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Slovo pastýře.
Nejdůstojnější “Pan-jbiskupSimon Bárta z Ceských
Budějovic Poslal redakci Přípis,kte'rýotiskuje'me spro?
jeVemnpřlmné—vděčnosn &oddanosti na povzbuzení-
našich čtenářů:
_ Obsah “nověVaší revue skutečně Odpovídá.jejímu
názvu,. *.'Sprcívně
jste postřehli, že hlad moderní duše.
po Bohu může býti ukoj'enjen stravou silnou, hut—

nou, a proto jste se rozhodli zajeti na' hlubina/Duc
in a_ltum)a tam rozestříti sítěýklóvu. Bůh" Vas'í'práci

a Vaší odvazepožehnal ajistě dále-budežehnati,pr0'
tože pracujíce _projeho zájmy ukazujete“ vznešenOst,
krásu a hloubku jeho.-zjeveně'pravdý, která výhovuje
vs'empotřebám lidslc'e'hosrdce a rozjasňuje 'našedu
chovní obzory, _řes'íc
nejtěžší otázky, na něž duch lid
ský si žádá rozhodně,jasně odpovědiÁňdělskýučitel
sv. Tomáš, chlouba Vašeho-řádu, sláva círlgve.sv., bude
Vám-při Vaší práci--bezpečným vůdcem. Zehnám tu

díž z-hloubi srdce Vašemu-podniku tolik časovémua
prosím Boha, aby duším-popravdě žíznícím zazářila
z něho “světlodo temnot, z nichž usilují _sevyprostiti.
S projevem upřímně úcty trvám
'

7LŠimon Bárta, biskup.

V ? Budějovicích, 24.,listopadu 1926.

Do Nového roku,
Znovu rOzestírámesítě a zveme Vás,abyste se roz
jeli s námi na moře Boží Lásky. Všechno má a vše—"
chno—
dá. Zapaluje" svatost &dává srdci sílu stavěti na

troskách sobectví velechrám Ducha sv.Dejte se vésti,
dejte vanouti dechu Milosti-ahledejte hloubky Srdce
Božího a pomodlete se s námi:
Božský Rybáři duší! Veleljsi apoštolům svýmroza
jeti se znOVupo marných pokusech k bohatému lovu..
N uzotajejich utonula (5mořipožehnání tiehe'posl'us'
"nosti.
i
Pane,'dosudjsme tolikrát marně vyjížděli.na moře,
protože jsme nešli,jak Tys chtěl. Vola'š nás zase, volds'
nás denně svým vnuknutím,'svým slovem, i těmito slo
vy, co čtu. Poslechnu tvého hlasu. Chci jíti k Tobě.
Chci sledovati pečlivě, co nám poda'š rukama-svých
služebníků.

_

Pane, otevřimysli'naše svýmpravdám,jich ohněm
zažehni chladná-srdee, dej milost, dej sílu a půjdeme
za Tebou,_poběžímeza vůní tvých'mastí. Po'noř nás
doHlubin svých. Amen.

P. Em. Soukup, O. P., Zemře—li

zrnko

Kurs duch. života 1'.

Č tvrté evangeliummáepisodku, řeklbych,žeznej
více programových celého evangelia. Pohaně řistu-
pují
k Fi liipovi,prosí,
abyprotože
jim ukázal
Ježíše.
Filip radí
se napře
' s Ondřejem,
nastává
neobyčejná"
situace. Po úradě jdou oba k Ježíšovi (tušíme, že s o
bavou).Ježíšodpovídá na první pohled úplně nevěcně:
„Nezemře-li zrnko pšenicné, padši do země, zůstává
samotno; zemře-li však, přináší mnoho užitku. K_do
miluje život svůj, ztratí jej, a kdo nenávidí život svůj
na tomto světě, k životu věčnému zachová jej.“ (Jan
12,24.)Zdánlivě ne řiléhavá odpověď a řeceprogram.
pro pohany, kteří c tějí viděti Ježíše.Ukazuje jim ne
jen svou'tvář,nýbrž hlavní zásadu spásy,svůj program

pohanstvu.
Základním heslem pohanského života byl život
zrnka, milování života zrnka, hmoty. Byloto vyvrcho
lení katastrofy prvního hříchu vůbec. Místo obrazu
řekněme pravé jméno: sobectví, nebo ne tak ostře:
sebeláska, &vidíme souvislosti: Pád andělů byl pora—
„ženásebeláska. Pád Adamův byl poražená sebeláska:
Poražená, ale nezabitá, naopak porážkou odtržená od
míry.,Vedla člověka a po staletích shrnul její dějiny
Stuart "Mill ve větiěku: „K'dyž člověk v bezmezněm-—

egoismu myslí na sebe, přijde ke škodě“ Všechny
pády jsou dílem sebelásky.
Nelze konati životní úkol'y bez sebelásk .Ne však
bez sebelásky zakaždOu cenu, nýbrž se sebeřáskou od
měřenou.Sebeláska za každou cenu chodípřes mrtvo
ly, aby se zachoval život toho, jenž nejhlasitěji se do
žaduje všeho pro sebe, hmoty. Jde proto i'přes mrtvo
ly duše a Boha. Co z toho vzejde, netřebaobšírně líčití.
Revoluce z toho vzejde,revoluce však je věc neplodná.
K životním úkolům tedy je třeba sebelásky odmě—
3.

řené.Sebeláska odměřená je sebeláska obětující. Obě
tující požadavkům úkolů.

, _„

(

Zivotníúkol křesťana-jetak“ob'sáhlý'a tak hluboký,
že' odměřování sebelásky nutno"vyměřiti,.jedině_ 510_

vem božského Mistra: Zemře-lizrnko...kdo nenávidí

život svůj , . . Sv. Augustin. přemýšleje o-tom,"napsa'lz..
„Velké a podivuhodné slovo'I“"I—]]eďm„e
do jeho'veli
kosti & podivuhodnosti se světlem—sv."Tomáše-Aq._*

Jménem sebelásky se označuje přilnutípku-pomí
'jejíCÍmu; Pomíjející, jsouc sm islům“aš-z'emi nejbližší,.

s lidskosti nejpříbuznější, sna no člověka“zaujme tak,
že nechce viděti řádu, ořádku &odměřeníšna místo
řádu,_'pořádku&odměrení postaví sebe ,jako střed je
dinýK-n'ěmu chce přitáhnouti všechno,.dlezněho ří-.
diti &odměřovati všechno. Jediné právo. uznává, aby
vše sloužilo jemu, jeho blahu, 'jak'je,má na “myslijeho
bytost, kterou považuje za neodvislou. „Nezřízeně se-"
bc milující dychtípo věcech časných proti pořádku,“
pra'ví sv. Tomáš. A tak-bez ohledu“na jakýkoli příkaz
v životě lidské společnosti uznávaný “sáhnepo Všem,
co-by mu mohlo“ posloužiti, sáhne i „na svůj vlastní
-život,_'kdyžse domnívá, že nic mu víée nebude slou
žiti. Správně řekl francouzský spisovatel'krátce před
revolucí; „Sebeláskaje netvoř,jen'ž pustóší zemi; vše-__.
chnoibere a nic neVracífcTo naznačil sv;Tomáš, když
řekl, ženezřízená.sebeláskazje příčinou každého -hří-—
cliu.

_

.

„

_

.,

Takdváje situace,nezemřešljlzrnko. Zůs'táýáisamo,
bez urody, bez uz1tku, plany zlvot jesi; jedlny jeho..
ucinek.

_

Tvůrce však jinak postavil 'základy životaj ro; ělo—"=

Věka: řád, pořádek a odmě'ření. Dal duši Sešelásku,
aby člověk měl pobídku'přijímání a tím pokrOku,aby
ve flegmatické beznáročnosti neztrpasliěll.-Clověk má.
růstí',ne aby rostl a. těšil se ze vzrůstu, n 'brž. aby dá—
val. Aby nizší sloužil vyššímu, aby blízky byl oporou
blízkému, aby každý věděl,že se má doStati.-navše
chny; že 'u—všechjsou obdobná práva.
* 1-11. 77, 4.-_

Sebel'áscepostavil Tvůrce hranice přikázáním lásky
„milovati budeš Boha svéhoz celého srdce, ze vší mys
li; milovati budeš bližního jako Sebe;“ To jest-:Vřádu
a pořádku patří první místo Bohu, on jest nejvyšší a
nejbližší. Zdej est jediná mravně sprá'vná „nezřízenost“f,

Bohu podrobovati Vše,1
isebe, prostě bez míry.Tu je
začáteka prvnipožadavek umíránizrnka: ohledyna
Boha, na Božímoudrost, která jediná neomylně Ví,co
'jest člověku dobro, ohledy na vůli Boha, jenž má 'Vý
sostné právo nad člověkem.
Vedle sebe na hranice sebelásky postavil Bůh člo
Věka, bližního, jak se kiesťansky praví. Jemu předal

ze svého práva.Tu je pokračování a druhý požadavek
umíránizrnka: ohledy na bližního,na jeho práva a na
jeho potřeby.
Odpoutaná sebeláskanad těmito hranicemizasne,
pláče, běsní nad ztenčením sVýchpráv, nad svou ma
lostí. Bůh pak ukazuje čIOVěďkujak bude Velikym;.na
bízí právo na sy'novství Boží,sbožskou vážností a o
pravdovostí opakuje slovo,kterým se dal člověksvésti

.od poražené sebelásky: budeš jako Bůh. Tu je třetí
krok Vumírání zrnka, iadostné podrobení řádu,po
iádku a odměření, obětování 1toho, co by se nemu
selo obětovati.
Nezemře-lizrnko, trhají se všechny jednotící pásky
života,'nevykoná člověksvůjúkol. Zemře-lizrnko, na
stává lodný zivot,začíná,pokračuje a vrcholí vzrůst.
]ez1sdal pohanům heslo obnovy:Zemříti musí zrn
ko. ChOpilise ho a restli. Vyrostli a zase je ošálila se
beláska. .Od Descartesa a hlavně od Kanta filosofie
dala heslo: Žíti mu51
zrnko Chopili se ho a dnes mů
žeme řícise sv.Augustinem-:Sebelaska ciní. „Babylon.
Chceme viděti Ježíše, muSíme Opět'Viděti]ez1se On
praví &slibuje,_coVzkážal světu veViděnímoderní svě
tice: Na zřícenináchtvé sebelásky postavím 51
chrám,
pevný chrám svélásky.

Silv. M. Braitof, Pojďme na horu
svatou.
Kurs duch. života“ 2,
Od Boha jsme vyšli a k Bohu se zase máme vrá—
titi. Do svého moře má vplynouti ubohý potůček.
V tom budeme zdokonalení, když se spojíme s tím,
který jest dokonalost sama, a od něhož máme vše, co
mame.
Náš lidský život má býtipoutí k tomuto. zřídlu do—
konalosti, má b'ýti vcestou,návratem k Bohu. On 'est
tedy—našímcílem-.Cím více se přibližujem k cíli, cím

více nás Ozařujíjeho žhavé vlny, tím jsme plnější 'cíle.
A kd ž ten _cíljest dokonalostí samou, “tím jsme do
konalejší. K Bohu —cíli, jak jsme řekli, blížíme se je
dině láskou. V lásce jest tedy naše dokonalost. Láska
nás nese na svých křídlech k—
Bohu blíž a tím stou
páme v dokonalosti.
.

Nuže, “akmůžeme a máme vzrůstativ-Lásce?
Základní podmínkou je, míti ji. Máme ji, jsme-live

stavu Boží milosti, máme-li ctnost božské lásky, jsme—
li prosti těžkého hříchu.
Ale, máme-li lásku v-nejnižším stupni, máme sice
dokonalost základní, jsme asi tak'dokonalíjako v při.
rozeném životě dítě jest dokonalým člověkem, má-li
všechny údy, avšak má ještě daleko krozvoji doko
nalosti, které jest schopno.'Bůh dal nám možnost po—
světiti se na jeho svatosti, zahřátí se jeho Velikostí.
Ale to musíme stoupati a_přibližovati se k Bohu.
Boj o dokonalost jest pak především úkon vůle.Víra
podává nám Boha a jeho vlastnosti, které nás mají
povzbuditi k milování toho Boha-svatého a dobrého.
Vůle pak musí se rozletěti ke svému Bohu. Musíme
milovati Boha, to jest, musíme chtíti Boha!
'Kolem nás víříhodnoty v nejrůznějším hierarchic
kém seskupení. A přes všechny musíme přejíti. Mu
símejich dovésti správně užít. Nesmím e_nanich ulpěti,
6

je si zamilovati. Pozemské' věci mohou nám jenom
sloužiti,nesmějí býti našimi pány. Musíme jíti světem
jako mostem k Bohu ;jednotllvě věci v něm jsou v něm
stavebními kamen . Sla eme kamení, ale nelíbáme
je, ani kněmu ne'primykame svého srdce.To zname
na, ze 31 nezvolíme hmotu, byt 1 oživenou za svou
lásku, že budeme ohtíti něco v ššího, že si zamiluje
me Pána té hmoty a jeho jen udeme chtíti.
Ptáte “se,'ak ostupovat v té lásce, jak ji dokazo
vati? Denne řeťonávat touhu-po věcech láskouk je

diné věciho
né láskš při
naprosté,
to jest
láSkouk
Bohu.
Denně,
při tisícerýc
ežitostec
ukažme
Bohu,
že
ho milujeme více n'ežhvěci stvořené. Denně jsme sta
věni před volbu mezi Bohem a věcmi.-Cím častěji se
rozhodneme pro Boha, o tolikrát stoupneme ve své
lásce! Mluvme zřetelněji. Svóu lásku dokáži Bohu
dvojím způsobem. Kladně & zá orně. Kladně, když
zhm oty bez boje vykouzlím úsmev lásky k Bohu, když
vykonam dobrý skutek, záporně, kd žodolám hmotě,
touze k přilnutí k ní, ke zneužití. Ně dy může po tom
to vítězství následovati ještě.positivní čin; ale ne
mu51.

Sv. Tomáš výslovně praví, že “našedokonalost po
zemská spočívá v lásce, a také dodává: ve'stálěm od
straňování toho, co této lásce překáží. (S. 2.11,q. 184.
art. 2. 3 ad 2.)

Kdo chce b 'ti dokonalý, musí svou láskou vésti ur
putný boj-s chybami, s náklonnostmi, které člověka
odkloňují od Boha._Tělo_našejest zatížené dědičným
hříchem &strhuje duši, rovněž oslabenou k věcem,
kterou nejsou Bůh. Kdo miluje Boha, musí jej chtíti
především. &nade vše. Nesmí .dáti řednost. něčemu
jinému před“ním. Toto dávání pře nosti se děje ne
posldšností. .Pán Velí: Miluj Boha z celé své mysli. . .
A tvor člověk z toho něco ubírá, krade &dává -tvo
rům . . . Jest 'neposlušen Božího příkazu. Jest neposlu
šen &hřeší . . . hřeší proti nejrůznějším Božím . říka-*

zům, vždycky však hřeší,'když hřeší, proti při ázání
prvnímu &největšímu, neboť „jdeza tvory proti neb
7

mimo Boha, nemiluje ho _.tak,jak- by“mohl. milováti.
;Hřeší těžce neb lehce dle teho, zda .v něm“ještě-zů—

stává'láska neb zda ji zabíjípřilnutím ke tvorům.-Ne
bot, milovati Boha znamená milovati'celého Boha,
tedy "ijeho vůli,'ted_y i jeho příkazy.
Tedy, to budiž naší snahou stále umenšo_v_ati-'.poč_et
azvelikost našich odklonů od Boha, počet lehkých hří—
chů.

“'

\

A nejen to, nastupme i kladnou cestu pokroku—!
Bůh'jest dokonalost sama, hlubina'w'ršec'hctností,
svatý,.nejsvětější; Dal nám milost,-_sílu, příležitost &.

tvory jako materiál k velechrámu svatosti:Gojiného
máme konati než-říci: Pane, tu'jsem, jdu za“vůní"sva-,
tosti tvé; Ježíš výslovně'prohlásil: Buďte dokonalí,ja—
ko Otec nebeský jest dokonalý!
_
'
Milujeme-li Boha, musíme milovati jeho svatost-'.
Milujeme'jeho svatost, když ji chceme, když se.ji sna
žíme napodobiti, jak nám to jest možné.
Nuže,bud'.životnáš stálým výstupem ve ctnoStech.
'Necht platí i .pro nás :'Nulla dies sine linea! Kaž—
dého dňe as oň čárku.
_Neopomenme nejdrobnější příležitosti"zdokonalo
vati _seve ctnostech._Hned jak ráno vstaneme, řekněme
Sifvřelez'Pane, co chceš, abychučinil? A potom při—
:'1nestePánu obět své celé denní práce, pomozte řes
i-den,.kde můžete, rozsévejte dobro a cistot—ukolem
sebe.

_

"

Obča's-vzbuďte úkony ctností. víry, naděje i'lá'sky.
Zkoumejte sebe, své nedostatky. Hlavní své chybě
věnujte zvláštní péči a v_zrůstájíCímiúkony “chybu po—
tírající- ctnosti snažte se nad ní zvítězit—i;

Láska naše-_kBohu, má-li násk nčmu' vésti blíže,.
musí býti plodná, činná. "Bůh.stále působí a, mymu—
sím'e stále též se snažiti o-činnost lásky. Láskaneza'
hálí. Neopomeňme jediné—příležitosti,dokázáti Bohu,
že jej milujeme; Aťnení láska naše _sráženavlažností,

která může 'končiti jsmrtí mražemzA právě úkony
ctnosti živí se láska. Ziví seještě svým vlastním vnitř-'
ním'vzrůstem. Snažmese o lásku stále 'vřelejšía ho
8

roucně'jší.'Nedejme se však .klamati citoýostí'. Láska
a citlivůstkářství, neb pobožnůstkářství jsou dvě roz
ličné věci! Láska tehd vnitřně vzrůstá, když vůle na
še-dychtivěji se přivíji k Bohu, když pevněji na- něm“
zakotvuje, když více chceme ho, stále více než tvory.
Kdykoliv pak se láska-zesiluje,proráží navenek a trys
ká zvýšenou činností vnější, která “zaseuvádí do prud
šího pohybu vnitřní lásku samu. Jaký vzácný &vzrůst
podporující koloběh!
__
Buhjestnejvětší a nejsvětější,jen on ' lní lidské'ni
tro, Proto spějk němu, duše, unavená h edáním. Spo
čiň v arše Srdce Božího.Holubice lidská usedá láskou
svou na klínu Božím-.Láskou bojující, vítězící, činnou
? vzrůstající. Toť program řady článků o duchovním
'z1votě.

'

*

Postupně pojednáme- o překážkách duch. života,
0 prostředcích jeho. Láska se projevuje ctnostnými
skutky, Zvláštní studie poučí nás o ctnostech. Uká
žeme vám hřích a jeho nebezpečí. Poučíme však i'o je
ho “jakse
pramenech
a o boji _plrotlněmu.
Konečně
dovíte
se,
_spojovatisBo
emv důvěrném
obcování,
ve vnitřní modlitbě. POmodlete „sezá dar osvícení
Ducha sv._a pojďte s důvěrou. s námi!

V';-Svatobor-: Hloubky katolictví;
V oda &zvláště voda shromážděná v jezeře Gene.—

saretském' jest velmi přiléhavým obrazem křesťanství,
ojatého vnádrž'katolické církve.Nestalo senáhodou,

ze právě v těchto utěšenýchkončinách,téměř upro
střed star'ého světa, Kristus vydal a zachytil sVým -,_v'ěf-'

řícím první prameny' vody živé, tryskající ze života
i zas do 'života věčného.

__

,

Voda jest obraznáboženství :' voda žíznící napáje—
jící, voda s mocí—očištující a uzdravující, voda, cho-'
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vajícíiv sobě v největších hlubinách ta'emnou rybu
Ichthys, Ježíše Krista, voda, živel živící tisíče jiných
ze_mskýchryb, voda průzračná 'a čirá, obrážející-v so
bě jako zrcadlo den i n'oc divu lných nebes; vlny,
svědkyně života a působení rybárů učedníků, zvláště
Simona Petra, vlny, nesoucí jeho loď, odkud-,se na
slovo Mistrovo rozestíraly sítě k lovu i zázračnému
na hlubině, vlny, bouřící se a zase zázrakem tišené,
na nichž se plaví se spícím-Mistrem, vln , dosvědču
jící konečně odevzdání mu světové vlá y nad. duše
m1 .. .

Znaky tohoto odobenství slévají se a mísí jako
barvy u velkolepy obraz křesťanství obecného, kato
lictví. A ještě nyní, kd ž se již církev z počátečního

maléhoijezera rozliláprečetnými chObotya nesmír
nými z ' ivy po veškeré zemi v opravdové moře,sotva
se najde'v přírodě pro ni vhodnější obraz alepější po
dobenství než ten galilejský Kinnereth. Vykládajíce
ředmět své úvahy o hlublnách “katolictví,budeme
:stálehlavu obraceti ktomuto vábnému obrazu sertu,
ťový'mleskem vod, úbělovým svitem měst v almové
zeleni dole &tyrkysovým modrem nebes na oře.
Moře víry není všudexstejně hluboké. Některé člán—
ky jsou.přístupny hned a to třeba jen pojedné strán-.
ce, jm'é'teprve postupem věcným i časovým a _toani
ne .ode.všech povolaných a ani ne docela.. Celkem
možno si“představ-itímoře katolické pravdy na kra-'
jích mělčí, ke středu hlubší-; lze dekonce i stanoviti
jisté oblasti hloubky, jak se 'v obyčejných jezerech -a
mořích zakreslují hlubinov 'mi vrstevnicemi.
Jest také jisto, že ne v'šic ni, v katolickou pravdu
věřící, oblibují .sitytéž hloubky;_přemnózí se spokojí

s pochopením
nejbližším,
mělkým;
Stačí
jim
někd jen zevní
názna p(ovrchním,
obřadu. Mnoho
nemud—
.rují,ale prijímají jednotlivé části icelek 'ravdys první
ochOtou a přímou dětskou radostí. Podičbají se'oněm
rybkám z okrajů, jako" mraky hojným, jež se v stálé
hře s vlnami blýskají mezi lašturami a sítinami slun
ného pobřeží.
1'0

Takových věřících 'est nejvíce a jsou nejšťastnější.
Náležejí upřímně k celku, žijíce ze živlu obecné víry
a v téže nádrži katolictví jako ostatní. Nesmí se jimi

pohrdati. Sám Pán jejich mělké dětství blahoslavila
úmyslnou zevní prostotou svénauky sejim sám první
přiblížil.

'

V obecné církvi jsou však také lidé, kteří se nespo
kojí s okrajem, ale dychtí dála hlouběji ke dnu. Samo
sebou, kd ž jim jest .to dáno: Bůh věčnosti i'časného
postupu dal to v jejich duše. Oni hlavně rozumovým
zku'mem hledí .vy—stihnoutipo všech stránkách'věci
&jestředevším
úžasné,-do
hloubek
dospějí.
Jsou
to
vvír)r
církvi
b_ojlak'ch
os ovci,
kteří pomocí
věd
svět

ských vzdy nejčasovějších rozumově osvětlují hlubi
ny'zjevených pravd a jejich vztahy k'poznatkům při
rozeným._Rozsah bohovědy —theologie-jest ohromný,
zabírající obor věd duchovních" i světských, a není.
většího odniku ro ty, jimž to dáno &přáno, než vy
dati se dvoutisíci etou poutí za církevními otci, scho—

lastiky i'bOhoslovci posledních dnů na zkum-hlubin
ných ravd náboženského moře. Nikomu vážnému
nemůze v torň překážetita náhodná okolnost, že jep
tiška bohověda není právě nyní dosti doceňována—od
svých světských sester věd; je'í dílo jestveliké a není
laické vědy, aby k ní bohověda nebyla dala v—
minu—

losti vznikového podnětu aneb, pokud již některá s ní '
nebo před ní byla, aby ji nebyla prohloubila.
Spekulativní theologie však sama nemůže vystih
nouti všechny—
hlubin)r v moři náboženském; jsou pro
pasti, 'jež rozumovým zkumem, třebas i řízeným a o
světlovaným věróu, nemohou. se proniknouti. Alei do

nich selidský duch odvažuje—mystickým nazíráním.
Přejde-li člověk mělčiny &okraje dětské víry, může,
jsa opř,n o zásady rozumové bohovědy, pokročiti dále
do ještě větších"hlubin náboženské pravdy způsobem
mystického chápání a poznávání. Jest tu poznávací
mohutnost jako by nastavena jiným vyšším smyslem.
Ze \takové potápěčské, pronikání do *nezměrných
hloubek nábozenské pravdy jest a stále se děje, toho
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důkazem jest rozjímavý život četných SVětcůa mz
sáhlé písemnictví mystické Ovšem am tímto z ůso
bem nelze vystihnOuti všech hlubin a tajemstw víry,
což-jest duši v pozemském stavu nemožno; ale tím
ponechána jestlidskému duChupružnost a zachován
vzchop k stálému pokroku Vpoznání, takže se necítí
V živlu víry nikterak stísněn.
Rozumí se, že mezi těmito nestejnými hlubinami
od kraje až do středu jsOu přechodně stupne a zase
těžce překročitelná a nebezpečná.bradla. Ano, někdy
mezi duchy mělči'na hlubin rozvírá se neporozumění
a_odcizení _1nepřátelské nevražení &zápasení. To již

n'aleží k životu, neboť moře víry není „mrtvé moře“-..
Malí z okraje prosté Víry dívají se na větší z hlubiny
theologické, ne-li hůř,tedy aspoň tupě, _ati na ně, ne-li
hůř,' s ledovým úsměvem. A _zasčloVěk, bohovědou

rozumověnabroušený, hledí mnohdy nepříznivejako
na nějaké blouznění na jasnovidné nazírání člověka
mystickéďhoA 1 mezisamými mystiky jsou cerbero
vé hlubin zuřivýmštěkotem stiehoucí: nevyčerpatel
ných pokladů království nebeského. (Leon Bloy.)
Ale přestopřese vše jest možný soulad mezi těmi
to příkrostmi.Albert Veliký jako vše zkourriajíóíbo
hosloVecměl osud, že na konci života pozbyl skoro
“všechtheologických vědomostí abyl u víře jako dítě.
A největší scholastičtí theologové, p1esedse _mezpřís
něho rozumového zkumu, dovedli býti myštiky. (Aquia
nas, Bonaventura)
Ostatně, nezapomeňme, každé moře má s_VůjVy
rovnávací příliva odliv a má své prOudy,pohybující
Se od kraje ke kraji 1_z hloubi na povrch a zpět. Tak
moře církve. Její anděl-Hýbatel--Movens, sestu ující
_doní, hýbe spoustou jako vodami Bethesdy, ta že se
i na mstále pozoruje směr pohybu od klaje do středu
a od povrchu do hloubi.
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A. Lemmonyer O. P. S. Th. Mag.,
Vnitřní složení duchovního
živóta.
Náboženská elita všech zemí a všech, kruhů cítí
podmanivou sílu přitažlivosti duchovního života, ži
vota nadpřirozeného. Křesťanství utopené úplně ve
vnějšíchúkonech,které senehrouží ve spojení sBohem,
vrozjímavé modlitběneobohatí činného rvkuctnos
tí a také je' neúspokojí. Než se—dušeod á provádění
ctností snazi se je conejlépe poznati, pochopiti 'ejich
vnitřní hodnotu a výstavbu, poznati jich prvé zasad -.
Duše snažící se po užším spojení s Bohem nepohrdá
praktickými pokyny a podrobnými metodami, které
odporučuje vseobeCnázkušenost anebo autorita svět
cú. Taková-duše snažněz-sipřejeprohloubeného theo
logického poznání a vzdělání, touží po theologii du
chovního zivota. Není však vj_.tomt_0'ohledu světce
a učence schopnějšího nad .SV'.TomášeAq., který by
uspokojil plnějr tuto žízeňpo"silné avydatné duchovní,
stravě. Andělskýučitel zanechal nám hlavně ve druhé
části své Summy podrobný _popis a 'rozbor nauky
o zásadách duchovního života. Toto pojednání ne—
nachází sobě rovného v tomto oboru pro svou'jasnost',
hloubku, životnost. Pokusme se narýsovati zkrátka
plán sv. Tomáše!

\.

__

Výzdvihneme nejprve zorný úhel, pod nímž-pozo—
ruje svi—Tomášcelou otážku. 'Vizme též zásadu,;záe
kladní zásadu, která tu převládá a'která dává celému

traktátu-jeho
praktický užitek.
Tímto
principem
jest
myšlenka _zdánliv'ěvšedn'í,že
totiž
život
pře pokládá
živovlbytost, jehož jest nejvnitřnější činností. Mimo
to jest též naprostá shoda mezi'živoucímtvorem a 'eho
životem.Naprostou platnost má pravidlo, že totiz 'ta
kový ješt život, jaký jest jeho živý nositel. A-ninadpři
rozený živOt tu nečiní výjimky.
]e-li tudížpravdou,že životpoukažujenám na vlast
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nosti ži'v'oucíh'otvora,podobně jest pravdou,-a to velmi—
,hlubokou,že, kd 'b chom dobře znali živoucího tvora, „
znali bychom jiz predem život a _tov jeho principech,
život, pro který jest onen živoucí tvor zde. Ona theo—
logie nad řirozeného života, do které chtějí býti za
—sveceny uše dychtící po dokonalosti, není u člověka
ničím jiným než rozborem soustavy a působení milosti

posvěcující-a
vlitých
ctností,živých
jichž vlastnictví
pozdvi—
uje člověka do
řad bytostí
nadpřirozeně,
kde
úkony oněch vlitých ctností tvoří právě-onen nadpři
rozený život. Celá Hlosofie sv. Tomáše plná chuti a
smyslu pro skutečno řídila ducha sv.Tomáše v tomto
rozboru tvora živého nadpřirozeně, to *jest člověka
žijícího nadpřirozeným životem a vedla jej k tomu,

aby odtud vyčetl podstatný rogram, a možno-li tak
říci,ivlastní zákon přiměřenýnadpřirozenému životu.
Nadpřirozené složení člověka vyzařuje nebo lépe
řečeno přijímá způsob jeho složení přirozeného. Při
omeňme si tedy všeobecnéobrysy tohoto ' řiroze
ného lidského složení.Z odstatného s ojení uchové
duše a “us ořáda'ného těla povstává prirozenost, při
rózenost lidská, která má ráz rozumové bytosti. Tím
nás staví do zvláštního druhu. Jí jsme lidmi. Tím však,
že určuje naše bytí, určuje též .a to podstatně naši
vlastní činnost, jinými slovy, náš živót má již předem
zvláštní znak rozumnosti.
_
Avšaktato přirozenost,která jest odkladem tohoto

'b tí a tohoto zivota, která má v sobě tento života jej
_jizpředem určuje, není bezprostředním původcem

tohoto života. Lidská přirozenost užívá tohoto života—.

ke svému zdokonalení, ale činí tak prostřednictvím
různých jiných principů, totiž síly a"schopností. Tyto
schopnosti se řadí v ruzná skupení,která mají různou
cenu a jsou v nejrůznějších, abych tak řekl,polohách
lidské bytosti.
'
Všimněmesinejprve vyššíchschopností !Jsouvduši,
rotože jestduchem. Jedná se tu o rezum a vůli. Dvě.
jsou tyto schopnosti, protože jest dvojí činnost rozu—
mové bytosti: poznávací &milující.
1-4

Za nimi řadíme schopnosti méně vznešené, totiž
schopnosti smyslové, které má duše, jsouc spojena
s tělem! Duše jest pánem této části našeho zivota,
který jest sice svým podkladem životem živočišným,
lidským.se však stává spojením sv 'm s životem rozu
movým. I tyto schopnosti mají jako schopnosti výšší.
principy poznání a milování. Principem poznání jsou
“naševnějsí sm sly &obraz1vost, princ1pem pakmilo
vání jsou_dyc tivost touživáa vznětlivá. Obojí dy-.
chtivost má za předmět hmotnépředměty. Tyto dy
chtivosti nabývají lidské plátnósti a ceny tím, že o
dávají vyšším schopnostem látku, se kterou by mohly
pracovati a které zase podléhají též jich vlivu.
Kenečnč .dole zcela nízko jakoby pohříženy do
hmotnosti našeho těla jsou schopnosti, které jsou
principem vzrůstu a jeho trojí činnosti: vyživování,
mohutněm' a sdělování, života. Naše vyšší-schopnosti
mají na tyto mohutnosti jen nepatrný vliv.
Tedy: máme rozumovou přirozenost, ze které vy
věrají tři-skupiny dobře spořádané, tři skupiny'mohut-.
ností, jimiž přirozenost uskutečňuje svůj život, jehož
dobře řízený vývoj ji přivede k dokonalosti. Hle, ta
kový jest člověk sv. Tomáše &takové jest vnitřní slo
žení živoucího tvora.
*.

K tomuto přirozenému podkladu, který jest živým
podkladem,
štčpsložení
ke stromu
milost,
terá vaznášípřistupuje
a zvedá jako
vlastní
přirozenosti.
V hloubi naší rozumové. přirozenosti sídlí nejprve
milost posvčcující.V soustavě našeho nadpřirozeného
života vykonává mllOSt osvěcující úkol přirozenosti..
]est v nás jako druhá přirozenost. A jaká přirozenost!
Jest-toopravdová přirozenost Bo'ží,přirozenostsamého
Boha.Není v násovšem ve stavu absolutním atak do
konalém
a čistém
jako
jest V/Bohu,nebot
tof,nemožné,
,
'V '
I
, V
I
,
,.
nybrz jest“v nas ucastenstVim dle znameho slova
sv.
Petra
!-Vlastním
úkonem
této milosti
posvěcující
'
_
V
/
, V'
l
V V
V
I ,
VI '
]
jest posvecovani ci lepe receno obozovani naSi.hdske
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přirozen_osti„rmáznás učiniti božské bytosti. A nutno
tomu r0zuměti ve smyslu na rosto skútečném- af.po.
sitivním! Milost osvecu'íčí-prenáší nás z oblasti. čistě
lidské—do oblast1 oprav _u.božské-„Ci nejsme'teprVe
milostí pósvěcující dítkami Božími-?Zdaž nepředpo
kládá toto naše synovství Boží společnou přirozenoSt.
meziBohem,naším Otcem, &mezi námi, jeho dítkarn'i?
_Zdažnespočíváspolečnápřirozenost dítka a-otcevtom,
že přirozenost otce nalézá se též u dítka? Theologie
svátosti křtu, kdjr přijímáme nejprve milost posvěcu
jící,potvrzuje naše slova;neboť tato theologie užívá-tu
slov o duchoVním znovuzrození-a o Božím otcovStvfí.
Ten, kdo "tomune 'oroZumí'anebonepovažuje to za
skutečnost a vysvět uje si ona _slovajako obrazy, ne'_
pochopí nauku o duchovním životě._Neboťtato milOst
posvěcujíc, dává _nám skutečnou a opravdovou B0ží.

podstatubyt ive stavu sdělenémavezpůsobuúčasten
ství,které'obožuje naši přirozenost,určujenás k životu
božskému, uschopňujíc nás k němu. A ještě více! Tato
milost obsahuje'v sobě tak “jakoobsahuje,.rozumošf'á
řirozenost celý lidský život, veškerý poklad Božího
zivota, poklad as oň ve své podstatě, do něhož nas.
zasvěc/ujevtato bozská vlastnost. „BožskýžlVOtjest-přll
rozenym z1votemteto sdělené božské přlrozenosti,jímž_.
jest milost posvěcující, tak jako _životrozumový jest
vlastním a přirozeným životem lidské přirozenosti. To,:
vše,nutno uznati a připustiti. a jest to též-zcela'-jasné.
Božskýči nadpřirozený.život, který 'máme vésti, má
svůj zdroja své bezprostřední prav1dlo v nás, to_jest
v Oné milosti posvěcující, jíž jsme účaStni B_oží'při
rozenosti.Tato b0žskápřirozenostv nás má však vlast
nosti přirozenosti lidské.. Vyvíjí svou činnost Zvlášt—
ními, principy obdobnými "přirozenýmschopnostem..
Princ1 y ty zoveme ctnostmi. Ctnosti-jsou nadpři—
rozene mohutnosti tryskající z milosti posvěcující
v.různých lidských schopnostech.
'
,Ctnosti jsou seskupeny do dvou řad,jako stojíschop
nosti rozumové vedle schopností smySIOVý'ch.
'
První-skupinu tvoří ctnosti božskéJBožské-ctnosti
1'6,_

odpovídají v řádu milosti tomu, co jsou schopnosti
rozumové v řádu přirozeného života. Jako tvořírozum
a vůle vlastní."schopnosti naší přirozenosti a zahrnují
veškerou „pravoulidskou činnost, to jest činnost roz
umovou, tak jsou i-božské ctnosti skutečnými orgány
Boží 'řjrozenosti, které jSme účastni—milostí osvě—
cujíci. Zivot božsk'ch ctností tvoří náš božsky'živo_t-.

Božskéctnosti ošp'ovídajípřesnč rozumovým schopf
nostem, To jest ostatně potvrzeno i tím, že rozumové
schopnOsti jso'u podkladem & podmětem pro tyto
ctnosti. Ctnost vír-yjest skutečně V poznání, vůli "pak
sílí ctnoStnaděje

&lásky.__

Ct-nostívíry počínáme' poznávati Boha tak, jak se
poznává. sám. Láskou pak jej milujeme onou láskou,

jiz on se'bc miluje, Jako jsme —m1105típosvěcující

účastni božské přirozenosti, tak životem božských
„ctností, které jsou pravýmorgáne'm oné sdělené boíž
ské přirozenosti, jsme- účaStni skutečně, života bož
ského.
Pod..touto skupinou ctností božských jestjiná sku-_
p_inactností, které též ramení z 'm'ilosti'posvčcující"a
_sídlí v našem-- rakticliém rozumu, v naší- vůli a ve
“smyslové naší cásti, ctnoSti- mravní, které jSou'.jas'ně
odlišené Lodctnbstí bo_žSkých,--kteréjsou sice též "nad
přirozené'ale přece jen nižší.-Jsou “točtyři hlavní ctnos_-'
'ti'ímoudrosti, spravedlnosti, _síly&zdrženlivosti. Ko

lem každé z těchto-ctnostíkupí se-celá řada jiných
ctností sdružených, Tyto nadpřirozené mravní-ctnosti
jsouke'ctnostembožskýmvtakovémpoměru,jakojsou
schopnosti smyslové části člověka tke schopnostem
části ro."zumové, Jest—velmi' důležité dobře pochopiti-.

povahu a'přesnou hodnotu mravních ctností;
Jsou, božské—jenodvozené a-Způsobem omezeným
právě jako schopnOSti smyslové části-jsou rozumové
jen velmi odvozeným způsobem. _
Jsme -Sic_emilostí posVěcujíCí,_užív'ajícík tomu jako

svých orgánů božsjkýchótností, povzn ešení k.účasten
'ství na božském životě, ale přesto zůstáVáme stále
lidmiJa—žijemedále svůj lidský život.
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Tento lidský život spočívá především ve' vzájěrTiě
ných vztazích s naším okolím. Kdyby nás Bůh nechal
ve stavu přirozeném, musili bychom. tyto své styky
& vztahy-ríditi dle přirozeného rozumu. Jsouce po
vznešeni k účastenství na Boží přirozenosti, musíme
užívati vyššího vodítka, to jest naší víry a světla "ply
noucího z cíle našeho božského určení. Láska Božímá
své požadavky. Jeho přátelství si žádá, aby naše mrav-'
nost byla v šsí než.mravnost přirozená. Musíme zla-
diti svůj prirozený život dle zivota božského a dle
nadpřirozeného hlediska zúrovniti náš život. Ab “to
bylo umožněno, rozlévá se"milOst ve vůli a v obou
dychtivostech. Rozlévá se i ve ctnostech mravních-.
Abychom doplnili rozbor celého inaš'ehonadpřie
rozeného složem,třeba-seještě zmíniti o darech Ducha
svatého. Dary Ducha svatého nejsou v první “řadě
činnými principy jako c_tnosti.Dary Ducha svatého
jsou lodezeny z milosti os/věcující,sídlí v našich
ruznych schopnostech,_v uzkem,_spojen1s láskou. Da
vajl ucehvost a “poddajnost"vůčivnukání Důcha sv.
„A jako ve ctnostech, rozeznáváme dary, které mají
zdokonalovati oznání (poznání,vědění a-moudrostl)
.sloužíce přímo nazírání, a dary směřující k'podpoře
života činného, &konečně principy efektivní jako dar
bázně s'ynovské, lásky a síly..

Tyto dary-odpovídají tomu, co v přirozeném životě
nazýváme gemem 11umělců a básníků nebo-velkých
orgamsatoru.
Jako, genius jest vrcholem lidství "v člověku,.tak'
i dary Ducha sv.'uvádějí-do ělověkaa zdojehonadpři
rozeného živóta božský živel nejvyššího stupně;
Taková jest mohutná _avelebná katedrála duchové"
ního složení našeho vnitřníhoživota.
_Příštěrozebéřeme podrobně co tu bylo narýso
váno.

P. d.
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B. P. DIOuhá, Matka se'modlí . .
V tu křehkou “hmotu, kterou tvořilo mé tělo,
iř'i,věčný
Bože, nesmrtelnou
dušistvořením
vdýchf. se chvělo
vor &Tvůrcem
tvořit směl.Nad
tvé žehnání a vroucí slzy přání mých.

.To tělo dítěte, krev z krve muže, mojí,
kam dědictví své bědné vložil dvojí-rod
i dvojí duch, jak duši na formu se "pojí —
pro věčné utrpení, či pro věčný hod? .—

to tělo v náruč matčinu jsi vložil,
dramatu počátek, jež ještěv soudný den
se neskončí, kdy, Pane, povelíš, by ožil
ten hmoty. kus a souzen byl či osla—ven.

Žeh lásky podivné k té hmotětěla cítím,
že krev bych za ni dala, aby mohla žít,
i když plam duše, který namáhavě nítím,
jak plápol .kahanu v něm jeví matný kmit.
Teď, Tvůrče duše, mocně na pomoc Tě'volám;
To, co_sv ně na dno vštípil, proměň v srdci mém!
At lásku k tělu dítěte včas v sobě zdolám,
bych vládu duše navždy nastolila v něm!
Jak dítě naučím,-co laskám, nenávidět? _
O Bože, přispěj mi! Jak strašno-„matkou být,
jež děti své chtíc jednou ve tvé slávě vidět-,
',má, tady. po tvém boku“ na kříži je zřít!

Však plo Sebes je stvořil-amně dovol, Pane,
až do konce mít s Tebou tvůrčí podíl svůj:
tvoř v jejich tělech duše “kboji Odhodlané
a mne jim pro příklad jen napřed uk-řížuj!
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Tomáš

Dittl-,ý„L“it1L,1rg._ic_-kj/r
život.

Jakuskutečníťipožadavk liturgickéhohnutí,“oktetr
rěmž se v osledm době st' e více mluvíajež-má'svě
horlivé privrženCe Zvláště v románských zemích a'
V Německu,?

Bohujsme povinni seklaněti,prokažovati 'mufpoctu',
která pouze jemu jako.nejvyššímu Pánu přísluší.Tato
pocta "máOvšemu každého jednotlivce též'osobn'íráz.
Nebývá to vždy bez nebezpečenství,-a-proto je třeba-,
abychOm se tu dali vésti mateřskou rukou církve, jež"
ve věcech—vírya mravů je pro nás jedinou normou,
jediněpovolano"u-u'čitelkou,2vedoucí nás k Otci skrze
Ježíše Krista za=ustavičnéhopřispění Ducha svatého-.
A církev svou oňcielní liturgií nás vede, učí nás, jak;
se máme

Bohuklaněti.

_,

_

__

_

Liturgie je souhrn-všech různých druhů společné
boh0pocty, ať je to fnejsv. oběť mše'sv.. či modlitby,
posv. čtení,zpěvy, obřady;jež-vykonávají jm_énemcír;

kve osoby-k tomu ustanovené; Išou'to- prostředníci
meziBoh'em &lidmi, pcsvátná hierarchie, kněží, spo-»
jení se svými biskupy a'papežem,'.jejichž mocje táž,
jakou dal božský Zakladatel církve sv.-Petru a apoš
tolům &jež přešlana jejich nástupce;
Míti činnouúčastna

této_".]_'iturgii"eťnaším
ideálem._

Vždyf—„b ravdový—duch “křesťansky má svůj první _a

nezbytny zdroj Včinné účasti nasvatosvatých tajem
stvích-a veřejné a slavně. modlitbě církve“. (Pius X.)
Už samo jméno,liturgie, tj veřejný úkon, naznačuje,
že liturvie katoliCkánení jenom praktickým prováděě
ním obr'adných-před is'ů'a-tudížvýhradním zaměst
náním kněží,-nýbrž lze.-jei pro _lid(lsóaýlsťrovžpyovj

Nesmíme ji tedy snižovali na pcdřadnou složku,.
křesťanskéhoživota, nýbržfe třeba, abychomvnikli
do jejího ducha a plně využili její-vnitřní'síly “koslavě
Bozí & vlastnímu

posvěcení.

