře,
Svatý Řehoři,
Svatý Augustine,
Všickni svatí biskupové a vyznavači,
Svatý Benedikte,
Svatý Františku,
Všichni svatí mniši a poustevnici,
Svatá Maří Magdaleno,
Svatá Lucie,
Všecký svat'é panný a vdový,
Všickni svatí a světice Boží,
Milostiv mu (jí) buď, odpusť mu (ji), Pane.
Milostiv mu (ji) buď, vysvoboď'ho (jl), Pane.
Od hněvu tvého,
Od nebezpečenství věčné smrti,
Od nešťastné smrti,
Od pekelných trestů,
Ode všeho zlého,
Z moci ďáblovy. Je
Skrze narození tvé,
Skrze kříž tvůj a umučení tvé,
Skrze smrt a pohřeb tvůj,
Skrze slavné z mrtvých vstáni tvé,
Skrze podivuhodné nanebevstoupeni tvé,
Skrze příští Utéšitele, Ducha svatého,
V den soudný, J
Mý hříšníci, tě prosíme, Výslýš nás.
Abýs mu (jí) odpustiti ráčil, tě prosíme, Výslýš nás.
Pane, smiluj se nad ním (ní).
Kriste, smiluj se nad ním (ní).
Pane, smiluj se nad ním (ní).

oroduj(orodujte)zanej(ni)!

vysvoboďho(ji),Pane!

Modlitba.
Nuže, putuj z tohoto světa, duše křesťanská, ve jménu

Boha, Otce všemohoucího, jenž tebe stvOřil; ve jménu Ježíše
Krista, Sýna Boha živého, jenž za tebe trpěl; ve jménu Ducha
svatého, “jenžna tebe výlit byl; ve jménu andělůva archandělů;
ve jménu trůnův a mocností; ve jménu knížat a panstev nebe
ských; ve jménu CherubinůviSerafínů; ve jménu patriarchův
a prorokův; ve jménu svatých apoštolův a evangelistů; ve jménu
svatých mučedníkův avyznavačů; ve jménu svatých mnichův a
poustevníků; ve jménu svatých panen a všech svatých i světic
Božích. Dojdiž dnes !pokojného místa, a přebývání tvé budiž
na Sionu svatém; skrze téhož Krista, Pána našeho: &. Amen.



Bože milosrdný, Bože milostivý, Bože, kterýž vedle množství
slitování svých hříchy kajícníků shlazuješa viný předešlých
nepravostí odpuštěním promijíš, shlédni milostivě na tohoto
služebníka svého N. (tuto služebníci svou) a dobrotivě výslýš ho
(ji), an (ana) odpuštění všech hříchů svých 3 upřímným vy—
znáním celého srdce svého od tebe pokorně žádá. Obnov v něm,
nejmilostivější Otče, cokoli křehkostí lidskou v něm pokaženo
neb cokoli lstí ďábla v něm porušeno, a k jednotě těla církve
úd tento vykoupený přivtěl. Smiluj se, Pane, nad jeho po
vzdechý, smiluj se nad jeho slzami, a protože jediné na tvé

' milosrdenství spoléhati může, dejž mu dojíti milosti tvého od
puštění. Skrze Krista, Pána našeho. &. Amen.

Rozmilý bratře (rozmilá sestro),i poručena(u) tě činím
Bohu všemohoucímu, a odevzdávám tě tomu, jehož tvorem jsi,
abýs, splatíš smrtí dluh přirozenosti, navrátil (a) se k pů—
vodci svému, kterýž tě býlz prachu země učinil. Pročež duši tvé,
kdýž opustí smrtelný přibýtek svůj, spěchej v ústretý jasný sbor
blahoslavených andělů; sbor apoštolů. soudců, přijď tobě na—

proti; mučedníků vítězný voj uvítejž tebe; zástup vyznavačův
liliovým svitem se stkvoucích obkličiž tebe! S radostným já
sáním přijmiž tebe utěšený sbor panických a panenských duší!
Arciotcové připusttež tebe doGého lůna blaživého pokoje!
Ukaž se tobě Ježíš Kristus s přívětivou a milostivou tváří svou
& výkaž tobě místo mezi průvodci svými svrchovaně blaže—
nými. Vzdálena budiž od tebe úzkost a hrůza temnosti; vzdá—
lena budiž od tebe žhavost plamenů pekelných! Vzdálena budiž
od tebe útrapa a muka! Utíkejž od tebe ohýzdný satan a všechna
zavržená jeho družina. Nechat se zachvěje a skrýje v beze- .
ilných propastech věčné noci, kdýž doprovázen(a) svatý mi an
dělý vcházeti budeš do věčnosti. Vývstaniž Bůh a rozptýleni
buďtež všickni nepřátelé jeho, na útěk dejte se před obličejem
jeho všickni, kdož jej nenávidí! Nechat se vytratí, jako se tra
tívá kouř. Jako se rozpouští vosk v ohni, tak at zmizí každý
hříšník před zrakem Božím; ale spravedliví nechat hostiný ra—
dostné slaví a veselí se před obličejem Páně! Zahanbena a
zničena buďtež všechna vojska pekelná! Otroci satanovi at se
neosmělí, aby tě na cestě k Bohu zadržovali. Kristus, kterýž
za tebe ukřižován býl, vysvoboď tě ode všeho trápení ! Kristus,
kterýž za tebe umí-ití ráčil, vysvoboď tě od smrti věčné! Kristus,
Sýn Boha živého, doprovoď tě do věčně vábných zahrad svého
ráje! On, pravý pastýř, přijmiž tebe mezi vyvolené ovečký
své! On račiž tobě všecký hříchý tvé odpustiti a postav tě po
pravici své do řady svých vyvolenců! Nechť uzříš Výkupitele
svého tváří v tvář! Nechat vždý u něho prodléváš a na nejja
snější pravdu nezahalenou svýma blaženýma očima nazíráš!
Do zástupů blahoslavených přijat (a) požívej sladkého patření
na Boha na věky věkův. &. Amen.
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Modtha
Ú Pane! Přijmiž služebníka svého (služebníci svou) do

stánků spásy, kterouž s důvěrou v milosrdenství tvé očekávati
má. ?. Amen. 

Vysvobod', o Pane, duši služebníka svého (služebnice své)
od všelikého nebezpečenství pekelného, ode všech úkladů,
trestův a ode všeho soužení. ?. Amen.

Vysvoboď, () Pane, duši služebníka svého (služebnice své),
jakož jsi byl Enocha a Eliáše od všeobecné smrti vysvobodil.
Ú. Amen.

Vysvoboď, () Pane, duši služebníka svého (služebnice své),
jakož jsi byl Noema z potopy světa vysvobodil. xf. Amen.

Vysvoboď, () Pane, duši služebníka svého (služebnice své),
jakož jsi byl Abrahama ze země Ur Chaldejských vysvobodil.
ý, Amen.

Vysvoboď, o Pane, duši služebníka svého (služebnice své),
jakož jsi byl .loba ze všech jeho útrap vysvobodil. xf. Amen.

Vysvoboď, ó Pane, duši služebníka svého (služebnice své),
jakož jsi byl Lota z plamenů v Sodomě vysvobodil. W. Amen.

Vysvoboď, o Pane, duši služebníka svého (služebnice své),
jakož jsi byl Mojžíše z ruky Faraona, krále Egyptského, vy
svobodil. ?. Amen.

VYSVOllOď,o Pane, duši služebníka svého (služebnice své),
jakož jsi byl vysvobodil Izáka, by nebyl obětován rukou otce
svého Abrahama. ?. Amen.

Vysvoboď, () Pane, duši služebníka svého (služebnice své),
jakož jsi byl Daniele z jámy lvové vysvobodil. ý. Amen.

Vysvoboď, () Pane, duši služebníka svého (služebnice své),
jakož jsi byl ti-i mládence z peci ohnivé a z ruky bezbožného
krále vysvobodil. ?. Amen.

Vysvobod', ()Pane, duši služebníka svého (služebnice své),
jakož jsi byl Susanu z křivé obžaloby vysvobodil. ?, Amen.

Vysvoboď, ó Pane, duši služebníka svého (služebnice své),
jakož jsi byl Davida z ruky krále Saula a obra Goliáše vy—
svobodil. Ú. Amen.

Vysvoboď, () Pane, duši služebníka svého (služebnice své),
jakož jsi byl Petra a Pavla ze žaláře vysvobodil. ?. Amen.

A jakož jsi byl 'l'eklu, svatou pannu a mučednici z troj—
násobného pi'evelkého mučení vysvobodil, tak račiž duši slu
žebníka svého (služebnice své) vysvobodititi a jemu (jí) dáti,
aby věčných radostí v nebesích stebou požíval(a) ?. Amen.

Modleme se: Hospodine, poručenu činíme tobě duši
služebníka tvého (služebnice tvé) N. a vzýváme tebe, Pane Je—
žíši Kriste, Vykupiteli světa, abys ji do lůna patriarchů přij
mouti ráčil, jenž jsi pro spasení i této duše v milosrdenství
svém s nebe na zemi sestoupiti ráčil. Poznej v něm (v ní) dílo
rukou svých, kteréž nikoli bohem cizím, nýbrž tebou, jediným
živým & pravým Bohem. stvořeno bylo; neboť mimo tebe není
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Boha žádného & nic nerovná se dílům tvým. Potěš, o Pane,
duši jeho (její) tváří svou, a nebudiž pamětliv hříchů jeho
(jejíhol minulého života, ani poblouzení, které zlý blud a žár
žádostí jemu (jí! v srdci roznítil. Ač byl (a) hřešil (a), přece
nezapřel (a) Otce, Syna a Ducha svatého, ale víru zachoval (a),
pro čest lšoží horliv (a) byl(a), a Bohu, Stvořiteli všech věcí,
věrně se klauěl__(klaněla).

Modleme se: Prosíme tebe, o Pane, nevzpomínej na
hříchy a nevědomosti jeho (její) mladosti, ale dle velikého
milosrdenství svéer pamatuj na něj (na ni) v království slávy
své! Nebesa nechat se mu (j') otevrou, andělovo nechat “se
s ním (s ní) radují.l Přijmi'ž, .) Pa'ne, služebníka svého (služeb
nici svou) do říše své! Uvediž jej. (ji! sv. archanděl Michael,
kníže vojska nebeského! Všichni svatí andělé lloží nechat'
spěchají mu (jí) v ústrety, & uvedou ho (ji) do nebeského
města .lerusalema! Přijmiž jej (ji) sv. apoštol Petr, jemuž
Bůh klíče království nebeského byl odevzdal. Přispěj mu (jí)
sv. apoštol Pavel, kterýž hodným uznán byl, aby se stal ná
dobou vyvolenou. Oroduj za něj (za ni) vyvolený učedník Páně
Jan, jemuž Bůh nebeská tajemství byl zjevil. Vyproste jemu
(jí) blahoslavenství všickni svatí apoštolové, jimžto Pán moc
svěřiti ráčil svazovati a rozvazovati. Proste za něj (za ni) všichni
svatí a vyvolení Boží, kteří pro Krista na tomto světě veliké
muky byli přetrpěli, aby z vazeb tělesných vyproštěn(a), slávy
nebeské říše účastným (účastnou) státi se zasloužil (zasloužilai.
'l'oho račiž mu (jí) uděliti Pán náš, Ježíš Kristus, který sOtcem
& Duchem svatým živ jest a kraluje na věky věkův. Amen.

Při skonání.

Ježíši, Ježíši,. Ježíši!
Do rukou tvých, () Pane, poroučím ducha svého.
Pane Ježíši Kriste, přijmi ducha mého!
Svatá Maria, oroduj za mne!
Maria, Matko milosti, Matko milosrdenství, ochraňujž mne

před nepřítelem a přijmiž mne v hodinu smrti!
Ježíši, v tebe věřím, v tebe doufám, tebe nejvýš miluji.
Ježíši, tobě jsem živ, Ježíši tobě umírám. Ježíši, tvůj jsem

v životě i v smrti.

Modlitby po skonání.

E. Přijďte ku pomoci, svatí Boží, vyjděte vstříc andělové
Páně, přijměte dušijelio (její) a uveďteji před obličej Nejvyššího!

Ú. Přijmiž tebe Kristus, jenž tě povolal, a svatí andčlové
nechť tě vnesou v lůno Abrahama, přijmouce cluši jeho (její),
uvedouce ji před obličej Nejvyššího! '
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&, Odpočinutí věčné dejž mu(jí), Pane, a světlo věčné
necht mu (jí) svítí; uvedouce duši jeho (její) před obličej
Nejvyššího. '

Pane, smiluj se nad ním (nl).
Kriste, smiluj se nad ním (ní).
Pane smiluj se nad ním (ní).
Otče náš atd.

. A neuvoď nás v pokušení.
Ale zbav nás od zlého.

. Odpočinutí věčné dejž mu (ji), Pane.

. A světlo věčné necht mu (jí)_sviti.
Od bran pekelných."
Vysvoboď, ó Pane, duši jeho (její).

_ Nechť odpočívá v pokoji.
Amen.

. Pane, vyslyš modlitbu mou.
A volání mě k tobě přijď.

. Pán s vámi. R. [ s duchem tvým.

Modleme se: Tobě, ó Pane, poroučíme duši služeb
níka(nice) tvého (é) N., aby světu jsa (jsouc) mrtev tva), tobě
v nebi živ (a) byl(a); a čímkoli se ve svém živobytí z lidské
křehkosti prohřešil(a), rač mu( jí) nejdobrotivějším milosrden
stvím svým milostivě prominouti. Skrze Krista, Fána našeho:
Amen. - 

Buď, ó Bože, milostiv duši tétol Ježíši, Maria a Josefe,
přijďte jí ku pomoci! Ú Pane, v ruce tvé poroučíme duši tuto. .
O Kriste Ježíši, bud' jí milostivým sóudcem!

Poroučíme' tobě, ó Pane, duši služebníka (nice) tvého (é) N.,
kteráž se nyní z tohoto světa na věčnost odebrala, co nejpo
korněji žádajice, abys jí skrze neskončené milosrdenství své
milostivě prominul, čímkoli se proti tobě prohřešila. Skrze zá
sluhy přehořkého utrpení & bolestné smrti Syna tvého, který
s tebou a Duchem svatým živ jest a kraluje na věky věkův. Amen.

Otče milosrdenství a Bože vší dobroty, smiluj se nad
duši tohoto (této) nyní zemřelého (lé) služebníka(nice) svého (e)
N.! Nezamitej ji od své tváře a na její hříchy nevzpomínej, nýbrž
pohled. na předrahou krev jednorozeného Syna svého, Pána
Ježíše? Krista, kterou za ni prolíti ráčil. Skrze tuto nejsvětější
krev voláme k tobě za odpuštění všech časných trestů, kterých
snad na onom světě vytrpěti má. Prokaž jí své neskončené
milosrdenství, ó nebeský Otče, a přijmi ji k sobě do věčné
blaženosti, kdež by tebe bez přestání chválila a velebila. Amen.

Ú Bože, jehož vlastnosti jest vždycky se smilovávati a
oílpouštěti; co nejpokorněji tebe žádáme, abys duši služebníka
svého (služebnice své) N. v ruce nepřátel nevydával, nýbrž abys
poručil, aby ji svatí andělé tvoji přijali a do nebeské vlasti uvedli,
kdež by věčné radosti a blaženosti došla. Skrze Krista, Pána
našeho. Amen. '

Navvaasn;$$$245:a
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Litanie za zemřelé.

Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, uslýš nás.
Kriste, vyslýš nás
Otče s nebes, Bože, smiluj se nad námi.
Duše svatý, Bože, smiluj se nad námi.
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.
Svatá Maria, Matko Boží,
Svatý Michaeli,
Svatý Rafaeli,
Všickni svatí andělé i archandělé,
Všickni svatí blahoslavených duchů řádové,
Svatý Jene Křtiteli,
Svatý Josefe.
Všickni svatí patriarchové & proroci,
Svatý Petře,
Svatý Pavle,
Všickni svatí apoštolové & evangelisté.
Všickni svatí učedníci Páně,
Všecka_svatá neviňátka,
Svatý Stěpáne,
Svatý Vavřinče,
Všickni svatí mučedníci,
Všickni svatí biskupové a vyznavači.
Všickni svatí mniši a poustevníci,
Svatá Maří Magdaleno,
Svatá Kateřino,
Svatá Barboro,
Všecký svaté panny a vdovy, .
Milostiv mu (jí) buď, zachovejž jej (ji), Pane.
Milostiv mu (jí) buď, vyslýš nás, Pane.
Milostiv mu (jí) buď, vysvoboď jej (ji), Pane.
Od muk očistcových,
Skrze svaté vtělení tvé,
Skrze svaté narození tvé,
Skrze křest a svatý půst tvůj,
Skrze kříž tvůj a utrpení tvé, >
Skrze smrt tvou & pohřeb tvůj,
Skrze svaté vzkříšení tvé,
Skrze podivuhodné nanebevstoupení tvé,
Skrze příchod Utěšitele, Ducha svatého,
Mý hříšníci, tě prosime, Výslýš nás.

Abýs duši tohoto zemřelého (této zemřelé) zachrániti ráčil, tě
prosíme, vyslýš nás.

Abýs ji všecký ještě zbýlé tresty za hřícliý milostivě promi—
nouti ráčil, tě prosíme, vyslýš nás.

orodujneb:orodujtezaněj(zani).

vyevoboďjej(ji)Pane!
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Abys ji z muk očistcových vysvoboditi ráčil, tě prosíme,
vyslyš nás.

Abys ji ke šťastné-mu patření své Božské tváře připustiti ráčil,
tě prosíme, \'yslyš nás.

.ležíši, Synu Boží, tě prosíme, vyslyš nás.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa! llejž mu (jí) pokoj

věčný!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa! Dejž mu(jí) pokoj

věčný! '
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa! llejž mu (jí) pokoj

věčný!
Kriste uslyš nás. Kriste vyslyš nás.
Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pam-,

smiluj se nad námi.

Ú. Odpočinuti věčně dejž mů(jí), (» Pane!
&. A světlo věčné ať mu(jí) svítí!
ý. Nechť odpočívá v pokoji!
12 Amen.