_

_

Ale což nemáme dosti církevně“sohvále'ných pob oži
ností-moderních a lidových-? Což se neosvědčilyÝ-Ne—
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chci :ji-mubírati- na ceně, ale jsou to teprve “druhotné
pramen-y křesťanského života, majíce namnoze ráz
dobový nebo místní, ted něco partiku'lárního, co není
majetkem oeléncírkv'evsech věků;afne_můžev nás ta
k0vou měrou-'„živitivědomí příslušnoSti k světové círi
kevní rodině,_kgníž jako její dítkyr náležíme. Liturgie
katolické církve je dílem největšího, nejsvětějšíh'o (1+
mělce,Ducha, sv.,a proto přežijevěky,vyhovujíc každé
duši, jenomkdyž má o ravdovou a upřímnou snahu
jí orOzuměti a užívá tOmu všech vhodn'ch pro-.
stredků. Liturgie katolická je úřední bohOSluzboucíré
'kve,_'_zaujímátedy a_musí z'aujímati první místo, Při
tom alenemíní potírativžitých pobozností lidoVých,
chce si je “pouze podřaditi, a to zcela právem. Nemů—
žeme si “prece .zatajovati, že mnoho katolíkůjenom
málo rozumí 'mši sv., ač je střediskem bohoslužby a

pořesťanSkého
výtce.„_prvníma-nezbýtn'ý'mzdrojem
ducha“,.pro "ně'však jenomopravdového
nepochopeé
ňou-mim ikou _aodříkáváním modliteb v.neznámé řeči..
A tótéž platí,_a——.snad
ještě větší měrou, o udělování

svatých svátostí, o verejné a slavné modlitbě církev—"
'ních hodinek-,'o "různých-obřadech Sami'mnozí čle
nové církve neznají jejich „smyslua proto, pokuďse.
jichúčastníznemají z nich Celéhoužltku pro “duchov
n1_z1vot,

_

'

'“

,

Tomu všem'u chCe od omocí liturgické hnutí. Po
dávám program liturgiclťého apoštolátuřl'
,
I. Učel-zObnoviti v Kristu křesťanskouspolečnost,
t. j. přivésti' ji k tomu,- aby
l,.oslavovala Boha důstojným "auvědomělým vy—
konáváním úředního kultu,., jenž; mu patří;
..__
2. Sebe sama posvěcovala činnou účastí n_a'liturg_ii,_

jež jes "podle slov Pia X. prvním a nezbytným zdro—
_je'm(opravdového křesťanského ducha.
II. Prostředky; Ti, kdož—pracujív liturgickém; apoš

tolátu, vynasnaží se, ab
'
1; měh za“posle'dní'a stálý předmět svého kultu tři
vznešené osoby nejsvětějšíTrojice, připomenouce si,
* LefebvregLiturgie, ses principes .fondámentaux, Blběédition.
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že“ řed nimi “všichnisvětci, všichni andělé, Maria, je
jic královna„i'samo č10věčenstvíJežíšovo je pohrou

ženo v adoraci;
2. aby se klainěliBohu Otci, principu nejsv. Trojice,
rostředniétvím Ježíše Krista, nejvyššího Velekněze
přítomného v_nejsv. Svátosti) a pod. vlivem..milosti

Ducha svatého;
__
3. aby-užívali ve svých modlitbách kněžského pro—

střednictví katolické hierarchie, jejíž členové jsou v -'
konavateli úředního kultu. Budou se tedy rádi modllti
ve spojení 'spapežem, svým biskupem a'zvlláštěse svým
duchovním astý'řem.Budou zahrnoVati veřejněpro
jevy úcty _predstavitelekleru všude, kde se s nimi se
tkají;
4. aby navštěv0vali, mohou-li bez obtíží, svůj kate

drální nebo farní chrám a tam přijímalichléb nauky
a chléb svátostný z ruky svého duchovního pastýře
nebo těch, kteří ho zastupují..Budou ozdravovati u
ctivě" p_ředchrámy, v nichž sídlí Jezíš “v nejsvětější

Svátosti, a budou pracovati o výzdobě chrámu,'jenž
byl svědkem jejich zrození k'životu božskému.V 'ne
děli budou "tam'přítomni pravidelně velké-mši-svaté;
5. aby učinili ze svaté oběti mešní střed svého du—
chovního života, jso'uce jí, pokud možno, denně pří
tomni, tak ab sjednocovali své každodenní útrapy
s utrpením Jezíšovým na Kalvarii;
6'. aby přistupovali často ke stolu Páněa

zvláště—_

v neděle a zasvěcené svátky; budou se ktomu při
pravovati, pokud možno, jako kněz, aby nejprve obě-'
tOVali Bohu krev. JežíšOVu,jež nás smiřuje, a potom

dostali od něho políbení míru a důkazy přízněve sva
tém přijímání;
7. abysi vážili stále víCesv.-svátostí,jež církev-dává
k volnému použití všem svým dítkám za jejich života,
a aby se na ně připravovali vždycky vážným a dů
stojným způsobem;
_
8; ab často užívali sVát'ostin, jichž užívá církev
“p'ři'vSvé bohOslužbě, vody, svící, pOpelu, žalmů,Otč_e-_

nase, obeCné'zpověd1(C0nIiteor) atd. Budou se snažiti
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o stálevětší prohlubování smyslu obřadů &ritů, vzta
hujících se na mši sv. _asvátosti. Kázání ahomilie jim
budou často užitečnými k tomu účelu;
_9.aby se zúčastňovali některé části kanonick'ch
.hodinek,_zvláštěnedělních- nešpor akom letáře,j1mž
budoulhledět navrátiti jejich bývalý les ;
10. aby uspořádali svoji pobožnóst, i svou soukro—
mou pobožnost -—jako na př..svo'e denní rozjímání
- podle výročí života Kristova, jak je slaví církev ve
svém kalendáři, ab ' byli proniknutí v roce duchem
každé liturgické do y, adventu, vánoc atd; Spojí svůj
život s životem církve v jejím kultu, sla-víces ní svat
večery, oktávy, prosebné dni, feriální mše sv., oštní
doby, žehnání hromniček, popelu, ratolestí at .;
1,1.aby zachovávali ve svém uctívání svatých 'o
řádek, stanovený Piem X. “vjeho reformě breviáre a
jenž záleží v_uctívání (po svatém člověčenství Ježíšo—r
vě) svaté Panny,potom svatých andělů, sv.Jana Křti
tele, sv. Josefa, sv. apoštolů _atd..
12. ab se odle možnosti účastnili činně veřejných
"modliteš cír ve, recitací liturgických. textů a zvláště
zpěvem, především. zpěvem gregoriánským, jenž je.(1
'ředním zpěvem církve. Vycv'ičí se k tomu v gregori—
ánských. skolách nebo, ve školách zpěvu, jejichž zři—
zování ukládá.Motu proprio (Pia X. ze dne 22.1isto
padu 1903),

_ _

13. ab)r dávali přednost modlitbám církve, obsa
ženýmv breviáři a zvláště v misálu, jenž bude jim
hlavní knihou pobožnosti. 
Je tu mnoho věcí,jež při dobré vůli a snaze zvláště
inteligentní laici mohou uskutečňovati,i když snad la
tinsky zpěv gregoriánský &recitace liturgických textů
lidem u nás budou ojedinělou vzácností.
Cíl yznešen ', jen nekolísejme a neváhejmc užíti
rostředků, jez k němu vedou. Svatý Otec Benedikt;
V. sliboval si velkých výsledků od opravdového li
turgického života: Sbližuje lidi s knězem, přivádí je
do církve,živízbožnost, upevňuje víru-a zdokonaluje
život. Dej Bůh, abychom se jich dočkalii vna'ší vlasti !.
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'P-._s.Vípříštích číslech přineseme studie ;ogživo'tě dle liturgie-_
od _Pašeho vzácného spolupr'aCovníka dp. K-.Reb'an'a. '

O sola“magnarum urbium .
Pře_'l-. Otto

.F.- Bab—le r.

6 Betleme, tys největší '
všech velem'ěSt, neb 'porodil ,
jsi nebeského knížete,_'_
jenž pro spásu nám vtělil se.
Ta hvězda, jejíž lesk a' jas—

i okruh sluncejpřekoná,
ta'přišla světu z'vě3tovat,
že Bůh je v těle pOzemském.

Když.spatřili ho mudrci,
vyňali' zboží-Východu:
_
-a v modlitbách mu vzdáváli'
d'ar myrhy,- _z'lata,kadidla.
Krále "&Boha" poklady.
s __kadidlem. vonn "m ze,-fSaby.

v něm hlásají;.vsak myr'hy prach
je jeho hrobu předzvěstí.
Z římského brevíře, ílle'Aurelia Prudentia.

Dr. ] . Krlín, Inteligence &-"víra.
Jednou z výtek, kterou vrhají naši \neůpřátel'é'kato;
licismu, jest, že katolickénábózenství 'pusobíj“velikou
částíljen na cit, 'a,že proto jest ponejvíce nábožen
stvím nižších vrstev lidov 'ch, které nejsou obdařeny
velikou inteligenci To ovsem jim nevadí “na_druhé—
straně pctíratl suchost &vypráhlost katolických dog
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mat.Tš "yhnuceni
výtky nejsou
nové a-již'staří;spisovatelé
Cír-\
kevní
bojovati
“proti nim.-Nebude tudíž
zbytečno, když“si jasně uvědomíme vztah inteligence
a víry,.akdyž na prvnípopatříme s hlubšího hlediska,
Neboťfje-tak'výsostn'ě důležitou inteligence, že Zal—
mista Páně, osvícený Duchem“ svatým, neváhá pro
nésti:větu, která jest, až závratně těžká: „lntellectum
da mihi, Domine, etvxviv'aml—C
Pane, dej mi inteligenci

&'budu žítil“ Nuže,Zalmista podmiňuježivot intelek
tem, inteligencía to pojetíjesthluboké _a_
při tom jest
radostné. Proráží temnotu .azářídověků. Inteligence,
nazírána ve svitu “nadpřirozena,se nám jeví jako dar
Ducha svatého, jako něco mohutného a jedinečně
krásného-. A člověk by měl ze všech sil._své“dušepro

siti o tu inteligenci.
I
Aby mi bylo *rozuměno :.béřu toto- slovo: Inteligen—
ce ve dVOjírií smyslu, ve kterém se ho užívá.. Jestiť
inteligence-scho nost člověkapoznati skutečnost věcí'
&poznati ._aspon něco tu'nejvyšší skutečnost Boha.
Pravda,ň'l_os_oíie
scholastická činí rozdíl mezi rozumem

(ratio) aiiitelektem, ale není třeba obírati se zde tímto
rozdílem._Dále jest nažývánajnteligencí ona skupina
lidí, kteří stojí na určitém stupni vzdělání.“Etymolo-t
gicky- a_krásně praví-ktomu hluboký—\myslitelfran—
couzský E. Hello, že inteligentním je "tenčlověk,který
čte 've hlubinách věcí, qui 'intus legit. _
A.,co jest víra? Netřeba se odchylovati “odvystiž

ne' definice víry,kterou “námstaví řed očikatechis
mús. Věřitijest-z'a ravdumíti, co Buh zjevil a cosva
tá "Cír ev římskák) v_ěřenípředkládá. Jest dobře vy“

cházet'l od prostého vymezení,'které ale Ovídá-vše.
Pcm'ěr inteligence _.kvířese projevoval běhemdob
,tak zvláštním způsobem, že nám dopřává možnosti

rozjímati
ojedinečném
velikostí
ka
a jeho malostí.
známerozpprumezi
z "storie duchy,
jakočlově
třeba
sv, TOmáše Aquinského„kteří svou inteligencí vzlétli
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do takových výšin, že jímá z nich závrať, a na straně
druhé známe též' veliké duchy, kteří se nemohli pře
broditi přes sebe mělčí. brod _a_
kteří ztroskotali, jak
mile narazili na _sebene atrně'ší překážku. Na _jedné
straně člověk tolik,-viděla jm y zase byla jeho inte
ligenče, jakoby osleplá.

_

_

Kde vězí príčina tohóto zjevu? Je třeba ji hledati
ve zlé vůli, či v neschopnOSti rozumu róniknouti'
hluboká tajemství?Zili velcí myslitelé, ja o třeba ve
Francii Renan, kteří daleko viděli.Rada myslitelů ne

chtěla =upno_uti_sena jistou pravdu aji-ní. zase se"sna—

žili a přece nedosáhli správného poznání. Pravdu je
třeba hledat proto, abychom ]] nalezli anejen aby—
chom ji.hledali.. Cílem musí býti pravda a niečlověk
a jeho intelektuální rozkoš. Je,třeba hledati pravdu
upřímně a všude. A konečně je třeba, aby rozum, často
nevidoucí, byl osvětlován intensivnějším světlem.
Tím světlem jest víra. Věřícíčlověk nežříká'se vírou
svého rozumu-, ale zesiluje jej a' chrání ho. Jisté prav-.
dy může člověksvým rožumem pocho iti a svatý Pa
vel ve svém mohutném zření ukáza „několik těch
pravd. Duch ronikavý, jímž byl.-sv. Pavel, zahlédl
některé předů ežité záhady, které řirozený'msvětlem
rozumu může člověk poznati. Muže souditi na exisa
tenci Božía nesmrtelné duše. Platon a.Aristoteles hlá
sajíexistenci jednoho Boha-,který jest u jednoho Dob
ro samo, u druhého čistý kon, který jest nestvořený
a nejvyšší. Proto i v pohanském starověku probles
kují tmou zábleskysvětla. Plnou září se __rozlilo
světlo,
když Syn Boží sestoupil na zemi. Zjev'ením nastává

uzdravení člověkaa ta dosavadnínem ohoucnostjeho
scho ností rozumov'ch b 'la zmenšena.
Ja ý dar tím „byl án li stvu Prozřetelností,.sezná_-=
me, když uvážíme, že člověk je' stvořen k věčné bla
žeností a že touží všemi sv'mi, scho nostmi robíti se
k jistotě. V Obrácení Pav a Claude a, básníIÉaa mys
litele, a v díle Ruvilla, vědce, v „Zpět ke-svaté církvi“
se dočítáme, jakou trýzeň jim působila nejistota, ve
které se zmítal jejich duch před obrácením.A dočítá
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me se-též, jakým vnitřním klidem se rado'valojejich
nitro, když se jim zjevila pravdav celé zastřené kráse.
Tito dVa lidé nejSou osamoceni &výkřik, který prý
še nesl z úst umírajícího Goetha: „Dejte mi velké myš—
le'nkyl“ jest jen potvrzením fakta, že bez jistoty ve
věcech víry tkví umírání. A vzdech Zalmistův: Da
mihi intelligentiam et vivam"'jestjen potvrzením to
ho, že jedině v pravdě tk'ví opravdový život. A není
možno,aby byla pravda nadpřirozená v odporu s prav
dou přirozenou, a aby zdraví a život vnitřníbyl možný
t_ehd-y,'když
by nadpřirozeno odporovalo přirozenému.
Clověk by byl v tom pří aděmrzákem hodným po—
litování, a jediné zdůvo něným cílem života by byl
skepticismus:
Víra jest přilnutí lidského rozumu ku pravdám bož
ským, pravdám zjeven'ým. _Proti těmto pravdám se
staví blud; Zjevení jest původu božského, blud jest
původu lidského. Inteligence člověkova může voliti
svobodně mezi pravdou nebo bludem.Tato svoboda
může sváděti a svádí často na scestí, když __neníukáz
něnosti &když vylučuje pokoru. Pravda-jest řádem
a blud—je_st__anarc_hií.\Pravdajest na jednom konci a

blud na druhém. Rozum lidský-pracuje mezi nimi.
Ježto vzdálenost oboujest o ravdu nesmírná, mohlo
by se lehce státi, že by lids ý d-uch' ztratil s rávný
směr,a místo ku pravdě, že byse vracel k bludů Aby
nezbloudil, přistupuje k člověkujako vůdce víra, kráčí
před ním, svítí-mu na cestu,'va1;uje ho, aby nezašel
na bažinu nebo aby se nezřítil do propasti. Tam,_kde
toho není, jest poměr mezi inteligencí a vírou zápor
ný na úkor “člověka._Ale'nelzetvrditi, že tento poměr

jest nutnbstí jedinečnou a nezbytnou. Jest minus. Lze
jej vyložiti, ale nelze ho ospravedlniti.
Vyčltá se'víředogma, které prý nelze srovnati s roz
umem. Je to pOněkud směšné, poněvadž výtkou
tou stavíme stvoření proti Stvořiteli a viníme Boha
ze lži. Ovšem, kdož“takto mluví, nedomýšl'ejí a dogma

jest jim proti rozumu prostě proto, že je ukládá cír
kev. Věřlv dogma lidské,poněvadž v tom případě jěst
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lehtána lidská ctižádostivost a velikářství, ale nechtě'í-z
věřiti Vdogma božské. Různým uěencům jsou _milejsí
nesmyslné. dohady než..moudrá jistota z-víry. Jakýc'h

až.oderností se často přidržujeělověk, aby nemusil,
věřiti v existenci Boží, jest'známo.

Pokračování.

B. P. Dlouhá, Matka kněze.
Panna Maria, matka božského kněze JežíšeKrista,
byla „prvnízpokolení lidského, jíž dáno býti prostřed
mcí mezi "Bohem 'alidstvem z ůs'obe'mtak intimním.
a příniým, že se k němu ani ne eské =snysvatého kně
ze neodváží.

_

To proto, že měla pravou kněžskou duši.
Jak toužila po příštlVykupitele,jak.je připraVOvala
modlitbami &ctnostmi .svýmiI-Jakou blažeností byl
Jí pobyt “vchrámu! Jaká 1nteligence u ní v chápání
Lásky, jež .se chce vtělit-v člověka !J—akápokora v je-'-

jím svolení k Vtělení !Jaký jásot-duše nadláskou Boží
v jejím Magnificat! Jaké- ticho kánonu""_při_jejím,po"

zdvihování Těla Boha živého v náručí, jaké sebespo
_luobětování od toho v-chrámu až po-to na křížil-Hle,
toť Maria, matka kněze— Krista. Tot zároveň DCSkOr
nalý vzor'křestanské ženy.
_ Křesťanská žena. má míti do jisté míry kněžskou,
duši.-Kdyby tomubylo tak, nenedostávalo by se kněží-.“
Vzor Marie dán byl světu, .když žeň byla hojná a.-děl-"'
níků málo. Svět prahl žízní-po svatých kněžích Celý-=
mi stoletími; dnes téměř hyne tou žízní.Bůh může
si vzhuditi kněze v každém prostředí a činívá 'tak'na
zahanbe'ní matek. NebOt matka s kněžskou duší má
„kněže předcházeti.

_

,

__

Ode vždycky křesťanskématce bylo nejvrouc'něj
"šímpřáním anejvyšší ctižádostí, míti syna kněze. Prá
vem; nebot kněz je,_pokud to křehkost lidská dOVQř
l_ujej,druhý-"Kristus. Má Jeho poslání i Jeho úřad. Má.
i.]eho "těžký „kříž.Hodný kněz, živá-,horoucí duše ne-:'
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spokojuje se jen_modlitbou za spásu duší jeinu svěře
ných a udílením svátostí. Po příkladu své Oběti dává
sebe duším a za duše v obět až do sebezničení.

To je kněz povolaný NeboťBůh sám si volí a vy

bírá své knězeI Jsou jiní než ti, kteří se v Jeho službu
vetřeli bez poVOlání.

Snad tedy možno svaliti nedostatek kněžstva na
Boha.? Proč nepovolává Více kněží?
Možno, že nás trestá a zkouší.Možno však také, ze
my lidé' nerozumíme Jeho volání, nebo dokonce, že
mu odpíráme. Nejobludnějšíby bylo, aby mu odpí
rála matka A nejsou známy takové případy odkřes-'
taněnímatek,ze
půdu se
kněžskému
po'Volání
Vdlišíchnejennelprl
synu, _ae zeravuji
1hlásícímu
povolání
nerozumějí a zjevnému dokonce odpírají?
SVětzehmot'ařil nízce. Doba je kněžství, povolání
veskrze ideálnímu, teď, kdy církev. je o s_tatk olu
pována, krajně nepřízniva.U nás VČechách pak jsme
nějakvzvláště těžce zasažení. Jestliže umění je obra—

zem života, tož česká literatura kněžská a o kněžích
celkem dává zdrcující svědectví českýmmatkám 0na

prostém __nepochOpeníkněžství
Kněžské povolání je "milost.O tu možno prosit &
“proto možno ]] obdržet. Jestliže Bůh sám dáVápovo—

lání, může přece matka je.podporovati svými mod“
litbami, jako Jana d Aza, matka sv.Dominika,jež o to
prosila před narozením dítěte.
Věříčímatka plna hlubokého porozumění pro ve—
likost:a krásu kněžství nemůže netoužiti Vhloubi nitra
po tom, aby z její rodiny nebo aspoň z rodu jejího
nevyšel kněz, který by byl před obličejem Božímjeho
slávou &požehnáním.

Touží po tOm z Vyšších, nad—

přiroz n ch důvodů. A potom ovšem jinak, než to ví
dáme, pripravuje půdu kněžského povolání.
Už V den křtu synova, třeba že zcela onechává
vůli Boží,co učiní zjejího dítěte, může prece prositi
Boha, ab si dítě přivlastnil ještě zvláštním způsobem.,'
aby směllojednou samo udíleti svátosti, jako ted ph
jímá první z nich V užasné Chvíli,kdy církev exor
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cismem zapuzujezlého duch-aod“dítěte, nebude ovšem
míti-.démonick'ch snů o pýše a'mamonu, nebude se
opájeti sny, v nichž byfviděla synav příští slávě zlato—

tkaných rouch bohoSlužebných, ani 'v nimbu věhlas
ného kazatele, ani ve ňalovém _či-pur- urovém- bed,-_

vábí; bude prositi vroucně a celou dusí zcela prostě
'o kněze s nadšeným, čistým Srdcem, hotového ob'ě
tovati se, trpěti, ničiti se pro duše, ba, dáti se jimi té
měř pohltit.
A pak za"stálé .modlitby a za stálé naděje pozoruje
křesťanská matka, projeví-li se na dítěti. známky “po.
volání.

_

Snad že dítě už -v raném věku, dojato krásou ob.
řadů v chrámu, projeví přání státi se knězem.-Hraje
si rádo “na kněze. Je to málo,_je to zevní a prchavé,
jako všechno v dětském věku. Není nad čím předčas
n'ě.jásat, ale je možno prohlubovat půdu pod “tímto
hořčičným seménkem.. Dbáti, aby'trní s oluvzrostlé
ho neudusilo. Neukazovati dítěti ve sterych formách

svůanst mamonu, aby.chudinka nebylo v rozpacích,
kterémvu pánu sloužiti. Už teď.? Ano, od nejútlejšího
věku:-__.Cím-později,

tím.;hůře:

_

_,

Někdy v době přípravy k prvnímu s_v.přijímání

někter' chlapec vysloví přání, státi se knězem.Snad
příkla =kněze„ který jej připravuje,.ho uchvátí. Kněz
v té době, aby dítě k Bohu lépe přivinul, instinktivně
i úmyslně vine je k svému srdci. Svaté chvíle klíčí.
cího povolání. Tady může- matka tím kněžským,—co
je vj'ejí—duši, přispěti. V, té době, kdy se vůle rozhoe
'rela'pro ctnoSt, může ukázati dítěti, že býti knězem,

není jen vykonávati krásné obřadyv krásnémro'uchu
v krásném chrámu; je to obětovati se; je to racovati
na sobě samém, aby světlo jeho svítilo pred-lidmi.
Kdo chce býti knězem, aťse učí.býti svatým od ma—
lička.'Příkladů neschází,

_
_
Snad se dítě zalekne. Ví, jak je slábo. Ale Pán, Jejž“
právě bylo přijalo, může všecko. Může mu dáti sílu.
Matka svěřídítěosvícenému zpovědníku.Ať je vede po

létagte'n nejlépe pozná, je-li tu pravé povolání či mc.
.30

Jsou mezi dětmi povahy vyvážené, klidné, vyrov—
nané, poměrně k'jejich věku, už od přirozenosti. Jako
by
si nesly
pečeť.]povolání-na
čele.Bez však
velikých
a bez
vnitřních._sz
k němu míří.Jsou
i jiná,bojů
ve
liká srdce, povahy velikomysl-ně, ale schopné-5výkyvů
od nebe k eklu, Mají stejně daleko k oběti i ke zra
dě.Má mat a zoufati naditakovým synem? Má si říci:
Ne, s takovou. povahou &s takovými vlastnostmi ne.—
možno býti knězem !?
,
,
A což Petr? .A což Pavel? Neznal jich Pán, že .jim
svěřil duše?
Co tu může učiniti matka? Co učinila sv. Monika:
Modliti se, důvěřovat, doufat; Může, byt i v slzách,
prositi—
Pánao tu ránu, jakou byl Petru Jeho pohled,

nebo o tu, kterou oslepil Pavla apo níž už nebylo pro
Pavla váhání a výkyvů; rozběhl se trvale jedním smě—
rem, ideál kněze, jenž všem byl vším.;rozběhl se k nebi
a běžel jako o cenu a běh dokonal. . .
Konečně shodli se syn, matka i zpovědník, že tu,
dá Bůh, povolání bude.
Matka má právo i povinnost vyzkoušeti je; musí
učiniti "vše,aby se přesvědčila, že-toto povolání není
„jen v její—,matcřské'obraznosti. Omyly jsou nejtragič
tější z lidských 'tragedíí. .Dává se"v sázku spása duše

-

a to ne jedné. Matka může dovésti syna (a je to .snad
no, je-li sama ve spolku sv. Vincence či jiném spolku
dobročinném „nebo kcná-li sama o sobě dObré skut
'vky)_do*takového proStředí, kam často musí vkročiti
knězf do příbytků bíd hmotnéii mravní.íMůže mu
.b 't-i říkladem v ťOm,jak překonávati odpor k zápa—
clíu, spíně, nemocem“ a ranám, k hrubosti. Může ho
připravovati k životu Vísnému,může mu zvykati na
tvrdší \lů'žko, což je i li gienicky -s'rávně, na- stravu
výživnbu sice, dokud ítě roste, prece však prostou
a nijak nehovícípožitkářství. 'Zád'á-po něm, aby přís
ně plnilo své povinnosti, aby nejevilo netrpělivosti ani
když -je v praci či studiu vyrušováno, čimá—lisi od
říc1něco, co se mu zdá zaslouženou radostí. Jako kněz
bude to vše její syn potřebovati: musí být svědomitý
:
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a laskav 1hotov nefnáležeti sobě.Snad dítě couvne
před těmi všemi strohostmi. Možno tedy, ze nemá
přec jen Ovolání. Ale kdo ví, nezlomí-li casem st—
běten 0 por &Strach? Proto matka vytrVá .Voběti a
naději, ikdyž ustouplod zkoušek.—ne zcela a nevpra—

V

o

ýsnad že však dítě se ve zkoušce osvědčí, náčháží
zahbem ve vnitřních radostech, počne oceňOVatikrá—
su sebezá oru. Povolání se upevňuje,
Tu můze &má ještě matka provésti rozumne“zkouš—
ku opačnou, tak ovšem, aby semene dobrého neu-—

_dusila'.

Konecne,konecne jesynvseminári.] euzrozhodnu..
to o jeho povolání? Ne.Tady si je vybojováváhlavou
i srdče.m Přijdou prázdniny— nebezpečné prázdniny
"seminaristovy.Bude mu bojovati snad 1nad smysly.
Matka rozumí. M_odlí se. Jemně a taktně usnadňuje
synovy boje. OdVrací je.
KOnečně-je vysvěcen. Vznešené, jedinečné chvíle
pro -matku,ježsvou kněžskou duší pomáhala připravo—
Vati toto knezstv1' Viděti syna u oltářeBožího, viděti
v jeho rukou nejsvětější SVátost! Přijímati:Ji z jeho
rukou! A to jsou jen začátky blaženstV'í!
*Alesnad tedy konec matčina úkolu?
.Ani teď ne. Nastává cesta kříž0vá. Dotud to byla
jenMa
příprava
na za__ni.
a půjde
synem věrně celou jeho cestou, po.—
kud ji Pán neodvolá. Nepřidá tíže ke kříži synOvu.Ne—
bude se míchati do jeho domácnosti a teprve ne do
jeho úřadu.Zůstane ve stínu,jako Maria v Káni, 1když

bude připomínati,kde _„vínanemají“ Přistoupí jen,
když syn Se po ní ohledne, když ]1zavolá, aby mu"
pomohla nésti kříž.A když j1bude Srdce pukat,—
ještě
bude míti pro něho ponthující úsměv, a 'syn z _ně—
ho načerpá síly,aby nadšeně pokročil pod břeme
nem.
Literatura českánezná mnoho kněží,kterým by byl

vlastní tento kněžský rozmach ,je však plna vzdechů

pod. křížem.Jaký úkol pro českou matku! Vzhledem.
32.

Ík synu-knězi1vzhledem k ní samé. Je si dlužná re
habilitaci.
Matce kněze nemjedno, je-li syn jejimilován lidem—.
'a uznáván představenými, či ne; ale není jí to hlav
ním. Aby byl, pokud to je V moci člověka, druhým
Kristem, aby nepozb l milosti BOŽÍ,ale prospíval v ní,
to je zřetelem jejího zivota; za to-se modlí, za to obě
tuje"skutky kajícnosti, prbto usiloVněji pracuje na
_svémzdokonalení. Jeho kněžství prohlubuje done
koneěna jejíVlastní duši, jež nemůže zřímse své lás
ky, a _tachce synovi něčím být. Může být příkladem
a'pomocí.

Ať.je jista přiknězi povolaném, ze bude míti tu ú
těchu, sl šeti z jeho úst, co na kongresu .pro podní
cení knězského dorostu v Paříži řekl P. Louis: „Kněz
ř-ináší Voběť vše, vyjma —štěstí.“ To ovšem nevylu

cujeu ení Všehodruhu.

Akdy y jí bylo 1 souzeno, slyšeti pod křížemsy
'novým ve vrcholném okamžiku jeho křižováníVkřik
opuštěnosti —má litov'aú křesťanskámatka, ze 0 těla
míti syna knězem.? Ne. ]e druhym Kristem v utrpení,
bude Jím 1v slávě. A tam 1její kněžská, mariánská
"duše dolde svého korunování.

„Í'Biořívoj
(Benetka-,- Obnova kultu

národních světců.

DVou Věcíje Vnašem duchovním životě zapomí-'
náno: láskyrku póchopeně vžnešenosti liturgie &ná
ležité úcty k národním světcům. Dotknu se velmi
stručně druhé věCi.
Národ-,byt by Vjazykovémvýznamu trval uzdávno
před tím, než přijalprvé známky kulturního povzne
fsení, přece až od této chvile se řadí mezi skutečné ná-—

rody splnými právy.

I o našem národu máme dochovanou řadu zpráv,
33

že byl staletí dříve národem s vyhraněnými vlast:
nostmi kmenovými, ale _tovše leží za obzorem našeho
oznání.Prvé věrohodné zprávy o'živote'máme tehdy,
lidyž se z německé strany ději pokusy o pokřestění
sousedních kmenů slovanských,
Tedy křesťanstvíje oním zdrojem, vrhajícím prvé
světlo na dějiny českých kmenů. Příchod sv. věro—

zvěstůznamená už rozhodně veliký kulturní pokrok
na dvoře velkomoravského knížete, proto budeme
moci plně věřiti zprávám, že už vjeho sídle"křesťan
ství zapustilo prvé-kořínky. Jenom neznalost slovan
ského jaz ka u bavorských misionářů brzdila skuteč—
nou jejich činnost.
1

Doba,svatých Konstantina a Metodabyla zářivým
kamenem v dě'inách Slovanů západních. Přinášejíce
spolu se sladkým jhem Kristovým prvé literární po
kusy v slovanském jazyku, dodnes mohou státi nám
svědectvím, jak'mi "cestami nesla se vzdělanost do
krajů barbarských.
I když nezůstaly přímé následky tohOto apoštolo—
vání u nás, zatlačeny politickými převraty do ozadí
&odsouzené“k pomalému odumření'na půdě nekdejší
říše Rostislavovy, přece"radost, že símě přineslo žeň.
i na Východě slovanském, kde, dodnes tolik _milionů
slyší sv. Obřady z racované sv. Metodem 1-Proto snad
Morava &Slovensllcočiní si přednostní právo na tyto
slovanské & oštoly, poukazujíce, že kdesi na jejich (1
zemí byla zrízena rvní církev slovanská.
Dnes lidé by rádrvšechno řekroutili, těšíce se z to-_
“ho,že lid,i věřící,není tak uchovně'vychován, ab
'mohl porozuměti velikému rivilegiu Slovanů a jicřl'
zvláštnímu místu v církvi řlmské,i poslání snažící se
sjednotiti Slovanyvjediném ovčinci Kristově.Iu těch-'

to
(bojímse
zneužítí
slova)světců
by
bypopulárních
o velmi nutno
se přijich
úctětoho
pozastaviti.
Lečjsou
t_udruzí svatí našeho národa, kterým se nedostává
z toho mála lásky lidu téměř ničeho.-Proto Všimněme
se jich a na tomto markantním říkladu nám spíše
vyniknou _naševiny, tím těžší, že jsou páchány v čes
3.4—
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kém státě, tedy obnovene r151ceské-,jíž byli tOlik století
přímluvčími _uBoha!

Národové jsou hrdi, je-li počet světců z nich co
největší. U nás jsou to doby prvého roszje křesťan
ské kultury, které řinášejík trůnu Božímu krásné
květy z českých lu ů. Ale otom už řadyrblahosla
venců řídnou a doba novejší nevykazuje žádného
světce českého národa.- Mluví se takvrádo o nábožen—

ském životě, o jeho hloubce u nás. Rekneme-li, že je
u nás duch sektářský velmi starého datafpřiblížíme
Se velmi blíže ravdě.
„
Jediné nábozensk'éhnutí vyrostléz česképůdy, Ceští
bratří nemohli se u nás udržet, kladouce hlavní dů
raz na duchovní prohlóubení života,a rychle podlehli
leptavému náporu kalvinismu.
Než vraťme se k našemu rozhovoru.
Ještě z rukou prvého metropolity sv. Metoděje při
jala manželka Bořivojovakřest,jak nám stará legenda
v praví.Tím asi milost Božíještě v hojnější mířevstou
dll'a do-jejího-.-_srdce,aby ze své svatosti mohla tolik
krásyuděliti svému vnuku, jehož výchova byla jí dá
na na _péči.A tak předávalo se poslání od jednoho ke
druhému..'
Sv. 'Ludmila,__prvnížena světice slovanského rodu,

stala se vzorem české ženy, matky—vychovatelky.
Leccos seužonípsalo,le'ccos se mluvilo,ale lidé si ne
dovedóu představit, že světice, má-li být ctěna'v plné
kráse jejího jména, musí b 't-skutečně milována. Ta
láska, nerodící sejenom z vetru, nýbrž prýštící z pros-_
tého srdce naplněného oddaností ke vzorné kněžně,
babičce, která svojí výchovou zabezpečila trvání čes

ké říše v mocné “ochraně a římluvě “sv.Václava.
Jej' vdovské'sídlo nezná dřčbřesvé svaté, ba může

me řlci, nezná jí ani celý národ.Tisíce dohadů obe
tkává ji pohádkovými rysy, 'rotOže nikdo s modlit-'
bou na rtech neshledává po d)robtech,copo ní zůstalo
krásného v legendách -a zbožné tradi_ci.-Namítne-li
někdo, že takto se životy svatých neshledávají může
me odp'ověděti pouze: těžko chápat díla světců těmi,
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kdož "iKrista dovedou zařaditi do i_i'zkéškatulky své-=“;

ho pochybného, od základu, systému.
Čekáme s dycht1vost1,kdykonečněsamy ženy čes
ké uchopí se skutečného povznesení úcty svaté Lud
mily,odvrhnouce zbytečné společkování '_anahradíče
je.]asným plánem. Konečně musí dojíti znovu lásky
českého lidu. Jak rádi bychom pOprosili každou t_u
maminku, aby v modlitbách svych utíkala se k této
své atrdnce. „Kdyžstarostmi o své děti neví si rady,
tápa,jak vésti další jich výchovu k prospěchu jich 1sv.
církve, ]ejímiž jsou dětmi, proč neprOsí sv. Ludmilu-,
aby prosila pro zásluhy své, znalíc dobře všechny ty
útrapy a starosti z neradostné doby svého vdovství?
Nebylo by užitečné, kdyby amátka svaté byla dů—
stojně oslavenavšemiceskýml zenami katolické víry,?
Proč už v devátém roče českého státu nikdo z těch
žen se nechopí rozumného slova a nevžburcuje v dru
hých svědomí.?
Ten den,zasvěceny
rodinné výchově,stal by se vý
ročním svátkem v každé rodině. Zeny matky by obě
tovaly svaté přijímání za své děti, proswe, aby na p—ří—

mluvu své patronky našly jejich

rosby. přímluv'y
u Boha 1blahoslavené Panny. Duclgovníživotvkaž-q
dé rodině by měl velky přínos a nezůstal by bez vlivu
a působení. Což není mez1námi dosud ochopení..?

Bojím se o tom psát, vabynepomyvsh'lnekdo založiti '
nový spolek s výbory, ca]vovým1večírky a dalším pří-.
slušenstvím, 'ubíjejícímkaždou skutečnOupráci. Tako
vý čin musí vyjít od zen samých, které by bez spolko-'
vého odznaku snažil se kráčeti cestou, lvyšlapanou
svatou Ludmilou.Je -'li některá sto a zaváta, modlit
bou apečlivým shledáváním starych zpráv musíme
si učinit šlépěje zřetelnějšími.
' Už jako malý hoch, chodě na Mělník aspoň jednou

v týdnu,
]semapochopiti,ze
kostel
sv.Lud
mi
stál nedovedl
tak zanedbán
opuštěn. Spíše
se mi
líbila

vimče sv.Ludmily pod zámkem.NedOvedljsem sito

srovnati v.hlavě.
Nevoláme po nějakých zvláštníchcírkevních slav
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nostech, neboť by to bylo nesmyslné. při“dnešním o
pomíjení slavností Celé církve. Spíše bychom rádi vij.
děli prostou VÍI'LI:
a lásku našich žen, ale zato vyvě
rající zí-hlubin duší.
_ Jsem mlád, abych mohl [mluviti o všech těžkých
úkolech-ženy matky. „_Než
.aspOň tolik chápu, co ne.-*
smírné práce dá než matka vychová-to nemlu'vňátko,
aby účinilo prv'é krůčky, aby žažvatlalo prvé slovíč
ko! Aspoň čast tě těžké úlohy chápu a proto bych rád
o akoval každé matičce znovu aznOvu: modlete' se,
aby sv. Ludmila vyprosila dař Ducha sv. .vám, aby
chom my, vaše. děti mohli býti aspoň poledním stí
nem jejího svatého vnuka, DědiCečeské země!
Pokračování.

Bl. Angela z Foligno.
Z„Dva'cetikročejůpokání“.
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pOprvéyehkou utěchu ze „sladkostlBOžítímto způso
bem: bíyila]sem tot1žnadchnuta &vedena k tomu, &
bych zakús1la'blaženost z božskostl a hdskostl Kus
tovy: a tehdy poznala- ]sem mocné potěšení, takže
Jsem větší část onoho dne na nohOu Stála Vkomůrce,
kde jsem.—semolela, soustředěna a sama,.a srdce mé
setrvalo
v _térOzkošrPak
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rec. Druzka, ktera _kemne prlsla,—mslela, ze umlram
&že ]sem, mrtva. Mě-Však mrzelo, ze mě ruš1la v této
nejvyšší. útěše.
,

než ]s'emrozdala
yšechen
]eteAlgednou,právě
_, ač íuž m1"'ne'žbývalo
mnoho dátl,
kdyžsvůj
jsemma
se
k! večeru
modhla,
zdálo
se
m1,že
mčeho
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eltlm; 1 tazala ]sem se ho *!horekovala ]sem takto:

„Hospodme,
_cočiním,
.čmím jen, abych'těnalezla.
Naležnu tě, až
to doko_nám_?“A_mn_o
o jmého
]sem
řeklav té modlitbě. Takováto odpověď byla m1dána:
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„CochcešíP“ I odvětila 'sem: „Ne zlata ani. stříbra, a
třeba bys mi- dával cely“svět, nechtěla bych nic než
tebe.“ Tu pravil: „Snaž se neustále, a až vykonáš, co
zamýšlíš, celá“Trojice v tebe vejde.“ Pak slíbil mi ještě
mnoho jiného, v vedl mě ze'všech nesnází'a „propustil
mě s velikou las avostí.

.Přel._Otto F.-Bablcr.

Maria Mayer, Maria.
Kd __ž
Bůh přislíbil Adamovi a Evě Vykupi_tele,vy
zařovalíjiž z jeho slov skvělý obraz Panny. Nad raj—
skou 'zahradou kladoucí Sev podvečeru' ke spánku —
vystoupila luna, v jejím stříbřese rýsovalo jméno Pan"—
ny. Lec' oko Adama, oko Ev nezíralo vzhůru —to_
nulo V bolu. Jen andělé vidě i ono jméno a chutnali

sladkost tohoto jména.

Maria!
Jako-ósvěžuje zemi spadlá rosa a ranní červánky,
tak občerstvilo tvé jméno nebesa.
Naše očijsou raněn slepotou. Avšak andělům-bylo
*do' řáno v zrcadle tvé 'o jména pozorovati tvoji duši,
'viděti až na dno jejího jasu, třpytu. Alépe' než ve 'stu__—

dánce oblohu viděli v ní tvár Boží.
A andělě sklonili perutě i vznešená svá čela.Hvězdy
prudčeji se zaleskly; na zemi'hříchem mučené po prvé
vykvetl máj. Zajásala—harfav nebeském svatém'městě

a již znělo vše a šumělo ve svatých zdích, jako když
vOnný
korunkydosud
hlií. Hudba
šepota
a,
vlnami dech
se rozolpouští
évala. Andělé
jen jméno
Boží
chválou velebili, nyní zapěli též tvé jméno sborem:
„Maria !“Apřistoupil Gabriel, aby pronesl slova k Hos
podinu,.kte 'mi měl pozdraviti Pannu: „Zdráva buď,
Maria, nádo o milosti, Hospodin s Tebou, požehna
nás mezi ženami !“
A —-Ježíš, Ježíš! Ježíšlzaplesali

jistě také andělé 0—

pojeni blahem. A Ježíš!
Tehdy zazněla. poprvé nejkrásnější jména: Ježíš,
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Maria! Ježíš, Maria! —tu byla darována Otci dcera,

_odobajícísejednorozenémuS nu.Tu radoval seS n,
ze nejen od věků jest lozen tcem, nýbrž i že v caf
sebude zrozen panenzšsouMatkoufDuch sv. pěl Pí
seň písní, Píseň. o Přítelkyni, 0'_Nejčistší,.oChoti! :
'Marial Ty chloubo země, jež Tebe, Boží otěšení,
nosila! Chvála i Tobě, neb k vůli Tobě spočlnulo za;
líbení Boží na zemi.
Jen andělé vědí, jak sladké je tvé jméno! A přece
ro nás více znamenáš! Nám jsi darovala Spasitele,
jsi naší Matkou, vedeš nás k nebi. Maria, jméno tvé

nás lní útěchou, nasycuje anděl ,jménem tvým zní
hud &nebes. —Tvé jméno jest třech božské Trojice.

Prof. Dogm. Ch. Héris O, P.,

Problém ďábla.

Problém ďábla! Problém těžký a-hrozný. P-ři ro
'ednávání takového problému dluzno předevšímgob
re rozlišovati, co jest učením Církve a co jest pouze
naukougučenců.

__

_

námEmstují
tyto-pravdy
o-ďáblu,
jimž
mu—
sejíVírawlpodává
všic nj věřiti;
skůtečně
andělé.
Býli
u
činění dobří. Cá'st však se “jich dobrovolně odloučila
od Boha svým odbojem, svým hříchem. Za trest b li
padlí andělé,které nazýváme ďábly, odsouzeni doveč
'ného pekla. Dáblem byli svedení první lidé. Tak se
člověk jaksi dostal pod moc ďáblovu. Dábel pak člo—
věka pronásleduje a okouší rozmanitým z usobem.
Tohle podává o (Fáblu víraTheologOve se však
snažili více- proniknouti tyto pravdy. S _Qlehli'se na
Písmo) svaté a na výsledky filosofie o čirém duchu.

Studovali a hledali více proniknouti pravdy všechny
a tudíž i ravdy o takovém tvrdém a nebezpečném
nepříteli "jakojest ďábel.