Modleme se. O Bože, Stvořitelí & Vykupiteli všech lidí,
uděl duši tohoto (této) zemřelého (lé) úplné odpuštění a promi
nutí všech zasloužených trestův, aby, osvobozena od muk
očístcových, na tebe, poslední cíl svůj, bez konce patřila, tebe
milovala a na věky chválila. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Modlitba za duši zemřelého.
((id sv. Ludvíka (kanadského)

Náklon, (» milosrdný Bože, ucha svého k našim pokorným
prosbam, s trůnu svě velebnosti je vyslyš a modlitbu naši
milostivě před svůj obličej připust. Nebot' k tobě, o nebeský
Htče, dobroto neskonalá, modlíme se za duši služebníka (nice)
svého (é), kterou jsi .z tohoto života povolati ráčil. l.)ojž jí
přístup do věčně kvetoucích krajin nebeského ráje, a nezane—
cliávej ji strašným mukám pekla. Vždyť ráčil jednorozený Syn
tvůj, náš Pán a Spasitel, Ježíš Kristus pod Pontským Pilátem
na kříži zemříti, aby vinou Adamovou ztracené duše svým
z mrtvých vstánim z pekelného vězení vysvobodil. Neclit' jsou
tedy zahanbeni všickni vrátní & náhončí věčného žaláře! Svatí
at tuto duši, jež odtud odešla, uvedou v lůno Abrahama. llejž
jí vjíti v radost svých vyvolených a z věčného dědictví se ra—
dovati, aby s tvými svatými a vyvolenými, kteříž se tobě. za
líbili, hodna byla k slávě povstati a ne k trestu, až se přiblíží
hrozný onen den soudu. Nedopust, (» l'ane, aby v dou křtu
jsom: obmyta a křížmem spasení pomazána, v obi-ň věčný
uvržena byla, nýbrž dej, aby skrze tvé milosrdenství odpuštění
došla a k věčným radostem bez překážek se vznesla. Skrze
Krista, Pána našeho. Amen.



Při smrti nedospělýcll díl.-vk.

l'llodleme se: Všemohoucí milo.srdnýllože, jenž každému
křtem svatým znovuzrozeněmu dílku, když z tohoto světa od—
chází, bez jeho zásluh ihned život věčný lil'OpůjČUjl'Š, jakož
věříme, že jsi i duši tohoto dítka tak učiniti ráčil; prosíme tebe,
(» Pane, dejž nám na přímluvu nejblahoslavenějši Panny Marie
a všech svých svatých, abychom ti zde s čistým srdcem slou
žili a v ráji nebeském se svatými dítkami na věky sjednocení
byli. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Všemohoucí věčný Bože, milovnlku svaté čistoty, jenž jsi
duši tohoto dítka dnes do království nebeského milostivě povo
lati ráčil, nakládej is námi tak milostivě, abychom skrze zásluhy
tvého nejsvětějšího utrpení -a na přímluvu nejblahoslavenější
Panny Mariea všech tvých svatých v témž království nebeském
se všemi tvými svatými a vyvolenými na věky se radovali.

() Bože, kterýž zázračným řádem andělům i lidem služby
vykazuješ, dejž nám, aby svatí andělové, kteří před tebou
v nebesích ustavičnou službu konají, zde na zemi život náš
ochraňovali. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Slova zesnulého k pozůstalým.

(Od P. I,. Skupuli.)

Když tělo zemřelého úplně vychladlo, budiž na vhodném místě
slušně upraveno; do skřižených rukou hud' mu vložen křížek. U hlav
nechť hoří svíčka; u nohou buď kropenka sesvěcenou vodou, aby přl
chozí mohli mrtvolu pokropiti. —

K pozůstalým nářek vedoucím možno ve vhodné chvili — dle rady
P. Skupuli — takto asi promluviti: Chvályhodno jest, že zemřelého opla
káváte, ale stále naříkati nelze. Pláč sám nic nespomahá . . . . Kdyby

zeiůřely' mohl promluvítí, co by vám as říkal? Slova jeho by asi taktoz“ a:

»Pamatujte na soud, před nějž jsem se já již dostaviti
musel. I na vás dojde řada. Dnes mně, zítra tobě. Já jsem již
na věčnosti a nebude dlouho trvati, i vy za mnou jeden po
druhém půjdete. Čas života lidského se nevraci. 'l'akřka jen od
včerejška na dnešek žije člověk; tak rychle prchá stín života
pozemského. Opravdový život jest jediné v nebesích. Proč tedy
nesmírně pro mne hoiekujete? (.Ihcete—liplakati, plačte nad sebou
samými, kteří sami kvapem k smrti se blížíte. Aneb, míníte-li to
se mnou i se sebou samými upřímně, zanechte nářku, kterýž ani
vám ani mně neprospívá. Místo nářku raději se za mne po
modlete a pamatujte, že nevyzpytatelný soud Boží na člověku
více poskvrn shledává, než si člověk sám myslí. Ze vás opravdu
miluji, napominám vás, abyste ctnostně žili, Boha i bližního
milovali, marnosti světské nehledali. Co mi pomohly všechny
rozkoše těla, všechna pýcha a marnost světská? Jako rychlý
vítr uprchlo vše a mně nezbyl ze všeho než jen trest, kterýž —
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a za to musím jen nezměrnému milosrdenství Božímu vděčen
býti — ne sice v pekle, ale v očistci přetrpěti mám. [ prosím
vás, přispějte mi ku pomoci všemi prostředky, jichž sv. kato
lická církev k cíli tomu podává, A Spolu vás prosím, učiňte
za svého života všechno to, co byste si přáli při smrti míti
učiněno. Jak to pak bolí, vidí-li člověk teprv na lůžku smrtelném,
co dobrého vykonati mohl a přece nevykonal, jak mohl jinak
žíti a lépe Bohu sloužiti. Co zásluh pro nebe promarnil!
l buďtež moudří, buďtež opatrní! Celý život váš at je přípravou
na život po smrti, na život věčný! V tom záleží všecko, ba,
všecko, — ostatní všechno je jen holá marnost. Vštipte sobě
dobře tato upřímná slova má do srdce svého a nikdy, nikdy
na ně nezapomínejtež! Amen.

Dodatek.

Modlitby pro ošetřovatele nemocných.

Za milosti při ošetřovz'mí potřebné.

Pane Ježíši Kriste, jenž jsi řekl: »cojste učinili jednomu
z bratří mých nejmenších, mně jste to učinilia. dejž, at ne—
mocného, jehož obsluha mi svěřena, tak ošetřují, jakobych tobě
samému službu tu prokazoval (a). Posiluj mne. abych mu
ochotně a neomrzele sloužil(a) a při tom i věčnou spásu jeho
duše stále na zřeteli měl (a). S pomocí tvou chci si tak poči—
nati, abych ho celým svým chováním jen k dobrému nabádal (a)
a v potřebných ctnostech utvrzoval(a). Bedlivě se' chci sti'ežiti,
abych ho slovem neb skutkem ani v tom nejmenším nepo
horšil(a). rl'yspovolal mne k obsluze nemocných, proto očekávám
od tebe i potřebných k tomu milostí, zvláště pak lásky a trpě
livosti. Plním vůli tvou; dejž, at ji plním rád(a) a dokonale
z ryzí lásky k tobě. Pro onu lásku, s kterou jsi, nejsladší .le
žíši, nejkrutší muky za nás hříšné trpěl a bolestnou smrti na
kříži zemřel, prosím tebe, uděl mi síly, abych při samnritánské
službě své všechno odporné statečně snášel (a) a hojných zá
sluh pro nebe sobě nashromáždil (a). Z_lásky k tobě chci vše
konati i přemáhati, posilněn (a) nadějí v zaslíbení tvá, dobrý
můj Spasiteli, jenž jsi živ a kraluješ na věky věkův. Amen.

Za uzdravení nemocného.

(llle rituálu).

Modleme se: Všemohoueí věčný Bože, věčná spáso věři—
cích, račiž vyslyšeti nás, kteří za nemocného služebníka tvého
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(za nemocnou služebníci tvou) milosrdenství tvé zapomoc vzý
váme, aby zdravi opět nabyl (a) a v chrámě tvém svatém díky
své tobě vzdávatí mohl(a). Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Bože všech nebeských sil, kterýž od těl lidských mocí
vůle své všelikou slabost a mdlobu odnímáš, přispěj milostivě
ku pomoci tomuto služebníku svému (této služebníci své), aby
všeliká slabost od něho (od ní) odstoupila a síly jeho (její)
byly mu (jí) vráceny, on (a) pak zcela zase uzdraven (a) svaté
jméno tvé Opět chváliti mohl (a).

Shlédní, () Pane, na služebníka svého (služebníci svou),
upicílio (úpicí) v utrpení těla svého, a občerství duší, kterou jsi
stvoříti ráčil, aby tvým navštívením napraven (a) lékem tvým
ihned cítil (a) se býti zachráněn (a).

Všemohoucí věčný Bože, shlědni milostivě na nemoc slu
žebníka svého (služebnice své) a vztáhní jemu (jí) na ochranu
pravici své vclebností. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

(Ze sakramentáře sv. Řehoře).

Bože, který jsi všemohoucnost, věčný život a věčná spása
svých věřících, hle, k milosrdenství tvému se obracim s prosbou
za pomoc pro tvého nemocného služebníka (tvou nemocnou
služebnící.) Vyslyš mne a navrat mu (jí) zdravi, aby ti za to
v shromáždění věřících díky vzdátí mohl(a).

Bože, dle jehož pokynů běh života našeho plyne, pi'ijmí
milostivě prosby mé, které za nemocného spolubratra (za ne
mocnou spolusestru) milosrdenství tvému přednáším, aby, jako
mně a nám všem nebezpečí jeho života úzkost působí, tak nás
uzdravení jeho (její) radosti a vděčností naplnilo.