“39

Hned nás zajímá otázka, ]ak byl'vůbec možnýhřích
padlých andělů? Anděl jest pouhý- duch, _kterýnení
vystaven rozumové neb ._mravní..>slabosú„My_ubozí
jSme spjati se svým tělem a hledáme“ pravdu s jeho
pomOcí ve-jh—matatelnýcha smyslo'vých věcech, Po
zemská věci:stále, mohou- naši poz'ornostodvraceti _Od
„pravdy,kterou jsme konečně poznali, od cíle poslerd'á

ního, který jsme konečně našli. Vášně nás strhujídolů
.a ěaSto zakalují klidný úsudek; To jsme my.
Anděl jest jinak 'obdařenl' Jest čistým rozumem,
;světlem bez „stínu,ihned prostým úkonem rozumuj_

vnímá pravdu, nepotřebuje ji hledatia sestavovati.
Jediným- -pOhledem, hned. jak vyšel zrnky _StvOřite'
lovy,poznal Sebe,své dokOnalosti,'ale těžsvé hranice.

Anděl.ví, co je,a také, co není. Ví, že neníabsolut
ním -_ánem své bytosti,.že pochází od někoho jiného,.
od—
nehož pak jest závislý; Jakmile poznal anděl svou
podstatu, hned. oznal t_éž'Boha.
._
Rozum anděluv osvěcujehned též jeho vůli. Rozum-

jehojediným svým rozmachem hned serozletělkBohu
_agtakjpřervalhranice, do_nichž byl uzavřen svým. by;
tím. Vůle; následuje rozum. Anděl poznal svou Ome
zenoStí nejobmezené a tak se nemůže zastaviti'u ko—
nečného a omezeného. Když něcoanděl miljuje,gmusí
milovati něco nekonečného. „Bystrýrozum _andělův“
zjevuje andělovi, _že-nemůž_ejinak_ ani sebe“ milov'ati
než proto, ab)rserozehřál k většíještě IáSce ro tvůrce,
_žemá ředevším milovatřtoho Boha, kterého nachází

v hlubmách své-bytosti. Anděl by jednal proti zákoa
nu svého bytí, proti svému rozumu, kdyby po“tomto
přirozeném'poznání Boha dal přednost sobě před ním.
Neboť to by Znamenalo, při ustiti rozumově, že by—-—

tost omezená jest _dokonalejsía vyšší než bytost ine
omezená. Za rozumem pak musí ruka v ruce jíti vůle.
Anděl musí dáti Bohu, přednost. před sebou 'a.milo
vati sebe jen v Bohu.
_
Z toho jest viděti, jak 'obtížno vysvětliti pád a hřích
andělů.

'

'

Proto .sv. Tomáš praví, že s hlediska přirozeného
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_hříchandělů jest zcela nemožný. Kdyby B_ůhÍnepo

zvedl anděla do řádu nadpřirozeného a nežádal na
něm oslušn'osti'Všeru víry,.nikdy by anděl nezhřešil..
Od) prvého okamžiku stvoření anděl byl povýšen
\darem—posvěcujícímilosti, Tato milost vložila doby-.
_tosti andělov schopnosti proniknout-k Bohu až v.je
ho vnitřním zivotě,'poznáVati jej, jak on se poznává,
a milovati, jako _sesám miluje. Tato “milost měla an—
děly 'edn0u “dovésti i .k p_atrení na tvář Boží. Dříve
však jim měla býti uložena zkouška."Vté zkoušce měli
se přiklOniti k Bohu ve. víře, v-_taje'ihství, která .sdělil
'jiřnBůh o svém „vnitřním životě.
__Neboť jakkoliv 'est' anděl vysoko v řádě bytostí,
“p_řece—j
ej Bůh převysuj e a vymyká se přímému poznání

eho přirozenéschopnosti,
._
I'anděl, když měl-se přimknouti k Bohu, to zname
nalo. přimknouti sek něčemu, co neviděl, co ne o
cho í pouhýmsvětlem svého rozumu. Tajemstv1 se
,nelr í rozumu, a čím jest rozum “dokonalejší,tím „sráž—
ka tajemství s_„ipoznánímjest-“silnější. Kdyžžádal—Bůh

na.;andělu toho podrobení rozumu„ jeho „skloněníse
;předtajemstvím, žádal Bůh úkon podrobení, pokory.
Tento „úkon měl .otevříti andělu cestu k—věčnébla.
'-že'nosti.Ánděl dychtivě toužil po oné-Chvíli, vždyť to
měla býti—blaženost na“věky: uspokojující', žízeň jeho
hluboké inteligence. Ale jaká oběti a jaké-'zapřenížá

dá tento úkon, jímž se .má tvor tak bystrý vzdáti sna
hy..Sá*m'zasáhnouti přímo Boha & spolehnouti se na
děti-nskOuoddanost a víru. Představte si orla, který
se"mocný-m úderem svých perutí vznesl dO'modré vý

še-a najednou-,se .musí zastaviti. Zdaž by uznal svou
.slabost a “dal se vynésti. mocnější rukou. do vyšších,
oblastí? Anebo nespustil by se raději níže, aby-se tam
mohl o íjeti plným rozmachem svých křídel?
To bylíhřích padlého anděla, jehož Písmo sv. na
zývá “Světlonošern (Lucifer)
_
Tehdy se č'ást'andělů podrobila Bohu ve víře a lás—
.'ce,kdežto on, duch odbojný, raději se chtěl 'opíjet svou
vlastní velikostí, než abyxpřijal_odBoha pomoc k vý
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stupu do-Božíchtajemství. 'Strhl za sebou řadu jiných,
méně dokonal 'ch duchů, jiChž'.se stal hlavou.
První tedy hřích, hřích andělův, byl hříchem pý—
chy. Hřích ten jest neodpustitelný.„Není však "tento
hřích neodpustitelný proto, že by Bůh nebyl neko
nečně mil'osrdný, nybrž proto, že anděl nemůže od
volati svého rozhodnutí.
Anděl jest příliš nadaný rozumem, aby jasně ne.
procítil a nepoznal do posledních žáhybů' &,důsledků
pohnutky 'ke zlu-nebo k dobru. Když pak se-konečně
rozhodl, nenalézá důvodů, “ročby seměl vraceti.V_š_e
cky důvody pro a proti uvažil, zvážil,ocenil a docenil
a teď se rozhodl. Rozhodl se definitivně a neodvola
t'elněrKdybyměl se vrátit,- tím "by doznal svou ne
moudrost a zaslepenost.To neučiní ďábel, který svou
celou bytost vědomě obrátil k cestě sebeláskya pýchy.

Plod pýchy jest závist. Dábel zatoužil šíleně po.své
vznešenosti 'a tak se teď trápí vším, Cose staví v ces
tu 'eho rozletu, trápí se především každou"vznešeností
kolmokolivěk jinéhoýN ení jiné příčiny, proč ďábel po—
kouší lidi.Dábel byl povolán Bohem.-kblaženostia tu
hoří závistí, kd ž vidí, -"aktvorové nižší než on jsou
povoláni k blazenosti, jíž on jest zbave'n,A proto se
přímo zuřivě namáhá, aby je zbavil toho blaha-,kte
rého sám nemá.
Ovšem tato činnost ďáblova proti lidem děje _sejen
potud,—pokud to připustí B0ží Prozřetelnost. Jeden.
z velkých výsledků vykoupení 'est v svobození lid
stva/ze spárů tohoto nepříteleli tva, terý dostal lstí
a. okušením lidstvo do svých sítí. Spasitel vysvobo
difnás z moci ďábla a dal nám mocné prostředky
k jeho přemožení.Neboť ďábel'i po vykoupení stále
nám činí úskoky, dál obchází světem jako lei,rřvoucí
a my :musíme dále roti němu bojovati.
_
Bekli jsme ve zvlaštním článku o pokušení, že dá;
bel nemá přímé moci "nad naší vůlí, 'a že může půso
biti jen na Smyslovou část člověka a hlavně na—
jeho
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obrazivost. My ho pak zbytečně podporujeme v jeho
záludném díle tím, že nebdíme nad svými vášněmi a
špatnými sklony.
'
,
Dábel může ještě přímo i na tělo působiti. Děje-li
.se to ná'silně,'nastává posedlost. Dábel má konečně
i'moc nad přírodou. Jest vysoké inteligence přirozené
a protozpůsobiti
zná léperůzné
než my
“růžné přírodní
Proto
může
podivuhodné
zjevy,síly.
j ési
pa
dělky zázraku.-Těchto sil ak přírodních může též po
užíti, aby člověka přivedl)do netr ělivosti, k rouhání
a zoufalství. Nebo může také čIOVku získati pomíje
.jícíhodnoty, aby jej snáze přivedl k pádu.
To vše může ďábel. Ze toto, co ravíme, není pla
nou theologickou spekulací, dosvědčujímodlitb ' cír
kve Švaté,které mají zažehnati jeho neblahou pusob
—no_st.
V jednotlivostech &v konkretním případě bývá
však dosti obtížno rozhodnouti, kde je ' 'ůsobení ďá
belské a kde působení zjevů pathologic ých, fysiolo
_gický'ch&_ps'ychologickych. Církev sama se vyjadřuje

okonk-retníchpřípadech ďábelského zasahovánívelmi
opatrně
a střížlivě.Nicméně
všecky vyzývá,
aby
c om se denně
spójovali s-nívnás
modlitběk
andělskému
vítěziMichaeli,aby uvrhl do ekelné propastiv'šechny
zlé duchy, kteří obcházejí svetem za záhubou duší.
“LeSaulchoir Belgique.

Ze. sítě.
Po'řa'da' dr. ]. Krlí'n,
.Mug'ednictví a'poslušnost. Popatřímeěflido Mexika
a d Cíny, vidíme zjevy, které“ nasvědčují, že žijeme
v ddbě mučedníků. Ostatně, neoschla ještě krev pro
litá —v
Rusku a, v Armenii, červená krev křesťanská.
Nuže, příští rok bude též rokem mučedníků; a lze říci,
že koruna mučednická bude zářiti,
dokud“bude
svět
IV)
V
světem. Jak nevěsta Kristova si -vaz1muc dníků, jest
známo. Staví je _naoltáře jako vzory víry a heroismu.
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Nedávno prohlásila blahoslavenými ty biskupy,kně
.ze,řeholník- walai ,kteří vykrváceli pro víru za velké

revoluce.Pri té príležitosti řeli. Sv.Pius XI. fran
couzskýmpoutníkům několik slov,která Je třebamíti

Vpaměti:
„JWluvitio mučednictví značí mluviti o nejvyšším,
:heroismu. Musímepoukázati na cíle, ktere má církev,
když vybízí své děti, aby se radovaly z koruny mu
čednicke'.Chceje povzbuditi k následování. Ovšemne-.
jsou všichni určeni, aby vycedili svoji krevjako__
mu
čedníci. Ale _mezipříklady, která nám dávají mučed—
nici,jest jeden, který můžeme a máme"napodobovati;
.Každý křesťanmá _uskutečňovatidokonalou spojitost"
mezi svou vírou a svým“životem, mezi *tím,_covyznává
a co činí. A to činí obtíže'takímnohým! Jestpro'ně-o
pravdovým mučednictvím mučednictví trpělivosti-,vy
trvalosti, odříkání,poníženosti, lásky -kbližnímu, od
puštění urážek. Jak mnohe'duše nedoSahují výšin to
hoto mučednictví! Mnozí ubezí křesťanénepřekonají

nikdy těchpřekážek.Jsou tak slabí, ze nehájí ctikřes
ťanskehojmena proti snižujícím vášním.Jednají beze—
ctnězestrachupredposmechemlidským.Někdyje třeba
mučednicke'hoducha, abychom zachovali dekonalou
.poslušnost,kterajestnezbytnoukazdemu kdochcebýti
důstojným a hodným synem Boha, c_írkve,společně
ho Otce. Je těžká poslušnost, neboť se přímo dotýká
ro,.u_mu a vůle,zasahuje člověkaprávě na místech nej

citlivějších.Duch mucedníckyjest všaknezbytný nejen
_kposlušnosti, nýbrz potřebují ho ití, kdo poslušnosti
zádají a zádati musí. Apoštol měl tu zkušenost,kdyz
připomíná věřícím-,že představení musí bdíti nad du
šemi a skládati z nich účty, a kdyzjim ukládá, aby
svých pastýřů nezarmucovalif“
Neměla by si slova Otce Všeho křesťanštva připa

mátovávati ustavičněnaše mládež.7 Jako mučednic
tví tak 1poslušnost vyžaduje lásky a láska mohutní,
mohutní—h poznání. Vzpomínám na sv._:Terezii._odJe—

sžíška, která pravila: „Ne, Ježíš nežádá na nás veliké
činnosti, ale ]en odevzdání sejemu &vděčnosti, totiž
44,

lásky-.“Je'di “oslušnost těžká, bude “lehčía dražší,“když“"
si-vzdy'úVědiomíme slovsv. Terezie.
'
Krev našich bratří teče pro-,víru VMexiku a VČíně.
V Mexiku—„jSou
uvězněni 4 biskupové, mnoho kněží &

věřících. TisíCe věrných položilo již životy za víru.
A statisíce těch, kteří _.žijí,jsou odhodláni obětovati
své životy. _Jeden čin katolíků mexických “vzbuzuje
„úctu„:“—Biskupově'_zakázali„rodičům od trestem exko
munikacez- p"ošíl'ati děti do"—státních laiCkých" škol a

rodiče upošlečhli..Vzor"-láSkyrodičů k'dětem, jež .mají
duši nesmrtelnou. Vzor-poslušnosti k biskupům,“kte
říjsou,
pastýři.
_Aještě
jeden- čin,na
svědčící
o-lásce
víře“
a eroismu.
Vláda
si vyžádala.
učitelíóh,
co ksoudí
o jejich“postupu. V jedné provincii z SCO-učitelův412

veřejně'vyznalo svého Boha a byli propuštěni. V Cíně
bolševici Se mstí zle na misionářióh, k nimž lid ipom—

hansk ' lne.stále více, chápaje, že jediné vkatoliCišmu
jestj'eiio záChrana.

'

'

\

_

Bývalý rabín umírá jako benediktin. V—Burlingto
nu ve Spoj;státechzemřel vbenediktinském klášteře
bývalý“rabín,"k'on'vertita a_benediktin, P. Hilarius Bo
senberg._Pocházel z"Chorvátska a'.jeho otec _hourčil

k.obchodu. Syn však Sestal raději rabínem. Setkal se
s bohoslovcem, jehož život i slova na "něhopůsobily
tak.“přesvědčivě,žese obrátil ke katolicismu a r. 1895
vstoupil dof'b'enediktinskéh'o řádu-,složil slavné sliby
a 'byl-výsvěcen na kněze..Nevyzpytatelné jsou-cest;r
Páně.

_

K.

Nová encyklika, Sv. Otec vydal obšírnou encykliku
„Iniquisafflictisque“ věnovanou otázce ronásledo
vání církve vMexiku. Sv. Otec děkuje hrdlnným věří
címL'Sv.-Otec v počítáv-á:hlavhínespravedlnósti po;
sled ích. zákro ůmex. vlády. Sv. Otec zvlášť“chválí
Kolu bovyfrytíře, svaz mládeže, žen a svaz pro ná
boženskou svobodu. Svatý“Otec vzpomíná ohnutě'
neohrožený-ch mladíků, kteří odpíraj í provolavati- slá
vu _přonásledOvatelům'a.umírají se slovy hymny ke
Kristu-Králi nartech. Sv. Otec chvěje še omýšlením..
na osud hrdinných křesťanských-p'anen, teré pro své
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přesvědčení úpí _vnejhorší'bídě v žalářích, kde jsou
znaSIIňovány a tr'zněn'y'. Sv. Otec vyzývá k dů“věře
v toho, který slíbil; že církev nakOnec přecejen zví—
tězí nadproti'vníky.
_
Přátele, dovedli bychom totéž,“tak věřiti a _oběto
vati'iatr ěú? Připravujme se svým živOtemna chmur
né chv1 e, které čekají svět a v nichž musí věřící o-.
svědčiti svou horoucí lásku k Ježíši !
Konvence.Před nedávnem konvertovala známá ně
mecká spisovatelka Margarethe v. Gottschavl.Po kon

versi v útulné klášterní kapli v Chur ve Švýcarsku
odebrala se na pout do Assisi a do Ríma, kde přijala
svátost biřmování od kard. Frůhwirta.
S.B,

K úvaze.
Poznáš se? Jedni se klanějí pozemským věcem a
jsou jich otroky, jiní-b rádi sloužili Bohu, ale nechtějí
si to řece jen tak—nadobro pokaziti se světem; Třetí
jsou“ obří hos odáři, kteří věcí používajíkBoží chvá—
le a k prospěcřiu bli'žních. Nebo jsou dokonce obrat—'
nými umělci,kteříz beztvárné hmoty uhnětou krásný
obrázek Boží lásky a konečně přicházejí obětníci' 'a—
o—

bě-tovaní, ti, kteří se obětují na oltář Boží. Těm pak

veškeré věci napomáhají kdobrému, neb vše'posvě
tili svou obětí a ze“všeho dovedou vydobýti nadpři—
rozený užitek. Kam patříš?
Braito.
Vánočníotázka. Proč se narodil Spasitel ve chlévě?
Protože do salonů Pravdy nepřijímají. Prana ne—
nachází přístřešía protose Ježíš narodil bez přístřeší.
Lidé jí nemiluji, proto se narodil ve chlévě;
Lidé se honí za zdánlivouvelikostí a bojí se pokor—
né, ravdivé prostoty, Zdá se jim slabošs'tvím a ma'—
losti. Proto nepřijaliprosté dítě. Kdyby nad nimi vy-,
vstal tvrdý Cesar s blčem, s hrůzou lízali.by důtky'je
šleha'íěí.
'
Svet rozumí lesku a pozlátku. Má rád klam a jest'
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mu bolestné,- když zví holou pravdu. Raději před ní
chá.
Svět nevěří' dobře v Boha a v jeho věčnost a' 'íž:
zde by chtěl strhnouti na sebe všechnu slast. A Jezíš
přišelmukázati sebezápor.. . .Proto ho -světnechtěl . . .
neboť království jeho není 5 tohoto světa. Nedivte se
tedy, “když prolhanci a šejdíři a. ctižádostivci a hra
bivci “Krista vypuzují. . . Nedal mu "světani kolébky,
.za života ani-místa k spočinutí .a při smrti mu ustlal
na kříži . . . Pravda byla vždycky křižována. Jsi-li kři
žován, máš. ji. Klanírli se ti svět, 6, to se boj a zpyťuj
se, zda nekoketuješ se světem!
_ S.'B.
K doběvánoční.Katolíci některých zemí mají krás
ný zvyk: Volí si pro určité období heslo, které si často

opakují,
o kterém
meditují.
A volí
si patrona
na lze
to
o
dóbí podle
církevního
roku.
V době
vánoční
„sivzíti heslem verš hymnu: Puer datus- est“nobis 
Synáček narodil se nám. Synáček. Syn Boží a děťátko-.
Láska a okora. Narodil se, byl dán. Kým a proč?
Nám. B" a člověk. Lze na. t'enverš promeditovati'
celou vánoční noc a velikost Vtělení. Lasku Boží,cenu

anehodnostčlověkovu.Anebylob vhodným obraceti
se zvláštěke třem Králům v té do ě a 'snimi přinášeti
dary Novo'rozenému? D'áti sebe.A když budeme tr ěti
bídu, uvědomíme si, že jsme bohatí,.neboť Synaček
byl dán nám. A když budeme v pokušení, obrátíme
se k Němu;nebot nám byl dán. A Králové bohatí na
dary budou prositi za nás.
]. Kr.

Literatura.
PLON: Paris, Charles "Silvestre:.Dans 'la lumiěre du Cloítre
1926. Posíláš mi věnování, milý Silvestře, se svou knihou. To an
děl vedl tvou ruku, když jsi psal tu knihu. Utíkáš řed světem,
do—stínukláštera, aby ses naucil milovati jej _vBohu.
edáš světlo
a mír pro ten svět v nejstarším klášteře Francie v Ligu é. S dy
chtivostí.ssaješ krásu liturgie,“hřímavé přívaly milosti obradů sva
tého 'dne,—žiješs mnichy, žiješ jako mnich a doznáváš,.že, kdo
dává ohu vše, vše zase v něm nalézá. Jsi osobitější než Huysmann.

Neliledáš' tak“slov, abys fe zésymb oli30valjako on, Jsi-pokornějšíz
nežzon.Dává se proste-o romiti'bohatou'kniho'vnou, pečlivou tls
kárnou. Silvestre ' ronikl dokonale klášterní život; Odporučúji kni
hu,všem,-“kteříh eda'í na zemi ještě koutek, kde by' nebyl nikdo
.než oni a*Bůh;Mladi, vezměte odvážně knihu do rukou! Vy mu"
síteí'zaplniti naše kláštery! Z'nich se r'ozlije obroda p'o vlasti l__;
„\
Silv. Braito.:
AUBANELFRERES. Trois lis eucharistiques par _leR.:P. Ba "4
mónd O. P. Avignon. Levná brožurka jedná o třech sv. dětech,

vzat'ch do slávy věčné v den jejich prvního sv. přijímání: bl. I
mel ě, patronce prvních komunikantů, &dvou žač'cích_zeSanta
.remu. Pro horlivce časného-přijímánídětí, bohužel, tak řídké u nás,:
vel_mi:vdččná pomůcka.

,

_.

La sainte Communion. Choix de pensée's desma'itres de"lavie
spirituelee. Par le B. P. Raymond; Avignon, A'ubanel Frěres. Myš
lenkysvčtců. a velkých *lidío.sv._ ři'ímání sr'ovnány tu'v “malou,
_aleobsažnou knížku, jež krásně dřčplňujedříve jmenovanou; Dva '
drobné

skvos

'CO_RDONI

trvalé

cen

.

__

_„

_ —o'u—

: U_ne visrte &Béth'anie.-.Rozj_ímati je královské

umění- a život Kristův v každé nejdrobnější scéně—„nevyčerpatel
ným zdrojem myšlenek. Přátelství Ježíšovo k soůroz'c'ncůmrz Be—
thanie pak z ne's člejšíchstránek Evangelia. Kanovník Córdonier
načerpal .tu v ěčné-Alá'tkyke knize, je'íz hlavy kapitol už vás u'

chytíiza srdce: Návštěvy vsBethanii. “jolání'Boha nebo.podstata
zbožnosti atd. Autorrozvádí naučení, jež se tu-nabízejí, ale činí
to. jasně, teple &nadšeně; zůstáváte v zajetí knihy do p_Osle'dní
stránk a-vracíte se k ní rádi.
'
- ou —
MA Z: Regensburg: Heller.: Des Mystikers Heinrich Sense-:.
Deutsche Schriftcn, In' 40, 478' stran, 20 Mk.
'
Vydání upravil a přichystal _pečlivýfhistorik“Heller. Při vydá
ní držel se celkem" BihlmeyeroVa- vydání Staroně'me'ckého .teXtu
_Susova“díla, Mimo-to.-však. Heller podnikl ke Svému vydání sa

'm05tatná archivální &rukopisná' stůdia;'Dlužno chváliti dobrou
s_n'ahu'vd'avat'elovuzachovati pokud možná'star ' ráz původní sta
r_oněmčmy.Jenvzcela dnes již nesrozumitelná slbva' nahradilslo
v moderními. Bídil se slovem P. Denifle, že „velk'—podílna .ko'u

z u německých mystikůmái jejich čistá a mčlodicliy zladčná řeč,
jižami.
dlužno
zachovati.
podložil vvydavatel
'_ozn_ám-.
Heller
správnč Obtížnámísta
podot'ká,-—žc kritické
dání—.Bihmey'e'r'o—
vo “zůstávástále _ma'ctkem o horníků, že jest vhodnou knihou—pro
studie, ne všakknihou, které by mohly užívati širší :vrstvy pro-.
vm/ďní- svů' život.

,

_

Uprava jest přepychóvá &přece ne'zv šuje'zbytečnč cenu;.Mi-
lovník Susona a myštiky vůbec rád“:dá těc 20 Mk-za“toto Skuteč "
\ cenné dílo. Vrřeledoporučujeme!
ASCHENDORFF: Svitalški: Kant-“u.Katholicismus. Ve'sbírcc
populárních-vědeckých poučck—vyšlatato vzácná kritika—Kanto—
vy'filosofie. S. vypočítává Kantovy omyly;-'jeho—ú_skalí,.aletéž.
jeho kladné.-hodnoty a jeho styčné body s tradiční filosofií. Do—
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Ěoručuji
kdož_ chtějí míti jasnýi stručný přehled s kritikou
antovy všem,
ňlosoňe,
B..
T'Ízeosthie, Anthroposophíe u. Christentumv. Karl HóvelsJ Mk.
Rozebíraje psychologické a filosofické kořeny theosoňstického
hnutí podává autOr.v'stižný obraz nauky theosofické a anthro-s
osoůcké, oceňuje kriticky metody jejího poznání, které kvali
kuje jako nevědecké a celý světový názor theosoňstický odsu
zuje jlako vědecky'ne'udržitelný. Srovnáno s křesťanstvím jeví se
toto nutí jako nejednotná'fantasie proti jednotnosti křesffnřtví.
Donders: Erlósungssehnsueht. 32. str. 80, 080 Mk. Zklame

vás
napoprvé
název. ekáte,
že spisovatel
podá soubor
textů
o touze
lidstva ten
po vykoupení.
Zatím
&e“jest to přednáška
0 euch.
kongresu v _Amsterodamě.Jako konference jest to ráce úchvaté
ná a krásná ukazujícítragiku viny-stihané bolestí. idstvo se ne
může samo vykoupiti. Proto přichází Kristus. Strhujícím slohem
předvádí Vykupitele-Beránka. K Euch. pobožnostem hlavně,pro
advent jako stvořené.
M. B.
KU SE L-P U S_T E T,' Můnchen, 1926. Jubiláumus Almanach.
V nádhernéúpravě podává spojená firma: Kósel-Pustet upomín
kové dílo na jubileum 100 výročí založení Pustetov, tiskárn -.'U.
vodní článek líčí“dějiny obou spojených závodů tolik'-zasloužilých
o r02voj literatury a .věd mezikatolíky. Případné výňatky z děl
vydaných s ojenými nak adatelstvími vyplňují knihu bohatě ilu
strOvanou. šichni “znajívzorně v ravené Pustetov liturgické
„knihy a literární 'a vědecké edice čselovy..Světoznamá jest tře
ba jeho revue: Hochland. Přejeme firmě,“aby pokračovala a.ne-.
snižovala úrovně nakladatelské.
*
Red.
HABBELí Regensburg. Faber: Von der Gíite._Brož.1 Mk, váz.
1-50 Mk. Referoval jsem v—minulémr_očníku o českém řekladě
této milé knížky. Tím odpadá bližší recense řekladu nemecké-__

ho. iníme jen svou redaktorskou ovinnost, dyž mluvíme o té-»
to knize, která nám byla poslána 'posudku.
Co platí o řekladu německém, platíi o českém vydání. Jest .to
obhajoba dogroty, kterou-by moderní doba ráda rohlá'silaskoro.
za slabost, Obhajuje ji tím, že i Bůh, který vše dáva, jest dobrý !Ješ
tě jednou všem odporučuji ten či onen překlad.
_ B. &
_Wurm: Briefe eines christlichen Realisten. 108 str. brož. '1'Mk,
váz;l Mk50.Redaktor velmi obratně řízenésesterské revue „Seele“
sebral své do isy ve třetím ročníku tohoto časo isu a odává je
v samostatné nize. Kniha jest vzácn ' " darem" uši.—Učidívati se
střízlivlva věcně na světa .duši a její život. Učí nepohrdati při

rozeno tí, rozuměti chudobě.
.
Faber: Geistliches Leben. 237 str..brož.\1'50, váz. 2'50 Mk.
Jakým
obohacením
eistliches
Le
ben! Faber
dívá se jest
jakopřeklad
s věže Fabeřovy
na pochodkni'llišyz
d e kCBohu.
Začíná
z ovědí, která přivádí člověka zpět k Pánu, učí správně se zpo
v1dati,vážiti si sv. okání. Nato učí, jak trpělivě pracovad na své
duši,učí jak bohat jest vlastně jednotvárnost svatosti.—Končíkni-,
4.9.

".hu_vroucíapologií důvěr 'a oddanostiík Bohu, "vnichž vidí záru
ku duch. r0zvoje..Vřele- oporučuji k. duch, četbě.
S. B,
. Lippert: .Der Mensehensohn, 232 str. brož: 2 Mk_,_vá'z'."3'
Mk..

Obratný-stylista
a hluboký
“se'do hlu
boké
"studniceduše
]. Krista'psycholoŠLippertzadíval
a vyzdvi uje moderní dušipoklady,
které tam uzřel. Jeho Kristus jest-„Kristusnesmírné velikosti,-lás
ky, mímosti a přece pevnosti a mužnosti. Přímo—"cítíme,
jak sej'nuší
.k němu naše malost řimknouti, chce-li se'i'pode řítí; Jak sipod'
maňu'e jeho knížka dřůši! Jak j1odporučuji vsem, lavně'mladýmz

hledajícím velk', čist' ideál. _

Braito.

BONIFACIU DRUCKEREI : Paderborn : Ries'D.. ]. : Kirche _u.
_Keuschheit472 str. 660 Mk. Dílo dlouhočekané a'splňujíCí,.jba

překonávající
očekávání."Vyzdvihuje
bíloutohOto.květuv'dnešním
čistotu 'a presvědčivě,
luboce, s přesnými
důkazy učí významy
bahně. Shrnuje důvody nesmírného významu _tétoandělské _ctnosti
.projednotlivce, rodinu i společnost. Líčí, jaké spousty dovede způ-'
sobití nevážení této ctnosti, jaké zhoub'y rozseje nemravnOst. V zá
plavěmod. špíny'stojí' tu jako neochvějn' maják-církev 'se-svou
vznešenou naukou o čistotě,_která"'vlastne“zvedáčlověka-a nedo

pouští,
se.celýev
Ztratil
jen včistoty
těle. Háji
celibát a panenství.
U
azuje, aby
že jen_cír
si dovede
nejvíce'vážitl.
Vzácná-jsou
pojednání
o ělstotě
anenskéwa manželské.
oporučuji
co nejupřímněji—všem
kněžím_ těm, kteří pracují__
“mezi mládeži a kteří se zabývají,-problémy veřejné=niravno$tiga
ozdravění

lidu.

_ _.

,

_Braito.—-,.

Savicki :. Die kath. Frčmmigkeit. “412“str. 5'80'Mk'. S-.jest-si

vědom, _žepraxe katolické zbožnosti mohla by působiti na'ty,
kteří stojímimo, dojmen1'-neucelenosti_a roto se_tsnaží_podati
smysl katolické zbožnosti. Hledá,jejího vnitrniho obsahu, .vzájem- ,
né souvislosti různých jejíchforem. Rozlišuje dobře zbožnost od
pobožnůstkářství apověry, které tolik škodí pravé zbožnosti._Svou
studii'uvádí-pojednáním o nadpř._.zdrojizbožnosti a 'nábožnosti.
Tvor musí ctíti svého Tvůrce, ctí ho pak zb'ožnostía oddáním se
úkonům zbožnosti.-Pojednává pak o modlitbě, o svátostech a o _o
běti mše. sv. Nato přechází ke studiu posvátných míst. Velmi dů—.
ležitá jest'ka itola-o tom, že celý náš zivot má býti bohoslužbou.
Nakonec háji, že církev ponechává "dostimísta osobitosti'vezbož
nosti, že 'však'tato osobltost musí býti korigována a_řízenazdra
vou objektívitOů. Uzavírá'knihu projednáním tří důvodů zbož
-nósti, vlastní'spása, spása bližních aláska k Bohu. Kniha by-ne
měla ch běti V'žádne. kněžské knihovně.

„.

__ .Kovář.

OLD NBOURG: Můnchen :_Dr.Th. Litt: Ethik der Neuzeítýl.
a 11.184 str. Lex 8., 7 Mk 50. S rávněgpoznamenává,zže novověk
netvoří novou epochu tím, že y se začal starati o etiku. Bouř
livácin'ové etiky byli říliš proniknutí etikou starou a tak, „co

zvítězilo vspojuje
jichideách.
yly y.starověk,
též trosky donošené
Etická
myšlenka
harmonic
středověktradice.
i'novověk.
Au
tOr snaží se najíti onu spojitost mezi nejrozmanitějšími systémy
&:pokusy,-' které.-vypočítává.
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Zkoumá, „jakásituace povstalav názoru na mravnost-příchodem
refórmace. Vzal si_zaúčel studovati mravnost &"názor na ni tak,
jak si ji stavěl “člověk,který'až—do konce středověku prejímal své
“jediné'form'ymravnóstní .od'církve. Jsou to tedy dějin snah Po

autonomní'přirozené mravnosti. A dle líčení thtova lužno řici,
že zrovna-k velké jistotě-a jednotě &k velkým úspěchům člověk

tu sámna
sebe renesance,
odkázanýjse
právenepropracoval.
Studuje sou?
stávně
počátky
přechází
k an ickým moralistům
od
Hobbes řes Locke a Humea ke Smitdovi_.—e Francii všímá si Spi
noz'y,a“ ouss'eau. V Německu věnuje pozornoSt Leibnitzovi, t. zv;
osvícenství a studuje pečlivě něm. idealist , láme hůl nad osié
.tivismem a končí studií neekantismu, ku turní fllosoíie a šeno

menologie; Kniha jest velmi zajímavá pro všecky moralisty.
DUMMLER, Berlin „SQW. 68, SChůtzenstr. 29. Theosophie und
ChristenQum. Von Dr. Alois Mager O. S. B. Str. 120, cena 250 zl.
m. —-'Z původních pramenů theosofických a anthroposoíick'ch

autorn'astínilfnauku, obou &po věcné kritice ukazuje„jak je ině
Bohem'zjevené- náboženství může nas titi hlad duše, jevící"sev o
bou nejnovějších „náboženstvícha odipovědítotiž na rosto uspo—
iko—jivou
na otázky, 'ež'tolik duší ženou do th, a anthr.IV.z_ácnýlpro
tějšek ke__knizeBigchlmairově_=„Olckultismusund Seelsorge“.
'

— es —

D róff : 95 str, 2 Mk. Beli ion "u. Moral. Dyroff snažíse ve
své' níže dokázati neodlučite nost morálky od náboženství i pro
.mod. člověka.Ukazuje, jak'jest laická morálka plytká, neurčitá;
kolísající. Ukazuje,"žejejí hranicejsou říliš úzké. Z toho pl ne
závěr, že'“každ_"'člověk se“musí snažiti, &%ynalezl vztah mora ky"

.k pravémunábože'nství. Vřele doporučuji všem, kteří se zabývají
problémem-náboženství'a mravnosti aproblémem laické lršnosrá
y_STENGER'žErfurt :'Weinh'andl: M.'-Eckehart. 52 str. 2'80'Mk,
2. 'yýdf1—926aEckehartžádá'ku orozumněníisvé nauk dar-koná
templace, zpřítomnšní, zažití Bo a.-'Wejnhan_dlsprávne vystihuje
v tom hlavní-bod naukyÍEckehartov, . Ríká to s—takovým estem,
jako. b' ' u'činil'kdovi jaký objev-.Vžti'yťjest to ale něco ta samor

zřejmeho !Mystika celáspočívá jen na onom „inne Werden“ Bohu
a v Bohu. 'Odpóutání se'bd sebe'jest'též'nutným ožadavkem-Bo
žíhobsví_cení..Pak ovšem souhlasíme s autorem, ze E. není pouhý
myslitel,“ňýbrž—vroucnězbožná duše. Spisek podává postu ně—ce'

lou mystickounauku Eckehartovu. Kniha-zajímavá a ryc le in-
form jící-o velkém zjevuM; Eclceharta.
,
.
_W,—]l!ůller—;Walkaum-:
Vemeigen Gral. Wagnerovec atrochii

plřivrženec
německé
filosoli'e
hledá vepu3 Ové
ise cesty
k povznešení;
alézá řešení____v
rozlišování
společné,
a stádové
přiroze
nosti,'vníž se nejvíce špatnosti nachází, a v.osobi'tOSti.Osobitost,
_čistá„asilná“ osobitost ' má _.přetvořiti _řirozenost. Z té příčiny,

z onoho ísvého přepjatého naturálníhoElcolektivismu staví se. má
. idovství, Mluví o víře "a o milosu', ale dlužno. si uvě'domiti, že

pod;těmi slovy'nerozumíono,.nadpřirozené, které známe my.
51“

Správně vyzdvihujenedostatečnost vnějších hodnot,'které nut'
no zvnitřniti.Nesprávná jest všakkvietishcká tendence požadav
ku,—nepoužívatiprostředků -kstažení Boha v. duši. Ze idovštví na;

konecztrnulo veformalismu, který měl něco společného 5ma ií,
nepopírám. Definice'milosti. jest naprosto nedostatečná,__neníto jen
ta'ná síla, jest to přímá akce, dar Boží,'pomoc. Celá kn1ha=pokus
o lidskou mystiku,.o samostatné-.zbožnění lidstva. Staví křesťan
ství vnitřního království proti katoličismu, který jest všeobecný
prý jen co do expause ne svou in'tensitou. Kniha mučiv ' slohem
psaná jest
po výšinách.
--omík'
si 'asným
nihu sedokladem'velké
zájmem přečte.lidské touhy
\
Braito.Ud
HERDER: Mit Gott allein. 120. XVI a_394 s_trL'Váz.5 Mk..20.

Autoremjest, jak sepíše "natitulním listě, osamělý farář. Kniha
podává
komplex
'ch ravd. Učí realisovati
jejich
odnotu celý
v životě.
snažínábožensk
se, aby _ctenařepřiměl,
b všech zjeve
ných
pravd,
které podává způsobem
opravdu
přesvedčujícím.užil,
ke svemu
vnitřnímu'živ'otu.
Hodí _seja
o výborná
pomůcka k roz
jímání. těte!
'
\ M. 'Scharlau: Sieg! Kam fe einer Konvertitin "(Magda-Al
berti). Je to pokračóvá'ní už gříve v dané a-velmi oblíbené auto
biografie-s
šřísačvek
k psychologii
ženy,
jež-jde
za isovatelčiny,
ravdou svou „Kěmpfe“.
ženskou cestic
ou, skrze
lidska srdce,
prožívána-nich své omyly a svá rozčar.ování,.ale.nese to statečně,
až.—konečnědá. 'í Pán, aby touže cestičkou došla klidu'v řiblí—
_ženíse Jemu. Ilpřímn'á kniha, lná bystrých—postřehů, zajimavá

knězi i laikovi; pro konvertity ude míti kouzlo 'vlastního obra
zu,. ale i- řátelskou obídku. omocné ruk
-'ou—
KAT ;DEUTSC ER FRA--ENBUND, ULN :'Bh 'tmik, Tur
nen, Klei'ds als Fragen christlicher Frauenkultur. V):)rtrage ge
haltenauf der Tagun' des “K.D. F. in Bonn 1925. „Zdraví, síla
a krása"života, ale pocřpanstvím ducha, zjasnění těla silóu ducha
„a'
krásou duše,ve
jakzmrtvýc
se jako ]poslední
cíltohoto
řádu naplní ve v_z'kří
šenímrtvých,
vstání těla.
Az porozuměnítomuto
řá
tduvyplývá takové chování se ženy, že nejen vše přirozené správně

chápe,
ale Krabbelové
zároveň nadpřirozeným
dává„lproniknoutíf“
Tato slova
dr.,Gerty
jsou v podstatě
eitmotivem“ řady
řed.
nášek, jež svou úrovní jsou ke cti katólickým ženám němeellým..
Doporučujeme našim inteligentním ženám, hlavně k porovnání,
kde jsme za sousedkanvii.

-.-ou -.

JOSEF'POSPIŠIL: Zivot. Básně. Stran 156. Nákladem Cesko
slovanskě akciové tiskárnv v.Praze 1926. Nová sbírka básní Jos.
Pospíšila. Ze všech básní hlásí se k slovu. skutečně život, dnešní
život, otrávený nevěrou a skepsí,'oloupený o čistou radost, infi
kovan'- jedem pseudokultury, ale pod tím lká srdce básníkovo:
„Co amo člověku, kdyby celý svět získal,“i
;
K NCIR: Vyznání sv. Otce učítelecírkve Aurelia. Augustina.
Konečně jsme se dočkali také nového =českého. řekladu *Vyzná
ní sv. Au V_
stina. Díky'za to nakladateli i překladhteli. Jest-povin
ností .dusí_toužících'po řádné duchovní stravě uchopiti še této
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vzácnéalpříležito'sti
&Zakoupiti
si ihned
tuto. knihu BOzím.Jaká
a pilně v ní
čítati,
y se naučily:
čísti o dobrotě
a milosrdenství
četba pro moderní. au ustinovské duše,-které hledají, kterým jest
hořko-v bahnu .a—ktcrymse to tak-těžce loučí s vysněnými bůžky.
, těte knihu rozerva'ní, ab ste našli cestu k“ okoji._Čtěte knihu
i duše v,přístavu Božího naručí, abyste pozna y, jak jest hořké po
táceti se mimo Boha a ab ste byly 'milosrdny k těm, kteří bloudí
tak, jako Au ustin bloudili „_ ,
.
MATICE YBlLOMETODEJSKA V OLOMOUCI vydala další
svazek Studií a textů k nábož, dějinám-českým,-v němž P,.Neu
mann O.'S. Aug. otisku'e dokurhenty o poměrech v duchoven
stvu světském a řeholmm v echách před Husem. Jsme zase"bo
hatší o jeden doklad,- jak se pomlouvá,—když jde o velebení Husa.
,

— es —

DRJF. x. NOVÁK, Církeva stát. Nákladem Jednoty duchoven
stva arcid. olomoucké. Přerov, Kratochvílova 10. Cena 16“- 'Kč..
Každ ' katolík, který zírá na život, a kterému není ani církev ani
spolecnost ani rodina ani stát prázdným slovem, měl by čístitoto
nádherné'dílo hlubokého myslitele a-velikého kněze dra F.X'.No
_váka.Je to dílo zralé a dílo jisté! Není v něm kompromisnosti,
jest v něm sděleno pravé poznání o cíli církve a státu a o jejich
poměru,
poznání, založené
na hlasu papežů
a velikých
učenců
oktorů církevníchi
světských.žDr.
. X; Novák
pracu'e
samo&
statně, má 'inteli enci, která dovede—seřa'zovati-astaveti. Jeho
metoda .jest—
přísne vědecká.

eč čistá—a'stil uchvacující.

K.

MULLER, Můnchen :-Lip ert :"Ein Kind-ist.;uns'geboren. 32
str. 9 mědirytin. Cena 0_'_80-K.Roztomilý vánoční“ dárek. Lip
ert - básník a theolog d0vede rozehřátí srdCe, dovede vhoditi.
jiskřičku'íštěstí a'nadšení i do srdce.nejstudenějšíhoa-Odpóručuji

jako vhodný-aílaciný dárek tuto luxusně
vypravenou
knísžku.
“*
. -B.
GRASSET: Paris,“Schneider:Le“ petit'pauvre au—a s d3Assise:
260 str. “cena 112frs. S'chneider—opojený- tichou [šnšrií' františ
kánskouív 'zpíval tu své nadšení pro tento kraj a dech, jenž ho
oživuje. DllO jest žhav" —hymnem namužného apoštola lásky

k Bohu v naprostém zreknutí se všeho. Vede násod Kláry k u
čedníkům svetcov ' avšude dává nám zakoušeti slasti svatosti.
Knihu bych 'vyjádřůnjakoposvátný františkánský místopis. Do
poručuji všem ctitelům sv. Frantiska.
LUMIĚRE, Dijon: B_onzLaěnnec. 170 str.,'3 frs. Celý učený
svět 0 lavuje velkého lékaře, při tom vroucího katolíka. Kole a
v povllání, lékař Bon zachycuje jeho-velkou postavu. 'lidumiĚi,

ucence a věřícího..Je'st 'něco-obrovského v té"úzasné kariéře, kte
rou proběhl za svých 45 let. Laěnnec denně se'modlil svůj růže
nec, jeho zbožnost"ho 'en sílila v jeho vědecké práci. Umírá- zlo
men ..svounámahou jako křesťan,sám žádaje' poslední pomazání.
.HERDEB,Freiburg i.Br., Wolpert'Leo-zUnterwegszur Heimat.
80 str. 216 M. 3. .Krnha. nedělmch čtení. Náboženský námět té
které neděle zachycenvábivým nápisem příslušné kapitoly, v ní
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rozveden a obyčejně nějakým případem nebo obrazem uzajíma
“věn.Všecka čtení jsou _prollnuta nenápadnou snahou zanítiti čte-_
náře ro hlubší nábož'. zivot. Kniha prostá, alenc všední.-Zkušený
čtenar brzo postihnc,_že_p'roštota knihy byla vytvořena osobním
prožitím
autorovým,
v ní_podává
kato ickou'trest
otázek, jak
mu zůsta jenž
a .pro
život. Zkrátka:
prostému p_říslušn'_cl_1
_1učenemu
čtenáři nabízí potýdenní l_opotě_v outavěforměplodnou myš
lenku na dalši cestu životem. PralitičtčjšíÚzaostření 'některyCh
kapitol by knize jenom prospělo.