Bože, ty jediná podporo lidské slabosti, osvědč sílu své
pomoci na tomto nemocném služebníku (této nemocné služeb
níci), aby tvým slitováním opět ozdraven(a) byl(a) a ve shro
máždění tvém svatém se zase zdráv ukázati mohl(a). Skrze Krista,
Pána našeho. Amen.

\'yprošení nemocnému trpělivostí.

(()d sv. liertrudy.)

Nejslitovnějši .ležíši, který jsi vskutku nemoci naše nesl
a naše bolesti na sebe vzal, připomínám ti mnohonásobné muky,
které jsi po tři hodiny na kříži za spásu celého světa snášel,
a prosím tebe pro všechno toto utrpení tvé, zvláště pak pro
krutou ránu kopím, kterýmž tvé nejsladší srdce probodeno,
abys tomuto nemocnému (této nemocné) v jeho (jejich) bolestech
přispěl a jemu(jí') pravé trpělivosti udělil. Prosim těž, učiň,
by všechny ty chvíle a každý okamžik, v němž ještě lrpěti bude,
sloužily ko lví-. cti & chvále—.,“jemu (jíl palr k spáse a k blahu
tak, jak jsi ve svém láskyplném srdci od věčnosti ustanovil.
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Toho račiž mu (jí), nejlaskavější Ježíši, uděliti svou neskonalou
dobrotou a svým milosrdenstvím, jakož i na slavnou přímluvu
své nejsladší Matky a všech svatých. Amen.

K sv. Kai-milu z liellis.

(Odpustky 100 dní, jednou za den. — Lev Xlll. 1894)

Proslulý sv. Kamile, obzvláštní ochránce ubohých nc—
mocných, jichž službě jsi se s opravdu hrdinskou láskou po
celých čtyřicet let věnoval, abys jejich duševní i tělesnou bídu
mírnil, nyní jsa v nebeská. blaženosti pospěš jim ještě velko
myslněji ku pomoci, když je církev svatá mocné tvé ochraně
svěřila. Vypros jim od Boha. zhojení všeho jejich zla, kterýmž
trpi, neb aspoň trpělivostí a křesťanské odevzdanosti do vůli—
Iloží, aby posvěcení a posilnění byli v hodinu smrti své. Spolu
pak nám vyžádej té veliké milosti, abychom dle příkladu lvého
v konání Božské lásky žili a zemřelí. Amen.

tltče náš . . . Zdrávas Maria . . .

Za obrácení nemocného.

(Od l'. l,. Skupuli.)

Viz, Slvořiteli nebe i země, tvora svého, jehož jsi ve
svých nejvýš moudrých úradcích stvořil k obrazu svému. Ne—
zavrhuj díla svého, byt' i hříchem znetvořeno bylo! Viz, vtě
lené Slovo, tohoto tvora, tělo z vlastního svého těla! Neračiž
jeho nenáviděti, byť i byl beze všech dobrých skutků, nýbrž
přioděj ho svými miIOstmi a zásluhami, jakož i nám činiti
veliš. Viz, Božský zákonodárce, tohoto tvora, který pro své
hříchy se stal tvým nepřítelem, a prokaž mu dobrodiní, jakož
poroučiš, abychom i my nepřátelům dobré prokazovali. Viz,
dobrý pastýři, tuto zbloudilou ovečku, po níž jsi šel, hledaje
jí,. v tomto údoli slzavém třiatřicet let. Nedopust, aby z Božských
ramen tvých spadla do drápů pekelných vlkův, nýbrž uveď ji
zpět do svého ověince! Viz, Spasiteli světa, tvora svého, za
něhož jsi na kříži nevýslovné bolesti vytrpěl. Neopouštěj ho,
třebas k tobě nevděčným se ukázal. Zachraň ho, Pane, vzpo
mínkou na onu smrtelnou úzkost, kterou jsi v zahradě Olivetské
tolik láskyplně ráčil vytrpěti, jakož i nejsvětějším umučením
svým a bolestnou smrti svou. Amen.

Za umírající.

(Odpustky 100 dní pokaždé. — Plnomocué odpustky 'ednou za měsíc,
v kterýkoli den, konáme-li modlitbu tu po celý mese třikrát za den
v rozličnou dobu. Podmínky: zpověd', přijímání, návštěva kostela u

modlitba při tom na úmysl sv. Otce. Pius IX. r. 1850.)

O nejdobrotivější Ježíši, milovniče duší, zapřisahám tebe
pro smrtelný zápas tvého nejsv. srdce a pro bolesti tvé nepo
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skvrněné Matky, očisť ve své krvi všechny hříšníky celého
světa, kteří nyní se smrtí zápasí a ještě dnes zemrou. Amen.

.liná pobožnost.
(Odpustk 300 dní pokaždé, komime-li pobožnost tu v klečo. ——Plno
mocné o pustky jednou za měsíc v kterýkoli den, modlíme-li se tak po
celý měsíc. Podmínky: zpověď, přijímání a modlitba na úmysl sv. Otce.

Pius. Vll. r. 1809.

V kleče: 'l'řikrát Otče náš ke cti utrpení a smrti Pána
našeho Ježíše Krista a třikrát Zdrávas Maria na památku bo
lestí P. Marie při smrti Spasitelovč, při čemž se pomodlínio
spolu za ty, kteří k poslední hodince pracují.

Za zemřelé.

()dpustky 300 dní, jednou za den, pouiodlíme-li se za zemřelé roziimajivo
spolu utrpení Krista Pána —'pětkrát Otčenáš a pětkrát Zdrávas Maria

se slovy:

Ú. Tebe tedy prosíme, přijď ku pomoci služebníkům svým.
B. Které jsi drahou krví svou vykoupil.
(Nebo přidáme-H): Věčny Otče, pro drahou krev .ležišovu

milosrdenství! a pak: Odpočinutí věčně, dejž jim, Pane . . .
Pluomocně odpustit jednou za měsíc v kterýkoli den, modlíme-Ii

se tak po celý měsíc. Po mínky: zpověď, přijímání a modlitba ua úmysl
sv. Otce. Pius VII. r. 1817.

Modlitba k P. Marii.

(Odpustky 100 dní, jednou za den. — Lev Xlll. r. 1883)

Ú Maria, Matko Boží a Matko milosrdenství, oroduj za
nás a za ty, kteří skonali.

Církevní prosby za zemřelé.

Za rodiče. Bože, jenž jsi nám otce a matku ctíti při
kázal, račiž nad dušemi (duší) otce mého a matky mě se smí—
lovati, hříchy jim (mu — jí) odpustiti a mně popřáti, abych
se snimi (s ním — ní) v radosti věčného světla shledal. Skrze
Krista, Pána našeho Amen.

Za kněze. Bože, kterýž jsi mezi apoštolskymi kněžími
také služebníku svému N. kněžskou důstojnost propůjčiti ráčil,
prosime tebe, dejž, aby na věčnosti do jejich společnosti přijat
byl. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Za bratry, sestry, příbuzné a dobrodince. Bože,
jenž hojně odpouštíš a spasení lidského vyhledáváš, dobrotivost
tvou prosíme, abys sboru našeho bratry, příbuzné a dobrodince,
kteří z toho světa na věčnost se odebrali, na přímluvu blaho—
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slavené Marie vždycky Pannyavšech svatých i'ičastnými učinil
věčné blaženosti. Skrze Krista, Pána našeho Amen.

Za nebožtíka. Nakloň, Pane, sluchu svého k prosbáin
našim, jimiž se milosrdenství tyého pokorně. doprošujeme, abys
duši služebníka svého N., kteréž jsi'z toho světa odejíti při—
kázal,_do říše pokoje a světla uvedl a k společenství svých
svatých přidružil. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Za nebožlc-n. Smiluj se, prosíme, Pane, nad duší služeb—
nice své N. a uveď ji zbavenou poskvrn smrtelnosti do říše
věčného spasení. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Za více zemřelých. Bože, jehož vlastností jest vždycky
se smilovávati a odpouštěti, slituj se nad dušemi služebníkův
a služebnic svých a všecky hříchy jejich odpust, aby pout
smrtelnosti zbaveny do života (věčného) vejiti zasloužily. Skrze
Krista, Pána našeho. Amen.

- V den dušiček. Bože, všech věrných Stvořiteli a Vyku
piteli, uděl duším služebníkův a služebnic'svých odpuštění
všech hříchův, aby prominutí, kterého sobě vždycky žádaly,
pokornými prosbami dosáhly. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Za i'l', kteří na hřbitově odpočívají. Bože, z jehož
milosrdenství duše věřících pokoj nalézají, račiž služebníkům
svy'm a všem, kteří zde a kdekoli v Kristu odpočívají, odpu
štění hříchů milostivě uděliti, aby od všuliké viny očištěni
stebou bez konce se radovali. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Ú. ()dpočinutí věčné dejž jim, ÚPn—ne!
u. A světlo věčné at jim svítí!
?. (lilpočiňte v pokoji!
13. Amen.



Zprávy o Dědictví S 'tttOjttnSkélll.
»ff—A—

!. Přehled údů v roce 1904.

Zakladatelú jest . . . . . . . . . 8
Spoluzakladatelů . . . 65
Udů první třídy . 30
Udů druhé třídy 135
lldů třetí třídy 29.337

Úhrnem zapsáno údů žijících izemřelych . . 29.675 *)

Mezi těmi jest údů stálých :
rodů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5880

škol, obcí, bratrstev, knihoven, konventů a spolků . l235
údů duchovního stavu . . . . . . . . 3293

"“ Členů stavu kněžského snažně žádáme, aby, jak
veškeří ÚdOVé očekávají, mezi oktávem sv. Jana Nep. oběť
mše sv. za živé i mrtvé údy našeho Dědictví každoročně obě
tovali. Ostatní údové nekněží s tymž nábožnym úmyslem bud'tež
v naznačeném čase přítomni mši sv. U hrobu sv. Jana Nepo
muckého v Praze slouží ředitel Dědictví v den 15. května
v 8 hodin slavné zpívané rekviem za všecky v Pánu zesnulé
údy, kteroužto pobožnost založil a nadal zvěčněly kanovník
strážce Václav Pešina rytíř z Čechorodu, druhdy redaktor Dě
dictví Svatojanského. ll téhož oltáře slouží ředitel dne 17. května
zpívané requiem za Antonína Hanikyře, zakladatele Dědictví.

ll. Poučení o přístupu nových údův
a odebírání knih.

O vzniku Dědictví připomínáme novy'm údům toto: Antonín
llanikyř, narozený v Praze dne 21. března 1753, býv. jesuita,
pak kaplan v Sedlci u Votic, v Klokotech, Jindř. Hradci a ex
posita v Čiměři, posléze ve vy'službě v Plané & v Táboře,
uminil sobě roku 1829 na památku první stoleté slavnosti

*) Spoluzakladatel se vkladem 100 zl. (200 K) (jednou pro vždš)obdrží ročně 4 isk podlln- úd I.třídy se vkladem 40 zl. (80 )
s výtisky; ud . tří y se vkladem 20 zl. (40 K) 2 výtisky; úd 111.
třídy se [vkladem 10 zl. (20 K) 1 výtisk. Kdo nejméně 5 zl. (10 K)
věnuje, uznán za dobrodince Dědictví. Doplněním vkladu možno
postoupiti do třídy vylil.

€
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prohlášení Jana Nepomuckého za svatého založiti ústav, jímž
by dobré, vzdělavatelné knihy v jazyku ceském, již vázané,
v ceně levné vydávány byly. 0 řízení závodu toho požádal
r. 1831 knížecí arcibiskupskou konsistoř v Praze. Položiv ja—

ákožto základ 1000 zl. ve stříbře vyžádal sobě, aby podnik nesl
jméno: »Dědictví sv. Jana Nepomuckéhoa a veškeré obecenstvo
aby k přistoupení vyzváno bylo. Dotčený zakladatel zemřel
v Táboře dne 15. března 1833 v 80. roce věku svého a byl

[na tamějším hřbitově pochován, kdež mu nákladem Dědictví
pomník byl postaven. Po dosaženém potvrzení započalo |)ě
dictví r. 1835 svou činnost a ze zrnka hořčičného vzrostlo v mo—
hutný strom. l bylo od slavné paměti papeže Pia IX.. dne
13. ledna !. P. 1855 apoštolským požehnáním a pro oktáv
Svatojanský plnomocnými odpustky obdařeno. Odpustků těch,
jež i duším v očistci přivlastněny býti mohou, získají údové,
vykonají-li v některý den oktávu toho sv. zpověď, přijmou-li
Svátost oltářní a navštíví-li některý kostel neb veřejnou kapli
dle libosti, tam pak se na úmysl sv. Otce zbožně pomodlí.

Ze stanov klademe sem následující poučení:

]. Kdo k Dědictví Svatojanskému v Praze přistoupiti hodlá,
necht poštovní poukázkou aneb ve vvyplaceném psaní (franko)
aneb jinak příležitostněs nápisem: Reditelství Svatojanskóho
Dědictví v Praze, lV. (Hradčany), své jméno a příjmení,
pak svou osadu farní a biskupství (diecési), ku kterémuž při—
náleží, udá, zároveň i peníze zašle neb vloží. Vklad za úda
třetí třídy obnáší jednou pro vždy 20 K; za rod, školu, obec,
spolek, knihovnu platí se jednou pro vždy 40 K.

2. Každý nově přistouplý úd at si lístek na odebírání
knih dobře uschová a následujícího roku, jakož i potom v bu—
doucích letech po velikonoci od svého správce duchovního po—
depsati dá. Na tento lístek může si pak, žije-li úd v Čechách,
knihu v knihkupectví B. Stýbla v Praze na Václavském ná—
městí č. 30 n. Il. vyzdvihnouti; jen že musí připojiti 6 h,
kterýžto peníz přísluší za práci a obálku. Pro údy v (llomúckém
arcibiskupství platí totéž, jen že knihy své vybírají v knihku—
pectví Edvarda Holzla (Helcla) v Olomouci; údové pak Brněn—
ského biskupství nechť se o knihy své hlásí v dvorním c. a k.
knihkupectví Karla Winikera vBrně. Ostatním ůdům v jiných
diecésích zasílají se knihy přímo z Prahy od ředitelstva, u něhož
však dlužno o ně se každý rok přihlásiti. Kdo by žádal, aby
mu knihkupec knihu poštou zaslal, připoj mimo oněch (3 h,
knihkupci náležejících, ještě 12 h na poštovní adresu prů
vodní. *)

*) Žadatelé knih nepoří si výloh, ohlásí-li ve svém dopise
správně adresu :! posledni poštu, komu a kam knihkupectví podíly
zaslati má..
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3. Přestěhuje-li se některý úd z Cech na Moravu, aneb
odebéře-li se z Brněnského biskupství do Olomouckého anebo
naopak, ať to vyplaceným listem oznámí ředitelství, kteréž niu
nový lístek na odbírání knih pošle, aby mu pak v příslušní-.in
knihkupectví vydány byly. '

4. Poněvadž členský či- podílný lístek může v ztrátu pi-i—
jíti aneb iukraden býti, každý si číslo jeho pro takový případ
na jiném místě, na př. v modlitební knížce zaznamenej; pakli
skutečná ztráta se udála, ředitelství o nový lístek požádej
s připojením 4-0 h, poplatku to za vydání listu nového, a 10 h
na poštovní výlohy, tedy úhrnem 50 h. Připomínáme však, že
kdyby se potom pohřešovaný lístek kase nalezl, týž žádné plat—
nosti již nemá.

5. Když umřel úd, žádáme snažnč pozůstalých přátel,
aby, když si na jeho lístek knihu poslední/1.0 roku (třeba
i po smrti úda) vybrali, úmrtí toho díla na lístek ten pozna
menali a příslušnému knihkupectví zaslali, aneb popr0sili svého
pastýře duchovního, aby lístek ten ředitelství |)ědictví zaslal.
.lména zemřelých údů Dědictví uveřejňují se v podílu kaž
dého roku.

(i. Rod se béře, pokud se jméno neztratí. Synů—linení,
odebírají knihy dcery zakladatele rodu, dokud žijí; dítky pak
jejich jiné jméno již nesoucí, nemají práva tohoto; rod vymřel.

7. Spojí—lise manžel s manželkou svou v jeden toliko
vklad (20 K), vydávají se knihy jenom do úmrtí jednoho z nich.
Tolikéž, spojí-li se v jeden vklad bratr s bratrem nebo sestra
se sestrou, neb bratr se sestrou a podobně., vydávají se knihy .
jen do úmrtí toho, jenž první jest napsán na přijímací listině
(diplomu).

8. Při členech pohlaví ženského, kteří provdáním jiného
jména nabyli, budiž, kdykoli za nový lístek žádají, udáno
jméno jejich rodové (po otci), nebot“jinak nebývá možno jména
v matrice nalézti a lístek vydati.

Připomínáme, že se údové Dědictví hlásiti maji každo
ročně 0 své podíly v tom knihkupectví, které jim na členském
lístku označeno jest, a ne u ředitelství.

Vklady nových členů, žádosti o nové členské lístky, prosby
o darování knih, nábídky o koupi knih a peníze za ně — to
vše přijímáReditelství Dědictví Svatojanského v Praze—lv.
(Hradčany), kteréž na ten čas, než nový redaktor ustanoven
bude, též i rukopisy přijímá.
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Ill. \" roce 1904 přibyli tito údové:
(v'is. _('lipl.

29575.

29551 D.

29585.

llod Koudelkové Františky v Bukové, far. Protivanov,
Brn. diec. _

Doležalová Marianna, svob. v Nákle, Olom. arcidiec.
Spolek literátů v (leskě 'liřebově, llrad. diec.
Volfová Kateřina a ? manžel Václav v Lysé n. I.., |.i

tom. diec. _
_Vp. Trojan Vojtěch, kaplan v Zandově, Pražs. arcidiec.
Krejčiková Anna a její rodiče Jan a Anna z Vratice

u Brna, Brn. diec.
Krátká Josefa v Praze—][., Pražs. diec.
Kraus Jan, syn mlynáře v 'l'u'žíně, Hrad. i-liec.
[(Ivaňa Helena v Kroměříži, Ulom. diec.
Ctenářský spolek v Pačlavicích, věnováním ct. sestry

Theopisty Schornové, Olom. diec.
Ctp. Ježek .losel, bohoslovec IV. roku v Praze, Pražs. diec.
Nováková Božena v Praze—[V., l73, Pražs. diec.
Předotova Anna, dcera rolníka v Marcovicich č..

far. Předslavice, Buděj. diec.
Slánský Josef ve Velké Jesenici č. 93, Hrad. diec.
Richter František v Račisdoriě (Resce), p. liesce, Uhry,

Ostřihom. diec.