__ —mid.

Joseph Kůhnel,'Ziele und We e.Verlag Hermann Bauch,Wies
baden._1925. 176 str. in VIIIO.Jgedenatřicet-nesouvislých kapitol.
O věcech obyčejn'ch &„méněobyčejných: o domovu, vděčnosti,

pravdivosti,
únavě,
přátelství,
horlivosti, taktu,
o zá
onu &svobos ěolecnosti,
atd. atd. Ale
všecko
takhlubocelidské',
tak prav
divé, tak nové a nové duševní obzory ukazující a knim pobízející.
Nejkrásně'ší moderní askeze,jak k ní rád'sáhne nejen kněz, nýbrž
i“laik hlub ím životem duševním žijící. Není _možná,právě " to tu
nesouvislost obsahu, psáti o knížce dlouhé referát ..Stačíríci, že
každá kapitola je pro sebe opravdová perla. Dr. r_.__X'.
Novák.
'Bř. Kafka; Svítání ()duši. Dušev'ědné “v'zkum a objevy. Nákl'.
vlastním. Červený. Kostelec. 1927; 3. ,v '. Str. 54, eena'.30 Kč,
—Samouk „vědeckého okultismu“ po ušpěšnýčh pokusech dloug.\

hých let podává knihu velmi zajímavou a při'dnesních zmatcích,
které působí vzmáhající sc okultismus, nazval bych ji zrovnazo
svobozením. Věřícíkatolík píše tuto knihu, jeví. se v ní jako muž
střízhvého úsudku 'a.ryzího, ohněm utrpení vy'zkoušeriého cha
rakteru. Cetl jsem knihu s velikým zájmem'iužitkem. Kdo zná.
křesťanskoufilosofii školskou a jejího, ducha, vidí, jak skutečnosti
vědeckého okultismu souhlasí přesně,a do podrobností s _touto
řil'OSořií
i Se zásadouthomistické- filosofie,iže poznání .ovládá člo
věka.-Rovněž knězi-vůdci duší dává pokyny veliké ceny. NeOst'

chám se zpříma
doporučiti
této knihy.-Proto
také s“zde
upozorňuji
na něko
'k názorůstádium
knihy,_kterě
nejsou v sóuladu
ka
tolickou theoIOgií, většinou svými důsledky:
.
Str. 24. Duše s-tělern ,;tvoří novou jedinou podstatu. (přiroze

nostš
Rekl bych,.že si "'tomůžeme představiti vjakési obdobě:
dusí a kyslík mají každý svoji podstatu::_sloučením obou .na
stává nova'podstata, totiž vzduch.“ Křesťanská “školská filosofie
popírá, že by ze spojení duše s tělem povstávala nová,__odobou
sloučenš'rch
podstata. s—naším—"—Str. '3_8.-_Spodnípodvědomí
(dle—
str. 91 Y serozdílná
zdálo totožným
ijem__svědomí) „nezná

hříchu,vněmž ve Starém zákoně mluv1 Bůh ke'člověku'ačlověk'“
'mohl
mluviti
s Bohem“;
Theolo _y'neb
by tu 'lo
řekl,
že—by-zavržení
pak “nebvyla
možná
abnormální
svědomíg'že
možné
c o
V
V '
'
,
V'VI V I' *, ,
Vl
V

veka,
jeho1 jinak
nejvzacnejsu
zustava -—Str.
bez hr1chu;..ze
ve
St.
záprotoze
oně Bůh
mluvrl castka
sčlověkem.
40. „Někdo
obdařen jest-darem moudrosti,. . . uzdravování_._._.divučmění .. .“
Nedosu-přesněřečeno, takže by se'mohly zdáti přirozen 'ml ony
„'mllQStldarmo dane“,.jež víra výslovně Označuje za na ' přerZe
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né. - Stejnou“vadu má rčenípřílišvšeobecné na _str.,76: „Zde
však-Bůh používá přirozených příčin ke sv 'm úm'yslům.“ Z to
ho by _semohlo snadno soudití, že každý svetec je citlivcem, cOž
je' věc “na po'váženou. - Str._163. „'Bůh . . . . stvořil nejprve . . . .

anděly.“ Sv. Tomáš Akvaučí: „Není pravděpodobno, že by Bůh,
jehož práceje dokonalá .. . andělské tVory tvořil odděleně' od

ostatních tvorů.“

- es

Z časopisů-:
HOCHLAND 'Nro'; 3. 'Kósel; Můnchen. Velké bohatstvít'cha
rakterisúje prosincové“ číslo této význačné revueš Objektivní &
článek__
Bahrův oMaurrasovi
a jeho _sporus
Rímem.
,sž>rávnýjest
ajímava studie
G_ue'nthemva
hledá křesťanské
ruské básníky.
Novely a básně střídají se delikátně s vážnými studiemi. Bohatá
literatura umožňuje býti stále dokonale informován _ocelém ži
votěl' Do ' oručujeme.
_
\
Redakce.
SGHO ASTIK':_4. číslo. Bohatý sborník vydávaný čtvrtletně
jesuít'skou kolejí-ve Valkenbur :.Vyšlo právě 4. číslo tohoto sbor
níku. _,"6
MK.'Z bohatého obsašluu.v jímáme:_Umber ovú studii
o'liturgickém st lu & dogmatice. \ange __rózbírápošední práci
Marin-'SolOvu o

uar'ezOV1-a Molinovi;

\

,

'

Následuje řada menších, ale pečlivých prací.'Bohatá literatura
zakončuje důStojnětento rvní ročník, který krásně representuje
theol. učiliště 'valkenbursEé;

_

.' .

Die christlic'he Frau,"Nro 11. Kčln. (Der Kath. Frauénbuch.)
S pocitem _zahanbení pročítáme číslo tohoto ženského časopisu,"
kte'r'í “námip'óslal svaz něm. katol.,žen ve snaze po spolupráci. —
Proc my tó'nem,Vedl'e
:'ňemáme časopisu
úrovně?
veden
vážným
elstýcpodóbné
básní čtete
psych.Časo
hlu ISjest
okou studii,
jak a—
kdy dítě'nabývá pojmu smrti. Jak toho poznání pedagOgicky
'vytěžiti. O opravdovostl a hystrosti svědčí referát o sexuelně e
tickém—'
sjezdu sociální pracovní společnosti berlínské. Praktické
námět \obsahuječlánek ovýchově dívek-studentekvyšších ústavů.
_Vře'e do/poručúji časopis vzdělanýměenám i vůdcům avůdky—
ním ženske-mládeze.
Reda'ktorí

„55

Před r'ed.ziívěfkou došly tyto knihy,
HERDER: Vom Leben c_tótet., Rí'chstá'tter'rEine moderne
deutsche M stikerin., RU
: Mautis: Die Gesetze-der Weltgc
schichte. STĚNGER: Weinhandl: Person, Weltbild und Deutung,
.-.Schwarz__:
Auf Wegen der _.-Mystik,Heydef Wert, Mehlís': Das

Bose in Sittlichkeit und Religion. ZACHARIAS:Tod und Geburt;
ŠHerrmann 'Ebbrecht: Erlčsu'ng,_M5chte,SCHUNINGH: Klug:
Tiefen der Seele Sawicki: Lebensphiloso hie. FISCHER; Mann
Thomas. FI_LSER;.Eschweiler:Die zwei “age der neueren Theo
llogie. GRASSET: Brémond: La poésie pure, Brémond: Priěre et

Foésie.
HIRT; Ber mánn:
Deutsche
Mystik.
REINHARDT:
Hei-.
'er:
Evangelische
atholizitšt.,
Heileri
Christl.
Glaube u. indi
sches Geisteslehen. VOLKSVEREINS-VERLAG : Tischleder: UrÍ

sprun u. Trěger der Staatsgewalt. Tischleder: Die Staatslehre
Leos III. BLOUD; Rabeau: Introduction &l' étude de la Théo
logie.-Levgux: Quand Dieu árie. HERDERz,Tóth: Reine Ju
Ěendreife.
DBEI
RLAG:
Hutchinson:
DasTrauung.
Karten
aus, Wenn
der M'ASKENVWinter kommt.
Maxwel:
Die spěte
Eliasberg: Der russische Chňsť. SCHWAN: Adam: “DasWesen
des Katholicismus, Hoeber: Die Riickkehr aus dem Exil. GBETHF
LEIN: Porter: Poll ana.BONG: Lux.: Beethowens unsterbliche
-Geliebte.KUSEL: erwi : Die Eingengten. BRAUN; Lehmann:
Das religióse Erkennen, tem: Zufall_,u.Schicksah
'
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P. Silv. M Brait-o, O..P., Odrazit
od břehu.
K-'ur'=sd_ttchov.__života

3.

Láska k Bohu“ nás přetvořuje, neb: ona nás_od.
trhuje od nás, bídných .a slabých, “kteří jsme s.-to

sei žahubiti, a připínánás bezpodmínečně“na vůli
Boží, která jest silná a mocná a svatá a jediná hod-.
na milování naprostého, A aby mi bylo rozuměno!
Kdosi mi vytýká, zetu stále mluvím o lásce. Raději

kdybych prý mluvil o křesťanském životě. Tedy,—
křesťanskýživot jest jen a jen láska, bez lásky jest
ničím vše, to praví přímo sv. Pavel. „Největší pak

přikázání jest přikázání lásky.
Protože křesťan tehdy dobře žije, když dobře
Boha miluje a miluje ho svým životem dle vůle
Boží-, dlužno všimnOuti _sivýstupu, vzrůstu této lás
_ky.Musíme se snažiti _odokonalost. Ale, varují hned..

v počátcích, nehledati dokonalost pro sebe. Tak
mnohý chce býti dokonalým, ale tají se za tou
touhou snaha líbiti _sesobě v té.dokonalosti. Odtud
ta malomyslnost, když člověk klesne anebo neletí'
tak k dokonalosti, jak by si přál. Kdo však chce.
být dokonalý proto, aby se Bohu líbil, aby tím více
_alépe „Pána miloval, ten jde _;s“
důvěroupa" tichostí

a oddaností.
Kdo chcebýt dokonalý “pro lásku Boží, pochopí,
že jen v očištění, posilnění _avzrůstu té lásky roste
OÍI — _v Bo.hu

Jak se děje tento vzrůst v dokonalosti, v lásce?
Svatí otcové a mistři posvátné vědy, hlavně pak
duchovního života rozeznávají tři hlavní stupně
lásky
vota. a\dokonalosti, čili tři údobí duchovního .ži
'Dělíme duchovní lidi na začátečníky, pokročilé—

a dokonalé. Tito lidé procházejí totiž trojím sta-
vem cesty očistné, osvěcující a jednotící.. Rozdělení:
tohoto pochází od tak zvaného Diviše Areopagity.
Tento studoval vzájemnou _činnost nebeských du—
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.chů. Ze tří stupňů, jak se tito duchové blíží k Bo
hu, byly pak obdobně vytvořeny tři stupně našeho
přibližování k Pánu. „Ten pak jest řád oné po
svátné činnosti, že někteří jsou očišť'ování a jiní
očisťují. Druzí jsou osvětlování a sdělují yse jim
tajemství, jiní pak to vykonávají. Jiní Zase jsoujve
deni k dokonalosti, jež druzí vedou-. . . (De coel.
hier. c'. 3.)Obdobně byly tyto stav-ýužitý o duších
pozemských. Sv. Tomáš rozvedl tuto nauku a krás
2.4.
9., 1.11Sent.
.1. art.
Jako
ně jiart.zdůvodnil.
Di: dist.
(2. II.29.q.q.183
art. &)
4., 2.
II. se
q
tělesný život dělí na tři údobí, v nichž se člověk
postupně stává schopný činností jemu dosud ne
přístupných, tak dělímei duchovní život dle úko
nů a výsledků, které tu dříve nebyly. Nejzáklad
nější pak jest, aby se člověk zbavil hříchu, aby o
želel minulé a varoval se budoucích. To činí za
čátečníci.
WBude nejlépe, když místo dlouhého řeč

ňováníqpřeložím
příslušné
ze sv.
Tomáše:
2.
II. .-.24 art. 9:
.různémísto
stupně
lásky
liší se
dle růzqnéhosnažení, k němuž přivádí různý vzrůst
lásky. Neb nejprve se člověk musí snažiti, aby 'še
vzdálil hříchu a od oroval žádostivosti, které po
noukají k opaku lasky.To jestdílo začátečníků,ve
kterých láska musí býti opatrována a živena. Ná
sleduje další snažení, by člověk usi/193111
především
o to, by pokročil v dQĚÉŠm'Tato snaha jest úlohou

posm—půjících,protože/“se'předevšímsnaží o to, aby
vzrůstem zesílila v nich láska. Třetí usilování pak
směřuje hlavně k tomu, aby se přimknul k Bohu
a jeho požíval. To jest “dílo dokonalých, kteří si
žádají býti rozloučení a býti s “Kristem . . .
Tyto tři stupně duchovního života rozhodně exis
tují. Církev odsoudila pošetilé zavrhóvání tohoto
rozdělení. Ovšem, tyto tři stupně nejsou tak od se'
.be odloučeny, aby jeden nepronikal do druhého.
Tak i člověk pokročilý musí bdíti nad sebou a se
očišťovati a i začátečm'k musí se snažiti po spoje
ní s Bohem.
Kde jsme my? Nevím, kolik je mezi námi doko
58

nalých._Ba, anikolik pokročilých. A proto, máme-li
podati soustavné duchovní vedení, třeba začíti od
abecedy, od začátečnického života; Duchovní život
počíná, když člověk přerva'l pouta těžkého hříchu,
'když nabyl milosti. Začíná duchovní život, kdy člo
věk nabyl Boha a zvedá se, aby se svatostí dostal
hlouběji do jeho srdce.-.Člověk začínající chce se
úžeji přivinouti k Bohu. Ale, protože ještě “není
dokonalý, tisíce překážek ho sráží a zdržuje. Vášně
ještě nejsou vyrovnány, musí bojovati s jejich vý
střelky. Nemluvím jen o těch, kteří teprve zase na
byli Boha.. Jsou '_itakoví, kteří snad od křtu svaté
ho Boha neztratili, ale také se k němu nepřiblížili.
To jsou ti, "kteříjen ,v nejnutnějším. odolávali špat
ným lidským sklonům, kteří stále ještě dosti lnou
ke stvořenému. Ti musí si každou chvíli ještě vy
bojovati s vášněmi a náklonnostmi své synovství
Boží. Jsou lidé, kteří po celý život zůstanou du
chovně dětmi, ale ve špatném smyslu, kteří jsou
_stálezačátečníky, kteří nakonec zakrní.
Ale ne každý, kdo—žijev prvém stadiuulásky, “jest
zakrnělcem. Očistné ;obdob'í má velkou řadu mož
ností, má otevřené širé pole pro cvičení ve ctnosti.

Jak blahodárnou jest na příklad již bdělost,kterou

musí člověk napínati, aby neklesl! Jakými úzkost
-mi, hrůzami, pravým peklem kolikrát, skrupulí
\musí se'probíti bojovník o Boha.
A tu nutno dáti hned několik praktických rad.
Jsi začátečníkem, jdeš-li ještě převážně bojem s váš
němi, náklonnostmi, dá-li ti velké boje, aby ses va-.
roval těžkého hříchu. Jsi začátečníkem, chvěješ-li
se ještě hrůzou. Ale nutno i to probojovati. Vášně
lidské, to jest smyslová vzrušení,.mohou býti dob

rými'pomocníky, jestliže jepročistíme, jestliže se
přičiníme o jich" rovnováhu a zapneme na pOsvát
ný předmět-. Poučí “vás o tom zvláště článek od

vzácného odborníka v morální psychologii, našeho
Bpolupracovníka P. Nobleho, profesora na paříž
ské katolické um'versitě. Dále nutno “bdíti nad svý
mi náklonnostmi. Především bděme nad nejjedo
59

of"—

vatějším sklOnem k zemi. Zem nesmí na nás půso
biti nějakou polární přitažlivostí, abychom celý
svůj život dle ní zacílilif a vše dle ní oceňovali, Sna-.
žící se duše nepřilne k zemi, nýbrž vidí' v ní jen
prostředek k oslavení Boha. A dále _musí každý
zkoumati, jak se u něho jeví tento sklon k _pozem'
škému—zvláštnínáklonností. Zpytujme, k čemu nás
nese naše povaha, bděme nad tím &snažme se ne
"správné odhoditi, zkřive_n_enarovnati,

“'"—"“

'Jak se deje ten boj? Prohledneme si, oč_klopý tá
začátečník! V počátcích duchovního rozletu hýč
kává Bůh duši svou sladkóstí. Má to být odměna"
za přestálé boje. Ale to je mléko nemluvňat. Duše

nesmí si _natu_stravu zvyknout. Duše nesmí vyhle
dávati Boha jen pro tu _cítěnoufsladkost, nesmihle
dati lásku v“citovost-i. Stává se, že začátečník tak
přilne k těm počátečním .sladkostem, __žejich vyhle

dává za každou 'cenu, za cenu jiných, tvrdých po
vinností, třeba stavovských. Není správné, pro slad—

ké okamžiky zanedbati to hořké, které od nás Bůh
žádá.. Začátečníci jsou sváděni posuzovat1 bllzn1__

dle tétovlasti, Posuzují a odsuzují duše jdoucí vý

še ve ctnostech, v suchópáru a povinnosti.
Takovým duším“ nerozumí žádný zpovědník a
žádný duchovní vůdce. Mění se každé chvíle. Za to,
že je Bůh _pokolíbá v náručí,__začnou _sina sobě za
kládati, místo co by byli zahanbeni, že s nimi tak:
to __n'u'tno
:jednati. Takové. duše\zoufají, když kles
nou, Z' toho- všeho viděti, že neoprostili dostatečné
sebe, že hledají dokonalost pro sebe a ne pro Bo
ha. Ani je tak nemrzí vlastně,- že urazili Boha, ný
brž že zpozorovali, že nejsou tak vysoko, ják_mys
lili,

__

Začátečník se musí varovat duchovní lako'ty a
závisti. Chtějí stále víc a více. hlasitých projevů
Božích, hlavně jsou nenasytni v jeho laskání. Proč
to vše? Bůh sdělil “nám vše potřebné ke spáse, o
“svěcujekaždého dostatečně svym vnuknutím, dob
rých kněží je dosti, tedy, próč se začátečníci stále
rozptylují? Ve snaze hodně nabrati blaha cítěného
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zaplavují duši zvláštními pobožnostmi, jimiž pak
přikládají více ceny ;než-úředním úkonům církevní
modlitby. Nehledíš“ také ty více na drobné pobož
nosti soukromé než na modlitbu oficielní—proseb
nice—církve? Chtějí-li se začátečníci dostati z toho
to začarovaného kruhu, musejí odložiti tuto due
chovní parádi'čku, libující si ve sbírání ostatků sva
tých, nekonečných poutích, v obrázkářství a po
božnůstkářství. Jinak nevydeu ze své začátečnic

ké duchovní koketerie.
Duše začínající projevují občas velkou horlivost.
Ach, to věčně posuzování biskupů a kněží. Papež
v Římě by před nimi neobsfál. To proto, že se po
važují za pravidlo dokOnalosti. A když kárají ať
skutečné či domnělé nedostatky, každé slovo skří
pe netrpěliVOstí. Zapomínají, že někdy je lépe
i mlčeti.
A ještě jedna chyba začátečníků! Snadno se dají.
odstr'a'šiti.Lehko ztraceji odvahu. Rozběhli se k Bo
hu. Byli tak ponoření ve svých sladkostech, že ne
pózorovali bojů, zapomněli, že úzká &trnitá je Cesta
ke spasení. Když povolí záplava duchovní blaže
nosti, Ztrácejí zálibu ve zbožnosti samé.
Tedy, proti tomu všemu:
Duchovní živOtnení esca,nenní požíváním, nýbrž
poctivým bojem, skutečným životem a ne sněním.
Třeba vážně usilovati o ctnost. Pozogujme se, kte
rých ctností nám nejvíce chybí a o ty se snažme.
Denně vykonejme několik křďlčů v ní. Nedejme se
zástrašiti ani zdánlivým mlčením Božím a jděme
vpřed. Vždyť On jde s námi. To On nás vede! Ná
klonnosti nás budou odváděti od tóho, pravda. Nu
že, i zde v boj, ale ne výboj. Potírejme hlavně se
beláskil, matku všeho neladu v duši, jak bylo,v mi
nulém čísle naznačeno.
Celý duchovní život má vyústiti v Kristu. Musí
me ho následovatikrok za krokem. Říkejme si

me. Musíme sepribhzovatl ke Kristu přikloněním
se k Bohu. To se dějehlavně láskou, která pak řídí
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všechny ctnosti. Tedy, duchovní život jest život
ctností. Dočtete seo tom v dalším"článku. Hned po
této stati dozvíte se pak, jak odstraňovati, co nás
oddaluje od Boha, to jest lehký hřích. Pročtěte po
zorně, třeba několikráte, tyfto úvahy; Výberte “si
z každé hlavní myšlenku a snažte se ji uskutečňo
vati. Chceme vás vésti soustavně. Nuže, dejte “se
vésti s důvěrou a oddaností k Bohu i“k nám.
(V příštím čísle pojednám o očišťování a stře
žení smyslů vnějších i vnitřních, které jest velmi.
důležité pro duše vystupující)

P. Em. Soukup, O. P., Zpříma.
Kurs duchóv. života 4.
Bůhmiluje přímou linii. Nejjasněji to vidíme na
úpravě jeho poměru k člověku. Zpříma pozdvihl
člověka až k účastenství na božství, učinil jej zpří
„ma svým přítelem. A když se vrátí. k Bohu člověk
i z nejhorších hříchů, hned je přítelem Božím.
_Bůh nevolá člověka jen k jakési usmlouvané mrav
ní hodnosti, nýbrž Volá jej zpříma k dokonalosti,
ke svatosti.
Člověk má rád okliký a smlouvání. A že v du
chovním ohledu jsou k oklikám)a smlouvání okol
nosti tak svůdné, je nemálo duší — snad jest jich.
velmi mnoho ——
kterým poměr k Bohu se- stal ob
chodním podnikem, plným vedlejších zisků & s_na-_
hy za málo získati hodně, kup.eck)r
Bůh chce, aby člověk zpříma směřoval k dóko
'nalosti. Dokonalé je, čemu nechybí nic ve svém
druhu a z čeho je vyloučeno vše “rušivé, Tedy. chce
Bůh, aby.rčlověk byl cele proniknut božským, aby
nic rušivě se nevtíralo mezi duši a božské. Vyj ádří

se to prostou rovnicí: dokonalost—
__ dokonale mi
lovati božské :: žádná žádostivost nebožského.
Člověk je vnímavý pro jas krásy a“ pro“ sladkost
dobra všude, i'tam, kde je toliko zdánlivý 'jas a u
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mělá sladkost. Krása a dobro jsou nejmocnější pá
ky života. V nebožském je člověk jako rybka v—
mo
ři, božské jest jako slunce nad hladinou. Snadno se
mýlí a třeba se chce mýliti, zastaviti se u jasu &

"sladkosti odrazu na úkor slunce. Tak povstáv'ajítak
zvané všední hříchy. To jsou okliky a smlouvání,
vyjádřené v pozměněné rovnici: všední hříchy—
__
žádostivost nebožského na úkor božského__
— nedo
konalé milování božského—
: obcházení a zataraso
vání cesty k dokonalosti.
První požadavek snahy p_odokonalosti, když du
še jest očištěna od těžkých hříchů: nesmlouvati
s Bohem, nechoditi oklikami, potírati všední hřích-'.
Je třeba—vysvětlovati,co je všední či lehký hřích?
Postačiž zde výklad P. Tom. Vallg'ornera O. P. :"I
„V oblasti všedního hříchu velmi veliké jsou o'ný
hříchy, které pouze proto nejsou těžkými, že se sta
ly při nedostatečné rozvaze nebo v malém rozmě-.
ru. Takovými jsou nečistá myšlenka: pomstychti
vost povrchně přemáhaná, malé ublížení na cti, po

směch z chyby nezkušeného . Prostředně veliké
všední hříchy jsou ony, které samy o sobě jsou pou
ze lehkými hříchy, ale dějí se vědomě, úmyslně a
_zjakési zloby. Sem patří lež z nouze,2 zbytečné

mluvení, hrubé reči a nejapnévtipkování, zvědavé
vyhledávání planých hovorů a četby . . . Nejlehčí
hříchy jsou ty, které nepocházejí z nedostatku sluš
nosti nebo _z lehkomyslnosti jako předešlé, nýbrž
dopustí se __
jich lidská slabost přes všechnu dobrou
vůli žíti správně, nemohouc často se udržeti.. Tako
vými jsou malé roztržitosti v modlitbě, jež' povstá
vají z přirozené těkavosti lidské .mysli.“
'
Vidíme tu- stupně, po nichž třeba vystupovati
vzhůi'u, aby se začátečník v duchovním životě oct
nul trvale. na'třetím. Jedině odtud otvírá se zahra
1 Mystica Theologia Divi Thomae. Vyd. Turínské 1890,
str. 81, č. 94.

2 Dr. A. Vřešťál, Katolická mravouka, X. 13: „Lež ů—

slnžná čili lež z nouze, kterou sobě nebo někomu jinému
(posloužiti) chceme.“ \
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da. krás duchovního života. Kde není této usilovné
snahy, tam se vystupování převrátí v sestupování,
vlastně v padání z malých přestupků do“ hlubo
kých propastí-'. Oklikami zabloudí duše na 'opačný
směr, smlOuváním naučí se velikému kradení.
U “zkušených jsou ustálena obrazná rčení. o tom
to padání, 'zabloudění, loupení. Nauka “sv.Tomáše
Akvinského dá se shrnouti do takových obrazů:

Všední hříchy jsou: mlhami pro zrak duše, zacpá
váním sluchu duše, závažím na rukou a nohou,.klí
—nemrowzrážejícími nejpevnější dílo, ostrou dýkou
nenápadně pronikající tělem, ohněm zvolna se roz-f'

hořívajícím, zakolísáním na kluzké a srázné půdě,
popelem naházeným na žhavé uhlí a. dusícím jeho
záři a sílu, .vodou hasící oheň.
Když ty obrazy obrátím'e na. skutečnošt, chápe
me, proč učitelé duchovního života jako první po
žadavek vkročení nadráhu duchovního života jme-.
gnují heslo: Musí se duše varovati všedního hříchu.
Neboť duchovní život je pěstováním._lásky _kBohu,
ÝdOkonalost'je dokonalou láskou k Bohu. Ale všed
ní hřích je—
spojování dvojí lásky, jest láškou "nadvě
strany. Ana dvě strany dokonale"-milovati *"
dovede

toliko nekonečný Bůh, jenž stejně hlubokou lás
kou miluje všechny tvory spravedlivé; jen o něm
platí slovo Píšma: „Nic nemáš v nenávisti z toho,
co jsi učinil.“ (Moudr. 11, 25) Člověkuřvšak pro
hlásil Syn .Boží: „Nikdo nemůže dvěma pánům _Íslou
žiti; nebOť bud' bude jednoho nenáviděti a "druhé

ho milovati, aneb jednoho se přidrží a druhým po
hrdne.“ (Mat. 6,- 24.) Všední hřích není úplným
nenáviděním Boha, ale _je pošloužením tělesnosti
nebo světu proti řádu Bohem danému, Sobě "nebo
jinému tvoru dává více, než Bůh dáti dovolil.Tedy.
_láska na dvě strany proti řádu u člověka.vždy zna
mená. ubírání Bohu, cvičení v ubírání Bohu. A cvi
čením roste člověk v mistra, jenž na konec-udělá
dílo dokonalé lásky na druhou stranu od .Boha, ža
bije svůj duchovní živOt těžkým hříchem.
Kdo dosud pozorně sledoval myšlenky, bezpo
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chyby se neubrání poznámce: A přece.chodíme vši
chni tolika oklikami, i“denně. Jak je vůbec možný“
duchOvní' “život,„když poznáme, že není možno uva
rovati se' všedních. hříchů vůbec?
Sv. Tomáš “Akvinský dává začátečníku jednodu
chou odpověď a zároveň návod na. cestu duchovní
.ho života: „Musí býti č10věkrozhodnut konati opa

tření na zmenšení počtu všedních hříchů; jinak by
byl v nebezpečí úpadku, kdyby opomíjel odstraňo
vati překážky duchovního pokroku, všední hříchy.
Také utrpení spravedlivých na tomto světě je očiš
ťuje od všedních hříchů a lásku jejich obrací od
země k Bohu “ (Summa th. III. 87, 1 ad l.) Tím
jest umlčen hlas beznaděje. Člověk dobrou vůlí ci-.
ní opatření, lítostí a pokáním odstraňuje škody a
Bůh dílo dokonáváf Dokud začátečník jest jako
vbludišti všedních hříchů a náchylnosti k nim, zou
fal by nad zdárným výsledkem. Jakmile však začne
sláskou a vážně pracOvati, vidí, jak se okliky blu
diště. zjednodušují, _„ažvidí zřetelně cestu a jen ně

kolik vedlejších cestiček, z nichž nakonec snad asi
jen jedna má jakousi přitažlivost. To tvrdí ze zku
šenosti s_v.Tomáš Akvinský: „Duše dokonalé nebo

horlivě po dokonalosti se snažící nabudou jasného
poznávání, kde by byl všední hřích, dostanou hoj
nější posilulmilo'sti, jisou vábení sladkostí- Boží lás-.
ky“a tak snadno překonávají slabosti lidské-'a za
drží _její sklony k .nedovolenému. Množství duší to
ho dosáhlo, že .-... po- svém obrácení nikdy vědomě
a dobroVolně se nedopustily všedního,hříchu, nebo
aspoň jen jako výjimkou. Bernard je nazývá šťast
nými &bláženýmif“ (Summa th. l. 109, 8. 9.)
Vykroč tedy bez obavy a zpříma ke štěští a bla
ženoqti.
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Tichá chvála Boží.
Luise. Hensel“——přel. Otto _F.Ba'bler.

Hlas jeho kdybych měla,
jak anděl bych vám .pěla
ten sladký, milý zpěv,
jímž tichým blahem plane
mi v mladém srdci krev.
Však nejsem zpěvů znal'á,
v nichž taková je chvála
pro otce dobrého,
jakou má duše celá
písněmi slaví ho.

Skráň před ním musím klonit,
mlčet _aslzy “ronit

v blahu a bolesti.
On, dítě, 'zn'á tvůj život,
011 .v srdce vidí. ti.

Východisko mravního života.
H. D.Noble, prof. katol._institutu v Paříži;
V této studii o mravním životě myslím Onen ži
vot, jenž se rozvíjí u člověka s živou věrou, který
žije v nadpřirozené lásce. Trvám na ._tomto slově:
který žije v nadpřirozené lásce k Bohu, kdo"je tak
řka ve stálé lásce a má určitý stupeň dokonalosti
v této lásce. Nejedná se o jednotlivce, který se na
chází náhodou právě v nadpřirozené lásce, na pří
klad obyčejný hříšník, který se zpovídá o veliko
nocích, aby opět klesl. Budeme se zabývati přípa
dem duše, kotvící v lásce obvyklým způsobem. Ne
boť budeme mluviti o jednání duše, o trvalém u
_schopnění-a o svědomí; a abychom zde jasně viděli,

je třeba předpokládati trvalý stav, jímž by bylo
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"možno še zabývati. Je třeba upevniti měnivé sku
tečnosti, abychom mohli o "tom něco říci. Proto je
tak těžko definovati mravní život, poněvadž je po
hyb sám.
Předpokládejme tedy případ jednotlivce skuteč
ně zakotveného -'vlásce. Jaká jsou východiska jeho
mravního života, první stav jeho svědomí?

Uveduje:

1. Kdo miluje Boha, touží po tom, co Bůh chce.
2., Kdo miluje Boha, zatracuje každou urážku
Boha.

_

3. Kdo miluje-Boha, bojí se Ho a řídí své jedná
ní dle této bázně.
1. Kdo miluje Boh-a, tOuží' po “tom, co. Bůh chce.

To je základní chování duše ve stavu nadpřiro
zené lásky, snažící se o činnost, poněvadž shoda vů
le s vůlí Boží je již podstatou lásky, poněvadž to
je právě podstatou přátelství. Láska je přátelství.
Má typické známky přátelství. Láska tedy —-na roz
díl od lásky a touhy, jež spočívá v lásce k někomu
ze zájmů osobních nebo pro zisk ; spočívá v tom,
že toužíme a zvyšujeme vlastní štěstí přítelovo. Přáti
štěstí příteli ješt v přátelství první a podstatnou
známkou. Přejeme přátelům štěstí a jdeme tak da
leko, ze chceme býti šťastni jen z jejich“štěstí. Přáti
'tedy příteli štěstí, znamená, toužiti po tom, po čem
on, poněvadž štěstí každého spočívá zvláště v tom,
čeho “sipřeje. Vůle je schopnost chtění, touhy, lás
ky, Záliby srdce; můžeme toužiti, přáti si &milo
vati jen dobro; libujeme si jenv dobru: Přáti štěstí
příteli znamená, přáti mu, aby byl šťastnějším, přáti
mu to, po čemnejvíce touží. Tudíž milovati Boha
znamená, toužiti po dobrém, po němž on touží;- to
je prTvnípožadavek lásky, to je láska sama.
Co tedy chce Bůh? Které je dobro, jehož si Bůh
přeje? Bůh chce své dobro; vždyť to je první dob
ro, k němuž se vztahují všechna ostatní. Chce dob
ro svého Bytí a “svých nekonečných dokonalostí;
-chče také, dobro všech tvorů, jež stvořil, a jejichž
zdokonalení spočívá v-jejich poměru k Bohu. Bůh
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tedy. přece nám štěstí v „takové míře, v jakém jsme.
poměru k Němu. V nadpřirozené'm řádě chce Bůh
naše dobro tím, že nás určil „kpatřenína sebe _aže
chce, abychom Asizde na zemi“zasloužilí tohoto-ži

vota v Bohu "pošvěcujícímilostí a užíváním tétomi
losti dobrými skutky. Štěstí tvorů stvořených od
Boha spočívá hlavně v _tom,žejsóu stvořeni pro Něj.
I my patříme sem! Chceme dobro Boží'a také 'na
še, poněvadž Bůh tak chce. Přátelství snaží se pře
dem předbíhati nejvroucnější přání přítele. Známe
přání Boží. Ještě jednou to opakujeme: abychom
se mu oddali, abychom takřka si získali blažené
patření a abychom zde na zemi se posvětili-pro ten
to“ cíl.

__

Ale jak je vyjádřena tato vůle Boží?
Zákonem Božím, takže tyto dva požadavky“ se
krvjí: chtíti, co Bůh chce, znamená','ch_títi “poslou
chati Boží.
zákonů Božích, které j_sou__pronás projevem
vůle

Mravní zákon je částí věčného zákona,. ktery je
nejvyšším důvodem všeho, co existuje. Když roz-
umem poznáme tento věčný zákon, stává se pro nás
zákonem mravním. Ale tento zákon není jen auto
ritářským nařízením, jakýmsi vrtochem Božím, spo
..čívá na swém rozumu Božím. Tento rozum nás
stvořil, dal nám naše nadpřirozené určení: je to
moudrost nekonečně dokonalá.- Poslouchati zákona
Božího znamená poslouchati v_ůleBoží, ale také po-'
slouchati této "věčné.moudrOsti,ježto zákon Boží "je
výronem samého rozumuBožího. _
Co-obsahuje zákon, Boží? Obsahuje prostředky,
abychom dosáhli života. nebeského, přímého patře-“
ní na Boha posvěcením 'a pokrokem v tomto posvě
cování. Program těchto přóstředků' 'jest' obsažen.
v 'p'řikázáníchiBožích a církěvních. Zákon "Boží.má
dvě desky. Obrací' se k člověku předurčenému,
Obraceje se k člověku veřejně -mu_ukládá závazek,.
\ aby _seřídil rozumem ve svém jednání. Nařízení Bo
ží představují nařízení přirozeného zákona; mrav
ní vyjádření toho, co je přirozeně vhodné. Ale já
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ko. zákon Boží obrací se k člověku .předurčenému,
uplatňuje" — mimo' nařízení přirozeného zákona,

jejž obsahuje a jehož pohnutku přemísťuje — no

vá nařízení přiměřená této vznešenosti, tomuto nad
přirozenému určení. To „je positivní božský zákon,
který se zakládá na tomto rozumném poznatku;
Bůh určiv“nás“k nadpřirozenému štěstí musí nám
opatřiti prostředky, jež by byly úměrny tomuto
nadpřirozenému- -Cíli.
Tyto prostředky jsou_:_
1. Úk'óny “nadpřirozených

Ctnost—í—' ctností bož

ských, ctností _vlitých,darů Ducha sv.
2. Užívání. svátOstí, jež v nás rozněcují lásku a
tudíž ůčinnóst ctností-.

Zkrátka milovati Boha žádá chtíti vše, -co On
chce: milovati Boha v Něm a pro Něho, toužiti po
Něm, zachovávati všechny předpisy jeho zákona,
užívati všech nadpřirozených prostředků, jež nám
určil jako nezbytné ke spasení.
S nadšením přijímati tuto vůli Boží, jí se pod
robiti, jí poslouChatis vroucí úctou, to je první po
žadavek mravní, první stav. duše, v němž se musí
nacházeti ten, kdo žije v lásce. To je východisko
ctnostného rozmachu. Povoluje-li tato vůle, povo
'luje 1 mravnost. V přirozené mravnosti tomu odpo
vídá touhapo štěstí„nadšení pro rozumnou povin
nost,.V nadpřirozené mravnosti nechceme. jen štěstí
určeljérožumem, ale samo štěstí Boží. Nesloužíme
již abstraktní a neurčité povinnosti, ale Bohu živé
mu, Bohu osobnímu, který na nás hledí a očekává
v našich činech zřejmý důkaz naší věrnosti.
2. Protože milujeme Boha, protiví se nám jej 11
razitl.
Je to důsledek prvního způsobu jednání, které
jsme právě,.probrali. Je nemožno toužiti po tom,
co Bůh chce, bez “odporu a nedůvěry k tomu, _co_by

se protivilo jeho vůli a :tak bylo v rozporu s jeho
zákonem. V 'lás'ce je tedy vložena touha Zříci-se"to
ho, 00 byv'uráželo _aí'protivilo “se vůli Boží. Oškli

vóst před hříchem je logickým důsledkem lásky
6.9

k“ Bohu. Je nemožno milovati a _neháti.se hříchu,
zvláště hříchu smrtelného.

Smrtelný hřích je zničení lásky, ztráta života nad
přirozeného. Je-li láska jen poněkud jemná, je
v 'tomto odporu také zahrnuto odpírání.-všednímu
dobrovolnému hříchu. Něžnost přátelství nedovo
luje uraziti přítele ani sebe lehčeji. Žel, vůči Bohu
nemůžeme se zcela vyhnouti zapomenutí, nedba
losti, jedním slovem všednímu hříchu, ale nechtěj
me aspoň dopouštěti se jichadohrovolně.
V této vůli odporu hříchu zakládá se"ve svědomí
křesťanském touha po umrtvoviání,to jest touha po
tlačiti vše, co by v nás ohrožovalo lásku k Bohu a
mohlo nás strhnouti ke hříchu; To je východiskem
askese, která je v nás souběžná s vůlí poslouchati
zákona Božího, posvětiti se“ctnostným'"jednáním;
neboť-se jedná o pojištění "primátu'lásky k Bohu
v nás ao zajištění triumfu jeho zákona, To je prá
vě ohtížné.—Mnohé záliby, vehni živá kouzla hemží

se v našem srdci a pracují proti lásce. To je důvod,
proč musíme míti v sobě snahu odolati,“mi1uj_eme-l_i
Boha, chceme-li Jej poslouchati, vůli potlačiti, “u

mrtviti snahu proti všem hříšným sklonům.
_Jetřeba poznamenati, že mravnost není jen vý
sledkem této asketické vůle. Je jen důsledkem sna.
hy po lásce k Bohu a po poslušnosti vůči jeho zá
konům. Milovati Boha neznamená jen odrážeti, po
tlačovati, ničiti, ale i toužiti po ctnostech a užívati
prostředků k posvěcení; je třeba především vůle
positivní poslušnosti. Askese není sama pro sebe
dostatečným .cílem, jest pouze něčím negativním,
průvodním. Je to nezbytná podmínka mravního ži
vota, ale není to celý mravní život. Mravnost spo
čívá v positivních mravech; život duchovní v jed
nání vedeném duchem; ctnostný život v provádění
ctností. Positivní jednání a askese kráčejí spolu,
spojují a proplétají se. Nesmíme .je rozdělo'vati.
Veškerá láska spočívá v tom, že se člověk úplně od
dá službě milované bytosti a že se snaží,--aby jí ne

urazil.
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3. Protože milujem Boha, máme svatou-bázeň.
Nemáme Boha tak, jak jej budeme míti v bu
doucím životě; máme jej zde jenom v naději. Aby
chom dosáhli. tohoto života v Bohu, byl nám dán
program, byly nám poskytnuty prostředky. Ale
i když doufáme, že dospějeme k určenému životu,
ještě jest možná' obava, že ho snad nedosáhneme.
Tato bázeň snese se s nadějí; ona i určuje stav na
děje, poněvadž, kdybychom byli zcela jisti, že jsme
zachráněni, nemusili bychom mluviti o naději. Na
děje předpokládá možnost, bázeň, že nedojde zce
la jistě.
Jaká musí býti tato bázeň?
Můžeme se bátí jen proto, že, ,když _urážímeBo
ha, propadneme jeho přísnému soudu; to je bázeň
otrocká„strach z trestu, který by nás'stihl. Tato bás
zeň je oprávněna, poněvadž se zajímáme o své dob
ro a můžeme se obávati, že budeme zbaveni. nejvyš
šího dobra, že nás stihne nezměnitelný trest. Vše
obecně řečeno, tato otrocká bázeň můze býti u to
ho, kdo nemá lásky; hříšm'k bojí se, že upadne do
rukou Boží spravedlnosti. Může se jen báti Boha,-.
poněvadž ho nemiluje. Ale máme-li lásku, miluje

me--li opravdu Boha, je nám bezpochybydovoleno
takto otrOcky se báti,J'aspoň y začátcích života du
chovního, poněvadž je vždy dovoleno, báti se zla.
Můžeme milovati Boha a báti se trestu, který by
nás stihl, kdybychom znovu upadli do hříchu, po
hlížejíce ovšem na trest jako na menší zlo než je
urážka Boha. Ale jak se bude rozvíjeti láska a.jak
budeme více Boha milovati, tak nás to ponese, aby
chom více _sebáli uraziti „Boha, zraniti jeho srdce.
Počátek duchovního života podle \sv. Augustina je
,.zákl dní“ bázeň, směs-otrocké' a synovské bázně.
Ale jak pokračuje láska„otrocká bázeň 'zaujímá
vždy méně—'místa.ve svědomí a pohnutky bázně sy

novské se..množí. Čím více milujeme, tím větší zdá
se nám. i malá urážka.. Když milujeme prostředně,
nedáváme pozor na nelaskavosti, jež se hromadí &
unikají již skoro pozornosti. Ale je-li láska živá,
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i nejmenší urážka má převelkou daležitost; neboť
čím větší je láska, tím více se máme na p0zoru,
abychóm nezranili ani nejmenší urážkou přítele.
Čím více se množíláska, tím více je tato bázeň pro
niknuta něžností a tím více se zaostřuje. Bázeň ,stá
vá se láskou, pozórností, něžnou a jemnou uctivOstí.
To jsou tedy první stavy, nezbytné k, mraVnímu,
nadpřirozenému' životu.. Ábychom vymezili “mravní
svědomí a studovali jeho psychologii, je třeba stá—
le v1acet1 se k jeho podstatným rysům: vůli zaCho
vávati zákon Boží a užívati všech prostředků po
svěcení od Něho ustan0venýc1_1,nenávisti vůči těž
Ikěmu hříchu a bázně uraziti Boha se stálým vzrůs—
tem bázně synovské.

E. P. Dlouhá, Í—Učitelka-_s\dětmi

o Bohu,
rl'omu =ovšem musí předcházeti: Učitelka s Bo

hem o dětech.
Nejen, že je vůbec účinnejší, mluviti více 8 Bo
hem o dětech, než naopak, a že je to v_některých
případech jediný způsob„ jak dojíti cíle; ale že

vtom, jaký je vztah učitelkykžákům předBohem,

tkví těžiště _.celéhojejího působení.
Kde je stav učitelský v prvé řadě ..zaOpatřovacím
ústavem pro stáří,_nebo náhražkou věna, „nebo pro-
visoriem, předšňatkovým a ' vítaným druhým_ 'pří
jmem v manželství, tam běda žactvu!
Věci odměny _aplatu jsou tu samozřejmý. ;Hoden.
je dělník mzdy své. Nesmí ale býti hlavním moti
vem volby povolání. Nejedná se o práci ani o ře
meslo ani o umění, jež by obrábělo hmotu nebo
z ní tvořilo. Učitelka foMujíc rozum, cit.a..vůl.i di
,těte, zachází s lidskou duší, nejskvělejší to tvorbou
Boha Otce, nejdrahocennějším výkupem Boha Sy
na, jediným a žádoucím polem Ducha svatého. Kdo
si cenulidské duše v nejvyšším pojetí, ,jak je ma
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jetkem církve, neuvědomuje, neměl by býti učitee
lem.
Nechceme tvrditi, že by se učitelka neměla vdá-»

vati. Ani Bůh neomezuje tu její svobodyk vůli ško
le, nikdo jiný nemá k tomu práva. Zastane-li obojí
povinnost, aby nezkraěovala jedné ani druhé, je
vnitřně otázkou jejího svědomí a zevně věcí přísluš—

ných autorit, ale _tonepatří k našemu tématu.
Počítá-li však učitelka se sňatkem, mění to po
někud je'jí vztah'ke škole. Jinak'bude zníti její roz'
hovor s Bohem o dětech.
a) Buď tedy bude učitelkou, dokud se neprovdá
a snad ještě i provdanou učitelkou, Má tu _mnoho
co říci Pánu Bohu.
Může mu poděkovati, že jí svěřilskvosty lidských
duší, že může si získati zásluh o _duše dětí jiných,
jako zástavu požehnání jednou pro děti své; že mů
že na těchto dětech učiti se královskému. umění vy
chovatelskému dříve, než jí Bůh svěří děti vlastní.
Vidno však, že-nejvroucnější city lásky, největší
vůli _koběti reservuje si instinktivně i 'vědomě tře
ba až pro své.
V duši ženy, počestné čekatelky manželství, je,

takové intuitivní skládání hodnot na poklad čisté,
Bohem chtěné, lidské lásky; poklad, jakého je tře
ba k příštímu založení a mravnímu i hmotnému
udržování rodiny. Toto skládání jeví. se zdrženli
vost'í a o'stychem před roz_marňováním_hodnot-; nee
bot“ nesluší—se vzíti—chleba budoucím synům , . .
b) Nebo snad učitelka nechce se próvdati—šchce

se výhradně věnovati škole jako světská"učitelka.
U katolické učitelky ať není nikdy vodítkem. při
tom soběstačný feminismus; vyústí pak jistě v za
hořkl 1m, otráveném aidušé otravujícím staropanen
ství.

'

Jak jinak ale jeví se povolání ve světě žijící auči
telky, je-li myšleno jako obět! Dávati život po ho
dinách úmorné práce, po šedivých dnech těžké po
vinnosti, dávati své zdraví v prašném vzduchu, svou
inteligenci proměňovati na primitivní fOrmy myš-1
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lení, své vědění na. ubíjející' opakování _.- to je—

ohět stejně velká, ne'-li větší, než ztratiti životv ně
kolikafminutách při zachraňování tonoucího. Nahía
“zeti Bohu denně a co hodinu a co okamžik tyto
oběti za“své ž'_ky, toť druh. rozmluvy s Ním tak.
.tklivý, že jistě na SrdCe Boží zaútočí. . .
c) Konečně snad je učitelka řeholnicí. Dala se
“Bohu,Čím dokonaleji sedá, čím dokonaleji smaže
svou Osobnost vedle té, jejího Snoubence, božského
Učitele, tím lépe bude On mluviti" za ni. Ten, kte
rý hýhal myslemi všech, pohne myslí jejích žáků
tak, že tato učitelka nebude moci-projití jejich
mládím, aniž by nezanechala v nich trvalých stop
po Tom, který mluvil jejím _zjevem: Učte sě-ode
mne . . .

Dítě roste fysicky i duševně, K “růstu je třeba
tepla a světla..Tepla dříve jak u 'zrnka5tak u dítěte.
Dle. zákona orůstu

dítě chce _——.-a :dravě' —+teplo.

Inšti'nktivně musí “chtíti teplo lášky; v něm všechno
dere se k životu, volá po životě, chce život. Životu
daří se v teple.

Dech zivé duše, duše žijíčí ve stavu milosti Boží,
je teplý. Čím více miIOstí,tím horoucnější láska.

Dítě má instinkt pro živé duše. Roste.-ve sféře
tepla, které šíří duše taková. Žije v té sféře plně &
bohatě. Nasazuje pupeny netušených „možnosti vy
vinu. Poznává tu své pravé—"ovzduší.Čím déle _tu
pobude, tím lépe se aklimatisuje ve v_roucí-sféřeiní-'
losti a pak spontánně & s živelným odporem vy
vrhne vše, co „není studené ani:horké“ . . . Jen ži

vá, žhavá duše učitelky duchovněžijící má kouzel
_nýpróutek pro jeho. inteligenci,-klíček láský k je.
ho srdci, oheň, v němž taví a kuje jeho vůli.
Dítě chce teplo, světlo, ÍžiVOt.
.Tolik chce duchob

ní život!
co chcete dáti dětem do náručí jejich tauhy?
Dejte jim Toho, jenž je Život; v Něm je teplo
Lásky, světloPravdy, čin Oběti.
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U_chvaťte je pro Něho teplým. dechem vlastní
duše; učte. je znáti Ho; Vod'te je k Němu; učte-.je
žíti životem oběti, jeho životem!
&—

Vroucnost lásky a z“ní plynoucí zápal oběti —
toť- .tajemství duchovního úspěchu “ve škole.
Dej, ŠBóže,místo všeho
jen“ jediný-m1“' skvost:

jen dej mi_vroucnost mysli
a já mám blaha dost!
modlila se v mládí pozdější výborná učitelka, jež
nechala hlubokOu brázdu za sebou, Aug. Rozsypa
lová.
Kdo nehoří sám, nedovede zapalovat. A kdo ne
řeřaví svou lásku na Ohni věčné Lásky, vychládá
velmi záhy. Nejdříve nevdaná učitelka, jíž je den-_
ně rozdávat &které se tak málo vrací: děti — jarní
sluníčko, nespolehlivé.
Ale jestliže ve chvíli, kdy už ve své studně na
ráží jen na rmut a kámen, kdy už nemá co vyvážit,
nabere oddaně z oběti, Pán otevře jí nekonečné
zdroje . . .
Učitelka='nevyučujenáboženství jako předmětu.
_AleBůh je Předmětem všech j'éjíchipředmětů. Při
všech vidí Boha u vzniku a kořene _věcí,při všem
k Němu doží'ra jako ke konečnému cíli.“Má správ.

nou hierarchii. pojmů, umí řadit a třídit; v její"
mysh vládne Nejmoudřejší a s ním řád a kážeň'...
Inteligence učitelky vírou ukázněná a zjasněnábu
de rozumu dítěte jistým vůdcem;aukazatelem; ne
bude masti jeho pojmů, nenahroniadí v__
jeho hlavě
plotiv, „vnichž by se bežradně ubíjelo. Pamětliva

slov Mistrovych Co platno člověku,kdyby Celý

svět získal . . . nezanedbá vedle vývoje rozumu han-
manickěho šlechtění citu a pěstění vůle. Čím více
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nové osnovy zatěžují pamět bez ohledu na to, “mů—

že-lí soudnost na tom stupni chápavosti látku po
dávanou zpřacóvat, tím většího rozhledu, jako s vý.
še hory, bude“si musit získati, aby, vyhovujíc lite
ře zákona, neublížila duchu svého. křesťanského
názoru; aby dovedla vybrati, vyzvednout, zdůraz
niti to důležitější, co nějak podpoří duchovní vý
vin žáků.
A když je problém zvláště těžký, překážky veli
ké, vyprahlost duše a únava zvláště krutá, potřeba
trpělivosti zvláště veliká — to Láska volá po oběti;
a láska, jež odpovídá 'v duši učitelky, nasadí větší
nápor, tím ohnivější útok, tím nadšenější výpad,
jakmile jen si uvědomí to Lásky volání.
Láska touží po spojení. Živá duše hledá spojení
s Bohem-Láskom'Učitelka vroucně věřící neobejde
se bez častého spojení s Bohem ve svatých svátos
tech. Vede k nim i děti sobě svěřené, aby ty,. jimž
platí práce a ohět jejího života, nechyběly při;je
.jích hodech Lásky. Z intimních hloubek svého dů
věrného vztahu ke Kristu dovede vážiti všechnu
svou odvahu a vynalézavost, aby děti získala pro
život duchovní. Ovoce tohoto mystického spojení
celé té školní rodiny _sbožským Učitelem projeví
se v opravdovém spojenectví; nebot" dítě vlivem
svaté zpovědi a svatého přijímání zvykne zpytovati
svědomí, bdíti "nad svými myšlenkami, žádostmi,
slovy"i skutky, nepoddávati se “prvním hnutím, sta
věti se k nímkriticky, bojovati,.vítěziti.nad sebou;
2 nesnadného předmětu výchovy .a 'často—protivníe

ka stává se spojencem a spolupracovníkem učitel
ky. Výchova je doplňována sebevýchovou a posvě
cována milostmi svátostnými. Dítě-Ježíšek, bratří
ček dětí, je "mezinimi, je v jejich duších; některé
to dítě, v němž milost zjevně hárá, je učitelce po
bídkou, ukazatelem, potvrzením její dosavadní ces-
ty.
Bezíobětí ovšem"ani zde nevysta'čí. Snad "je tou
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oběti ve \.sboru lhostejných, chladných, nebo do
konce nevěreckých učiteleka učitelů to veřejné při
kleknutí ke zpovědnici a ke stolu Páně? Zvláště
častější? Snad 1 v rodině některého dítěte je třeba
s pokorou a vytrvalostí překonávati překážky? Ale
co je to vše duši, jež zná Cenuoběti?

Obět je ve stupnici lidských činů ten nejvyšší.
Jím duše jediným širokým, mocným vzmachem
křídla ocitá se v říši ideálu.
Jestliže-každá lidská obět je krásná, neboť je po
přením nejhoršího zla — sobectví, je vzdáním se
sebe — pak obět »zlásky k Bohu dostupuje Abso
lutna a, v něm uniká.
Učitelka-katolička, jejíž „láska k vlasti nemůže
nechvěti se smrtelnými úzkostmi o duši lidu pust
noucí v nízkém hmotařství doby a prostředí, vidí
jasně potřebu výchovy k ideálu. Jak by svatě ne
žárlila na národy, kteří ideálu posvěcují pluky
svých dětí? To jsou ty _děti,jež obětmi svými str
hují požehnání nebe na svou vlast; to jsou ty, jichž
příklady jsou předbojm'ky lidstva.
Přivedla-li učitelka svým příkladem lásky, svým
poučováním o Lásce, svým vedením k bodům Lás
'ky, svýnii obětmi. děti až tam, že je naučila znáti
krásu oběti a milovati obět, pak je naučila jíti ces
tou Boží Lásky; ta nebyla jiná. A _tato byla, jež
obrodila svět a jež _můžeobroditi 1 náš národ.

\

Marie a Alžběta.

Lužická národní. _ Přel. Ot'to F. Babler.
Pod Rožantem zelený luh,

&.na—luhu bělounká cestička.

Kdopak ji tam tak vyšlapal?
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"Vyšlapála ji Marie,..
ke“mši a-ode mše. tem jdoucí,
jdouc- k nešporám a_od nešpor.
S kým_vyš__lapala pak..,cestičku?
Aj„ potkala-ji tam Alžběta :_
_
„Buď vítána,_-tetko, ode mše jdouc!
Co lidé

o nás

říÍsíají'?“_G-'—_

„(),xvím "to,“-vím; ty r'ci__
jim však:
Vždyť všechno _vůle"Boží je!

A kdypak _zrodíš, Álžb'ěto,
milého- svatého ] ana"'nám,
bych Tobě i jemu Sloužila'Z“ -—

„Já uprostřed'léta zrodím ho,
kdy“ moře zbude vlnjt še

a ptáčata v povětří .létati

a'hory a doly se 'zeleuat
a Obilí v polích še kolébat
“apasačka v"háji. 'zpívat "si.

Aj, bude to, Bože, můj radostný čas.
A _Tykdy zrodíš, Marie,
knížete-Ježíše Krista nám?“ __

„Já uprostřed zimy zrodímho,
kdy moře se bude seeedau
a ptáčata'v povětří mrzno'uti
a hory se &doly, srovnávat
& Sosny v háječku šedi'vět.,
To bude, “Božemůj-, smutný čas!“ -—
„óJMar—ie, drahá-_ Marie,

to bude právě čas veselí-,

ten krásný- den Božího zrození !“
_,(Pokěrluški ze serbskeho ludal“ Připra'wil' B
Nawka.

4—“W .Budyšinje

1923. _—;Str. 5.)
7,8

Dr; J. Krlín, Inteligence a,Víra.
II.
Neníf tudíž “nikterak odůvodněn názor, hlásící
spor mezi rozumem &vírou. Inteligence lidská ne
ní nikterak žeslabena, když ji posiluje víra. Netřeg.
ba argumentovati ad hominem, jmenovati veliké
vědce, kteří byli 1_
lidmi veliké víry. Je to zřejmé.
Inteligence čte v hlubinách věcí. Inteligence, ovliv
ňovaná vírou, není zbavena té výsady, ale ještě pro
niká 1 k těm věcem, které zůstávají prve utajený.
Víra jest pro rozum lidský plus nejen po stránce
myšlení, jest plus pro člověka 1 po stránce jednání.
Víra sílí vůli a vůle silná a mocná dovede držeti na
uzdě vášně, které jsou hrobem každé inteligenci.
Člověk, který věří v Boha vírou ne povrchní, nýbrž
vírou opravdovou, prokazuje si nesmírné dobro
diní, ježto uchovává své myšlení prosté nájezdů,
které by"'je oslabily a strhly.

_

T ed).r_Víra"jest. pro: inteligenci _:dobrodiním. Zapa;

luje, osvěžuje a sílí ji. Historie lidstva nám skýtá
četné příklady, _stačíuvésti dva: sv. Augustina a-sv.

Tomáše Akvinského.
Dříve než byl ohromen slóvem sv. Ambrože, Au
gustin měl velikou inteligenci, která takměř objí
mala veškeré poznání tehdejší doby. Když začala
v něm působiti milost, to prvotní poznání se roz_
šiřovalo a zároveň se prohlubovalo.

Neboť vír-__a
ne

přináší rozumu pouze jednoho daru, přináší mu
dary dva :_Víra nejen vnáší ,nové poznatky, ona iug

schopňujev rozum k hlubšímu nazírání na věci;
A možno ríci, že čím více roste naše víra, tím více
roste _našepoznání. Propast volá propast. Bylo by
možno říci několik slov o přelévání moře!
A sv. Tomáš Akv1nský? Popatříme-li jen na"jeho
Ohromné dílo a__uvazime-11,
ze na tom díle pracoval
pouhých dvacetpět let, musíme se tázati, jak vůbec
za tu krátkou dobu. je—mohl'napsati? Vždyť při
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tom _přednášel ještě, cestoval a. kázal! Že by 'víra
oslabovala rozum?
Ovšem, ono rozšiřování a "prohlubování vírou se
děje různě podle individuality jednotlivcovy, ale
vždycky míří k nebesům. Život lidský by bylo lze
znázorniti křivkou, která začíná bodem vysoko po
loženým: křtem se stává člověk,.dítě svatým. Roste
a 'ta křivka klesá, někdy dosti hluboko. Leckdy vi
dime náhlé vzestupy, leckdy náhlý .pád. Při tom
vzestupování víře připadá slavná úloha: Ona míří
"a“vede člověka stále výše. Kdybychom souhlasně
učinili diagram poznání, seznali bychom, že v určis
tých bodech se obě křivky stýkají. Že “jest mezi nie
mi důvěrnost světla. Život jest krásný velikým po
znáním. A víře opět-připadá slavná úloha: Působí,
aby poznání" zesílilo a vzplanulo v síle a' záři pa—
prsků věčné Pravdy, a aby křivku života vedlo kvho
řejší propasti. Víra sílí, zapaluje a usmiřuje.
Cílem inteligence jest pravda a “cílem víry jest
osvětlení člověka světlem pravdy. Inteligence se o

bírá bytím. Víra praví člověku, praví, sděluje jeho
r0zumu cosi o Bytí—naprostém. Nelekejte se toho
slovíčka: cosi, neboť, mluvě o víře, mluvím o-ní ve
vztahu k člověku a' ne ve vztahu k Tomu, který nám
zjevil světlo. Stupeň toho sdělování není ukaždého
jednotlivce stejný. Ale v každém směru jest mezi
rozumem, obírajícím se bytím, á mezi vírou, obí-"
rajícím se Bohem,.důvěrné přátelství. A z toho přá
telství, neboť přátelství dává rádo a dává mnoho,
má “větší.prospěch rozum.
Ovšem víra není dobrodiním' inteligenci jen po
této stránce, kterou bych nazval spíše metafysickou.
Jest jí prospěšnou ještě po jiné stránce. Jestiť víra
základem, na kterém. jsou budovány dvě veliké
“ctnosti: naděje a láska. A jest podivuhodné, v ja
kém až důvěrném vztahu jest poznání k naději -=a
k lásce. ] en po lidsku mluveno, jest pro inteligenci
naděje. nezbytná, neboť pohání ji k “metám stále
vyšším. Filosof, vědec, který by nedoufal, že "svou
prací dosáhne cíle, není prostě myslitelný.- V míře
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daleko větší je to platno o Absolutnu. Naděje, .kte
rá jest druhou božskou'ctností, posvěcuje poznání
právě tím, že mu dává možnost kontemplace. Vírou
jest rozum osv'ícen věčnou pravdou. Nadějí—=
jest roz

.um puzen k objetí té pravdy vzhledem k poslední
mu cíli, jenž spočívá v patření, rozjímání Veleh
nosti Boží. A láska? Láska inteligenci, jež dostává
křídla nadějí, uchvacuje a unáší vzhůru.
A jak bychom doufali, když bychom neměli ví
ry? Jak bychom milovali, když bychom neměli ví
ry? Láska “naše se rozpaluje- poznáním, a*to pozná
ní, jemuž byla sdělena sladkost věcí božských ví
rou, touží stále výše a výše.
Žijeme v době, která jest slabá ve všech směrech.
Ta slabost jest zaviněna právě tím, že lidstvo ne
věří. Mnozí duchové, kteří hlouběji vidí, nejsou na
pochybách a ukazují nové cesty. Jediná jest cesta.
Dr. F. X.. Novák, hluboký myslitel, napsal ve svém
krásném díle „Problémy kněžské“, že u kořene
všech věcí stojí Bůh. Jest prostě třeba, “aby si to
lidstvo uvědomilo. Až lidstvo si uvědomí tu prav
du, nebude hlásati; že víra jest protirozumu, _nebo
že zmenšuje. a strhuje “rozum. A bude prositi, aby
Duch svatý osvítil člověka.
Je velikým darem, vidíme-li a v Písmě sv. čteme
slova: Domine, fac, ut videam. Pane, dej, abych
viděl!

K; Beban, Liturgické kapitol—ky.
-Modlitba soukromá a liturgická.
Povinností, k níž jsme stvořeni a jež nezbytně
patří k obsahu našeho duševního života, a zároveň
potřebou celé naší bytosti jest modlitba; Na mod
litbě, pokud ji uvažujeme vzhledem k sobě samým,
kteří ji konáme, hledáme spojení s Bohem: někdy
proto, abychom dali výraz svému klanění a svým
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díkům, jindy proto,. abychom si vyprosili' smíření.
s Bohem a ostatní všechny milOsti potřebné._ Čím
jasněji'poznáváme' podstatu náboženství, totiž po
měr své naprosté. závislostina Bohu, a "čím zřetel
něji .jeví se uvažujícímu' duchu obrysy'-Božích do;
konalostí a skutků Božích, tím- ochótněji .a. h'orli'y;
věji: Boha -chválí1"nea Jemu děkujeme„ tím vrouc
něji prosíme — tím—radostněji a hojněji se _modlí
me.

.

'

Každý věřící _sám o sobě tuto povinnost a potře;

bu modlitby — právem móhJi bychom 'dódati: výr
sadu, krásu a štěstí modlitby — uznává a snaží se
jim vyhověti, jeden více, druhý méně. To jest mod
litba soukromá,-konaná zvlastního popudu, za svou
vlastní .osobu splácející dluh bóho'pocty, 'a zůstává
soukromou modlitbou, 1 když ji koná množstvívě
řících společně a třebas .v kostele, jako například
když věřící sami, bez kněze, "modlí se růženec,. kříž
žovou cestu a podobně. Avšak již o této soukromé,
osobní, individuelní modlitbě platí, že, má-li míti
plnou cenu před Bohem a působivost, "musívyvě
rati z duše spojené s Bohem láskou, tedy z duše,
která je .v-milosti posvěcující. Ale toto spojení du'

še s Bohem skrze milost posvěcujíci není vše,- __co
“při modlitbě naší spolupůsobí. Aniž jest si _toho
velká většina"katolíků vědoma, modlitby naše na'

bývají vyššíhodnoty, síly a záslužnosti tím, že je

.konáine skrze Krista, Pána našeho. Syn Boží, vy
koupiv nás totiž svou smrtí na kříži, zasloužil sobě
plně a přehojně věčného úřadu královského, uči
telského avelekněžského nad celýmlidstvem a pro
všechny věky. Hlavní činností kněžskou je modlit
ba a oběť-.-I božský Velekněz náš Ježíš..-Kristus _u

stavičně se za nás modlí a obětuje: ve stavu oslave
ném po. pravici Otcově v nebi, ve stavu svátostného
taje na'oltáři při mši sv. a ve ,Watóstánku. Jen z je
ho modliteb a :z jeho oběti čerpají-“účinnost vše
chny naše, modlitby: V Něm došli jsmesospravedl
nění a posvěcení, On za nás dal své náměstné utr;
pení a .tím stal se hlavou naší, zřídlem životagnad;
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přirozeného; “proto .rozumíme jeho .rslovům: „Já
jsem-vinný kmen-pravý a Otec můj jest vinař. Kaž—
dou ratolest:-ve mně, která nenese ovoce, odejme
'a každou, která. nese ovoce, očistí, aby „nesla—více
ovoce . . . Zůstaňte ve mně a__já _ve_vás'.] ako rato
lest nemůže nésti—ovocesama. od .sebe, nezůstane-li

ve kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li, ve mně. Já
jsem vinný,__-kmen',vy. (jste) ratolesti; kdo zůstává
ve mně a já "vněm, ten přináší ovoce mnoho, neboť
.beze mne nemůžete “činiti'nicf“ (Jan 15, 1—5..) T'Qj

to podobenství velmi názorně a výstižně tlumočí
"skutečnost, že bez' "Kristova prostřednictví, bez je
ho velekněžství nejsme ničím a nemůžeme ničeho,
žeby tedy-inaše zbožnost a—
její projevy bez spolu
působení Kristova byly suchými, odumřelými _ra
tolestmi odtrženými od svého kmene. Totéž opa
kuje Kristus, vybízí-li nás, abychom se modlili ve.

jménu jeho: „Budete-li zač'prositi Otce ve jménu
mém, dá vám. Až dosavad jste- neprosili za nic ve
"jménu mém; prostě a vezmete, aby radost vaše bv
la úplná. “ (Jan 16, 23—24.) Kristus sdílí se o svůj
úřad učitelský, kněžský a královský' s katolickou
církví.- Ona tvoří jeho mystické tělo, On jest tohoto

těla hlavou a duší. Jako totiž. v jednom těle máme
mnoho údů, tak i my počtem mnozí jsme jedním

tělem v Kristu. (Řím. 12, 4 S.) Církevje Kristus
“pokračující ve svém díle, vykonává tedy též kněž-'
ský-úřad Ježíše Krista a to-ztím, že koná oběť..mše
sv, a uděluje svátosti, že světí a žehná a za všecky
_lidise modlí; Jsme večleněni do tohoto nesmírné
ho organismu církve Kristovy, jsme dětmi v této
rodině duší z'rozenými a vyrůstajícími a proto "vše
chn'y. naše modlitby a prosby dříve ještě, než do:
nikn'ěuk Bohu, přibírají nejen účast Kristovu, ný
brž i účast jeho církve. Nemodlíme se sami, modlí
se s námi.-církev a _její modlitbou. a zásluhami na-s
.bývají modlitby. naše ještě další nové ceny.. Mimo
kněžství “Kristovo -a církve spolupůsobí zde obco—

vání svatých, to jest živé spojenívšech věřících vee
spolek, takže všičhni jsou účastni oběti mše sv.,
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modlitby ,a jiných dobrých skutků veškeré církve,
modlitba a zásluha jednoho „prospívá všem. Dog
fmata o prostřednictví Kristově a církve a obcová
ní svatých tvoří základ účinnosti i našich soukro
mých, individuelních modliteb.
Avšak Ježíš Kristus vychovával nás nikoli k iso
laci, atomisaci, nýbrž k veliké synthesi lásky: „Aby
všichni“jedno byli jako ty, Otče, ve mně a já v to
bě, aby i Oni v nás jedno'byli, by svět uvěřil, že jsi
ty mě poslal- A já jsem jim dal slávu, kterou jsi
mi dal, aby byli jedno, jakož -i my jedno jsme: já
v nich a ty ve mně, aby byli v jednotě dokonalé,
by svět poznal, že jsi ty mne poslal a že jsi je mi
loval, jako jsi miloval mne.?6 (-J_an.17,2.1—23.) Tou

to dokonalou jednotou všech v Kristu-Ježíši a skrze
Něho v Otci jest církev Kristova. Jako jednota pod
staty Otcovy a Synovy je dokonalá,.uplná a nej
větší, tak mají býti jedním všichni rozumní, _du
chem obdaření tvorové a touto ř-íšíjednoty: jest cír
kev, která sjednocuje Boha s lidmi i lidí mezi se
bou. Jakým „velikým božským výtvorem, jest kato
lická církev ve světle této pravdy a.“těchto úmyslů
Božích!
Tato jednota Boha a' lidstva může míti. různě
stupně dle toho, co jest jejím základem, co ji—
tvoří,

co nás pojí. Jednotavíry v jednoho Boha, Otce
všech, dává prosbě Kristově „Aby všichni jedno
byli . . . !“ smysl apoštolský, misijní. Jednota 'auto
rity, podrobení se duchovní. moci náměstka Kristo
va, jest cílem unionismu. „Jednota lásky k Bohu a
bližnímu znamená“prakticky řečeno jednotu mrav
ní, totiž život všech v milosti posvěcující a v nej
intensivnější vzájemné blíženské lásce. (Zde jsou
kořeny křesťanské charity.) Avšak ani tím vším
není .ještě vyčerpán hluboký obsah oněch slov, ji
miž vyslovil Kristus největší touhu svého Srdce.
_„Aby všichni jedno byli . . .“, to sluší se především
na vrcholný úkol lidstva věřícího, v jeho nejvzne

šenějšičinnosti, tenkráte, když přistupuje k Bohu,
když se modlí a obětuje. Kristus zamýšlí a žádá
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jednotu liturgickou a proto ustanovuje církev, s níž
zůstává až do skonání světa, by jménem vykoupe
ného lidstva konala bohoslužbu, by jménem lid
stva Bohu se klaněla, děkovala, Jej usmiřovala a
prosila. Jako. jest církev prostředníci milosti Boží,
tak jest i naší representantkou před Bohem v naší
povinnOsti- .a' potřebě bohoslužby, jest naším' kně
zem. .Z vůle Kristovy tedy z božské autority od
vozuje “svůj původ kněžský úřad katolické církve
& nejdokonalejší poctou Boží jest ta, kteroú Mu
přináší ona zosobněná jednota vykoupeného lid
stva, obec a vesp'olnost všech, kteří křtem sv. povo
láni jsou ke spáse, totiž katolická církev.
Máme tedy mimo soukromou, osobní modlitbu
a nad ní ještě oficielní, úřední, veřejnou, společ
nou bohopoctu církve modlící se' a obětující a tím
tedy _rozdílmezi modlitbou soukromou a církevní,
individuelní: a liturgickou. Liturgie (z řeckého lei
.turgia; znamenalo veřejnou, jménem lidu a pro lid
konanou službu, zvláště náboženskou) je tedy sou-
bor všech úkonů bohopocty, které 1. .mají._svůjpůl
vod buď přímo v ustanovení božském (mše sv.,
svátostijjv podstatných věcech) anebo v ustanovení
církevní autority věroučné a zákonodárné, 2. jsou
„konány jménem a moci Církve, 3. od_ osob- církví
k) tomu'u'schop'něných a zplnomocněných (hierar-ř
chie), 4. podle určitých řádů a pravidel stanove—
ných církví a._týkajících se dob, míst a předmětů
bohoslužebných. Všechny ostatní formy __aprojevy

zbožnosti jsou neliturgické a soukromé, schází-li.
jim některý ze znaků: vytěených pro „modlitbu li-
turgickou.

_

Jest ovšem pravda, žezBůh rozumí každé mod.-
litbě, ať .jest to modlitba dítěte žvatlajícího první
svůj Otčenáš _ěi-modlitba'theologa vznášející se na
výšinách spekulace a že"více milosti. u Něho najde
upřímný povzdech srdce k Němu od hříchu _se o—
bracejícího— (takové publikánovo „Bože, bud' mi—
ilostiv mně hříšnému!“) než dlouhé modlitby a
mnohé úkony bez duše. a .jen zevně konané. Ale
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nebojme se námitky,.že'vnější „bohoslužba příčí _se
pravému klanění v duchu. a v pravdě “(sr'. Jan 4,
23). Potřeba vnější bohopocty je".nám příliš vro
zena, než aby bylo možno na.dlouho žíti bez -_ní.
Zkušenost opravdu zbožných, duchovních věřících
dosvědčuje, že vnější skutky .bohopocty jsou nej
lepší "ochranou a“posilou. zbožnosti vnitřní. Právě
naše doba stále více odchyluje. se...-odprázdného a
pustého atheismu a přiznává .se, že touží po spo
__
jení s čímsi vyšším, absolutním 'a nadpřirozeným
a že chce míti také vnější znamení vnitřních stavů
duše, .že tedy potřebuje vnější bohoslužby. Běží
jen o to, aby co nejvíce věřících pochopilo poměr
mezi kultem soukromým .a společným.nebo-li cír
kevním, liturgickým._Vážíme-li kriticky obojízpůé
sob modlitby sám "o sobě, odezírajíce od zvláštních
a .mimořádných okolností, vynikne jasně převaha
kultu liturgického nad osobní, individuelní mod
litbou;
„
Liturgická .modlitba lépe a' dokonaleji oslavuje
Boha“ než modlitba soukrOmá'. Vždyť v-=ní modlí
_sesám Jednorozený Otcův! Musili bychom dříve
'“spatřiti záblesky. tajemného vzájemného. poměru,
jaký- jest mezi Synem a Otcem v lůně _Nejsvětější
Trojice. Jakou así láskou, vděčností, úctou oddává
se takový Syn takovému Otci! Světlo lidšké myš
lenky tur _h'asne,__
proud. slov vysychá ; š . V- jakém

hlubokém a,.svatém"klanění poddává se"lid'ská při
rozenost Ježíše “Krista. Otci! Uvažme cenu osoby
Ježíšovy, jeho zásluh, ctností, jeho modliteb, fp'rací,
utrpení! A ..toto'vše _sedokonale .fklaní Otci; Tento
Kristus jest naším veleknězem, pojal v sebe všecko

lidstvo, ano i veškeré tvorstva vůbec, ať duchové
či hmotné, a jménem lidstva a všehomíra klání se,
chválí, děkuje, smiřuje a prosí. ] emu bylo rečeno:
'„Ty jsi knězem --na_věky!“ (Z. ..109, 45) S Ježíšem

Kristem Bohočlověkem modlí se jeho církev, toto
tajemné jeho tělo, kterou On miloval a vydal sebe
sama za ni, aby ji posvětil, aby ji- sám sobě před
stavil jako slavnou, jako takovou, která by neměla
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:poskvrny ani vrásky neb něco podobného, nýbrž
aby byla svatá a bezúhonná (sr. Efes. 5, 25—27).
Církev, tento božský institut, vybavený božskou
autoritou a _bóžskýníi prostředky milosti a spásy,
jest útvar k tomu cíli Kristem založený, aby na
naší zemi bylo věčné kněžství zplnomocněné a po
věřené k bohoslužbě jménem vykoupeného rodu
lidského a ke zprostředkování milosti (tak zvaný
latreutický a soterický, impetratorický účel kněž
ství a kultu) . Této církvi odevzdal "Kristus svou
oběť eucharistickou, svátosti„ základní prvky mod
litby ve svém Otčenáši, vytkl ve "svém evangeliu
hlavní obsah, směr a prostředky bOhoslužby a se
sílá této církvi ustavičněDucha svatého, aby v ní
působil, co slova a úkony značí, a aby tak-byla pra
'me_'nempožehnání a posvěcení. Kristus a církev ko
nají své kněžství v_liturgických' modlitbách a' oběti.
Čím úplněji ztotožníme se v bohopóctě s modlícím
se Kristem a církví, čím jasněji. si uvědomíme své
spojení's nimi, tím hojnější měrou "stávajíse mod
..litby-Kristovy\a církve modlitbami našimi, to Zna
mená: naše chudoba, nehodnost a nemožnóst jsou
pohlcen'y 'a nahraženy bohatstvím, svatosti a mací

I&rlstovoua 'eírkve. Čí ruce a srdce,.cískutky a city
jsou čistší a Bohu milejší, Kristovy či naše? Tím
jasně vyniká první přednost liturgické modlitby
"nad modlitbou Soukromou: nepoměrně dokonaleji
plní vrcholný účel tvorstva, klanění se Bohu„ azdá
vá Mu důstojnou, Boha hodnou oslavu.
Liturgie svazuje a sjednocuje nás s Bohem a
v Bohu sjednocuje nás navzájem v jeden živý ce
lek a dává vznik křesťanské pospolitosti. U oltáře
zavšechny jedná Kristus a církev a všichni srůstají
v jeden živý orgamsmus, v rodinu dítek Božích:
jednoho Otce mají, jeden cíl, jedny prostředky,
-próto též jednu lásku vespolek. Čím vznikla v prv
ních křesťanech úžasná síla vzájemné lásky blíže
necké? Byla to ovšem strhující moc Kristova veli
kého a.-nového přikázání i“ jeho příkladu: „Toto
jest přikázání:—mé,abyste semilovali vespolek jako
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jsem já miloval vás.“ (] an 15, 12.) „Přikázání no
vé dávám vám, abyste se milovali vespolek. Po tom
poznají všichni, že jste učedníci moji, budete-li
.míti láskujedni k druhým.“- (Jan 13, 34—35.)

BořivojBenetka, Obnova kultu
národních světců,
II

Staletá tradice vytvořila ze svatého Václava dědi
ce (to jest vlastníka, pána) české země. Svatý kníže
byl heslem v bojích, že vyvinula se jeho ideální
postava v rytířském šatě, z něhož zbytky, chová po
klad při katedrále svatovítské. Český národ viděl
v něm vždy svého ochránce, k němu se utíkal vnej
těžších chvílích svého života, kdy zdálo se, že ko
cábka jeho utone “vpřívalu Germánstva. Pověst o ry
tířích blanických vyrostla v těch dobách Soužení,
kdy z českých dědin a měst jenom oblaky hustého
..dýmu nesly .se na usmíření hněvu k trůnu Božímu-.
Svatý Václav byl \mužem své doby'; ne nějaký
polovičatý, pasivní-, ale takový, jakého "tehdy krys
talisace. českého státu potřebovala.. Jeho nepřátelé
vytýkali mu: „Quid facimus, quia princeps debe
bat esse, perversus est et est monachus? (Co si po
čneme, když ten, jenž se má státi knížetem, je (od
kněží) zkažen a oddává _seživotu klášternímu?)“
Bude to -'velmipravděpodobně jenom výmluva, ne
boť víme, že nedlel pouze na modlitbách, nýbrž
dovedl velmi rozumně Zas'áhnoutiedo politických
událostí, bylo-li to: třeba.
Nás bude zajímati, že spojuje se při jeho výchově
ještě vlijv slovanský, dosud při _dvořečeském dosti

silný, jak ukazují postřižiny' kněžice, obřad sloVan
sko-východní, a výchovalatinských kněží na Budči.
Proto nelze vytýkati svatému __Václavu,že nebyl
silného—„smýšlení-__protiněmeckého.] eho styky s Řez
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nem, kam patřili Čechové diecésí, a přátelský po
měr k Jindřichovi I., který asi hned po jeho úklad
né vraždě (929) táhne na Prahu, nelze mu vytýkati
jako porušení dobrého češství. Když si odmyslíme,
že nějakého vlastenečtví dnešního ražení tehdy ne
bylo, pochopíme, jak jeho styky.a přátelství s Něm
ci nás před jejich záplavou a pohlcenim zachráni
ly._Staví-li se na Hraděčhrám k poctě “sv.Víta, je
hož úcta byla v německých krajích velmi_rozšíře
na, neznamená'to, že si nebudou smět a moci Če
chové postaviti na. oltáře svého svatého, z české
krve., Před tisícem let nemohlo se myslet na uvě-'
dómělý'nacionalism, nebot, jinak by nemohla vy
mizet slovanská liturgie, jejíž zbytky snad. v od
lehlém místě ještě dohasínal'y. Zůstane“jistě záha
dou, jak najednou se.objevují na Sázavě slovanští
mniši za svatého Prokopa.. Nebojím se říči, že .pře
ce kdesi, snad na Moravě, opodál přímého zásahu
latinské misie, udržela se slovanská liturgie, aby za
příhodné chvíle zase vykvetla, třebas na krátko,
v sázavském monastýru.
Ostatně informovanost staroslověnských legend
už musí nás uvésti v pochybnost, ze by vznikly vzdá
leny příliš daleko od svého dějiště. Ani by nebylo

jasno, nepředpokládajíce přímou souvislost mezi
.zdejšhi a slovanskými kláštery, jak by sevzájem
ně přenášela úcta sv. Václava a mučedníků Borise
a Gljeba. Ta otázka snad nikdy nebude zcela jasná.
Ale jedno "setím přece potvrzuje, že totiž slovanští
kněží ještě po smrti _sv.Václava jsou v naší zemi.
Dotknu se toho ještě při sv. Vojtěchu několika
slovy.

Svatý Václav byl a zůstali nyní trvalým sMbo
lem českého vědomí. státního, opírající se o. starou
tradiči'nábožeiiskou. A tato úcta v českém národu,
vzniknuvší hned po mučednické smrti ve Staré Bo
leslavi, silou svého hesla přenesla se přesbouřlivé
doby husitské, kdy hrad pražský zván hradem sva
tého Václava, a šířila se dále za hranice českého
'státu._Na Wawelu byl chrám zasvěcen českémukní
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že_t-i
světci. Století za stoletím, ať radostné nebo na

plněné hrůzou a bolestí českéhonároda, vždy.na
lezlo v úctě svatováclavské pramen náboženského
i národního osvěžení.
Žádný jiný svatý našeho národa nespojil ve své
úctě tak prvky češství &náboženství jako právě sv.

Václav.
Člen domácího panOvnického rodu na úsvitu dě

jin dovedl spojiti zájem státu a nového nábožen
ství v pevný celek, nerozlómný ambicemi polopo:
hanských odpůrců. —Kulturadesátého století u. nás
vycházela z prostředí církevního a jak možno po
znati “z“dochovaných zpráv, nebyli vrsteVníci .sva

tého Václava tak zcela cizí západní kultury.
Na dvoře Přemyslovském už počaly rozkvétati
prvé květy jako na Libici, kde rod Slavníkův, jsa
v příbuzenském spojení s královským rodem ně
meckým, věnbval vzdělanosti své doby.-značnou po
zornost. Jako svědek doby nepříliš vzdálené době
sv. Václava vystupuje mnich Křisťan. Jeho legen
da o svatém Václavu zůstane trvalým svědkem vy.-
epělé _českékultury křesťanské, vyvrcholivší za__sv.

Vojtěcha, kdy vlahé vlny otónské renaiss'ance roze
hřály ledy v českých srdcích, která vydala nejkrás
nější květy doby předlucemburské.

Jasně poznávámez kronikářů, zetrvalo ještě vel
mi dlouho, než se křesťanství u nás zbavilo všech
“zbytků pohanství v životě a představách lidu. Ale
nezůstane zajisté bez významu, že hned na počát
ku historického období českých dějin stojí český
národ ve „svévětšině na „půdě křesťanského nábo
ženství. A jak síla. byla veliká, vydalo-li při švém
pr'vém„rozmachu v; krajích polobarbarských tolik

mužů i zen nevšedníhoducha!

Shrňme si stručně, jak nám kreslí sv. Václava le
gendy staroslověnské1 latinské a jak staletí vytvá
„řelak jeho postavě pozadí 1 podstavec, na němž by,
daleko zřetelněji. vystupovala jako vzor, naděje "a

útOčiště.

Život .jeho naplněný _měrou.vrch0vatou zbožnosti
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a láskou ke Kiistu zůstane trvale vzoremvšem zbož
ným Čechům. Jemu účast na úkonech a obřadech,
nebyla jen .póvinností; denní návštěva chrámu a'
svaté přijímání Íbyly mu nutností: bez nich nedo'
vedl si představiti začátek dne.- Legend'a-nám vy
práví, žes láskou pečoval o dary obětní-.Zaneprázd
něn ve dne jinými pracemi, .v noci místo odpočin
ku chystá se svým druhem Podivinem chléb a víno
k""ob'ětinejsvětější-. Svýma rukama připravují pše
nici i hrozny, aby tyto dary přišly na oltář v ná
ležité úpravě.
Tento legendární moment zachycuje velmi pěk
ně p_rostinkou lásku .;veljk'ého knížete,. který zna
mená vrcholek kultury své doby v české zemi. K—
to&

muto duchovnímu životu připojuje 'se jako neroz
dílný celek vystupování v životě veřejném.
Mladý.kníže hned, jakmile se ujal vlády v dědič
ném vévodství, ukázal, že obavy nepřátelsky infor
m'0vaných pochybovaěů byly při nejmenším po
mluvami. Zjednal své zemi vnitřní i zahraniční po
koj &mír. Viděl, že by bylo šílenstvím, pokusiti se
o vymanění z vlivu mocného souseda, uplatňující
ho své právo investovati praporcem knížete z rodu
Přemyslova na dědičný stolec. Naopak, přátelstvím
dokázal, aby vlna vzdělanósti cvalící se od západu
nenarazila a neroztříštila.se o naše hory, ale zapla
vila a osvěžila dohasínající zbytky byzantské kul
tury novými podněty. Tento vliv římsko-germánský'
podmíněn “vstupem.křesťanství na českou půdu a
větší politickou-závislostí na říši. Vliv z jihovýCho
du byzantského není dokladem zápasu u nás, “jako
nejzápadnějšívětvi šlovans'ké,nýbrž kus byzantské
politiky, vlivu a kultury, která .sesnaží nabýti vlivu.
mezi Slovany.
Svatý Václav dovedl oceniti kladné hodnoty křes
ťan'ství, které znamená společenskýpokrok, ač ma

sa národa nebyla dosud dotčena bleuběji duchem

nauky Kristovy, dotknuvší se jen vrcholku společ—
nosti. Při dvoře krále německého poznal, co zna
mená pro kulturu naroda ovlivnění křesťanstvím„
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„nabízející vedle askese a mystiky také mnoho jiné—

ho, velmi prospěšného pro život sociální i hospo
dářský.

Proto otevřel brány země dokořán tomu vlahé-.
mu vánku osvěty křesťanské 'a stal se jejím nej-'
oddanějším služebníkem. U poloba'rbarských- dvo-r
“řanů a vládnoucí“ třídy svobodných Čechů nalézaly
jeho reformm snahy odpor _apřipravovaly mu ko
runu mučednickou. “Ti lidé“ nesnesli záře šířící se
kolem jejich svatého vévody. Oslepeni snadnopod
léhali svodům a našeptáváním jeho nepřátel; Vy
vrcholením všeho byla bratrovražda. Odumíi'ající
pohanství vzchopilo se ke své ráně: podťalo blaho—
dárný život sv. Václava a těšilo se, že znovu opanu
“je duše dosud plné pohanských póvěr. .Otřásl'lse
slabýr štěp pod úderem, ale „jenom na chvíli. zako
lísala půda pod nohama 'nové víře. Stavidla byla
otevřena a četné rty žízní volaly po vodě živé.
Rozmach křesťanství, jemuž svatý. Václav obě
toval svůj život, už nezadržel nikdo. Dlouho trva-.
lo, než se dostalo do srdcí lidu prostého, ale potom
ani'bouře a vichřice, ženoucí se s_hukotem a:bouří
and jeho hlavou,.iledovedly vyřvati' z' kořenů-_Ístrom
víry. Ani dočasné panství “protestantismu nebylo.

sehopno 'nahraditi ničím tak silnou lásku k svatým
patronům. Stálé lid v úzkostech volá a prosí svato—
Václavským chorálem,—aby orodovali za něho _-uBo
ha.

.

Roku 1709 kázal misionář v Písku na den svaté
“hoVáclava. V obsáhlé promluvě líčí živOt a ctnbsti
světcovy, představuje je očím poslucha'čovýmv1a—
kémsi, divadle rozděleném v _několik dílů. Cítíte,
jak srdce tu promluvá k'srdcím, že.slovo z _dušepří
mo do duší se přenáší.