13,

29590. Vavrouchová Karolina v Kojetíně, Olom. arcidiec.

29620.

29625

lip. Vodrážka Antonín, farář v Ratajích, Bud. diec.
Vp. mat Václav, kaplan v .listehnici, Bud. diec.
Mervart Antonín, rolník v Bohuslavicích, Hrad. diec.
Macek Ludvík, ministrant v Bohuslavicích, Hrad. diec.
Křiž .lan ve Warnsdorlu, Litom. diec.
Babák .lan, syn dělníka v Č. Dubě, |.itom. diec.
»Koatelnik t. 6. při katol. chrámu Páně ve Veltrusíchc,

Pražs. diec.
Hulová Karolina v Praze na Hradčanech c. lis/í, l'ražs.

arcidiec.
Svobodová Marie v Praze—Ill., l'ražs. arcidiec.
lindřichová Anna, manželka zřízence při vodní stavbě

ve Veltrusich, Pražs. arcidiec.
Wallaschek Mathilda v Koutech (Pr. Sl.), Olom. arcidiec.
Slaný'Petr a manželka jeho v Koutech (Pr. Sl.), Ulom.

arcidiec.
Obecní knihovna ve Vlčnově 0 St. Jičína, Olom. arcidiec.
Vp. Láska Vojtěch, neomysta v Hradci. Králové, Hrad.

diec.
Hejl Bohumil v Lomnici, Brn. diec.
Dp. Holba Frant. v Rudolfově u Budějovic, Buděj. diec.
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Čís. dipl.
29630.

29635.

29640.

29595.

291301 ).

29605.

29610.

Kadečka Josef, bratr Jan a sestra Antonie v Sendra—
žicích č. 74, llrad. diec.

Bartošová Františka, služebná v llubenči, Pražs. arcidiec.
Vp. Vlk Václav, ncomysta v Praze, Pražs. arcidiec.
Vn. Mašína Vojtěch, kaplan v (červ. Janovicích, llrad.

iliec.
Valášek i\lois, kandidát řádu sv. Františka v l'raze-- ll.,

Pražs. arcidiec.
Buchtová Karolina v ltoketnici, Brn. diec.
Sykorová Barbora v Košicích, far. l'lana n. Luž., Hn—

děj. diec. '
Marešová Kristina ve Stráži, far. Stráž, Buděj. iliec.
Vp. Maláš František, kaplan na Veselé u Vol. Mczcříčí,

Ulmu. diec.
Hod MaňouěkaJana v Kuničkách č.

více, Brn. ttiBC.
Rod Vaňka Františka v llolešíně č. 32, far. Douln'avico,

Brn. diec.

Stejskal Antonín, rolník v ČervenCe u Litovle., (llom.
arcidiec.

Katolická fara v líadlíně, hitom. diec. _
Rod Harazima Františka a Bedřišky v Stěpánknvicích

(Pr. Sl.), Olom. arcidiec.
Albrechtova Marie v Písku, Buděj. diec.
Katolická fara v Kamýku n. Vlt., Pražs. arcidiec.
Bartíková Anna v Skalčanech č.5, dek. Blatná, lšu
děj. diec.
Kratochvil Josef v Skalčanech č. 36, dek. lllatná, llu

dej. diec.
lednota katolických jinochů a mužů pro .lažlovice &

okolí, Pražs. arcidiec.
Brach Jan a manželka Antonie v Luké (S.-8, p. I.ltvole,

Olom. arcidiec.
Kadlčiková Magdal. ze Selčic u Přerova, Olom. arcidiec.
Sbor dobrovolných hasičů_ v Doubravce, far. Plzeňské

(věnováním vdp. Jana Ríhánka, ředitele kniž. arcib.
semináře v Praze), Prags. arcidiec.

Štěpánek Josef, syn Jos. Stepanka v Jabloném n. Url.,
far. Kyšperk, Hrad. diec.

Konopiková Anna v Domažlicích, Buděj. diec.
Drobná Anna, rolnice ze Sebranic č. 18, téže fary,

Hrad. diec.
lilková Kateřina z l„ezníka č. 26, far. Sebranice, l-lrad. diec.
Dlouhý Josef, tkadlec v Černé, far. Lomnice n. Pop.,

Hrad. diec. ' '
Seidlova Judita ve Vel. Kunčicích u Frenštátu, Olom. diec.
Rettek Fr., dělník v Ludgeřovicích (Pr. Sl.), ()lom. diec.

17, far. llouhrn
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(?ís. dipl.

29610. Vlasanková HOSalie v Opavě, llloin. arcidiec.
Rod Vyhlidala Jos., rolníka z Nákla č. 6, Ulom. arcidiec.

296I5. Pinc Čeněk, řezník v Písku, Buděj. diec.
Fojtík Jan &Rosalie v Kobeřicích (Pr. Sl.), Ulom. arcidiec.
Ciganova i\nastazie z Chalupek u Píšlě, Ulom. arcidiec.
Rod Hrubého Františka, mlynáře v Nižkově u l'řiby

slavi, Hrad. diec. .
Třeti řád sv. Františka Serafin. ve far. Novo—Veská,

Olom. arcidiec.
llod Kyliána Karla a manž. Josefy v Břežanech, far. Malý Ilor,

Buděj. diec.
Beneš Alfred, c.k. setník v z. a c. k. finanční účetní

revident v Praze a jeho choť Marie, llražs. arcidiec.
29045. lejkal Antonín, sklář v Nové Huti, far. Nižbor, Pražs.

arcidiec.
Hlubek Marie a František v Něm. Kravařích (Pr. Sl.),

('ilom. arcidiec.
Farní knihovna „Sušil“ v Uher. llrodč, Hlom. arcidicc.
Maslák Jan v Slaném, klášter Ot). Františkánů, l'ražs.

arcidiec.
Pleva Karel, domkář v lioblově u Hrušova, ()lom. arcidiec.

29651). Toulová Anna, svobod. z Klatov, Buděj. diec.
llp. Skopec Jindřich, vikarista při velechrámu sv. Víta,

adjunkt archivu metropolitní kapitoly v Praze, Pražs.
arcidiec.

Vp. Janota Václav, kaplan v Černoušku, I'ražs. arcidiec.
Hod oultra Jana, rolníka ve Vel. Skalici č. 10, Hrad. diec.
Vdp. Dr. Mráz Antonín, c.k. gymn. katecheta v Třeboni,

Buděj. diec.
Knihovna českých konviktistů v Příbrami, Pražs. arcidiec.
l.)p. Šlihal Jan, farář v Janovicích (Rak. Sl.), Olom.

arcidiec.
Dreslerova Františka z farnosti Pecka, Hrad. diec.
Vp. Střiž Josef, koop. v ]Cckersdorfu (Rak. Sl.), ()lom.

arcidiec.
29660. Vp. Knetl Václav, kapl. v Mrákově, Bud. diec.

Marianská družina jinochů na Velehradě, Olom. arcidiec.
Kašpárek Bohumil v Mokry'ch Lazcích u Opavy, Olom.

arcidiec.
Ctp. Hendl Rudolf, bohoslovec [. roku v Praze, Pražs.

arcidiec.
Brodina Josef, žák ll.. tř. ob. školy v Popovicích (vik.

Bystřice), Pražs. arcidiec.
29665. Trnka František, rolník v ()nomyšlí č. 41, fara Košice,

Hrad. diec.
Reindl Jan, syn účetního v Trhových Svinech, Buděj. diec.
Kouba Jan, „syn okr. tajemníka v 'f'rhovy'ch Svinech,

Buděj. diec.
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on.dun
lantač Frant., rolník v Tomiclch č. 13, far. llol. Kralo—

vice, Hrad. diec. _
Bolehovská Františka v Horním .lelení, llrad. diec.

29670. Andrlík Josef v Ces. Rybné č. 53, l'ar. Krouná, Hrad. diec.
Spolek hasičský ve Volešci, téže farnosti, Pražs. arcidiec.
Polách František, rolník v Žižkově č. 17, far. Bílovice,

Olom. arcidiec.
Kořenská Františka z Volenic, Buděj. diec.
Vp. Sochůrek Josef, admin. fary v Předměřicích, l'ražs.

arcidiec.

IV. Seznam údů Svatojanského Dědictví
v Praze,

kteří roku 1904- neb dříve již zemřeli a jichž úmrtí do
do 1. dubna 1905 hlášeno bylo. *)

L V Čechách.

1. V arcidiecési Pražské.

Cibulková RozalievZálezlicích. Novak Josef v l.abech.
Hladká Anna v Krušovicích. Dp. Picka Emanuel, farář
Janda Václav v Budohosticích, v .lincích.

rod. vymřel. Vdp. Rošický František, pro—
.letlebová Kateřina v Ouně- bošt v Roudnici.

ticích. ŽSmíškova Marie v Líšnici.
Jiráskova Anna v Domašíně. Sochová Marie v Holušicích.
Kraus Martin v Ejpovicíeh. Šlechtová Františka na Smí—
Kudláček Jan v Chotětově, zr. \_ chově.. _
Kůhnova Anna na Březových Subert .lan ve Vel. Bečvárech.

Horách. Urban František v Kněževsi.
Náprstek Antonín v 'l'řticích.