„Pravdu máte, že postavili jste si chrám svatého
Václava mimo hradby daleko vpřed jako přední
hlídku. Neboť on ostřihá hradeb vašeho města.“
Rozváděje tuto myšlenku je přesvědčen, že ochrá
ní i celý národ. Na konec vyzývá přítomné, aby za
zpívali tu „naši milou písničku“ Svatý Václave,
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Přes všechno .to neštěstí, které prošlo českou zemí,
stál svatý Václav jako pevná tvrz posunutá daleko
.proti nepříteli. O něho ztroskotaly všečhny útoky,
neboť jeho láska ke svým krajanům v jedno se pojí
s láskou k Bohu. Proto je věčná.
Blíží se tisící výročí um'učeni. Konají :se při
pravy, prý velikolepé s.'všemožným leskem a krá
sou._Kolik však duší pbnese mu vstříc duši planou-e
cí láskou _k němu ivk svaté víře?
Pokračování.

P. Fr. Urban OFM,.Kníže mystiků.
Jako se dnes mnoho mluví o. mystice, tak málo
.se též přesně ví, co jest si pod slovy „mystika“
„mystický“ představovati. Týž osud stíhá velikého
učitele svaté církve, svatého Bonaventura, o němž
praví jistý spisovatel, že více. jest veleben nežli
čten, že seo __němvíce mluví než studuje.. Ale čest

ný název knížete mystiků mu skutečně patří.. Ne
chceme tu hned vyvíjeti jeho učení o mystickém

poznání Boha, o podstatě mystiky, nýbrž pohled

me prostičce několika postřehy na jeho zjev a na
rysy jeho osobnosti, kterými se liší od jiných svět
ců, učenců a současníků a na nichž konkretně po
známe, proč se pojem mystiky snoubí v našich
představách s jeho jménem, jak se chová a žije ve
svém prostředí člověk s tímto tajemným přívlast
kem, a jaké'praktické vlastnosti a účinky má tento
vrchol a zároveň nejvyšší hloubka křesťanského ži
vota (neboť to je asi nejvšeobecnější představa 0 po

jmu mystiky).
Svhtý Bonaventura se narodil, když svatý Fran

tišek byl na "vrcholu své činnosti. Asi __vetřech le

tech onemocněl, ale jeho nemoc měla být proroc
tvím: přišel právě do jeho rodiště Balneoregia sv.
František a uzdravili. dítě za velikou cenu jeho bu
1 Opera omnia .s. Bonaventurae,
gus a 579, lectio 8.
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tom. VIII.-,. 505, Prolo—'

doucíhopovolání. V jasném pohledu do budoucna

.přitiskl maličkého na srdce a' zvolal "vradosti: „O
slavná budOucnošti, o bona venturaf.c A" stalo se.
“Bonaventura se stal menším bratrem, minoritou._
A ted' hle, jeho činnost a zaměstnanost: V útlém
věku asi “24let—byl-poslán na studia do Paříže, do
středu tehdejšího učeného. “světa,-'tam, dosáhl aka
demických hodností a "i učitělšké- stolice. V jeden
den "byl promován se svatým Tomášem Akvinšký'm
a jejich svaté, věrné, úctyplné, pokorné přátelství
nás. naplňuje radostí a svatou závistí. Často jsou
stavění vedle sebe, a přece v oceňování jejich ži—
votního díla jest činiti pozorný rozdíl,—
který 1zde,
pod zorným úhlem Bonav'enturov;r mýstiký, nemů—'

žeme přejíti, ano, jenž zasluhuje zvláštního zdů

raznění: 2 Svatý Tomáš mohl se po celý žiVOťYčllO-y
vat svému studiu, jeho životní činnost byla-“,napro—

spěch jeho díla úzce-omezena. Jinak Bonaventura:
Do svého doktorátu studoval.„Potom,kd)r sv'.Tomáš.
začal “svousedmnáctiletou vědeckou práci, býl Bona-.—
ventura zvolen za generála řádu a tím vytržen ze své
vědecké činnosti. Jeho důkladná díla theologická
vznikla už před tímto rokem. Potom už začala dru
há a třetí epocha jeho života, která. byla svatému
Tomáši ušetřena, stálé cestování jako generála a
stálá apoštolská cinnost hořlivě hledaného kazate
le. _.Uvědomíme-lisi, že volba Bonaventurova k vrch
ní správě řádu byla tak prozřetelno'stm', že jen "on
v.-nejvyšší čas zavedl do řádu nové směry a řešení

stálých bolestí, ze energickou rukou uvedl do řádu
dosud nedosti provedenou organisaci a světlo -vzá
kladních _s_pórnýchotázkách, a představíme-li si po
někud, co to stálo duševní energie, práce a. námah
na venek, pak teprve snad vycítíme z tohoto člán
ku tichou výčitku, že naše práěe a duševní neho
;tělesné napětí je hned na.překážku vnitřnímu ob
cování s Bohem aneho snad podvědomou vítanou
omluvou od pozornosti na vnitřní život.
-2 Ehrle S."J., Der “hl; Bonaventura, seine Eige'nart und
seine dr_ei1Lehensaufgaben. — _Franz. Studien, 1921; str, 109,
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O jeho apoštolské činnosti nám skýtá jakýsi ob
raz starý rukopis Ambrosiánské knihovny, kde je
vypočítáno, kde všude měl světec oněch (ovšem
kromě mnoha jiných) tam obsažených 300 kázáq
ní:_3ná příklad před třemi papeži, šestkrát v tajné
konsistoři kardinálů, jednou před synodou v Re
meši, šestnáctkrát na francouzském dvořepředkrá
lem sv. Ludvíkem, čtyřikrát před královnOu, tři
náctkrát před celým dvorem, čtyřikrát před státní
radou francouzskou, _dvacetosmkrát před-pařížskou
universitou, dvakrát před montepellierskou, pak
často (nemožno vše vypočítat). v Lyoně, Orleansu,
Rouenu, v Miláně, v BolOgni, Viterbu, na dvoře
navarrském, v různých městech italských, němec
kých (v Kolíně) a španělských. A roku 1265 byl
jmenován k tomu biskupem yorským, na kterouž
to hodnost však rok nato resignoval. A smrt ho za
stihla v nejusilnější práci o spojení východu se zá:
padem na sněmu lyonském roku 1274.
A při tomto shOnu práce, cestování a starosti měj-
šíčh je světec knížetem mystiků, knížetem skryté
ho, tajemného dění v hlubinách duše, dění,jemuž,
není nic vzdálenější než shon tohoto světa. Bona

venturá měl casu tolik, že,když mu neslo papežské
poselství kardinálský klobouk, zastihlo ho na ces
tě vmalém klášteříčku v kuchyni, an utíral nádobí.
Na to měl čas.
Práce a zaměstnání do šířky činí “člověka.měl
kým,.-nesnaží-'li_f
se úměrně zaměstnávat svůj vnitřní
život a podle šířky prohlubovat- základy. .Pro množ
ství starostí. ztráeí' člověk“vnitřní soustředěnost "a
pozornost na své nitro, vnější hmotné _doj'myza

ujímají většinu jeho duševní činnosti i schopnosti
a tím vše, co je neviditelné, pozbývá-.životnosti a
“stáváse povrchním. To je kletba nerovnováhy me
zi nitrem a vnějškem,mezi příjmy a vydáním. ] e-li
však činnost-svatého Bonaventury tak“široká, je da
leko větší jeho hloubka. Jako svou činností dosáhl,
skoro nejzazších mezí výkonnósti, tak svým vnitř
3 Cod,\'A l_l.

ním bohatstvím dosáhl opačného extrému, mystic
kého spojení a obcování s Bohem.
V tom je jeho velikost a jeho význam: Vždy a
všude Bůh na prvním místě, Bůh ve všem.My, ma
jíce mnoho práce (a obyčejně'1 když jest jí málo),
věnujeme. ted' svou pozornost svým pracem, sta
r0stem, povinnostem, pak zase máme zvláštní čas
pro Boha a obcování s ním. V práci jsme pro prá
ci, v modlitbě pro Boha. A zdáse nám a tvrdíme,
že jest to v-naprostém pořádku. ——“
A přece, jak je

tento názor mělký! Jak názorně dokazuje teoretič
nost. a povrchnost našeho chápání Boha a vůbec
vší víry! Chceme-li se modlit, “musímenejprve vzbu
zovat víru v-přítomnost Boží! Jako bychom jí mi
mo modlitbu neměli. Jako by teprve tehdy začal
Bůh být, když my se začínáme modlit. Jako _byne
byl při našich pracech, jako by nekonal vše s-ná
mi. My “věříme,teoreticky v jehovšudyp'řítomnost,
ale nepočítáme s .ní, nejsme si j1 vědomi. .Nechce
me mluvit o tOm, jak asi svatý "Bonaventura _sipo

čínal, protože by to mohly být pouhé dohady, ale
pohled me do jeho spisů: Jaký to rozdíl proti ji
ným knihám!
I v nejučenějšíčh. traktátečh, “ve filosofických
problémech, na“ každé stránce slyšíme mezi slovy
pouhého rozumu stále a “stálemluvit též srdce. Bo
naventura neumí si v mysli oddělit teorii od sku.
tečnosti: Cítíme, že píše rozumem“i srdcem najed
nou, že učí a zároveň"vzdělává a zároveň se modlí,
že píše o Bohu a zároveň s Ním mluví.
Svatému Bonaventurovi byl Bůh. přítOmnou sku
tečností, nemusil se nutit naň myslit, neboť nemohl
-naň=zapomenout, protože ho Cítil, viděl. Z jeho spi
sů vidíme nad vši póchybnost, že dosáhl nejvyšších
stupňů mystického poznání Boha v té míře, že tou
Ímyšlenkou žil, studoval, kázal 1 psal. To dělá—
svět
00 mystikem, to mu dalo jeho čestný název: když
.my se modlíme, nutíme se- si představit a uvědo
mit přítomnost Boží, musíme se nutit k vědomí,
že skutečně naše" slova někdo slyší, že nejsou "mlu
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vena do větru. —.-—Musíme se nutit k tomu, když
mluvíme se svým přítelem, se svým otcem nebo

matkou? 'Ne'.Protože je vidhe, jejich přítomnost
je nám skutečností. Proč to není také tak s přítom
ností Boží? Ovšem, protože "Bůh je nadsmyslný,
protože vždy nám jeho existence i přítomnost mu
sí zůstat předmětem víry a vyšší poznání je věcí
jeho mimořádné milosti. Ale to není ani v nejmen
ším na závadu, aby' naše víra nám byla skutečností,
abychom Boha nemohli skutečně .cítit, aby nám
jeho přítomnost nebyla tak samozřejmou, jako
když jsme v jedné místnosti a víme, že ve druhé
jestnáš přítel. Víme to a nemusíme vzbuzovat ví
ru v jeho přítomnost a počítáme s ní jako s věcí
samozřejmou. Toto vědomí Boha, toto úzké obco
vání s ním (a není užšího, protože nemůžem s Bo-—.
hem jinak- ohcovat zde než rozumem a vůlí, čili
tim, že naň myslíme) dýchá ze všech spisů svatého
Bonaventury.. Píše o Bohu, jako píše “zamilovaný
o předmětu „své lásky, píše o něm jako o věci s_a'

mozřejmé, ano, píše \tak' nevědomky, protože je to
pro něho pouhou skutečností. To není Vjiných kni
hách. Tfam nejprve se něco teoreticky dokáže a pak
se snad: o tom dělají úvahy, reflexe; není to ani
v knihách rozjímácích, znamení to, jak umělá je
naše víra.

_

V tomto cítění Boha je..podstata mystiky, ač její
různé stupně závisí pak nejen od naší vůle, ale iod
mimořádného působení Ducha—svatého, „který va
ne, 'kam- chce“; Nejedná se o nějaké cítění smyslo
vé a sentimentální, nýbrž právě o činnost rozumo
vého poznání vůlí "udržovaného na jednu hlavní
myšlenku,
vyrušování
se tedy
strany
vnějších
do
'jmů,4
Toto bez
“cítění
BOha měl
svatý
Bonaven

tura 'v té míře, že v něm úplně žil, že podle něho
4 Cítěn'í—
__ experimentální poznání:

Erlebnis. Pova

žuji-li za kriterium mystických stavů druh poznání a ne mi
mořádnost mystických milostí (ač je jisto, že mimořádné
jsou), může se tento stav „cítění“ považovat za přechod &
snad už nazvat mystickým.
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jednal 1bez příméhovzbuzení úmyslu, 1podvědo

mě.
A toto živé vědomí přítomnosti Boží jest začát
kem, konCem i vrcholem duchovního ži'vOta. Žít
s, BoheszpOjen, jak to je nejvíce. možno ——
jest

něco vyššího?
'
'Tu—ovšem"přichází otázka, jak daleko je 'to »mož
no --všeobecně _ajak dalece“ je to _povínnOstí toho,

kdo chce žít z víry. Jednati_o.-tom, je-'li to každému
možno za jak toho lze "dosíci dobrou “vůlí,nepatří
sem.

Ale určitě lze všem hlubokým a vážným chapáw
ním víry a co nejčastějším .zabýváním touto p_r'av
-..d0udosíci aspoňítoho stupně,'na-němž už není Bůh
jen myšlenkOu a představou, nýbrž takovou sku.
tečností, na niž nelze zapomenout a v níž není nut

no násilím vzbuzovat víru: Mohl- li světec tak. za

městnaný přece zůstat stále soustředěn ve svém ni-.
tru, že jeho cbcováníj a pozornOst na Boha “tím

nebyla rušena; pak i- nám musí býti hlavní zása
řdou: Bůh- ve všem a vždy na prvém místě. Množ
ství p_racl
sebevětší musí vždy býti vyváženo dosta
tečným množstvím vnitřní síly a energie, prýštící

ze skutečného spojení s Bohem. Zde právě jest na
prvém místě zajeti na hlubinu a sevším úsilím va
rovati se povrchního, neskutečného a formálního
chápání Boha a jeho přítomnosti. Toto žive cítění
Boha je základem vší mystiky, přes nějž se nedo
jde dalších stupňů, chce-li Bůh. Tohoto stupne mů
že však dosáhnout každý, a konečně by měl každý“
oň usilovat, má-li náš celý křesťanský život ,nabýti
známky opravdovosti a skutečnosti.
Na mohutné postavěsvatého. Bonaventury vidí-
mejasně, že čím hlubší spojení s Bohem, tím účin
nější i vnější činnost, že mystika nečiní člověka
neschopným pro nejvyšší rozpětí duševních schop
ností. Ano (proti tomu, jak mnozí myslí), proto byl
“svatýBonaventura tak ponořen v Boha, že tolik
vynikal ve vědě a poznání, a proto je takovym theo
logem,-ze byl tak spojen s Bohem (ne,—
jak jiní pra
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ví: ačkoli). Jeho zevnějšek byl tak“ příjemný, "že
nikdo nemohl mu odolati a že si vše získával svou
laskavosti,—,jakvypravuje starýr životopisec: „Tento
bratřímBĚňaventura; byl -mužem převeliké výmluv—
nosti, úžasným znalcem svatých knih a .celé boho+
vědy, úchvatným kaZatelem pro klerus i lid, před

nímž každý' jazyk pó'zem'ský'umlkal.. .“5
Jeho pohřbu byl přítomen papež a všichni na
sněmu jsoucí kardinálové & biskupové; papež na
řídil všem kněžím celého světa, aby za bratra; Bo—
naventuru obětovali mši svatou, což se nestalo žádá
nému jinému před ani po něm. „Mnoho sl'z bylo
.při tom prolito, neboť Hospodin dal mu milost,

ževšichni, kteří ho jednou spatřili, byli jati srdeč

nou láskou k němu . . ,“6

ÍarOSIaV Cel-la, Sestra Alžběta od
Nejsv. TrójiCe.
*“Zgřádu'bos'ýehkarmelitánek.
Největšími z géniů lidských jsou světci. .—Ať už

jen pokora, svatá dětinnost,marty1'ium, láska či
jiná z řady ctností jest příčinou jejich nejvyššího
šlechtictví. — To jsou největší vítězství vyhraná
vlidstvu, protože pro nás věřící katolíky cena vše
ho musí býti měřena dle kriteria absolutní Spra
vedlnosti,Krásy a Dobra.
Světci "jsou bud-,t
t_ocírkví již slavně uznaní, bud,

to ještě na uznání a prohlášení oprávněnéčekající.
světícímníož Bůh spřádal jistě vyšší úradky kra—
dosti jejich nejbližších šester-obdivovatelek, nebo
i lidí přímo-—
ze světa, chycených v tenata zájmu
5 Opusculuin de serie et gestis ministrornm generalium
sancti-Francisci &Fabriano, který žil sedm let za generalátu
Bonaventurova.
6 Brevis .nota eorum, quae in secundo concilio _lugdunensi
generali acta s'unt. — Labbe-Cossart, Conciliorum colleCtio
“XI., 599-962 z cod. Vatic. Ottob. lat. 2520, list 12-16.,citov-.

dle _Ehrle.jako výše.
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úžasem nad krásou takového zjevu ze země — ta
kovou čekatelkou oltáře je karmelitka Alžběta od

Nejsvětější Trojice. Karmelitka —Karmel je za
hrada uzavřená,jež má zálibu v tom, že náhle pře
kvapuje vznešenou něhou nebesky vonící duchovní
orchideje.. — To jistě to mlčení s nejhlubšími kon
\templacemi pod záštitou geniální _reguleserafické
"Matky sv. Terezie Ježíšovy, zakladatelky, je tolik
plodné.
Už napřed, proto,. aby čtenář mohl srovnávati,
lze snad s úplnou správností ,tvrditi, že sestra Alž
běta je duchovním rivalem nedávno kanonisované
„malé“ sv. Terezie od Jezulete.
Alžbětiným rodným městem je Bourges v sev.
Francii. Později se její rodina přestěhovala do Di
jonu. Její rodiče si zasloužili plně svatého daru
— dcery Alžběty. Otec její, M. František Josef Ca
tez, vojenský kapitán, muž spravedlivého ducha
a vznešeného srdce, Matka, její, rodem Lotrinčan
ka, vysOCedelikátní duše, prosté a vždy bdělé víry.
Byla všestranně disponována k dílu, k němuž ji
Bůh předurčil. Ana — obdivovatelka svaté Matky
karmelitek (sv. Terezie španělské), naučila s_elás
kou k Bohu a nebeským věcem mysliti na to, že
spojí jednou své dítě s vzácnou duší této zaklada
telky Karmelu. Tedy těmto dvěma šťastným duším
se 18. července 1880 narodila dceruška -— jsouc
přímo vymodlena knězem a posvěcena mší sv., již
dal ustrašený-otec za těžce rodící nemocnou matku
"a'děťátko sloužiti. Nedělní dítě. Pekřtěna—
na svátek

sv. Marie z Magdaly, zasvětila se jí zvláštní úctou.
Raněný byly konečně stejnou Láskou, dle níž jest
udělováno odpuštění a hlavně Láska nekonečně
vyšší..První .leta její mohla už býti ukazovatelem
budoucna. Něžné srdce a z něj plynoucí svatá roz
vaha její matky Madame Catez nedalo živé, chole
_rické, dosti nedisciplinovaně založené duši provi
dencielního svého dítěti zblouditi. Ú, ty matky sva
tých! Milují, jako by už milovaly ne obyčejné dí-_
tě., ale světce &trestají přiměřeně :dle svých osvíce
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ných tuch budoucna. Tak na „příkladmatkaAlžbě
tina trestala výbuchy její nezkrocené duše nejcitel
něji tím, že jí odepřela obvyklý polibek _na „dob
rou _noc“. Co se nažehnala- později Alžběta matce,
že ji naučila trestati sama sebe z..lásky a láskou se
poutati .'. .

Asi v 7 letech možno znamenatiu ní jakousi kon
versi (po úmrtích '-vrodině: dědečka a otce). To.
byl začátek jejího životního snu o Božích věcech.
Dítě -"serozhoduje energicky bojoVati proti sobě a
svojí nespoutanosti. Něco zvláštního: už tehdy po
sedmém roku ukazovala“ a hleděla také rozjásati
k většímu efektu svůj veliký skrytý p"ókladhudeb
ního talentu. Dětské koncerty V Dijonu tehdy vy-_
chovávaly mladé -virtuosy. I Alžběta na nich několi
krát 'vystoupla a „svou expresivní a brilantní hrou"
uchvacovala; ač sotva _(OSmiletá) došlápla pedálu

na klavíru“. Její prstíčky prý rodívaly perličky.
Tento talent jí mohl dáti nemíru radostí a slávy
světa. Její harmonická duše by si, jich vyhrála . . .
Bdělá, vzácná matka dítko své úspěChy světa pro
něj trhat nedá!
Rokuif189l, tedy v 11.-roce, zakouší rožkoše prv
ního sv.--'Ípřijímání.Tehdy slzy, “kanoucí tiše po roz

zářen'é tvářičce dítěte, byly první básní vykvetlóu
z. milující: duše. _P0žehnaný den; v němž dítě. mění
odhodlaně plachty svého člunu a pluje rychlými
rozmachy dětských ještě schopností a dětských ci
tů,- ale mužné vůle z vod dětských chybiček a nás
'vyků-——
vesměs'plodů net'rpělivosti. „Často jen slzič

ka stkvící .se. na jejím víčku mluvila 0 vnitřních.
hnutích“ f(„SOuvenirs“ str. 21.) Zkrátka: "svědectví.
o je'ím dětství nejvýstižněji a naprosto spravedlivě:
pr'odáší ušlechtilý přítel rodiny Alžbětiny“nějaký
kanovník z Garčassonne: „Alžběta byla svatou od.
počátku jejího života. Jinaknjsme jí také nevolá—
vali než; -naše"malá svět—ice!“

.

Její dětství neruší nijak tichý hlas Božího vyzvá—
ní. Kdysi dříve již, při"nějaké tiché besedě za ná—
vštěvy již zmíněného kanovníka z Carcassonne,.sed—
1-01

ne Alžběta tiše tomu církevnímu pánu na kolena
(v 7 letech) a šeptá mu se září'címa očkama do
ucha: „Budu řeholnicí! Chci jí_ býtil“ .Sedm_let
chápe — ač-ještě tlumeně — jaká to ,.musíbýtislast
dáti se-Bohu Celý, ne matče "asestřičce-“půl"'-srdečka
a ;Bohu též půl ——Bohu vše! _Sedm _let tak volá.

Matce svěřuje již blíže kdysi v teplé chvilce: chce
býti trapistkou, ani ne karmelitkou, jichž klášter
byl v Dijonu; ten se .jí nezdál ještě dosti přísným!
Toto rozhodnutí, tak záhy vzešlé jako vypukléizr
nečko hořčice, již v jejím čtrnáctém róku má ;ko
leny, košatou korunu — žije, _silněv ní žije, že mů
že již pak vážně, jí s počátku bránící matce říci sil-_

ná slova: „Bůh mne chcepro sebe!“

Slovo „Karmel“ .bylo už mnoha okolnostmi, vů
bec BOhem,vpáleno v její duši. Slyšela je z ní stá
le, nejvíce po sv. přijímání. „Nemyslela už na nic,
leč pohřbíti. se za jeho mříží. Než: 6 let ještě ji
dělí od Karmelu! 0, Co to bolesti v čekání, je-li
srdce „j1z zralé..Jako když blahoslavená Imelda u
zrála pro sv. přijímání dříve _„než'fjinía'foni-to ne:

pochopili.. .Býly předpisy, byla doba, nebylo pa
peže Pia X. Preto umřela touhami po Něm.
Šestlet čekánína Karmel posvětilocelé její okolí
vůní jemných ctností. Slynula něhou srdce -—.zvlášt
ní něhou, jež odzbrojuje. ] 1 štědřila matku „sladce
přísnou“ a svou seštřičku Marketku. Láska k Ježíši
v m'pomalu rozkvétáv opojný květ. Strhává ji k na

dšení. v němž háže po dlouhých meditacíčh :kol _se-'

be hesla na \první pohled nepochopitelnárChápej
'.ihned, zvolá-li: „Chci býti herečkou! “ Pak teprve
tobě divícímu se vysvětlí vše: „Vždyť pak by bylo
v tomto zaměstnání alespoň jedno srdce, jež by
jistě milovalo Boha._“Takové duše pro svět stvoře
ny nejsou! V ní a z ní 'se smálo nebe všemi_půvaby

svýchmilostí, jež neodvratně přerozují! Byla sva

tou klavíristkou ] ez1sovouve smyslu-pravém i pře
neseném.
V 18letech všecky“rozpakové boje pro ni končí,
“neboťse stává pro vše kolem sebe cizink'ou, jež ne'
1 O2“

cítí nic leč to, co by—
neodmítl On. To již její duše
slaví Stálý svátek, blaho a nepochopitelné štěstí ři
nul'o se z jejích očí, jež čaSto a často byly nuceny
ohledy společenskými násilím se odtrhávati 'odvzne
šených visí. Žízeň po Karmelu nehasla. Ba, sílila
Stále žáry vyhledů do ohne svatosti _Boží.I matka
již poznala, že 'by'ódp'orovala výzvám Božím. "Chtě

la jen, aby počkala až do 21 let. Pak že již lehce
svolí...Alžběta kývne a prosí jen Ježíše, aby jí po

máhal, aby jí nepuklo srdce rthořené takovým
zápalem. PrOsítéž Marii, by dala sílyjejí matince',
a aby omilostnila její sestřičku,jež jí ráda přála
všeho . . .J eJ_1„Journal “, Zápisníček, je plný bílých
výbuchů, Ípř'áníí Lýti již jedině nevěštou Jeho, Je
mu žíti. Člověk man'ěžasne v očekávání, jak mohlo
její srdce přece jen lldské snésti ty záplavy- nevy-
líčitelně půvabné a láskyplné oddanosti Kristu . . .

Nedivíš se nikterak, že podobné duše mřely, aniž
ještě plně rozkvetly.
_"
Roku 1899 __bylyv Dijonu měsíční misie, 'o nichž.

se Alžběta připravuje uspořádati modlitbou pravé
lm'y duší milosti Boží. „Chci, aby celý svět se pod
ložiJ pod toto jho tak sladké a břímě tak lehké.“
ó, toho?_zájmu o záchranu duší! Na intenci zdaru
těchto misií obětuje-Kristu celý _svůjživot: „Jsem
ochotna vše__
vytrpět ! Celý můj život má býti usmi
řováním, odpykáváním. Jenom, Ježíši, milost pro
szětL M_esrdce se stráví _pro dílo spásy; spaluje se
touhou obraceti duše!“ Vrchol její lásky k duším
je ve výkřiku: „O, Jesus, donnez —-moi. des ames '“
—(Jež_íši, dej mně duše!) Tyto misie jsou viditel
nou mezí v jejím životě. A- s_icemezí v její lásce,
jež vyrostla. Víte, jak vzplane výše plamen, jenž
hořellstálehořel, švítil 1 žhl, ale rozhrábnete-lije
ho spalující se základy, vznítí se vše, vyšlehne pyš
něji. a silněji se rozjiskří . . . _Při této příležitósti

koná Alžběta generální sv. zpověd. Tu z úst zpo
včdníkových slyší dnešnímu člověku jako exotická
hudba se zdající slova: „Neztratilas čistoty duše od
křtu svatéhol“

*
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\
Čítá dětsky dny, jež ji dělí od té nejkrásnější ho
diny., jakou měla p'rožíti. Dokud .jsi na světě, vzne
šená dívko, dokud tě nezkolébává v_mystické snění
o lásce a o vykupujících obětech darovaných Mi
láčkovi, dokud nemáš oficielní. ochrany svaté reguq
le, záříš ještě úžasněji svými ctnostmi, poněvadž se
jím musíme diviti jako sněžným květům leknínů
vypučelých přece jen z bahna . „Alžběta čeká, če
ká a modlí se. Její modlitba? To je:-srdce na Srdci!
Bůh. „a ona. On se jí táže 'na bolesti, mluví s ní
o „jejích“ __věcech. . ._mluví s ní . . . Modlitby

bez

sentimentality, r_ázné, živé Ve formě vznešených
.proseb či díků . . . -M0dlitba- v ní živí ten plamen
svaté lásky. Při tom. Alžběta dobře'věděla, 'že mod
litby, horlivost. .a všecky ctnosti lze učiniti výboj

nějšími, vtělí-li.se tyto na pevnou kostru: utrpení!
Slova: „Bože, dávám se Ti v obět“, jsou jejím .asce
tickým kredem, „Chci žíti s křížem;“ „O-, cruác, ave,
spes unica.“ „Chci žíti. i-umírati ukřižována!“ 'Lás-i

ka a utrpení,. to byl obsah dírou spojených nádob
v jejím srdci. Rostly a závodily úměrně.
Pokračování.

Z listů sv. Kateřiny Sienské.
Lisí 289, Fr.—diPipina Sarto.
Ve jménu"]ežíše'Ukí-ižavaného a.sladké Marie.

Nejdražší synáčku v Kristu sladkém Ježíši. J á,
Kateřina, služka &otrokyně sluhů ] ežíšeKrista, píši
vám v jeho drahocenné krvi _stouhou, abych vás vi
děla stálého a vytrvalého ve ctnostech, abyste _ób
držel korunu slávy, kterou ;:neob'drží ten, kdo jen
začal, ale “kdo vytrvá ._aždo smrti-. Proto chci, abys

te rostl a _trval ve ctnosti. Nechť žádná protiven
ství ani boje -s ďáblem neb .s tvory vámf více 'ne
Zvrátí .hlavu nazad. Okoupejte se v krvi 'KristOvě,
„zapífete &'zničte všechnu vlastní vůli 'a smyslnou
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vášeň. 'Tak se stanete silný a nic vámi nepohne,
protože budete státi na živé skále Krista sladkého
Ježíše. Tehdy přijmete odměnu za své plahočení.
Více, neříkám. Zůstávejte ve svaté a sladké lásce
Boží. Ježíši sladký, Ježíši, Lásko!

Sv. Ignác, mučedník.
Sv.Jeroným: De scriptor-i,busecclesias'ticis.
„Ignác,-třetí biskup antiošský po sv. Petru, když
Trajan rozdmýchal pronásledování, _jsa odsouzen
k předhození dravé zvěři, spoután byl poslán do
Říma. Když na své plavbě přišel do Smyrny, kde
byl biskupem Polykarp, posluchač Janův, napsal
jeden list Efesským, jiný Magnesským, třetí Tral—
lenským, čtvrtý Římanům, v nichž vydává vznešené
svědectví církvi římské, nazývaje ji posvěcenou, o
svícenou, důstojnou Boha, nejčistší a blahoslavení
hodnou, plnou Ducha sv. Vyšed odtud, psal Fila
delfským, Smyrnským a vlastní list Polykarpovi od
poručuje' mu církev antiošskou, v níž též podává
svědectví 0 osoběKristově dle evangelia,které jsem
právě přeložil.
Když pak jsme vzpomněli takového muže, zdá se
nám vhodné též maličko podati z jeho listu k Ří-
manům: Ze Sýrie až do: Říma bojuji již se šelma
mi, na souši i na moři, jsa připoután ke dvěma lev
hartům, to jest vojínům, kteří mne. střeží a kteří
jsou ještě horší, když“jim dobře činíš'.

Jejich nepravost jest pro mé učení.Proto ovšem
ješte nejsem ospravedlněn.Kéž bych ]iž zakusil .se
lem, teré jsOu mi připraveny a jež prosím, aby si
pospísily k mé záhubě a k mým mukám. Žádám si,
aby 'byly přivábeny k pohlcení mne, aby se snad
nestalo, by se neodvážily dotknouti se mne jako ji
ných mučedníků. _Kdyby-pak nechtěly přijíti, při
nutím je, vynasnažím se, abych byl stráven. Od
pusťte mi, synáčkové, to já vím, Comi prospívá,
1 05"

Teď teprve. začínám býti Kristovým :'učedníkem,
když“netoužím po ničem.z toho, co' vidím, abych
nalezl jen Ježíše Krista. Nechť se'.na mne shrnou
oheň, kříž, šelmý, oddělování údů, rozdrcení c_elé
ho těla, a vůbec všechna muka d'ábelská, jen když
budu požívati Krista! _
Když pak již byl odsouzen k šelmám a slyšel ve
své žhavé touze trpěti řvoucí lvy, pravil: Jsem Kris
tovou pšenici. Kéž mne rozemelou zuby dravců,
abych se stal čistM' Chlebem!
Byl pak umučen v jedenáctém roce Trajanova
panování. Qstátky jeho"těla leží v Antiochii" za bra
„11.011;
Dafnitsk'ou; v pohřebišti.

A. Scherzer; O; P ., Řády-..
Rády uskutečňují touhu poj svatosti
v církvi. Jsou její 'zásobárnou a chlou
bou. Postupně budeme uVeřejňovati stu
die o všech velkých řádech. Následující

jest úvodním článkem.

Redakce.

Nemůžeme si předstaýiti „církevbez řádů, proto
že si ji nedóvedeme představiti bez dokonalosti.
Církev jest společností zbudovanou na eVangeliu,
královstvím Božím, uskutečněním blahého posel
ství. Řády pak jsou, společnOstí jednotlivců, kteří
chtějí nás'ledovati od Něho daných prostředků, aby
dospěli vrcholků dokonalosti. „Řády jsor; tudíž ovo-_
cem evangelia. V tomtoevangeliu—jsou obsažený-ne'
jen hlavní základ)r toho, co je všem řádům spo
lečného, nýbrž jest v něm jako v_—=-jádře
"obsaženo
i, to, “co tvoří-**spólečný ideál jednotlivých řádů.

V evangeliu jsou obsaženy, veškeré týp'ý různých
řádů. Maria a 'Marta, obrazy života činného a roz-'
jímavého. Jsou v něm i vzory spojení obojího. Ten
to třetí týp- jest hlavně-'zobrazen v Kristu samém,
který “přesden kázal a učil & uzdravoval a v noci
dlel paks Otcem na modlitbách. Kristus jest tedy
obrazem a ideálem řeholí, neboť dokonalost spo
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čívá—vnásledování Krista,- tedy i v tomto ohledu.
Neboť nejvyšší porozumění a vyplnění křesťanství
spočívá v plnění dvou nejvyšších přikázání milo-—
vání Boha a bližního. Má-li tedy býtiř ád společ
ností snažící se po dokonalosti, nemůže býti jeho
ideálem ani zcela kontemplativní ani zcela aktivní
život. Ideálem jeho musí býti spojení obou, spoje

ní lásky k Bohu, která nás pudí k lásce k bližnímu
a k obětování za něho, aby 1 on Boha dokonale mi
loval. Nejdokonalejší_ forma řádová jest ta, ve kte
ré láska k bližnímu čili činnost vyvěrá _zlásky k Bo
ha, z náplně života rozjímavého. I řád zdánlivě nej
rozjímavější spojuje v sobě myšlenku apoštolátu,
totiž modlitby a utrpení. Ovšem na to se málo dává
dnes pózor.
I v prvotní církvi setkáváme se s tímto ideálem-.
V _mse již tento ideál vtělil ve společnost. Apošto
lové prohlásili, že se nehodí zanedbávati hlásání

slova Božího pro posluhování chlebem. (Cf. Sk
ap. VI. _2.) Tento program-, vyjádřený rozhodnutím
apoštolu, že chtějí-.sloužiti modlitbě a službě slova,
shoduje se s ideálem apoštolských řádů: Nejvyšší
láska k Bohu ve službě Boží, a nejvyšší služba bliž
nímu v'tom, co jej zvedá nejvýše, pro Boha a ne
smrtelnou duši.
Vidíte tu úchvatnou synthesu?
_
Takové jsou vzory. Během dějin se různě “vyjádřil
tento ideál. Církev sama ve svých z'řízeních nese
známky své doby. Jest to znamením její katolicity,
,která má schopnost přizpůsobiti se všem dobám a
všem póměrům. Jest to znamením jejího božského
ducha, který jí dává pochopiti veškeré potřeby .jed
notlivých dob.

Něcopodobného pak platí o jejích řádech,která

jejím životnýmdechem povstaly. Každý z nich-ne
se známku své doby, ve které vastaly. Čili lépe ře
čeno, nese známku snahy církve v té době zachytiti
duše oné době potřebným způsobem. Kdyby řády
nevytryskly zkrve a _mízycírkve, nemohly by se tak
rozšířiti; neměly .by jednoduše dorostu. Proto se řá
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dy rozšiřují a plní členy,.že vyjádřují vnitřní život
církve. Řády pak zkomírající a živořící jsou suchou
ratolestí, hlásají, ze více nevyjadřují to, co plní ni
tro církve, ze nevystihují svěžesti jejího života. Mo—
hou přijíti vnější katastrofy, ale ty- nedovedou ži
votného řádu zabiti. I- nepřízní doby/stíhaný řád,
je-li životný, zase se zvedne! Potvrzuje to rychlost,
s jakou se rozšiřují nově řády. Proto se rozšiřují,
že vystihly dobu, že_'js_oučasově.

Jedno však“zůstává řádům společné. Snahapo do
konalosti. Dle svého programu pak _sedělí na čin
né,_roz_jímavé a ty, kde činnost vyvěrá z bohatství
života rozjímavěho. Jiné pak rozlišení vtiskují řá
dům-doba, Okolnosti a_země','ve kterých povstávají.
Poustevnictví odpovídá duchu staréhb křesťan
ství, prchati před světem a útěkem jej přemáhati.
Pohanství strašně změkčilo lidstvo. Bylo třeba “he
'roickou'obětí přemoci tělo a jeho sklón po rozko—
šech a' víně &.smíchu. Mučednictví bylo krásnou
příležitostí -k onomu heroismu oběti a přemáhání
světa a_jeho hodnotí Když ale dokouřily poslední
požáry pronásledování a když pohanství přece ješ
tě, ač poražené, úředně otravovalo duši křesťanů,
bylo třeba líti dále čistou krev do tohoto ohně váš
ní a náruživostí-antikou tak vydrážděných. Bylo tře

ba opravdu nadlidského hrdinství k ovládnutí a pře
možení lidské přirozenosti tak uvolněné pohanstvím.
Přečtěte si jenom, co o těch bojích s tělem a krví
píše svatýrJeronym. Proto mnozí volali po úphiěm
přerušení styků se světem, proto povstaly společi
nosti poustevníků. .Vyšly z přesvědčení, že není "mož
no uclio'vati se jistým v tak dusné. a otravné atmo
sféře světa, k níž mimo to se kloní porušená a oko
lím sváděná přirozenost. Založení řehole sv. Bene
dikta možno nazvati již uklidněním po této bOuři.
Staletí kVasilo křesťanství a připravili již dosta
tečný materiál ke zřízení klášterů na rozdíl od ma
teriálu, který podáVala doba tak napuštěná pohan
stvím. Pax chvěje se nad dílem sv'.Benedikta, Pax,
to jest služba Bohu v míru a pokoji.. Protože pak
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církev již poněkud. povznesla lidstvo, postavily se
prvé řády do jejích civilisačních služeb. “Bylonut
no ukázati nové cesty civilisaci. Pohanství znehod
notilo jednoty. Prvé řády měly ukázati pravý smysl
a cenufpozemských hodnot v práci, ale práci Bo
hem posvěcené. Různé pak kulturní úkoly odlišují
od sebe nato “přicházející řády. ;Místní neb dobové
odstíny nuancují dílo sv. Benedikta. Všecky pak
podobné tyto řády jsou ratolestmi jednoho kmene.
Všechny mají za heslo: Služ Pánu v pokoji a tak
spas Svou duši.
TeprVe ve 13, století—přichází podstatnější .změ

na. Dobajsi vyvolala řády's pronikavou apoštolskou
činností. Náběhy k tomu nacházíme již v řeholi sv.
Norberta. 'Není též náhodou, že biskup (Diego z Os
my), tedy nástupce apoštolů, člen stavu dokonalé-.
ho, byl buňkou nového druhu řádů, které vzbudil
k životu apoštolský Dominik. Svatý Dominik usku
tečnil krásný ideál apoštolského života, života plné
ho Boha, který vrhá požáry své lásky i. do duší,
protože .duší Božích.
Z 'téhož ducha, jímž tehdy hořela církev, vyřinul
se řád sv.. Františka z Assisi, i když nebyla jeho
společnost _.hned-_vzačátcích s přesně vyhraněným

programem společenským jako spíše s plným 'a bo
hatým programem individueln'í snahy po dokona
losti.
Pro budoucnost zůstala pak poslední možnost za
ložení řádů, zdůrazňujících především život činný,
ovšem pro Boha a v- Bohu. A právě“ toho bylo tře
ha v dobách vzmáhajícího se odkřesťanění, postu
pující práce v misiích. Řády ty také vyšly z potře
by církve, z potí-eby učiti děti ve školách, učiti vý
květ'w'du, reformovati "a pokřest'anovati.
Tím jsou uskutečněny veškeré možné druhy cír
kevních řádů. =K'olem těchto pak tří- os točí se veš

keré ostatní moderní kongregace. V rámcích pak
těchto tří perspektiv jsou možné nesčíslné variace,
jak jen si "toho budou, vyžadovati časové potřeby
církve.
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Ze “Sítě,
Ří'd'í dr. ]. K'r'lín.
Pius XI. o duchóvnim životě, filo'sofii a církvi.
]. Sv. Pius X_I.přijal katolické vysokoškolské stu
dující italské a měl k nim krásnou řeč, již stručně,
sdělujeme:
Učinili jste dobře, že jste začali své práce du
chovními cvičeními. V nich se člověk oddává sám.
sobě a zkoumá, co třeba činiti" a“jak třeba jednati:

A to jest nezbytno pro život každého z nás a pro
naše dílo. Duchovními cvičeními se děje nejlépe
naše vnitřní utváření a naše posvěcování.
Jinoši katoličtí jednají dobře, studujíce tomistic—
kou filosofii ve vztahu k současné kultuře. Charak
teristickou značkou tomismu jest objektivism. Jeho
východiskem jest zkušenost, a od zkušenosti, od vi“
ditelna postupuje k věcem neviditelným. Hodnota
jeho není tím menší. ]e třeba studovati tomistic
'kou filosofii, ale 1 studovati empirické vědy a stav
návati. Při srovnání nám vynikne celá krása tomis
mu, ale zároveň ; soulad obou. Při povrchním stu
diu se zdá, že jest—mezinimi spor, bud" že za vědu
považujeme, co jí “není, nebo 'že máme špatný “po
jem o víře. Tedy “je třeba studovati, neboť jedině
nevědomost jest příčinou útoků na víru. Jest-.ne'
snadn'o poznati *hodnotu tomismu při povrchním
studiu. Vždyť kdyby ho celý"živót člověk studoval,
stále bude odkrývati nové pozr'fatky'. ,

Jest etí mládeže, že celým svym nadšeným srd
cem miluje církev. Vždyť svatá církev, která má
značkou jednotu, jest. církví Ježíše Krista, který
pravil, že zakládá svoji církev. Jest důležito' studo
vati její, dějiny a při tom studiu poznávati, jak
jako Matka se snažila udržeti vždycky jednotu. Pro.
'nikáme hlouběji její lásku a její vznešenost.
Církev se ale též snaží o jednotu, unii církví..
K unii jest třeba dvou věcí: poznání a lásky. Jest
nutno vzájemně se poznávati. Jestliže snahy o unii:
1.10

tolikráte ztroskotaly, je toho vinno, že se obě stra—
„nyneznaly, nebo se znaly málo a póvrchně. Je tře—

ba, aby odpadly předsudky,které tkví na obou stra
nách. Zdají se neuvěřitelnými bludy, které se usta
vičně' udržují a opakují u našich východních, od
loučených bratří proti katolické církvi. Ale i kato
líkům chybí často správné ocenění východních bra
tří, chybí leckdy bratřské milosrdenství, poněvadž
chybí poznání. A přece kolik krásy a dobra se tají
v úctyhodném východním křesťanství! A ta krása
zasluhuje nejen naší úcty, nýbrž i naši sympatie.
Aloisiánské slavnosti v Římě; Dne 31. prosince
1926 připadalo dvousté výročí Svatořečení Aloisa
G(mžagy, který byl dán mládeži za patrona. J. Sv.
Pius XI.projevil v listě ke generálu jesuitskéhorá
du, do něhož patřil sv. Alois, aby ten den oslavila
všechna katolická mládež celého světa. V Římě by
ly slavnosti“ Zvláště okázalé. Velekněz“ sloužil mši
svatou v basilice svatého Petra, jíž se účastnilo 5000

zástupců mládeže katolické z celého světa. Po mši
svaté papež přijal zástupce a pronesl jim rozradOst
něn skvělou řeč. Při pohledu na zdravou mládež
vzpomíná svatý-Otec slova patriarchova: „Hle, vů
ně mého _synáčkajako vůně úrodného pole, jemuž
požehnal Pán.“ Zdraví mládež slovy: „Salvete flo
res — Buďte zdrávy, květy“ a zvláště se obrací
k 16 jinochům mexickým, kterým dí: „Salvete flo
res marty'rum -—Bud'te zdrávy, květy mučedníkůl“
A.pokračuje, obrácen k nim: „Bud'te zdrávy, kvě
ty mučedníků, budiž čest vám i vaší vlasti, vašim
biskupům a vašemu kněžstv'u, kteří vedou boj tak
slavný pro češt Boží, pro království Kristovo, pro
svobodu církve, pro důstojnost a spásu duše.“ Dále
“se"Velekněz rozmlouvá “0sv. Aloisovi, doporučuje

jeho čistotu, bez níž- berou úhonu ostatní ctnosti,
čistotu, jež je'st světlem mysli, zušlecht'uje srdce,
sílí ducha a i tělo. Možno'si ji udržeti modlitbou &
bděním nad ní,""Doporučuje pOkoru s_v.Aloisa, kte
rý odporoval každé povýšenosti & všem světským
hodnostem a toužil jen po statcích nebeských.-Ty
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to ctnosti musejí'býti korunovány láskou, která
klade každé ctnosti božskou pečeť a která„_oslňo
vala tolik u sv. Aloisa, jenž korunoval svůj život_.
heroickou. obětí lásky, když obětoval zivot, ošetřu
je za moru nemocné.
Pronásledování v Mexiku. Trvá s rostoucí kru
tostí. Tisíce katolíků, neohrožených a. věrných, po

ložilo již své životy radostně a hrdinsky. Když pad
ne rodičům jedno dítě, povzbuzují druhé, aby si
vzalo z něho příklad. Jsou zabíjení nejvíce mladí
a i děti, rozšiřující letáčky Ligy pro hájení svobo
dy náboženské. Umírají s-růžencem vruce a volá—.
jíceš „Ať žije Ježíš Králl“ J. Sv. Pius XI. vyjádřil
se k biskupu leonskému při audienciz- „Bůh jest
s vámi a přijde den, den Páně, přijde brzy,“neboť
nemůže padnouti Boží slib: Brány-pekelně _jí ne
přemohou. Církev mexická bude slaviti brzy své
vítězství a zažijeme je. Ustavičně se modlíme za
mexické katolíky a zveme všechny, aby se za ně
modlili. "Nebojte se, Bůh jest. s vámi. Důvěřujte
v něho, doufejte v jeho milosrdenství,- modlete se,
snášejte utrpení a čekejte hodinu Páně!“
Apoštolát utrpení. Byl založen v Milwaukee a je
ho cílem jest buditi v trpících a nemocných vědo
mí, že jejich život není marný, &vzněcovati v nich
lášku k utrpení. Zakladatelem jest 251etá invalid
ka. Apoštolát, který jest pod ochranou Nejsvětěj
šího Srdce Páně a Panny Marie, vybízí též nemoc
né, aby obětovali své utrpení na obrácení hříšníků,
:za zdar misií, za odpuštění hříchů, kterých se do
“pouštějí lidé urážkami nejsvětější Svátosti.
Boje o konfesijní školy. Jsou dnes bojovány na
celém světě. V Německu zakládají katolíci nové
školy a nové ústavy. V Holandsku si dobývají ka
tolické školy primátu, ve Francii rovněž. Katolíci
američtí věnují problému školskému velké úsilí,
ježto z beznáboženské školy vychází stále větší a
větší počet zločinců. I u nás se stupňuje boj o ka
tolickou školu a dej Bůh, abychom jako obyčejně
se nezastavili na poloviční cestě.
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Drobnosti., Katolická činnost po italském vzoru
byla zavedena v Rakousku, Švýcarsku a ve Španěl
sku. Zdá se, že “náš episkopát ji zamýšlí zavésti
i u nás. ——
Počet pozdě povolaných ke kněžskému
stavu ve Francii stoupá. V různých ústavech se při-_
pr'avuje na kněžství 954 lidí. "Pýžzjev lze pozoro
vati i v Německu a Belgii. — „Corriere d' Italia'6
uveřejňuje neznámý dosud dopis sv. Terezie od le
žíška jisté velebné matce představené. Dopis vy
jadřuje velikou pokoru a důvěru v Boha a je tako
vý něžný—jako vše, co tato světice napsala. — Vý-.

bor'pro františkánské oslavy v Assisi vypsal před
rokem cenu na nejlepší populární dílo o sv. Fran
tišku. Nyní byla zkoumána díla, která došla, ale
žádné z nich nebylo—cenouvyznamenáno. — V Bru

selu slavil padesátiny veliký učenec, bolandísta R.
P. H. Delehaye.
Mučedníc'i. Čteme-li o mexickém pronásledování,
leckdy nám“ připadá, jako bychom četli některou
stránku z. Martyrologia. Docházejí právě z Mexika
od očitých svědků zprávy o umučení dvou jinochů
plných víry, mladého právníka Joachima Silva a
jeho sedmnáctiletého přítele Emanuela Megeyera.
Byli zatčeni a postaveni před vojenský soud, poně
vadž rozšiřovali letáčky „Ligy pro svobodu nábo
ženství'Ž Ale ať mluví ti, kdož byli účastni jejičh
smrti: V Zamoře ve státě michoanském byli dva
zastřeleni.Jednomu z nich bylo 25 let a druhému
17 Zemřeli oba dva šťastni, že dávají svůj život
pro Boha, a chovali se hrdinně až do svého posled
ního vzdechnutí. Zastřelili je na hřbitově, zatím co
se hlasitě modlili růženec. Silva se hájil jako advo
kát a děl sOudcům, že. nemají žádného práva, aby
je“ s udili, zažádal. o_život pro svého mladičkého
přítele. Ale tento objal a prosil ho, aby. mlčel, že
chce umříti—sním. Silva žádal, aby před smrtí mu
bylo devoleno promluviti k soudcům a konečně ke
katům, jimž děl,.jak jest šťasten, že klade svůj ži
vot-za věc tak vznešenou, a -že prosí, aby jeho pro
litá krev, krev mučedníkova, očistila jeho vlast a
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dopomohla k vítězství náboženství, k, vítězství,-:.jež
není'fjiž„daleko. Domluvil, rána třeskla. airty-mu—
čedníkovy seslaly jméno :*Ježíš Zdrávásu, Megeye
ro, když, p_adl jeho druh, omdlel & vojáci střelili'
ihned do “něho, nečekajíce, až přijde k sobě..Rodi
če, 'když.__zvědělio smrti svých "drahých „synů, kteří

byli jejich'radostí a jejich chlouboů, se navštívili
&blahopřáli si, že jejich děti, jejich hodní synové.
dali svůj život 'pro Boha, a nabádali ostatní, aby
napodobili. své bratry. Když byl vynesen ro'zsudek
smrti, obrátil-se Silva ke svému příteli a pravil mu_:
„Budeme se modliti růženec, abychom se objevili
před trůnem Božím .s korunou v rúce!“ A po _kaž
dém Zdrávasu volali nadšeně: Ať žije Ježíš Král!
Ať žije Ježíš Král! Mrtvá těla byla./vystavena na
hřbitově. Mučedníci měli v ruce “růženec & oděv
byl prosáklý krví. Byli pohřbeni “a..—nesčetní
zástup

pové "přicházejí se modlitik- jejich hrobům: A již
“se“—vypravujeo zázracích, které se udály nafjejich
přímlúvu.
"

K úvaze.
Znamení nejposvátnější. Děsně ..tragika “dnešního
člověka. Zoufale bije křídloma & touží' dostati “se'
výše, _aleneváží si pravé velikosti. Zapomněl, že ho
Ježíš povýšil na- kříži. Zapomíná totiž na "ten kříž.
Nezná'ho, nerozumí. mu'.. Učinilá si z kříže bezvý
znamnou mezinárodní červenou<značku, & surovým
lamželezům jej dávali za vyznamenání . . . Ale, co
je nejbolestnější, “že si ho- ani katolíci neváží. Na
psal“ kdesi “Durych,-že prý slóužení mše" sv. jest ve:
řejnou knězovou “zpovědi. Souhlasím naprosto. Ve
všem se kněz “nemůže dlouho přetvařovati, je—li
špatný. Ale vy, laici, také se vyznáváte veřejně ze
svého vnitřního stavu. Žehnáním se *sv. křížem!
Drazí, podívejte se do těch. našich chrámů! Nemys
líte, že jste někde 'mezi indickými zaklínači', "když
vidíte-ty příšerné čáry máry, které-mají být.— zna
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mení nejposvátnější? Svatým křížem křesťan vy-.
znává svóu víru v Ukřižovaného, v Boha, Otce, Sy
na, Ducha sv. Dle toho, jak si vážíme své víry, _své
ho výkoupení, dle toho. se žehnáme. Kříž je zname
ní nejposvátnější, znamení největší Lásky, zname
ní největšího úkonu, Vykoupení. Kdo si tohle _vše
uváží, kdo opravdu miluje Boha, to jest kdo chce
žíti dle jeho ducha 'a vůle, musí jinak zacházet
s tímto pokladem. Kříž činíme vážně a důstojně,
velký: dOtykem konce celé ruky na čele, pak na.
prsou, na levém a pravém rameni. Malý kříž koná
me _kolmopostaveným palcem pravé ruky, při čemž
ostatní pršty jsou rovně sestaveny a položeny na
sobě. Pak se žehnáme drobným křížem na čele, na
ústech _a.na“prsou. .Při sv. kříži si vzpomeňte na sv.
krev, na přehořká muka Kristova a na okamžik, kdy
se objeví _na nebi v- den poslední. Chceš s důvěrou.
a'klidem k němu vzhlížeti'tehdy? Nuže, nauč se to-'
mu: již dnes., Ať není shromáždění věřících v na
šich kostelích „sboremkejklířů, malujících při kaž
dém zazvonění 'roztodivné oblouky.
Braito;
Misie. Sv. Otec si výslovně přeje, aby se v celém
světě conejusllovnejl věřící zajímali o misie, aby

se modliliza zdar jejich a je i hmotně podporovali.
Kristus je ki'álem celého světa a vše mu musí.slou
žiti, _i'ti, kteří o něm dosud “nevědí.-Naší povinností

ješt býti heroldy _Ježíšovými. Náš nejdůstojnější"
episkopát' dává směrnice, jak prakticky řešit otáz
kurpomoci misiím. I my voláme ke svým čtenářům.
Naše víra jest katolickou, jí patří jedině celý s_yět.
Bud'me si vědomi této; výlučné velikosti a dejme se
cele do služby rozšířeni království Kristova církví
v srdcích. Každý náš čtenář at' denně aspoň kratin

kým povzdechem svolává rosu milosti na misijní"
práci. Jsme též ochotni přijímati dary,i sebemenší,
na misie a odvésti je na patřičném místě. Sbíráme
i_ostatní věci (staré známky, staniol), které se pro
misie dají-zpeněžiti.
S. B.
Tak se jde do výše? Sejde-se nějaká společnost;
začne své sněmování slavnými bohoslužbami'a-kon
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či je předvedením operetky, které se přidá taneční
vložka s hnusnými výjevy, to jest s povznášejícím
kopáním do břicha, . ti, kteří bylifnebo mělibýt
ráno na mši svaté, odpoledne si dupotem vynutí
opakování té ohavnosti. A ti lidé si říkají, že za-.
chraňují katolicismus. Víte, to jsou ti, kteří také
pro katolicismus tancují, a- dělají na plese řeznic
kou výstavu. Bože, dej 'nám_nějakého mnicha, su-.
chého,\žhavého,_s tvrdými důtkami v-ruce na tuhle
„elitu“!
S. B.

Hovorna.
Všem. Obdrželi jsme na naši žádost tolik dotazů,
projevů spokojenosti 1 nelibosti,-'ze potrvá delší do
bu, než vše Zpracujeme. Příčiny stížností odstraní
me, co se dá doplniti, zdokonah'me. Od zásad o
všem .neustoupíme ani za cenu ztráty několika čte
nářů.
„Kopista.“ Co říci tomu, co jste viděl? Žepodi
vuhodné jsou cesty'jeho,dobroty a že“každého .ve
de tak, jak to odpovídá jeho současnému stavu,
_Děkuji s Vámi Pánu za'všechno světlo, které Vám
seslal. Dal světlo .a ještě dá více!
„Cizí literatura. “ Mrzí mne, .že se musím stále

k tomu vracet! Řekl jsem již, že tím právě nabývá

náš časopis velkého významu, že referuje o všech,
literárních novinkáchnáboženských. Inseráty to ta
ké nejsou, jak se někdo domníval. A konečně, aby'
Vás to upokojilo, sdělují, že si ty stránky revue doš
plácí ze svého. Stačí to._již?

_

Zápasici. Bojujete s námi. Bojujte poctivě a7pros
te Pána Pravdy, zalije jí -i Vás. Hračky Vám z ru
kou bráti musíme,.i když to bolí.- Pusťte je sama,
dříve než Vás ony"opustí.- To pakfje krvavější. Má—

nie-li pravdu? Dva tisíce let života.této pravdy mlu-.
v_ípro ni; neb jen Pravda je životná. Blud- brzy ze
schne.
„Žjvoty svatých.“ Vaše přání“jest přáním celé řa
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dy jiných čtenářů. Plně vyhovíme. V každém čísle
Vám ukážeme světce a velké křesťany. „Lidově“
psát nemůžeme, neb čtenářů z lidových kruhů má

me jen zlomek procenta,
„Praktické pokyny.“ Máte pravdu. Sám cítím ten

nedostatek. Bude vše doplněno. Hlavně „K úvaze“
budeme přinášeti praktické pokyny.
„Domácí spolupracovníci.“ Radíte uváděti více
články domácích spisovatelů, že spíše rozumí duši
a potřebám lidu než cizí přispívatelé. Ale, _,příteli
vždyt ti cizí naši pisatelé psali o otázkách dogma
tických a morálních, o takových, které jsou vždy
a všude stejné, ve Francii jako u nás. Přesvědčtese!
„S církevním '“rokem. Řada čtenářů si přeje ú
vahy dle církevního roku. Občas něco podáme, ne
však pravidelně,_neb by takové meditace byly brzo
nesnesitelnou přítěží pro redakci. Ostatně, ani tak
nechceme býti časoví, revui, jako vodítkem!
M. B. Jak je krásná vaše poznámka, že se Vám
nelíbí, že nejste bohat, abyste „nám více pomohl.
A přece jste pomohl a jak šlechetně. Abych Vám
řekl, velcí nám toho mnoho nedali a nedají, nás
drží gro'š;vdovin. Díky _zatak vřelé povzbuzení!

„Ceňšýraf' Že se vám nelíbí censura, .sdostatek
Vás Osvětluje.Pamatujte si, že autoritou pohrdající
ilumináti- se mohou sice dostatii do jakési fantastic
ké 'opilosti,_alě nikdy ne do-náručí Božího, neb dle
starého hesla:. Nemá Boha. za Otce, kdo nemá cír
kve za Matku..
„Duch inkvisitorů.“ Že se tím bojuje proti re
dakci, _že jsme dominik-ání, „_ink'visitoři"s'vykasaný

mi rukávy? Za to se nestydím. Kdo falšuje peníze,
toho zavíráte, na _falšovatele pravdy, nejsvětějšího
'statkju,těžko najít dostatečná muka. Proto středo
věkkacíře hubilj'J ak by si-svět oddechl i dnes, kdy
by Vám ti inkvisitoři pomohli od všelikých těch
nestoudných kupčíků s pravdou. Inkv'isice zase jed
nou obžiyne a bude fungovat v Praze na StarOměst
ském náměstí!
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Literatúra.
ANDELFINGER, Miinchen. Hermann-Ebbrecht V a r i a

ti onen u. Thema. Trilogie.o vykoupení,smrti a zrození

a mocnostech. Spisovatel z části vážně, z_části hořkou irónií
a sarkasmem líčí symbolicky snahu lidstva po povznešení.
Líčí bankrot u_čence,učiniti svými pokuSy lidi lepší. Kniha
“příšerněpotence, vision'ářská, rvoucí se 0 výstup duše, sem a
tam tápající, manicheisující, pantheisticky přibarvená. Jest
to výkřik moderní hledající duše. Bože, dej viděti .všem ta
kovým duším!
S. -.B
ARS SACKA (J. Miiller), Miinchen: Karrer: M e i s t e r

Eckehart
spricht, 1927,159str. '_.360M. Neúnavný Kar
rer snaží se přiblížiti nám celý poklad středověkémystiky.
V tomto svazečku vzácné sbírky; Via _sacra podává osobnost
a nauku mistra Eckeharta, tekty _:vybrané a -zladěné,-Použil
k tomu" svých p'ečlivých “samostatných rukopisných studií.

Sbírka' je tak sestavena, že nám podá ucelený obraz a ne stře
--piny. Není to totiž náhodné seskupení textů, nýbrž systema
tická analysa všech spisů v podobě citátů. Vidíme z nich
Eckehart'a, zaníceného pro Boha a pro duši. Kéž najde tato
sbírka hodně čtenářů.

Karrer: Augustinus.

2 díly. 9.60 M. První díl: Duše

,a její Bůh. II. díl: Společenství..Jakou radost procítí člověk.
při pročítání obou knížek, hlavně ten, kdo nemůže čísti sv.
Augustina v originále. Karrer pečlivě prostudoval celého.
Augustina. Poslouchal jeho srdce a to, co vyposlouchal, to
napSal a to vybral z jeho děl. Vybral to, co zapaluje, co dává
duši oheň a co ji sytí. Postupně probírá touhu po Bohu,
vlastnosti Boží, hříchy, posvěcení, milost a modlitbu. Uvo
dem jest vřelý, výstižný životopis svatého Augustina. Druhý
díl líčí duchovní společenství milosti a svatosti. Podává sv.
Augustina v .jeho vznešených názorech na spojení věřících ve
víře, lásce. Dojemné jsou texty ukazující, jak církev objímá
své mrtvé,ch.udé a slabé. Odporučuji co nejvřeleji tento sbor-
ník. — B r a i t o.
BERGLAND-VE,RLAG Elberfeld: Seemann: H 6 r e n d e

Herzen.

Tři díly, jednající o Bohu, o lásce a o duši. Poe

sie i próza. Syřnbolismus i mužné příkazy k odhodlaněmu
výstupu. První díl o. Bohu líčí Krista na zemi“ mezi námi
obtíženými a potřebujícími pomoci. Druhý díl podává jem
nou, ale přece krvácející rukou lidskou „touhu po úsměvu,
\
lásce a štěstí. Celá řada postav lidských v drobných prózách
ruzlétá se před námi za modrým ptákem. Třetí díl .v básních

hledá poklady lidské duše a jejího snažení.Jak krásné jest

zakončení: Celý život je melodie velkého světového hymnu.
Děti' ten hymnus prousmívají, "slabí propláčou, silní; mlčí a
'mrtví. rozumějí. Vřele doporučuji.

BLOT,Paris: Mugnien Souffrance
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et rédemp

tion, 230 str. velký 80., 24 f_rs.Pod vedením sv. Tomáše
snaží se zachytiti cenu utrpení pro vykoupení a aplikaci jeho.
Utrpení vzniklé hříchem stává se Kristem prostředkem za
dostiučinění a posvěcení. Výklad jest střízlivý & jasný. Kni
ha učící a těšící. Podání zcela nové a sugestivní. Třeba čísti!

ThomasAqu.: Summa the olo gica. Blot podávánOve'

dávno čekané kapesní Vydání Summy. Vyšel právě I. díl, ob
sahající I. p. Sammy. Kniha je tištěna na indickém papíře a
jest velmi pohodlná k nošení. Pravá příručka pro bohoslov
ce, kněze _ilaiky. Toto vydání jest nejlacinější a proto je
vřele odporučuji seminaristům. Celé dílo vázané v plátně
bude státi asi 350 Kč. Redakce zprostředkuje objednávky.

Ghěon: La ren-_con_tr'e de Saint Bénoit et de
Námětčerpanýz podání o sv.

Sainte- SCholastique.

sourozencích Benediktu a Scholastice: jedenkrát za rok se
vídají -—dnes naposledy. Zivá víra a zbožná úcta pochopila
plně a básnicky celý děj; jednoduchost bez újmy spádu. Za
kmitl myslí dávný návrh (nedbaný): hráti na velkých mís
tech“ duchovní hry. Zde je jedna. Jak by .se nesla na kraji
lesa nad údolímvlevo od Sv. Kopečka slova nebeské lásky
svatých "Božích. Duchovní'prospěch? — Jistě větší než z bez
účelného potloukání mládeže okolo krámků, ne-li z křepčení
v. taktu

p_ištců.

_

__

_

BLOUD,Paris: Rabeau:Introduction

I. F. P.

a l'étude

de la Th__éolo gie. 1926, str. '415, cena ? Kniha jest psá
na pro ty, kteří ;neznají katolické theologie. Chce jim uká
zati její -vel.ikóst.Chce nahraditi lidem 'chtějícím poznati ná
boženství vše,- co jim nebylo podáno, v čem byli směšně
nero'vnym' dnešním t. zv. vzděláním zkrácení. Kniha chce
tedy býti; úvodem do bohatství theologie. První díl ukazuje
předmět theologie, t.j. náboženské pravdy a jak s nimi
theolog pracuje. Druhý díl projednává theologickou metodu.
Třetí díl konečně- krásně řadí pomocné vědy theologie a u
kazuje její výsledky v praktickém životě. Kniha jest přísně
vědecky psána, ale přece přístupná i širším vrstvám. S. B.

BONG,.Berlín:Lux: Beethovens

unsterbliche

Geliebte
— 350 str. Cena 6.50 M..Beethovena ohromují
cí umění-dává zapomínati na jeho osobnost.-Lux poodhrnul
poněkud clonu se zajímavé-"osobnosti Beethovenovy. Tytéž
rysy, které akcentují skladby B., jeví- se i v jeho osobnosti,
bouřlivá snaha, snaha po vzletu, touha a sebeodevzdání. V B.
rozhbřel se zápas lásky pozemské s láskou nebeskou, boj,

který skončil jásotem deváté symfonie Dvě zeny zasáhly do
jeho života.-Jedna nešťastně, hr. Guieciardi, která .ho opusti
la_,& jiná věrná a duši Beethovenově rozumějící inspirátor
ka Terezie Brunszvik, Z-ivotopis zpestřuje líčení pestrých
salonů, postav- umělců a diplomatů. Umělec a přítel umění
rád sáhne po této duchaplné

knize. -——51—

BONIFACIUS—DRUCKEREI, Paderborn: Rothe: Auf
dem Heimwe ge, 206 str., 4 M. Dílo jest pokusem o ana
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lysi moderní, hledající duše. Chce učiti, jak s ní zacházeti.
Jest to výtečný příspěvek k soudobé náboženské. psychologii.
Podává návod jak bráti za srdce a rozum konvertity, jak
je věsti a jak jemně &přece mužně treba zacházeti 8 hleda
jícími. Kniha nevede k mazlení a ke kompromisům, ale učí
bráti duše tak, jak chce božský hledač duší.
L. D:
Bartmann.- ] e s u 3 C h r i s tu s, 654 str., váz. 9 M. Zná
mý dogmatik Bartmann prochází se čtenářem celý život _Je'
žíše Krista. Prochází ho jako dogmatik, a řekl bych, jako
kazatel, ovšem k duši otevřené. Z každého kroku Spasite
lova dovede zvednouti nějaký květ pro život. Co říci lepší
ho' o knize, než že ,patří k nejlepším líčením živóta a díla
Ježíše .Krista, protože zůstává věren knihám nejlepším,. to
jest Písmu, a tradicím V Otcích. Hodí se i pro laiky—velmi
dobře,

S. B.

Bartmann:Maria im Lic'hte des Glaube'n-s und

F r 6 m m'i g k e i t_'t. 447 str., 7.50 M. váz. Nadpis úplně spl

ňuje přislíbení. Podává úctu -mariánskou, .její různé rysy a
hned při tom dogmatické "zdůvodnění. Veškerá úcta mari
anská, nejdůležitější mariánské atributy jsou tu bohatě dog
matický vykořistěny. Jak na př. krásně dogmaticky líčí-,proč
Maria sluje právem mystickou růží. Líčí pojem mystiky a
potom dovozuje, ze Maria byla opravdu nejvzácnějším kvě
tem mystických hlubin. Kniha jest vědeckou mariologií, kte
rá má tu přednost, že jest přístupna i laikům, kteří by měli
býti dnes lépe poučeni o té, která nás tolik miluje. S. B.

Keusch:Die Aszetik des hl Alfons Maria von

Li guori, 1926, str. 407, velká ošmerka, vázan „11.50 M.
Doktorská práce, která vyšla v prvém vydání ve sbírce 'pra
_cí katol. university ve Freiburgu. Konečně bylo učiněno
přístupnější vzácné dílo, kterého jsme dlouho postrádali.
Oživuje'-dnes zájem o asketiku _atak.se vynořuje otázka, jak.
se díval na duch. život i_mystický, který jest vrcholem ži
vota mravního, velký učitel mravnosti. ' Ukazuje asketiku
sv. Alfonsa, schopnou dáti pokyny pro život duchovní. Vel
.mi cenné je přirovnání s jinými asketickými autory. Dopo

ručujeme pro studium i pro život.

Schmidt:Katholizismus

.

.

und Entvvicklungs

gedanke.
1926, str. 296. 5.60 M, Jako všechny spisy sbír
ky „Der kathol. Gedanke“ vyzňamenává se také Sch. kniha
časovostí tématu a jasností přednesu. Sch. zkoumá vývojo
vou myšlenku v jejím skutečném významu a hodnotě. Zvláš
tě cenný je důkaz, že katol. světový názor nejen není proti
vývojové myšlence, nýbrž ji podepírá. Kdo se chce důklad
ně informovati o poměru mezi katolicismem a darwinismem
a koho zajímá téma: Katolicismus princip vývoje, nechť
sáhne k této knize.
Asop.
BRAUN, Karlsruhe: Erich Stern: Z 11fa 11 u n d S (:hi c k
sal. Str. 52, cena 1.20 zl.mm. — S přesnou vědeckou dů
kladností analysují se pijy náhody a osudu. Nesmírně za
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jímavá studie ukazuje, že po veškerých vymoženostech věd
“stojípevně pravda víry, že není náhody ani slepého osudu,
že vše je řízeno zákonem božské Inteligence.

G. Hehmann;Das Religičse

Erkennen.

-—es——

Stran88,

cena 1.80zl. m. — V duchu subjektivismu psaná studie z fi
losofie náboženství, ukazující jasně, až do jakých bludišť
zabředla protestantská

moderní

bezradnost.

——es-—

CAROLUS VERLAG, Frankfurt &. M.: Sailor: Gliick

seligkeit-sl-ehre.

322 str. Záslužné dílo toto nové'

vydání této morálky velkého biskupa Sailera. Jest to vhod
ný nárys křesťanské etiky, hlavně pro laiky. Jak potřebuje
me podobné knihy i v našich kruzích. Titul sice ukazuje na
dobu spisovatelovu, ale zato obsah jest křesťansky vážný
a hodnotný. Dovede podati mravní hodnotu křesťanství v tě
to své' mravnostní filosofii. Od jsoucnosti Boží provazí čte-'
náře všemi mravními hodnotami, oceňuje je a ukazuje jak
“vmravnosti pravé a čisté jest lidské štěstí. Končí závěrem
že jen mravním dobrem spojujícím s Bohem dojde člověk
blaženosti. Jsem vděcen autorovi za jeho kladný vztah k ra
dosti i trpení, z něhož též dovede vytěžiti vše, co se pro
štěstí z něho dá vytěžiti. Hledající blaženost neodtrhnou
se od knihy, dokud ji celou pozorně nepročtou. Kovář.

DREI MASKENVERLAG,Miinchen: D er Rus sische

Christ.
Pořadatel sebral řadu liter. ukázek z ruské lite—
ratury. na potvrzenou své falešné these o tom, že jen rusky
křesťan je pravým křesťanem, t. j. pohrdající světema kul
turou, kdežto ostatní křesťanství se dle _něhovyvinulo k dó
'bytí světa. v království Kristovo v řádu a spravedlnosti. Sta—
ví proti:-"sobě člověka řádného a' “světce. Jistě ,.nesprávné.

W. B. Maxwell:Die spáte.Trauung.
—Tendencí—
r—ománu je hájiti

rózlučitelnost

Str. 472.
manželství. Ten

dence je prováděna zcela frázovitě a při
ríležitostně a ukazo
vána faktem románu; dívka uteče s nešťastně ženatým ces
tovatelem, s nímž prožívá v Andech mayovská dobrodruž
ství a teprve po 30 letech se vezmou. Protestantu snad vhod
ná četba, ale katolík se jí usmívá.

A. S. “M.Hutchinson:Wenn de-r Winter

——'es—

kommt...

Román. Úbersetzt. von R. v. Schotz'.-Str. 496. — Román za
jímá líčením válečného a poválečného smýšlení v Anglii,
mistrovským popisem mělké ženy. Podává se to v rámci dě
je, jenž se zdá vedlejší věcí v' knize: hloubavý muž dostal
neobyčejně “mělkou ženu; ona prosadí rozvod a on. si vezme
svou první, .zatím ovdovělou lásku. Byli toďovšem anglikáni.
—es——

FÁHRMANN-VERLAG, Berlín: Saitschick; Paulu s. 108
str. Protestant rázu Forsterova líčí s láskou svůj ideální—
obraz. Subjektivisticky zabarvená postava vyniká nad ostat
ní apoštoly, které líčí príliš lidsky. Příliš operuje s vnitřním
zažitím a vnitřním nabytím jistoty. Úzko je Vám při tom
1,21

nedostatku objektivity Pavlova náboženství. Ostatní líčení
Pavlovy" velikosti ,je úchvatné. Doufejme, že saitschick na—
jde i osvobozující slovo, že jen skutečný Kristus sílil. Pavla
v jeho nadlidské práci.
B. S.

FILSER,Augsburg: Eschweiler: Die zw-ei Wege der
neueren Theologie,
337lex. osm'erka,8 M. Ne a ne

se odtrhnout od této hluboké a zajímavé knihy. Dílo jest
opravdovou novinkou. Rozděluje posvátnou vědu dvěmi zá
kladními tendencemi, anthoropozentrismem a theocentrisme
Ukazuje na zhoubné zdůrazňování toho „já“ v theolbgii,
mužně odhaluje spojité nitky mezi různými theologickými
směry se směry čistě protináboženskými,_které jen důsled
ně-provedly'tendenci různých snah. Jako představitele těchto
dvou směrů si šťastně zvolil Hermesa“ aScheebena. Knihu
by měl čísti každý kněz, aby se vyvaroval nebezpečného
soustřeďování všeho na člověka. Velmi cenné jsou partie
o poměru theologie k filosofii a experl vědám, rovněž k vnitř
nímu životu. Nemohu než co nejvřeleji odporučiti tuto tak
odvážnou, upřímnou a hlubokou knihu.
Braito.
S. FISCHER, Berlín . Thomas Mann,- P a r_is e r R e e b e n
schaft.
1926. 121 str., osmerkaí Zajímavý pohled do men-.
tality vedoucího romanopisce, jehož 'snaha spočívá v _tom,
o všem, — třeba i o nejhlubších problémech —'-zábavně jed
nati. Některé názory"0 sblížení národů jsou pozoruhodné.
S.

_GIGORD,Paris:.Plus: Mére“T'hérese

de la Croix,

'str. 240. Jeden z četných květů Francie. Pravá oběť smírná
celým svým životem. Celý svůj život zasvětila klanění J_e
žíši svátostnému, jemuž též založila zvl.. kongregaci sester
klanitelek, jednu z těch mnohých, _naněž je Francie tak ho
hata a “které ji zachraňují. Její život ukazuje, \jak Eucharis
tie si vychovává své věrné, jak je proměňuje. _Vzácnáčetba.
GRETHLEIN, Leipzig: Poly'ana,
_Cena5.50 zl. m. —
Dvanáctiletá evangelickádívka ukazuje, jak “v nejrůznějších
smutných jednotlivostech života 'může člověk vždy nalézti,
z čeho by mohl při tom “míti radó'st. Evangelické čtenářstvo
jásá nad touto knihou jako nad zjevením. Katolík ji čte.
3 nemalým užitkem, zvláště, nezná-l-i dobře návod své víry
'k dosažení radostnosti životní, nesmírně hlubší nežli jest
P'olyanina.
—es—

-HABBEL,Regensburg: Adám: Christus

u-nser Brue

der, 144 str., '1 M. Adamrozjímá Krista-Bohóčlóvěka. Uka
zuje na jeho člověčenství, kterým jsme vkaupeni. Není to
život Kristův, jest to řada reflexů, které vrhá život, modlit
ba a dílo ]. Krista do našich duší, které, tohoto Krista mají
obléci. Jest málo tak vhodných knih k rozjímání a duch.
čtení. Konferencier i kazatel a zpovědník najdou v knize,
právě tak vhodné pro laika, velké bohatství.

Kronseder:-Der hl. Joannes

vom KreWuz. 80 str.

1 M. Drobný spisek, který krásně zhušťuje osobnost i dílo
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tohoto mystického Učitele. Celá nauka světcóva jest velmi
vhodně zpracována a podána. Knížku ať si přečte každý,
kdo chce znáti sv. Jana z Kříže a kdo hledá úvodu do ně

hoHERDER,Freiburg i. B.: Brey: Wennes

in der See

le dunkelt.
1927, str. 226, 2 M. Nová vydání spisů Brey
cvé jsou dobrým znamením. Burcují totiž duši a dávají jí
.sílící pokrm. B. chce těšit a ukazuje, kde hledati slunce a
štěstí. Všichni zarmoucení a zmítaní sáhněte po těch strán

kách.

A—O—.

Keppler: P-redigt

und hl. Schrift.

52 str., 1 M,_.1926

— Závět velkého biskupa. Ukazuje na vztah Písma sv. s ka
zatelnou. Ukazuje na význam kazatelny, která má podávat
slovo Boží a ne lidské. Kazatel naučí se Písmo sv. dobře
kázati a laik dobře čísti.
S. B.

R'ichstíitter;Eine moderne deutsche M ystike

rin, 250 str. Hluboký znalec vyšších cest Božích v duších
píše tuto knihu, život omilostněné sestry Emilie Schneidero
vé, kongregace sester sv. kříže. Líčí vývoj duše v bojích a
kříži, která přesností i v nejmenším hnutí milosti dospívá
vysoké svatosti. Druhý díl tvoří sbírka myst. jejích dopisů,
pravých to perel křesť. mystiky. Kniha do rukou každého„
kdo se snaží“výše. Pro ženské kláštery je kniha zvláště vhod,
ná.

_

Reinke: Mein .,Tagewerk

Braito.

o'smerka,496 str. 9.50 M.

Kniha vypravuje život spisovatelův, život učence-botanika.
Reinke byl hluboce věřící učenec, jak ze spišu vysvítá. Čas
to vystoupil __naobranu theismu na základě své práce. Dílo
jest svižně psáno a věrně a poutavě zachycuje kulturní, vč
decké a politické dějiny Německa posledních 50 let. Odpo
ručuji.

_Bré'me:Vom Leben

eines

Kindes.

,

K. “L.

ge-tčitet. Beke'nntni'sse

Deník, psaný mízou .a krví nadaného

dítěte, dívky „z proletářské velkoměstské rodiny. Memento
pro matky, jaké zažitky přinášejí si dívky z několika vol
ných hodin podvečerních, ze společnosti dívek a mladých
mužů; ukázky surovosti mravní tam, kde by mělo být po
rozumění a velikodušné slitování. Jako lidský dokument má
kniha velikou cenu pro všechny vychovatele, ať rodiče, at
vůdce mládeže.
—ou—

HIRT, Breslau: Bergmann:Deutsche

Mystik. První

svazek Hirtovy sbírky: Dějiny filosofie. Bohužel, protestant
s-kým duchem nesené knize, který vidí ve scholastice zcela
dle zastaralých názorů zbožnění rozumu, který vidí v ní ú
těk od skutečného člověka. Proti ní staví mystiku, návrat
k pravému člověku. Líčí Eckharta. Dnes se v té otázce mno
ho změnilo. Po Eckhartovi jedná o Mikuláši z Cusa, o Pa
racelsovi a Agrippovi- z Nettesheimu.
S. B.

HUMANA,Letovice: Pukl Fr. Ať. žije král století.

Str. 106. Cena

——
Překlad a praktický výklad papežské
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encykliky o švátku Krista Krále s dodatkem (72—101)o prv
impátku

v měsíci a zasvěcení Srdci. Páně.

_

—-—es——

nKOESEL—PUSTET, Míinchen: Herwig: D i'e Ei'n g e
engten, 520 str. váz. 9 M. Román velkoměstské sociální
-i mravní bídy. Chce však vyjádřiti klad. Hlásá velkou myš
lenku, že v našem lidském životě jest třeba k ucelenému
obrazu stínů i světla. Nad chmurnými stíny přece dává Her
wig problesknouti harmonii. „Utištění“ jest práce vyrovna
né a vyrovnává vlévající umělecké duše. Přes svou románo
vou stavbu jedná se o knihu nesmírně vážnou, kterou by
měl čísti každý, koho tísni otázka neladu ve světě. Braito.
O zanam. 175 str. Cena 1926. Kósel vydal překlad to
hoto vzácného díla a opaštola křesťanské lásky- k bližní
mu, tvůrci konferencí sv. Vincence.„_Před naším "zrakem vy

stupuje dění jeho duše, jeho vývoj a povolání. Ostrými,
krásnými rysy je líčena jeho horouc'í důvěra v Boha v jeho
díle, Zajímavé jsou kapitoly- o jeho. politické činnosti. Nej
větší“ cena spočívá ve zdůraznění, že Ozanam byl. světec: a
že jen to vysvětlí jeho dílo. Ať vezme do ruky-„každý, kdo
se chce přihřáti na něčem velkém.
S. B.

KUNCIŘ, Praha: Meynard: O duch. životě.

Nemá

me v české řeči díla, které by soustavně _avědecky probí
ralo duchovní život. v jeho předpokladech, začátcích, rozvo
ji a vrcholu. Přeložili jsme klasické dílo francouzského do
minikána Meynarda. Právě vychází první sešit a- jemu do
vínku jsou psány tyto řádky. Knihou Meynardovou se nám
dostává díla, ve kterém je opravdu všechno o duchovním
životě, čerpáno z bezpečné a církví za vlastní přijaté nauky
sv. Tomáše Akvinského. Pro uvědómělé čtenáře „Hlubiny“

je to věci cti toto dílo si koupiti. Bude vycházeti v laciných
sešitech po 3 Kč, aby bylo umožněno každému .dílo si o
patřiti. Kdo chce spolehlivou orientaci v duchovním životě,
musí-tuto knihu míti.

LECOFFRE,Paris: Abbé Claude Bouvier: L Educati
o n s a c e r d o t al e (Etudes, Elévations et_lettres) 15 f_——r.

Jsou-li dnes ve zvláštní oblibě jakékoliv reminiscenční črty
nebo i knihy, tím doporučeníhodnější jest sáhnouti po této
knize, jež jest velmi pěknou':příležitóstí při vzpomínkách na
život studentský, seminární a na ordinaci upozorniti zvláště
čtenáře duchovní na to, že kdysi žili, nebo žijí v podobných
poměrech a prostředích, kvetoucích květy intimních krás
— Čisté dojetí — neslabošské ——neušetří ani těch citově

nejtvrdších. Všecky dary kněžské duše jak, naplněné vírou,
tak i prostoupené" jemným smyslempro _city'lidské se zde
rozvíjejí

v 'milou—rekreačně-Vzdělávací četbu.- — Tolle . ..
J“.akC.

MANZ, Regensburg: D. Dr. "JosephKrebs: S t u d 1en z ur.

theologischenErkenntnislehre.

S.tr.XVI—62l.

— Po práci několika let podává spisovatel řadu Studií k pro
blémů: zjistiti a kriticky přezkoumati předpoklady, které
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umožňují" náboženství a.- theologii v kritickém rozumu a
vjednotlivých útvarech dějin. Pojednává o sv. Tomáši Akv.,
VKantovia všech moderních teoriích dějin, psychologie a filo
sofie náboženství. Téměř třetina díla je věnována odmítavé
kritice M. Schelera. Více ríci nedovoluje omezené místo; jen
oběma rukama .na_toto dílo ukazují inteligentu netheologovi.
,

MOHR,Tiibingen:Die Religion
“und Gegenwart...

—es—

in' Geschichte

Handwiirterbuch fůr Theologie und

Religionswissenschaft. 2..zcela přepracované vydání. Lieferung
1' u.' 2. (Aachen — Albrecht v. Preusen). Cena sešitu 1.80
zl. m. ——Protestantský bohovědný slovník, rozpočtený na
5 svazků, vydávaný za spolupráce některých katol. učenců.
Snaží se býti objektivním -a pro theologa má velikou cenu
hlavně články z dějin náboženství, pro authentické poznání
prótestantismu. Duch ovšem zuštává. protestantský. V dosa
vadních článcích—“jsoudvě nápadné nesprávnOSti o katolické
liturgii v článcích Abendmahl

a Agnus Dei.

—-es-——

PAN—VERLAG R. HEISE, Berlin: Religionsphilosophie
(Sonderheft der Kantstudien). Rustův" článek _„Der gegen
wártig'e Streit um. die Mystik“ podává zcela upotřebitelnou
studii _.o.přehledu různých názorů na mystiku. Každý s ra
dostí "přisvědčí 'vývodům B.-Jansensa S. J., v článku „Die Be
dcutung der Scholastik fiir die *Metaphysik“. Velmi respek
tovaná jest otázka židovského náboženství. A. Scherzer.

PERRIN,Paris: Cavanna:L Ombrie franciscaine:

293 str., 20 fr. Nejdokonalejší františkánská posvátná topo
grafie. C, probadál' Umbrii, aby “sebral veškeré stopy' po sv.
Františku—.;o-Všude
sbíral květy, které vyrostly v jeho šlépě
jích. Jen jednoho litujeme, že C. se omezil na Umbrii, neboť
dílo tak věrně- podává vše, co pozlatil úsměv sv. Frántiška.
Těžko odloučiti se od knihy, když nás přivede na posv. ho

ru Alvernskou. Vřele odporučujeme všem ctitelům sv.
tiška.
M.Fran
L.

RUHE,Altona: Mantis:Die Gesetze der. Weltge
s chi cht e. 105str., 4.50 M. Mantis, který chce budoucí, na
pěchoval lidstvo do svých přihrádek. Rózdělil fakta do svých
aprioristických kategorií, vyvozuje z nich nové závěry a sna
ží se odhaliti, na základě toho sestaviti budoucnost. Prav
divé pozorování a fantasie se v knize tak střídají, že se jen
odborník v tom vyzná.S dějinami a biblí zachází zcela libo
volně. V moderní době mářadu bystrý'ch postřehů. Ohledně
církve a náboženství jsou tu názory naprosto nepřijatelné a
nesprávné.

Klug: Die Tiefen

“der Seele, 442str., velká osmerka.

Váz. 8 M. — Dlouho se odmlčel známý dr. K1ug.0dmlčel
se, aby překvapil všechny své známé dílem, které nemá ráz
lehké apologetiky ani barevnýCh úvah, jak jsme byli zvyklí
z předešlých SpiSů. Klug podává spis o psychologii se vzta
hem k mravouce, Učí tak roznměti vlastnímu nitru i potře
1—25

bám'bližních. Kniha jest dnes nepostradatelná pro každého
moderního duch. správce, který. se dnes neóbejde bez psy
chiatrických' vědomosti. Knihu ale odporučujeme vřele i vy
chovatelům, právníkům a hlavně lékařům. I ostatním laikům
přinese hodně ochrany, pomoci a útěchy.
SB.
SCHOENINGH, Paderborn: Hammerschmidt-Rohfleisch:

Deutsc hes Denken und Dichten seit Herder,

1927, str. 257, 6.60 M. Kniha stojí vysoko nad obyčejným re
feroyáním o literatuře. Dává více. Snaží se vystoupiti k cel
kové velikosti ducha nad jednostranné “zdůrazňovánírozumu,
chce porozuměti literatuře V životné Spojitosti 3 ostatní du
ševní činností. Pokus, ale zdařilý pokus.
A. Scherzer.

Lux I.- A.: Wanderung

zu Gott, 266 str., 6 _M.Zase

nová k'onverse známého literáta LuXe.Spisovatel líčí v podo
bě vyznání svou cestu ke katolicismu a důvody, které ho
přivedly do církve. Líčí též, jak byl obohacen duševně svou
konversí. Píše tyto “řádky jako hymnus díků 'a v touze být
apoštolem svými schopnostmi. V jeho díle se setkáváme se
všemi soudobými“ umělci a kulturními proudy. Přímo cítí
me z knihy hlad mod. duše po Bohu, k němuž se obrací u_
štvaný dnes po svých oklikách. Jak plní hrud, vděčností četba
těchto životem _akrví psaných stran.
SCHWANN, Díisseldorf: Hoeber: D'1e R'u c k k e h r a u s

dem Exil, 194 str., velká osmerka, cena 8 M. Hoeber vy
dal zajímavé dokumenty vzrůstajícího sebevědomí německé-.
ho katolicismu. Vyznávají otevřeně, jak" děkuji Bohu, že
skončila pruská hegemonie, která znamenala nejen brutalitu,
nýbrž i protestantismus a jeho expansií Katolíci' byli tlačeni
ke zdi. Nyní, více než kdy jindy, jdou na výboj, a to ve
všech oborech ducha. Neb katolicismus je dobyvačný. Řekně
me si to, neb není společností volně se “bavících starých mlá
denců na pensiý O životnosti katolicismu v Německu svědčí
řada dokumentů, které Hoeber sebral..-Vzácný je článek o ve
doucím postavení, které si dobývá křesťanská filosofie v :Něv
mecku'. Je psán Przyvarou. To stačí."Z jiných statí dlužno si
všimnouti hlavně Kralika, starého bojovníka za hrdost a o
samostatnění katolicismu. Kniha podává celou žhavou disku
kterou vyvolalo provolání o návrhu něm. katolicismu
zSlvyhnanství. Končí provoláním původce tohoto hesla Wusta.
Wust chtěl vyburcovat katolíky. Nechce -velikoSt'katolicismu,
jen pro jeho světský Osvěživě působivou “schOpnost. Nevolá
zpět jen ke kulturnímu katolicismu, nýbrž ke katolicismu
plného Boha, plného Krista a jeho pravd. Doznává, že obě
roda tu ještě není, ale, že \jistě přijde. Volá k soustředění a
napětí všech sil. Pomodleme se na tento Túmysla pročtěme
i pro naše poměry a pro naše optimisty i pesimisty tak dů
ležitou knihu. Škoda, že nemohu podati větší referát.
_

Redaktor.