2. V dieiész' Budějovické.
Beerová Anna v Klenčí. llrubá Markéta v Klenčí.
Boček .losef v Uzeničkách. Huleš Jan v Čimelicích.
Cibulka Václav v Hošovicích. Jakoubek František v Uze—
l)p. Čurda Josef, katecheta nících z r.

v s. Budějovicích. JakubšováAnnav Domažlicích.
Ebenstreitova Magdalena v Uo- Janota Jiří v Uzenicích z r.

mažlicích. , Jedlička Václav v llošovicích
Foltýnová Františka v Staších. : z. r.

*) Snažně se žádá, aby úmrtí údů v čus oznámena byla. Nejlépe
je zaslati členský lístek s poznámkou o úmrtí přímo ředitelství Dědictví
v Praze—IV., neb některému knihkupectví, které podíly vydává.



.lirkalová Kateřina v Sudoměři.
Klamicer Josef v Miroticích.
Kourova Marie v Petrovicích.
Kovář Josef v Hlavatcích.
Kovárnová "Magdalena v Stra—

Šicícll.
Křasa Jak ub v ( llirastovicích, z r.
Kuplík Jan v Španove.
Vp. Lhotský Josef, l_iýv.kaplan

v Rožmitále.
|.0ulova Anna v Týně n. Vlt.
MaňaskaJosef v Uzemčkách, z r.
Neuberg Josef v llořovicích, zr.
Ouřadová Anna v Domažlicích.
Pánek František, Marie man- A

želka v Želci, z r.

1
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l'ýcha .lan v Uzenicich, z r.
Rumplik Josef v Malkovč, z r.
Škácha Jan, manželka Marie

v Uzeničkách, z r.
'l'uliáček František v Uzeni

čkách z r
Valdman Tomáš ve Velešíně.
Vavřinec Jan v Zelči
Vilita Jan v Misticích, z r.
Vlasák Emanuel, c. k. notář

v Třeboni, z r.
Dp. Vlasák Josef, býv. kaplan

v Rožmitále.
Vrátný Václav v

z r.
Uzenicích

&Zeman Tomáš v Hakovicích.

3. V diecész' Králové-Hradecké.

Dp. Blažek Tomáš, farář v |.i- . Dp. Pišl Václav, farář v Opa
bici n. Cidl.

Bruno František v
vicích.

Blažejo

llofman Ladislav v Černilově. ,
Hynek Josef v Končině.
Kolínský Václav v Lipci.
Kraus Hynek v Jaroměři, z r.
Vdp. Mokříž Antonín, prvo

děkan v Dol. Královicích.
Morávek Josef ve Světí.
Osmíkova Kateřina v Stude—

nících.

tovicích n. l,.
Pospíšil Josef v Hlízově.
Reinelt Karel v Lobkovicích.
Dp. Řehák Josef, děkan v 0

počne.
Sandholzová Anna v Sadské.
Souhradová Teresie v Račicích.
Špinler František v Dol. Do—

brouči
Ulrichova Anna v

brouči.
l)ol . DU

' Vonka Václav v Ouhlejově.

4. V diecési Litoměřické.

Till Hermenegild v Rumburku.

II. Na Moravě.

5. V arcidiecési Olomoucké.
Adamík František v Žerano

vicích.
lšěliálek Josef 'v Dubí—_
Krach Jan a manž.

v Luke.
('.alábek Josef v Radvanicích.
l)římalováJosef a v Křenovicíctn
Fialova Marianna v Jistebnici.
Friedlová Judita v Kroměříži.
Grohmann František v Ná

městi.

Antonie

(irůnová Antonio v Křeno
vicich.

Halbgebauerova Kateřina v
Kroměříži.

Vdp.Hanák František, kanovník
v Kroměříži.

Harazin Frant. v Mor. Ostravě.
llrubý František v Stínavě.
Chmelová Kateřina v Ratajích.
Churý Jan a manž. Františka

v Morkovieich.
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.Ianačková Karolina M.Ostravě.
Jurčová Anna v Lipníku.
Kadlčikova Magdalena v Čel—

čicích. "
Kalvoda Josef ve Dvorku.
Knopová Marie v Kylešovicich.
Klementová Viktorie v Určicích. &

; Pospíšilová Josefa v Kojetině.Klímková Rosalie Vel.
Petrvaldě.

Konečná Anna v Kroměříži.

ve

Kosmíková Marie v Rusia—:
\'icícll.

Kovářík .lan, gyinn. professor
v. v. v Olomouci.

Kraťo'chová Marianna v Kro—
měříži.

Dp. Krejčiřík Antonín, farář
na odp. na Sv. Kopečku.

Lajfert Martin v Kateřinkách.
Losert František a Beata v Mok.

Lazcich, rod vymřel.
Lukešová Frant. v Mor. Huzové.
Máchová Johanna ve Vel. Petr

valdě.
Majkovská Magdalena v Mor.

Ostravě.

6. V diecési

Ailam .losei' v Nalnučanech.
Hech Václav a manž. 'l'ekla

ve Vedrovicícli.
Uuležal Václav v Březníku.
Dvořáková Marie .-\nna v Brně.
llajzler Ondřej v Pisticích.
Harák František vNaloucanech.
Havlena .losef \' Náměstí.
Vdp. Hřebíček František, farář

v Pyšelu.
Chadim František v Kozlanecli.
.lakubec Jan a manž. Františka

v Brtově.
.lanoušek František \'e Zvole

novicích.
Komárová Františka \' Řídelovč.
Kopuletý .losei' v Kuzlanech.

Mozler Leopold v Kateřinkách.
Mrhálková Veronika v Kromě

říži. '
Navrátilová Anna v Kroměříži.
Pánik František v Količině, z r.
Pohořáková (Bochořáková) .lo—

hanna \" Kroměříži:

Pospíšilová Marianna v Držo
vicich.

Procházková Františka \' Kro
měříži.

. Segeťova Josefa v Petrkovicích.
Sedivý Václav a manž. Barbora

v Bezděčíně.
Schneider František v Lošově.
Šimčík .Iosef v Žeranovicich.
Šťastná Marie v Služině.
Švendová Barbora ve Vel. Hru—

bově.
Tureček Petr \“ Předměstí.
Vanovská Marianna v Lagnově.
Vejhovská Kateřina v Kobe—

řicích.
Žáčková Kateřina \.-Kobeřicích.

Brněnské.

Kolevá Marie \' Neboviilucli.
Loucký František v anlanecli.
Musil Jan v Zňátkácli.
Matuli Matěj \' Mal. Beranmli.
Novák 'l'omáš v .lamolicícli.
Vlll). Newelka .losef, česl. ka

novník v Náměšti.
Procházková Katerina \'

delově.
Fu

* l'šovský Isidor \' Prušáukách.
Pavliš František v .Jirošově.
Rejthar .losef \' Náměstí.
Kousek .losei' \' Studenci.
Smídova lůufrosina v Náměstí.
rÍ'lustýcli Barbora z l-Ierálce.
Vaigner Augustin \" Náměstí.
Zadražil Václav \' l'an. Hosičce.



III. V diecesich Uherských a jinde.

Dp. P. Pelčarsky Ananias, kněz ř. Frant. v Nitře.
Sokolík Ondřej v Pečeňanech,'rod vymřel.
Vdp. llr. Tisó Mikuláš, farář na odp. v St. Krásně.

Všech tedy v Pánu zesnulých údů, pokud od vydání lon
ského podílu ředitelství oznámeni byli, jest 158, kteřížto zbož
ny'm modlitbám živoucích se doporoučejí.

Modleme se: Bože, všech věrny'chStvořiteli a Vykupiteli,
uděl duším služebníkův a služebnic svych odpuštění vsech
hříchův, aby prominutí, kterého sobě vždycky žádaly, pokor—
ny'mi prosbami dosáhly. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

('ldpočinutí věčné dejž jim, () Pane, a světlo věčné at jim
svítí! At odpočívají v pokoji! Amen.

V. Milodary pro Dědictví Svatojánské r. 1904.
Magdalena Kadlčíkova v Čelčicích. . . . '. . . . IU K.

Vl. Příspěvky na velechrám sv. Víta r. 1904.
Josel' llanzlík, kníž. vrátny' na odpočinku v Praze . (i K.

Vlll. Knihy Svatojanského Dědictví.
(()bjednati je lze v knihkupectví B. Stýbla v l'raze—ll., Vá
clavské náměstí, neb v Cyrilla-Metodějském knihkupectví
v Praze—1., Melantrichova ulice. Reditelství samo též přijímá
objednávky knih, ale vyřizuje je hromadně vždy ve 14 _dnech;
obratem pošty, jak se někdy žádá, nemůže knih zaslati. Reditel
ství samo opatří balení a dopravu zásilek na poštu nebo na

dráhu; poštovné zapraví objednatel sám.)

7. knih Svatojansky'm Dědictvím vydanýchjsou
tyto na skladě:
Bible Ceska čilí Písmo svaté Starého i Noveho Zákona (podíl

čís. 75 (str. 850) a 76 (str. 750) za r. [880 a 1889) a to:

Nové vydání písmem latinským, prodává se vázané v tuhých
deskách ve dvou dílech čilí svazcích za 2 K 50 h.

Pozn. Staré vydání švabachem jest. již rozebráno.
Postilla aneb Výklady a rozjimdni na evangelia nedělní od l.)ra.

Innoc. Frencla. llíl l. (od ]. neděle adventní do Božího hodu
velikonočního) str. 703, za 1 K. — llíl II. (od Velikonoc
do poslední neděle po sv. Duchu) str. 886, za 1 l\'. — Uíl lV.
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Výklady na epištoly nedělní a sváteční celého roku, str.
406, za 1 K.
Pozn. Díl lll. Výklady evang. na svátky Svatých

a Světic Božích — jest rozebrán. '
0 'přisaze. (ld Vincence Zahradníka, býv. faráře Křešického.

V Praze 1838. Svab., str. 102, za 10 h.

Životopis Antonina Haniky'ře, zakladatele Dědictví sv. Jana Nep.
Od Václava Pohana, faráře v Poříčí n. Sáz. V Praze
1840. Stran 71, za 10 h.

Život křesťanská děvečky. V Praze 1840. S obrázkem. Svah.,
str. 46, za 5 h.

Kancionál. Díl 1. _a 11., str. 370 a 380, nyní 4 K.
Hlas varhan. Díl I. a II. obsahuje dokonalý průvod varhan ke

všem písním v Kancionálu obsaženým, stran 252 a 220,
vel. kvart, nyní za 10 K.

Trnová koruna. Hist. obraz. — Pan Odolan Pětipesk'. Hist. po—
věsť. Obé od Václ. Beneše Třebízského. Po il č. 68 za
r. 1881. Stran 487, s 2 obr. v textu. Cena 1 K 20 h.

Duchovní cvičení pro dospělé i pro mládež vzdělanější. Sepsal
Fr. Srdínko. Podíl č. 69 za r. 1882. Stran 347 s mno
hými obr. v textu. Cena 80 h.

Posvátná mista král. hl. města Prahy. Dějiny a popsání chrámů,
kaplí & t. d. Sepsal Fr. Ekert. Svazek 1. S 2 obrázky.
Podíl č. 70 za rok 1883. Stran 479. Cena 1 K 40 h. —
Svazek 11. s 2 obrázky. Podíl č. 71 za r. 1884. Str. 515.
Cena 1 K 40 h. "

Jubilejní kniha. K oslavě tisícileté památky úmrtí sv. Metho—.
děje, jakož i k oslavě 50letého trvání Dědictví sv. Jana
Nep. vydaná. S 1. částí matriky údů Dědictví. Podíl
č. 72 za rok 1885. S obrázky. Stran 448 a 285. Cena 1 K.

Otcové & děti. Povídka z venkovského života. Napsal Vojtěch
Pakosta. S 5 obrázky. S 11.částí matriky údů Dě
dictví. Podíl č. 73 za r. 1886. Stran 686. Cena 1 K.

Cesty missionářské, které Mongolskem, Tibetem a říší Čínskou
vykonali Hua a Gabet, kněží kongregace sv. Lazara v Pa
říži. Zčeštil Karel Jindřich. Podíl čís. 74 za rok 1887.
S obrázky. Stran 083. Cena 1 K 20 h.

2 města a ze vsi. Povídky od Aloise Dostála. Podíl č. 77 za
rok 1890. Stran 596. Cena 80 h.

Rok Mariánský. Vzdělal Frant. Musil. — Odpustky. Napsal
Josef Hůlka. Podíl č. 78 za rok 1891. Stran 1032. Oba
spisy za 1 K 50 h.

Život Pána a Spasitele našeho ležiše Krista. Od far. Pantal.
Neumanna. Díl I. stran 390, vázané za 1 K. — Díl II.
rozebrán.

'
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Duševní zabava. Sbirka povídek, podil č. 44 za r. 1859. Stran
636 za 60 h (švabachem).

Příběhy Starého Zákona a jim připojené náboženské rozjímání
pro lid křesťanský. Podíl č. 55 za rok 1870 s obrázky;
brož., str. 482, za 1 K. —- Příběhy nového zákona —
rozebráno.

_ Drahé kameny : koruny sv. Václavské, t. j. Životy světců,
blahoslavenců a domněnim svatých národa eskoslovan
ského. llil II. s obrázky. — Sv. Vojtěcha hrob a ostatky
na hradě Pražském. Sepsal Jan KH. Valka. Podíl č. 6
za r. 1880. Oba spisy, str. 617, za 1 K 4. h. '

[lbrazy z dějepisu Církve Páně. Sepsal Tomáš Novák. Díl ll. —
0 svatém biřmování. Podíl č. 63 za r. 1877. Cena obou
spisů, stran 489, za 1 K 20 h. — Díl I. rozebrán.

Dějiny diecése Pražské. — Národní dům 'Česky' v Římě. Sepsal
a vzdělal Dr. Kl. Borový. Podíl č. 59 a 60 za r. 1874.
Stran 532'a 96, za 1 K.

Sv. lan Nepomucký. S ocelorytinou. Sepsal Dr. Kl. Borový. —
Základní pravidla katolického vychováni. Zčestil Jan Fr.
Desolda. Podíl č. 64 a 65 za r. 1878. Oba spisy, stran
295 a 156, za 2 K.

Památky Staroboleslavské čili Prvotní vývo' a význam úcty
Svatojanské v Cechách. Sepsal Jan Igřt Votka. S obr.
sv. Václava a 7 jinými dřevořezbami. Podíl č. 66 za
r. 1879. Cena 1 K 60 h.

Menší spis „Stará Boleslav, nejstarší poutní místo v Čechách“,
vydaný od Msgr. Fr. Srdínka u ní děkana koli kap. v St. Boleslavi,
lze dostati z knihkupectví B. štyb a v Praze, Vacl. ném. 11. po 60 h.

Církev vítězná. Životy Svatých & Svetic Božích. Díl 1. Napsal
Fr. Ekert. Podíl č. 79 za r. 1892. Stran 527. S 18 obr.
Cena 4 K.

Církev vítězná. Životy Svaty'ch & Svetic Božích. Díl Il. Napsal
Fr. Ekert. Podíl č. 81 na r. 1894. Stran 728. S 35 obr.
Cena 5 K.

Církev vítězná. Životy 'Svatych a Světic Božích. Díl Ill. Napsal
Fr.. Ekert. Podíl č. 83 za r. 1896. Stran 860. S 30 obr.
Cena 6 K.

Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. Díl IV. Napsal
Fr. Ekert. Podíl č. 86 za r. 1899. Stran 882. S 24 obr.
Cena 6 K.

Všechny čtyři svazky Církve vítězné — stran 3012, "107
obrázků — prodaji se za sníženou cenu 16 K, pro nově při—
stupující údy za doplatek pouze 8 K.

katolická Mravouka. Napsal 'I'h. nr. Karel Lev Řehák. Podíl
č. 80 za r. 1893. Stran 840. Cena 3 K.
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Liturgika o posvátných dobách sv. katolické církve. Sestavil
a vyložil Bohumil Fr. Hakl. Podíl č. 82 za rok 1895.
Stran 834. Cena 3 K.

Troji Řím od monsig. Gauma. Z franc. přeložil Ant. Koutný.
Matrika údů Dědictví 1886—1896. Podíl č. 84 za
r. 1897. Stran 396. Se 4 obrázky. Cena 3 K.

Troji Řim, sv. II., III., IV., s 6 obrázky, stran XXVII a 738.
Podíl č. 88 za rok 190l. Cena 4 K. '

Epišton nedělní a sváteční celého roku. Výklad sepsal Jan
Felizna. Podíl č. 85 za rok 1898. Stran 544. S 6 obr.
Cena 4 K

.Vy'klad katechismu. Napsal |)r. Ani. Podlaha. — Životopis
Leona svob. pána ze Skrbenských, kniž.-arcibiskupa praž
ského. Napsal Ilr. Jan Nep. Sedlák. — Ctih. Tomáše
Kemp. čtvero knih o následováni Krista. Zčeštil Dr.
Jan Nep. Sedlák. Podíl č. 87 za rok 1900. Stran 642
a 168. S 2 obr. Cena 6 K.
Tom Kemp. Náslod. Krista vydáno též o sobě v malém ka

pesním formátu, & připojeny k němu hlavnějěi modlitby. Vhodná, to kniha
modlitební. Lze dostati v linii.—arom. knihtiskárne v Praze č. 190—1,
t'ena váz. výtisku 2 K.

Pomněnky : českých krajů. Práce Františka Wildmanna.
S životopisem a podobiznou téhož. Upravil llr. Jan Fr.
Zítek. Str. 461. S 13 obrazy Panny Marie. Podíl č. 89 za
r. 1902. Cena 5 K.

Irena. Z polštiny přel. Václav T. Kamejsky'. — Pro Boha a
pravdu. Z polštiny přel. Josef T. Kajetan. Podíl č. 90 na
r. 1903. Stran 484 a 275. Cena 5 K.

Po cestách života. Povídky Vlasty Pittnerové. — Pius' X. a
první jeho okružní list. Napsal Dr. Jan Nap-Sedlák.
Podíl o. 91 na r. 1904. S podobiznou sv. Otce. Str. XXIV.
a 616. Cena 5 K.

Milosrdny' Samaritán. Poučná a modlit. kniha pro nemocné a
jejich ošetřovatele. Upraveno dle něm. spisu. Str. X1a 840.
S obrázkem. Podíl č. 92. na r. 1905. Cena 6 K.
Dil VI. knihy té: „Modlitby pro nemocné“ vydán též o sobě

v kapesním formátu a lze jej dostati v kníž.-srclh. knihtiskárne v Prazeči
Poznamka. Knihy zde neuvedené nejsou již na skladě.

v PRAZE,- v březnu 1905.

Dr. Jan Nep. Sedlák,
papežský prelát, kanovník strážce metrop. kapitoly

u sv. Víta na hradě Pražském,
ředitel Dědictví. Svatojanského.