'SCHULBRUDER, L'ekeux: Margri't.
Zivot učitelky,
psaný jejím bratrem františkánem. Sledujte ten život,.krátký
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trváním, ale dIOuhý a bohatý hrdinstvím, život současnice,
jenž byl moderním apoštolátem v hlubokém slova smyslu!
Učitelka v předměstí, v dělnické čtvrti, dobrovolná ředitel
ka kůru, pravá “ruka otců františkánů v díle pro mravní
i hmótnou pomoc vystěhovalým Vlámům ——to byla zevně.
Uvnitř-"jaký výšleb plamenné vůle k oběti z lásky ke Kristu!

A tak její šedivé povolání, které se jí zdálo horší smrti 5 po
čátku, je jí branou k životu bohatému milosti a plnému ne—
beských tajemství. — Margrit apoštoluje i po smrti. Je ta
ková blízká a živoucí a pobízí vás celou svou horlivou, odda
nou bytostí tak mlčky a tak naléhavě: Je jen jedna síla, jež
mění tvářnost země: svatost. ——Zvláště našim učitelkám

vróucně doporučujeme.
—ou—
KURT STENGER, Erfurt: Georg Mehlis: D a s B čis e in

Sittlichkeit

und Religion.

66str.,cena2.75zl. m.

— Autor Sestavil všechny dosavadní názory 0 pojmu a vý
znam'u zla, posuzuje zlo ve smyslu schelerovské filosofie cen
nosti. Studie vyznívá v ocenění křesťanského řešení problé
mu zla jako nejlepšího řešení. Odborník nalezne v knize
množství. originelních námětů.
—es—

Schwarz: Auf Weg-“en der ,Mystik.

64-str., 2 M. —

Schwarz staví se proti křesťanské mystice, ta je mu mystikou
daných, omezených hodnot, staví se proti theismu i panthe
ismu a sní o mystice pragmatického, vyvíjejícího se Boha
v lidech. Jest to bergsoniský, hegelovský mysticismus přes
protesty proti pantheismu. Pro odborníka zajímavý doklad
různých moderních názorů na mystiku.

Karrer—Piesch,
Meister Eckeharts Rechtferti

g_u'ngsschrift,
1927,172 str., 8 M. Abychom správně
ocenili mistra E., musíme se pokusiti o kritický rozbor jeho
osobnosti a díla. P. 0. Karrer S. J.., spojil se k této práci

s vídeňskou badatelkou H. Pieschovóu. Oba pracovali dří-“
ve samostatně na tomto poli, ale když přišli k stejnému vý
sledku, začali pracovati Společně. Zvláště pozoruhodný jest
úvod Pieschové „Einleitung zum inneren Charakter der Recht
fertigungsschrift“, který dobře zpracovává zvláštní ráz Ecker
bartův; Textové vydání zmíněného spisu jest -na výši textové
kritiky. Předčí "latinské vydání P. Danielse O. S. B.- Klasic
ké dílo kritiky a psychologie jako historie. Nepostrádatelné
pro každého, .kdo se. zabývá mystikou a náboženskými dě
jinami.
A. Scherzer.

UN'IVERSITAS,Berlin: Undset. Frúhling,

354 str.,

7.50 M.Jeden z románů slavné spisovatelky, která nedávno
konvertovala. Nedosahuje sice kniha výše spisu: Dcera La
vranova, al_epatří k jejím nejlepším pracím. Prodírá se pro
blémem vědy a víry. Tato kniha jest oslavením manželství.
Undsetová stojí románem zcela v dnešní době. Jest tak blíz
ká duchu hledajícímu skutečno a pravdu. Spisovatelka pře
lila do knihy svou duši. Cekáme na překlad jejích spisů.
_Kuncířovo nakladatelství prý nás v tom ohledu- překvapí.
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Undset:] 'enny.- Román, který .se pojí'v jedno s knihou
„Jaro“. Líčí tragický- osud ženy a. umělkyně. Jak velkolepé
je na př. líčení rozervané duše mladé umělkyně. Jak rozkoš-
ná jsou líčení Norska a slunné Italie.. Jest to kniha, ke které
se čtenář vrací. Cena
Heinz v. Welten: D e r E.h r e 11b' t_ir g e r. 308 str. Cena
Líčí se z1vota_smyslen1 velkozlodějů, povznešených nad vše
chn'u morálku.
v-vr Vlastně se asi chce “autor posmívati „_měšťác
kosti“ nynější společnosti. Pro “myslivého čtenáře zajímavá
kniha, není .ovšem pro děti.
—es—

London: Ein Sohn der Sonne“. Ubersetzt .v: Erwin

Magnus. 300 str., cena
— Vůně tropů a moří, stkvělé
obrazy. Polynesie, domorodců, obchodníků a trosečníků, se
skupené v osmi vypravováních kolem „Syna slunce“, vel
.koobchodníka Griefa. Robinson pro velké.
——es—

VOLKSVEREINSVERLAG,..M-Gladbach: Tischleder: D le

Staatslehre

Leos XIII. 538 str., 10.M_.
Autor probral

v tomto spise s mistrovskou rukou veškeré otázky sociální,
"politické a veřejně-kulturní, které hýbají dnešní duší, '
k nimž Lev XIII. zaujal otevřené stanovisko čistě dle
sad sv. Tomáše, jehož studia on je vlastně obnóvitelem. Roz
bírá pojem státu, jeho práva a povinnosti vůči jednotlivcům.
Pojednává i o otázce státní. formy. Pius XI. zopakoval zase
nedávno franc. royalist'ům názor "církve-v této otázce. Nesmír
ně pro nás je zajímavá kapitola o-poměru církve a státu. Vře
le- doporučujeme všem, kdož pracují v těchto otázkách. “
'

_

L. M.

Z ČASOPISU. Hochland. Nro 4. V čísle vyniká pečlivá stu
die o poměru italského .fašismu k hospodářským poměrům.
Mimořádné ceny jest článek známého ethnologa Schmidta
o rase a lidu. V kritické části ozývají se mužné hlasy proti
_Mannovi a Hauptmannovi. Hlavně v reflexích o časových
otázkách, týkajících se katolíků vidím velký význam této re
vue.
'
S. 'B.
Christiche Frau: Nro 1. Prvé číslo nového ročníku. Cest
takové redakci!. Có námětů, .co palčivých otázek dovede ta
kové číslo na několika stranách zpracovati! Velmi si vážím
vychovatelské studie Herdeové o sportu a duševním životě.
Zajímavý je rozbor velkolepého románu Undsetové: La
vranstochter. Vážné články jsou zpestřeny poesii a svižnými'
úvahami. Vřele odporučujeme ženám, které postrádají po
dobně na výši stojící český katolický časopis pro ženy. —
Redakce..
Stimmen der Zeit. Nro 4: Známá revue, ačponěkud jinak
“zaostřila svůj program přece zůstává prvotřídní časově in
formativní revui. Z posledního čísla dlužno vyzdvihnouti stu
dii o pokračování stockholmského kongresu prakt. křesťan
ství v jeho pracovním výboře. Jako vždy jest velmi bohatý
přehled časových.událostí, literatury a umění.
L. M.
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_PxEm-šoukup, 0. P., Přežitky?
Kurs duch. života 6.
__"Předválkou psal Rose'gger slova, která tehdy zně

la většině lidí jako nepochOpitelný přežitek z ne
kulturních časů: ,__,Te_n
dosáhne největšího štěstí,

kdo umí svá přání tak zaříditi, aby mohla býti uko
jena s nejmenslm výdajem duševní svobody. Nač
chcete _nauboli'ém člověku vypěstovati tisíc chapa

del a tišíc srdcí, když jedno srdcepostačí ke stest19“
Zněla jako přežitek ze Starých dob, kdy křesťanství
volalo p_oovládání smyslů, kdezto moderní doba 11
mele vymýšlí- a množí pro ně požitky. Zcela přesně

podle starého pravidla Boží mOudrosti:„Kde je tvuj
poklad, tam bude 1srdce tvě.“ Je-ll země pokladem,
jsou smysly pany, je-li pokladem Bůh a duše, stá
vají se smysly služebníky, cvičenými k velikým ú
kolům._

_

V tomto výcviku byli staří mistry. Nesmírně zají
mavá' jest poznámka svatého Tomáše Akvinského
při výkladu Genes, 27: „leden svatý muž mi; dů
Věrně svěřil, že po dřívějším chybování tak se vy
cvicil, vune květu povznášela duši jeho nad ze
mi až k opojení.“ _
_ __Že
_v_duchovmm

životě _se-musí smysly státi 'slu

žebníky-vycvičenými, nepotřebuje důkazů. Vrací se
tu pravd-ale dvou pánechg- h_mOtaa duch nemohou
zároveň vládnouti. A-protože má křesťanu vládnou
t_i_
duch musí smysly sloužiti.

' Boží moudrost nic nedala člověku nadarmo tak,
aby to prostě muselo býti ubito, Vše slouží k dob
.rémutěm, kteří milují Boha,řeklsvatý Pavel; tedy
činnbstjsmyslů nemá býti ubita, nýbrž vycvičena,
aby smysly jako včelky uměly s květů země sbírati

pel pro praci duše

I menší důvtip,tuší, že sletu podává práce nesmír
ně jemná. Pouhé utloukání přirozeného života
smyslů má značnou __davkuhrubosti, jako každé u_

tloukání. A kdo má zkušenosti ze života duší, ví
1 2? )

dobře,že pouhého „umrtvování smyslů“ nikdo dlou
ho nevydrží. Vydrží je třeba až.do smrti pOuzeten,
kdo v jakési jogické zarputilosti si libuje v potírá
ní'. Úkolem našeho duchovního života však jest po
vznesení všeho, aby žilo vysokým životem. K tomu
je třeba vychovávati život smyslů,“zpřevychovávati
jej k službám ve výšinách ducha.
Myšlenkám se snáze půjde ve šlépějích mistra ze
„“starých.Ve výkladech textů Písma zanechal svatý
Tomáš Akvinský stopy své práce jako perlami po

seté.Půjdeme po nich; jen si ještě zopakujeme'jmé
na smyslů: zrak, sluch, čich, chuť, hmat.
Bratru Reginaldovi psal “svatýTomáš jako. pro
graniové heslo této práce“: „Sbírej s'fe,vracej se _ks'o

bě, nebuď jako “oko,-které všechno vidouc, sebe „ne
vidí.“ Sb'írati rozptýlené a těkavé smysly, stavěti je.
do šlužeb duchovní myšlenky. Neboť uvolněná tě
kavost smyslů jest duchu tak nebezpečnou, že praví

svatý Tomáš: „Dostačí jediný neprozřetelný pohled,
aby duše byla oloupena o všechen svůj majetek,
o všechny zásluhy.-“ (Thren.3 .)Podobně praví o slu
chu: „Je-li sluch podroben rozumu, j'est lidský, ne
ní-li podroben, je zvířecí.“ (Ps. 43.)
Tím je dostatečně naznačena první zásada převý
chovy smyslů, důvody 1 cesta,.totiž ovládání,-odpí
rání volnosti a přání smyslů. Práce smyslů musí býti
ovládána nejen duší, nýbrž duchem, zásadami roz-—
umu. To jest nejmenší požadavek,který má býti u
skutečněn každym člověkem?1 v přirozeném životě,
aby byl rozdíl mezi člověkem a. Zvířetem. U věřící
ho člověka přirOzený život 'a-činnost smyslů musí
býti ovládány duchem věřícím.
Značkou ducha jest viděti dále, hlouběji, vyše.
Značkou křesťansky věřícího ducha jest na zemi
míti vědomí Boha jako největší životní hodnoty.
Z toho vědomí se rodí dvojí: kontrola a vedení.
Kontrola potvrzující správnost, varující před nebez
pečím, odstraňující nebezpečí,zavírající brány před
nebezpečím.
Kontrola je první částí převýchovy smyslů, které
„1,30

se říká“v křesťanské řeči umrtvování smyslů. To po—

chopí dítě, že' se nesahá na “Věc,působící ránu, at'
se na ni sahá kterýmkoli z pěti vnějších smyslů.
Druhou a podle řečeného hlavní částí převýcho
"vysmyslů jest vedení, mající značku křesťanského
ducha: dále, výše a hlouběji.
Vykládaje 17. hlavu proroctví Isaiášova otvírá sv.
Tomáš takové pohledy a vedení do dálky, výšky a
hloubky: „Oko se má obraceti k Bohu čtverým způ
šobem: předně V přesvědčení Vír'y, za druhé v oče
kávajícím doufání, za třetí v nazírání láskou, za
čtvrté V čekání budoucí oslavy.“ — Do výšky vede
oko Víra, do dálky naděje, do hloubky láska a myš
lenka. na budoucí život. Tak okem “vchází do duše
země očištěná, povýšená, zkrásnělá, skoro bychom
řekli, že"se stVořením vchází “doduše Tvůrce.

Je to myšlenka na Výsost umělecká. .Mysleme si
malíře, jak jest jeho oko vychované pro barvy dál
_kya hloubky,- pro perspektivy Výšky. Mysleme si
básníka, estéta' . . . každý umělec má smysly převy

chevané na dálky, výšky a hloubky, jichž necviče
né oko nevidí a proto znuděno se odVracíodtud, kde
cv1cene_oko je široce a ztrnule otevřeno jako V ex
tasi.
Co naznačil svatý Tomáš (o smyslu „zraku, lze.
z různých jeho výroků sestaviti o každém z ostat
ních smyslů. Netřeba o tom dále psáti. Kdo chápe,
doVede rózpřádati; nechápajícímu byl by marný
sebe delšíVýklad.
A nyní si můžeme napsati slovo nadpisu: Přežit
'ky? Je tato výchoVa vnějších smyslů oprávdu pře
žitkem starých dob jenž dnešní době není leč vý
stavním číslem musea?
Dlduho již byl životním heslem „moderním-“ vý-_
křik onoho bOuřliVáka,jehož etika znala jedinou
devisu: neušetři si žádnou zkušenost. Dej srdce
v plen všem vášním, bouřím, všemu nebezpečí . . .“
(Host. VI. 1.) Dlouho již, a zdálo se, že na bezna
dějně dlouho bude pravdou, ze člověkdneška ve své
přestupňované vnější kultuře se stal tak závislým
_13'1

na požitcích smyslů, že si nedovede mýsliti jakýsi
blahobyt leč v užívání všeho, co může- posl'oužiti
smyslům. Pro takovou dobu Ovšemby byla. nepocho
pitelná _rečo svaté uměleckosti převýchovy smyslů.
Ale nastává rozhodně vystřízlivění. Hlásí se tou
ha po duši a duchu, živelné se začíná projevovati

snaha po proniknutí zahmotu, dále, výše a.hloubě
ji. „Obracíme se zády k veteši starého realismu a
naturalismu. Nový světnaplnil lidského jedince no
vými duchovními obsah'y;“ v uměleckém smyslu je.
tak psáno (Host..tamt. ), marné však budou všechny
snahy, nebude-lilidský jedinec uměti takového u
mění, jemuž se dosud říkalo přežitek.
Na z'á'řslunce si musí zvykati oko, na žár slunce,
_navýše oblohy a perspektivu propastí pod oblohou
si musí zvykati ěIOVěkv-převýchově smyslu. Potom

přestává vláda hmoty a upevňuje se vláda ducha,
přestává život hmotou a nastává život duchovní. Při
pravují se “největší vzlety, nejhlubší vzněty, neboť
jsou “_prolomenyhráze, odhozena závaží, prolomeny
ledy, když cvičené vnější smysly slouží Duchu,

P. Silv. M. Braito, O, P., VýchoVa
obrazivostl.
Kurs duch. života?.
_Všéchny přirozené: schopnosti. jsou věcně'fřdobré.
V mravním řádu jsou o sobě nelišné; tedy ani „dob
ré ani zlé. Jsou měkkou, poddajnou mámu, ze které
možno vytvořiti obraz Božínébo-ďábelskou modlu..
Pojedná' se jinde o “__řadě
těchto „schopností,íkteré na
zýváme přesně smysly vnějšími, protože “jich' orga
nismus jest na,povrchu tělesném; Obecně se mluví
jen o smyslech. Vedle oněch pěti vnějších smyslů,-_
„jest řada schopností vnitřních,- z nichž dlužno si
všimnouti především obrazivosti.
Obrazivost má velký význam pro duchovní život.
Obrazivost zprostředkuje mezi vnějším světem _aroz

umem.Umožňuje rozumu poznávati. Obrazivost má
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totiž trojí úlohu. Vyjadřuje již dosti odhm'otněné
jevy vnímavé Smysly,potom tato vyjádření věci--do
vede reprodukovati. Konečně má možnost spřádati
obrazy v nové sestavy." Všemi třemi směry doyede
sloužiti duchovnímu životu a ve všech směrech. do
vede natropiti příšerné spOusty.
Obrazivost jest velmi důležitý činitel. Je-li naše
fantasie plna představ Božích pravd, Boha a sva

tých, mysl snadno se může Bohem zabývati.F anta
sie jest Zrcadlem, citlivou deskou pro rozum. Pra
cuje—sfantasií a pracuje _stím, co v "ní najde. Když
-máme"'v obrazivostí představu bratrství všech lidí,
zcela“jinak, se nám s"_nimi.spolužije, než když vidí-'
jme 'jen'všejdíříe:a darebáky. Je-li obrazivost plna .na
_ší bídy a “Božívelikosti, bude těžko rozumu se na-.
dýmati a spoléhati na sebe. Obrazivost jest totiž vy

jádření nejen stavů smysly zachytitelných, nýbrž
i vnitřně poznávaných a zaznamenávaných pravd.
O každé pravdě máme svou představu obraz1vou,-.
více méně odhmotněnóu, více méně konkretní. Tře
ba tudíž pracovati na tom, aby naše Obrazivostbyla
oplodněna "rozumem. Dejme působiti p'ravdám na
Obrazivost,zahrňme ji Bohem a ona pak bude pro
následovati rozum jako šelma lačná Boha.
Běda duši, která nevěnuje péči obrazivósti. Chce
te vědědti, "cofantas1e umí? Musíte to věděti, proto
že d0ved'e vás duchovně zničiti. Obrazivost je po
kažena dědičným hříchem.Zeslabena. Proto skreslu
je,-zatemňuje, podléhá vášním dychtivým 1 vznětli
vým. Dovede _ukázati černé bílým, svaté dovede o

černiti a hnus pOsvětiti.Fantasie dovede hřích vy
líčiti jako záslužný čin.-Probeřme nebezpečí jed
notlivých ěinnóstí obrazivosti. Přijímá vše — — —
] ak tedy. nutno bdíti nad obrazivostí. Nepřeplňuj
me jí, nezatěžujme jí představami, které by ji mo-'
hly znečištiti, zatížiti, zachmuřiti. Jediný pohled
kolikrát dovede'ťrozpáliti tělo, 'že se udusí v blátě.
Bděme nad obrazivostí proto, že má ob'řovskousílu
reprodukční. Vybavuje a- představuje obrazy, kdy
si'toho nejméně přejeme. Dovede se i zvrhnouti na
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šílícího .honícího psa v člověku. Stále pronásleduje
jako litice, stále útočí & ponižuje duši, která při
pustila určitou představu; Jak prónásleduje před
stava ctižádosti zlata, masa . . . Příšernou pak může
“sestáti kombinující síla obrazivosti. Dovede cele.
omotati člověka, zcela ho schvátiti. Vše spojí, bož—
ské s-ďábelským, překroutí, zkrásní, zohaví . . . Na
še sny jsOu často toho důkazem. I nejnevinnějších
věcí dovede tato kombinační schopnost užíti-pro své
záměry.
Jak dovede obrazivost trýzniti při modlitbě. “To
její obtěžování v“nejpamátnějších chvílích—ticha a
sebranOsti. “Sv. Tomáš nás tu'utěšuje: Quia etiam
sancti viri quandoque evagationem “mentis patiun
tur. (2.11. q. 85. art. 13.) „Neb 1 světci trpívají roz
tržitostí.“ Velký předchůdce svatého Tomáše Ri
chard od svatého Viktora si naříká, že „obrazivost
s takovou dotěrností hluší “douší, že 'mysl bud' 'ni

jak nebo jen nepatrněmůže jejího hřmotu potlači
ti. Tak se stává, že při modlitbě ústní či vnitřní-,ne
můžeme odstraniti představy obrazů, i- když chce
me.“
Neštěstím jest rovněž pro duchovní rozvoj 'u_vol

niti fantasií, nechati ji „mlítinaprázdno“ , jak va
ruje svatá Terezie z Avily. To fantasií rozuzdí. Uvol
něná pak fantasie, hlavně přepjatá nejasnými a ne-'
určitými předštavami takového civění do prázdna,
zeslabuje rozum i vůli,neb nenalézají v obrazivosti
dostatečného praCovního materiálu. Právě z této ne
střežené práce fantasie vznikají 'ony roztodivné'ná'
pady, které pak nás obtěžují a o kterých nevíme,

jak jsme k nim přišli.

Fantasie často pouštěná z_uzdy jest“ špatným rád-.__

cem ve vášnivých rozechvěních. (Béřu tu vášně "ve
smyslu psychologickém, jichž věda vypočítává 11,
šest dychtivé snahy a pět snahy vznětlivé, které ně
kteří čeští filosofové zcela nevěcně nazývají náruži
vostmi, které přesně jsou jen vášněmi nezřízenými!
Obrazivost nestřežená umí popuditi k nenávisti,
jest kolikrát příčinou nesvárů a hněvu. Dovede
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vrhnouti požáry tělesnosti do duší dosud čistých,
protože umí zatemniti rozum, umlčeti svědomí _a
potlačiti vyšší, “vznešenáhnutí. Obrazivost pak jako
"by ani nebyla schopna lepších představ.
__Jak tedy zacházeti _sfantasií? Máme ji ubíjeti '?

To není animoudré

ani dobře možné..Lepší je ji_

vychovávati. Myslím dvojí výchovu: positivní a _ne-f
gativní.- Negativní žádá oddalovati od ní vše, co by“
ji mohlo znečistiti, zavésti. Protože“ fantasie béře
zvenčí svůj "materiál, třeba bdíti i nad smysly, kte-.
ré zprostředkují“ mezi ní a vnějším světem. Nebudu—.
to dlouho vyk—ládati.Ví přece-každý, že, kdo_ chce:
míti čisté \ruce', nehraje "si se smolou, Tělo i duší

snižující představy necht" nenacházejí přístupu
v nitru duše, prosící o Boží polibek, Z téhož důvo
du třeba nevyvolávati staré snad uložené představy.
Ani neza. účelem líto'sti nad minulými hříchy! Co
bylo za námi, nechme to zapadnouti v moře Boží-.
ho milosrdenství, vzpomínejme jen všeobecně hří—
chů minulosti, Dejme času obrazivosti, “abyneopa—
kováním, zapomenutím, hromaděním jiných obra
zů, staré škodlivé představy zmizely. Takové zby
'tečné opakování může __svéstii k zoufalství, malo-_

myslnosti!
Obrazivost má však i své p_ositivníhodnoty. Bá
sníkům pomáhá vyjádřiti, co druzí jen tuší, nalézá
skrytou krásu hodnót. _(J. Durycha: Kouzelná.
lampa!) Pravá krása vždycky povznáší. Krása ne
výseková, nýbrž ta, která je odleskem pravdy, to
jest, která vyjadřuje zápětí skutečností do jich vše
obecného pošlání a rámce, která podává věc celou
i's jejím vztahem k posledním příčinám _ak Příči
ně nejvyšší. Fantasie “dovede vylíčiti krásu Boží,
vznešenost ctnosti, nachází dobro v lidech, jež si
pak zamiluje. Obrazivost může nám pomoci, aby
chóm neviděli kolem Sebe jen lotry, nýbrž duše, li
di slabé, ale „dobrévůle, tolikrát!
Protože však fantasie jest positivní hodnotou, tře-.
ba ji též positivně obohacovat. Zalejme ji svatými,
krásnými, čistými představami! Jak velký vliv _tu
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mají básníci, skladatelé, malíři, sOchařiBohem in
.:spimvaní. Jak velký význam má v:.prostotě _a—plnosti

krásné slovo kažatele, žhavé zrnko zpovědníka. Pře
staňte již s traktátnickým suchopárem t. zv. nábož

ných knih.Tahle literatura, které veFrancii říkají

„„édifiante“, a které říkám ufňukané pobožnůstkař
.st'ví,jest s to dokonale diskréditOvati celé nábožen
.:ství u lidí s fantasií, podobající se rozkvetlé louce.
“Nemylte se, člověka žhavého a. hlubokého zhnusí
“tahle literatura pro tetky.
Chceme-li obrazivost povznésti, zabývejme ji často
Bohem. Představujme jí často Boží vlastn0sti, vy
pozorované ze stvoření a umocněné na nekonečnou.
Ukazujme jí hrdinnost, sílu, obětavost, tichOst a.
žhavost světců. Životy svatých, ovšem, ne' _bezkrevné

povídání těch různých modernÍChspisovatelů zivo
topisů, dovedou zaujmouti hluboce.-obrazivost.. Viz
te, jak je'st'uchvácena obrazivost Augustina, hleda-'
jícího velikost strohou velikostí v “sebezáporu sva
tého Antonína, poustevníka! Čím vícesvatých před
stav zaplní obrazivost, tím více vymizí představy
n'esvaté,tím více mysl z "'nichcerpá pro svůj duchov
ní vzrůst-, posiluje a zdvihá se. ObrazivOstí podpo
rovaný rozum snáze unese _začáteční obtíže s před
st'avou odměny: samého Boha, nejlepšího a nejsvě
tějšího. Představa pekla a trestů jsou často s to za--
staviti nás nad propastí. Představautrpení Páně pro
nás, pro naše hříchy, přívalem hořkosti udusí ohně,
čpící sírou, nízkosti,

A. Lemmonyer, “Vnitřní složen-í
._
,
'
Vo
duchovnlho
života..
Ku'rs duch. života 8.
Je tedy naším plánem učiniti-si onadpřirozeném
životě, chceme-li jím žíti "plně a. jistě, správnou
představu. Ne pojem čistě- empi'rický. Opravdové
učení založené na principech, t. j. na samotné při-.
rozenosti ivěcí.
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Především si však musíme uvědomiti, že to,. co
nazýváme nadpřirozeným živOtem, je Vlastně bož
ský žiVot.-Náš nadpřirozený žiVot V obyčejné po
době prostého křesťanského života i ve vznešeněj
ší“ podobě “Zvané duchovním životem, jest účasten
stvím na. samotném životě Boha. Pro jeho podsta
tu, již tvoří provádění božských ctností víry“a lás—
ky, můžeme dokonceříci, že jest Vnás opravdoVým
zpřítomněním Božího života, jenž jest: dokonale se

poznávati a milovati.
Jest tedy zcela zřejmo, že náš nadpřirozený život
by nemohl přédstaVóvati jenom úkon“naší přiroze
né _činnOsti,našich lidských schopností. Tento nad
přirozený život, jenž je božským žiVotem,potřebu

je pramenů, principů sobě rovného řádu a tedy
principů božských Pro stručnost řekněme rázem:

nikdy se božský život nestane naším životem, ne
máme-li napřed podílu na božské přirozenosti. Je
to neomezený, absolutní zákon: taková je činnost,
jaká je prlrozenost takový život, jaké bytí. Božský
život je živót Vlastníbožské přirozenosti. Kdo jest
povolán k podílu na jednom, je tím- samým povo
lá'n k podílu 1 na druhém. A poněvadž je tomu tak

i V našem případě, jesi: třeba, abychom V sobě měli“

samu přirozenost Boha. Kdo necítí podivuhodnou
pevnost a jednoduchost tohoto katolického učení
tak krásně Osvětleného svatým Tomášem!
Tato Boží—přirbzenost v nás jest milost, již zve
me posvěcující 'nebo—lpovahovou.(habituální). Z to
ho musíme dojítřk- Závěru V podstatě základnímu
& dosažitelnému..;pro všechny, jejž však záhodno,

aspoň mimochodem, připomenouti zvláště duším
_méně poučeným. nebo-___plným
nesprávných představ,
které —i_;.Ve
stavu _smřtelného hříchu sní o 'dokonas

losti' a_o mysticismu. Tam by .bez stavu milosti ne
mohlo. býti života opravdu křeSt'anského a tím' mé
ně duchovního. Kdo se snaží vésti nadpřirozený “ži
vot a nemá ještěmilostiíÍBoží, pak jest se mu sna
žiti, aby .jí nabyl, “'nebo,jestliže ji snad ztratil, aby
ji bez odkladu zíškal užíváním svátostí k tomu kon—
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ci od Ježíše Krista ustanovených. Celý čas ztráve
ný ve stavu hříchu, jest ztracen _pro'nadpřirozený
život, jenž jest životem 'bóžské přirozenosti“v nás,
kterou; jak “řečeno,nazýváme milostí posvěcující,
Aleje to opravdu možno, '_žebychom měli'v mi-.
losti posvěcující vlastní přirozenost Boha? Jest to
tak' mirnořádná věc, že tomu těžko “uvěříme,ai když
tomu" věříme, toho stěží pochopíme. — Přes to nás
nutí zásada: není pro nás božského života bez .bož
ské přirozenosti v nás. Právě tak, jako nemůže býti
řeči o rozumovém životě u tvora, jenž v sobě nemá
rozumové přirozenosti. Slovo, které má zmoci naše
pochyby, vyřkl apoštol svatý Petr; Pán Ježíš chtěl
uchovati čest tohoto výroku pro muže, jejž učinil
svým náměstkem. A skutečně čteme v jeho druhém
listě (1, 3 nn.) : „Vždyť přece nám jeho“božská"moc
darovala všecko, co __náležík životu a zbožnosti.. . .,
kterými nám dal převeliké a drahocenné dary—za
slíbené, abyste se skrze ně stali účastní.-božské—při
rozeno'sti . . -.“ Je. zřejmo, že-tyto dary života &zbož
nosti, kdysi zaslíbené a nyní“ Ježíšem Kristem udě-.
lené, jsou dary milosti.,Tedy je nemožno otom po
chybovati. Milost, milost .posvěcující jest účasten
stvím na božské přirozenosti—.Jest v nás božskou
přirozeností v účastném stavu; ne tedy ve svém sta
vu vlastním, a možno-li říci, původním.“Tak může
býti božskáÍpřirozenost sdělena jenom věčnému Sy-
.nu Božímu a “Duchu svatému. Pro nás je to nemóž
no; byli bychom. samotným-Bohem. Je to jenom ve
stavu účasti, ale zase je-to sama božská-přirozenost,
podle své formy a' se svými vlastními jakóstmif“
Ale přece jenom ,—ještě něco —.jest to možné a
\není tento neslýchaný výrok svatého Petra jedním
'z míst Písma svatého, která nelze bráti do „slova a
třeba jich vyložiti? Církev .katolická' jej bere do-.
slovně. A,také nejde jen o osamocený výrok; v N02
vém zákoně je ještě'mnoho jiných míst,—'.kterápraví
touž věc různými “slovy.Na příklad tento „tak pů
sobivý výrok svatého ] ana: „Vizte, jakou lásku „nám
prokázal Otec, abychom dítkami Božími sluli; 'a
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my jsme jimi“ (I. Jan 3, l.) Tož jak bychom jimi
byli, kdybychom jakýmsi způsobem v sobě neměli
přirozenost. Boha, našeho Otce?
Odpovíte': tím, že nás přijme za vlastní, adopcí.
A "odpověď je správná, ovšem pokud vyjadřuje, že
nejsme dítky Boha přirozeným zplozením. „Přijali

jste,“ píše svatý Pavel Římanům (8,15), „ducha
synovství (Vulg.: Spiritum adoptiOnis filiorum), ve
kterém voláme „Abba, Otčel“ “ Jde tedy jistě 0 při
jetí za vlastní. Ale jaké je to „jedinečné adoptování,
které se skoro nepodobá lidskému přijetí za vlast
ního. Zdejjesthto vnější a právní úkon, který, i když
přináší adoptovanému nová práva a nové postave
ní, přecev ničem nemění ani jeho krve ani jeho
srdce, Božské přijetí za vlastního rozlévá v našich
srdcíchl„Ducha“, kterého jsme neměli. Jakého du
cha? Ducha, kterým voláme k Bohu, "který volá:
„Abba, Otče!“ Tento Duch je jakoby krev Boží
v nás. Řekněme lépe: jest to vylití samé Boží při
'rozenosti v nás. Duch adoptování a milost posvěcu
jící jsou jen různá pojmenování téže božské reali
ty, zmocnění se ji z nás činí pravé dítky Boží.
Jsme t_„edyBožími dětmi adoptováním, které jest.
svobodným konem vůle Boha či .—jak praví svatý
Jan ——
jeho lásky-. Avšak, i když toto adoptování
vylučuje každou"myšlenku přirozeného zrození, pře
ce máv sobě jakési, Bohem nám dané, sdílení jeho
vlastní božské-přirozenosti. A toto sdílení jest po
svém způsobu jakýmsi 'rozením, třeba ne přiroze
ným. Bůh jest opravdu'naším Otcem a my jeho dět-.
mi; „Jsme rzrozeni z Boha,-“ píše svatý J an—vúvodu
svého evangelia (Jan-], 13), což současně praví, že
Bůh nás; zplodil. A-přece se o žádném otci neříká,;
že zplodil, jestli“ nesdělil jiným bytostem — svým
dětem svou vlastní *přir0zenost. A poněvadž se mi
lostí posvěcující stáváme dítkami Boha, pak musí
v nás býti sama Boží“přirozenost ve stavu účastném.
Obyčejně se-toto tajemství lásky uskutečňuje ve
křtu svatém. A "vkřesťanské mluvě je křest svátostí
našeho znovuzrození, rozumí se našeho zrození du
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chovního -abožského. Milošt 'posvěcující', kterou 'při
tom po “prvé dastáváme, jé--'nám-=tamdaná “s oním
zvláštním znamením_milo_sti znovuzrození n'e'bo no--=

vého narození. Ve křtu nás Bůh rodí a-první milóst
posvěcující, kterou nám dává úkonem své svobodné
vůle, představuje otcovské sdílení, jehož nám do
přává 'ze své vlastní božské: přirozenosti._

' Postavme se tedy rozhodně před pravděpodobnou
skutečnost. V celku jde “o “uvěření .v lásku Boží

k nám, v lásku, která Boha učinila naším-OtCem'.
Buď budeš, bud, nebudeš křesťanem, je-li..pravdi
vé tvrzení svatého ] ana. „A my (křesťané) jsme
poznali a uvěřili v lásku,-kterou Bůh má k nám.“
(I. J an '4, .l_6.)

Až dosud jsme byli jenom-lidmi. "Ve.skutečnosti.
'to není malá věc. Mohl-li “nás.-Bůhpozvednouti až

k účastenství na jeho vlastní přirozenosti, to proto,
že jsme byli — třeba za anděly a na posledním mís
tě — z rodu rozumných bytOstí, k nimž patří také
On, 1když je daleko převyšuje.Ale, hle; od té chví
le jsme hodně povýšeninad náš přirozený stav, nad
stav samých andělů a veškeré bytósti, kterou by
Bůh mohl stvořiti, do řádu čistě božského.- Milost
posvěcující je dosti nedokonalá, jestli _sijí všimne
me po její všeobecné povaze bytnosti. Úplnou by.
tostí či substancí vůbec není. Jest druhořadou byf
tostí,._,kte_rou__
nazýváme případečnou, accidens. Ale.

uvážena “vesvé"příčině nebo v přirozenósti, jest ref
alitou vyšší nad vše stvořené a-je i jiného řádu než
stvořené věci. Je čistě božská. Jí vstupujeme v po
díl: na bytí Boha; ale ne všeobecně,.neboť všechno,
"coje, má podíl na bytí Boha; — na životě“Boha;
_ne jenom všeobecně, _neboť všechno, co- žije, ho
částečně má;
zase ne všeobec

ně, vždyťvšichni duchové jej také mají;
jeho samém božství, .na jeho božství tak povzněser
ném nad všechen řád tvorů, "žejest nesdělitelno ces
.to'u'pouhého stvoření._'Již jako lidé jsme byli složi
tými tvory; Na prvotním-základěi'naší bytosti, jemuž"
je jistě dáti “jméno živočišnosti, vystoupil zvláštní
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prvek, rozumová přirozenost, která z nás učinila noi
vý druh, druh tvora rozumného, druh lidí. A tu vy
stoupila nová složka, a to řádu božského ——
m.ilos1
posvěcující, skrze kterou máme účast na přiroze
nosti“Boha. Zivočišná část v nás bylapodkladem pro

přirozenost rozumnou, přirozenost rozumná zase
slouží za poklad účastné božské přirozenosti. Tato
účastná božská přirozenost je jenom jakostí, pří
padkem a nepřeměňujenás v nový druh bytostí, ja
ko učinila rozumná. přirozenost naší živočišné části.
»Milostkóná oboje zároveň, _i'více i méně; povznáši
nás “do nového řádu, do “_řádubc_žského. Sám základ

naší lidské prirozenostl, našeho duchovního bytí se
milostí posvěcující opravdu zbožšťvuje.
Věříme tomu? Cbápeme to? Jestli toho nechápe
me, jest. nemožno, abychom pochopili nadpřiřOzený
život, který jest božským životem. Právě tak je ne
možno pochopiti, že se tento nadpřirozený život stal
i pro nás?-možným a že-"jižínemůžeme vésti“jiného

života. Nejde jenom o jakési vnější nařízení, třeba
by bylo božské. Nadpřirozený život se stal naším
přiřOzenym životem, poněvadž božská přirozenost,
pro niž je nadpřirozený život přirozeným životem,
se vylíceným způsobem stala naší vlastní přiroze
ností. Představte si člověka, který'v sobě vidí jen
živočišnoustránku a vůbec nedbá rozumné přiroa
zenosti, která ji určuje a pozvedá nad ji samu, a
chtěl -by žíti- jako pouhé zvíře. Právě tak by se
křesťan, který _by ——
nedbaje přítomnosti Boží při
rozenosti v sobě sdělené v milosti posvěcující ——
se

snažilž íti jen podle své rozumné přirozenósti a ne-_
přijímati jiného pravidla než svůj rozum, s_taVěl

prOti svévlastní přirozenosti,která nyní jest: býti
tvorem rozumným zbozstenym
Závěr.: každý křesťan ve-stavu milosti a tedy při
puštěny k podílu _nabožské přirozenosti, má v sobě
opravdovoua jako by živoucí realitu — která mu
patří, která přispívá k vytvoření jeho skutečného
a úplného bytí '—,božský základ, živoucí princip
svého nadpřirozeného ži'vóta', který jest božským
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životem. “Tento božský život __semu nestal jenom

možným, jenóm povinným životem, ale je jeho
vlastním životem "i přiměřeným“i-přirozeným. Když

jsme se tak stali „bohy“ ve smyslu skutečné třeba
nedokonalé účasti na samé přirozenosti Boží, tu
jest zcela přirozeno, abychom také vedli božský zi

vot. A již se ukazuje, cím bude: obrazem života Bo
ha.

Duše pravý smyslům.
Z -„Pl-ynouciho sv ět'la“ _Mechtil'dy Magdebur
ská přel.—Otto F. Babl'er.
Ryba se neutopí. v moři,
pták v povětří se neumoří,
ve výhni zlato nevymizí,
však nabývá. jasu a barvy ryzí.
Bůh stvořil tvory k tomu cíli,
by jenom dle svých povah .žili:

jak proti své povaze mohla bych být?
Pryč od věcímusím já k Bohu jít,
jenž je mi Otec přírodou
a Bratr lidskou podobou svou
&'Ženich z citu milostného?
já' pak jsem' bez počátku“ jeho. —

Obému jenom buďte rádi:
'že žhavě pálí i mile chladí.
Ale tímto se nyní těšte:
že vašich nauk mi třeba ještě;
až se zase vrátím Zpět,
tu“rad mi bude “třeba hned,
-neb mnohých léček pln je“svět

B. P. DlOuhá, „Margrít
Margrit Lekeux, zemřela 23letá=v r. 1916 v Líitti
chu, „svéhlavička, jež“by--se tam nahoře usmívala,
vidouc', že ji chce někdo oblév'at __svatozáří“,nicmé
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.ně bude míti'Vůni svatosti velmi přitažlivou zvláště
pro- ty řady učitelek a jiných žen a dívek osamě
lých, jež touží“působiti pronikavě ve škole &praco
vati sociálně; vyslechly řady přednášek, přečetly
stohy pojednání o tom, jsou členkami řady spolků
— a čím dále cítí, že iluse se rozplývají, srdce vy
sýchá a křídla duše plouží stále zemdleněji; výsled
ky rovnají se skoronule.
Drahé hlavy našich věřících učitelek, tak věrné
a tak mučivě Světlo hledající, vám v první řadě
chtěla bych sladkou Margrit přiblížit. Míním ovšem,

že nejlépe rozluštil palimpsest její duše její bratr
kněz—františkán a její vlastní duchovní vůdce. Mé

řádky, jež mohou jejímu obrazu jen ublížit, mají
za účel jen upozorniti vás na jeho knihu a na její
chystaný překlad.
Stvořitel _může—
stvořiti květ z ničeho. Ale On,

jenž vládne i: zákonům přírody a přesně _anad ní
mi projevuje svou ,moc, miluje zákonitost. Dle ní
ušléčhtilý strom nese ušlechtilé ovoce.
Margrit byla dcerou literní učitelky a devátým
z desíti jejích dětí. Otec, který měl veliké dílny na
uměleckou výrobu nábytku v Arlonu, onemocněl po
'21etém manželství; se svou ochromenou nohou, dí
“tě'naruce, dozírající na kuchyň i dílnu v trpělivosti,
čilosti a dobrotě byl pro představivost dětí obrazem
Boha Otce.
Matka vstávala"—
jako klášterniceL-ve 4 hodiny &

lampáři ji znali spěchající na první mši svatou. Pak
oblékla děti,-všechnu domácnost uvedla vchod, při
dělila práce a už jako myška spěchem, knihy pod
paží růženec v ruce, šla do školy. Tři hodiny do
poledniho vyučování, 2.až2 a půl odpoledního, po
skytovaly ji ještě možnost, aby v přestávce přišla
nemluvně utišit,—v poledne

totéž, *poobědvat, do

mácnost pečlivě proběhnout, s obchodním cestují
cím pojednat, “výkladní skříň uspořádat. A zase
obecná, vyšší dívčí nebo střední škola ji ujařmila
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do pěti hodin; Po návratu prehledla úkoly" dětí
zkontrolovala dílny, přihlédla k.přípravě večeře :;
pák _sdětmi-_mohli ji viděti známí _vprvní řadě při
večerní pobožnosti. "Večer s maličkým na klíně o
pravovála sešity, připravovala se k vyučování, stu
dó'vala k dalším odborným zkouškám: Po 35 let
'p'řeschatrné zdraví vedla tento život statečná že
nuška ——
učitelka

vedle trvale nemócného..»..muže,

v práci, chudobě a starostech. Není tento živOtplný

ohětípalčivým kázáním zhahělósti dnešních žen?
Ale paní Lekeux dosud'_z__ije. není to ještě minu
lost. . . .

_

Vůli"k oběti a sebezáporu -te'dy“Margrit doslova

pilaz duše svématky

Ve třinácti letech bere si za úkól ,_,u_z<_iraviti_“_6
ne

mocného otce, který ke všem trampotám ještě mu
čen jakousi depressí, odmítal potravu. Malá „holu
bička“ trpělivostí a tisíci úskoky. lásky, žerty &li
chotkami dokáže na něm vždy, aby jedl a dokonce,
aby při pianě s ní_zpíval své Staré, milé písně. ._.
Je zachráněn a pak může se léčiti Margrit.
V devatenácti .letech má pro celý život význam
rozmluvu s bratrem, který se chystá vstoupiti
knou
františkánům.
Nadané dítě touží po vyšším _studiu. Ale-je tře-.
ba, aby byla podporou. stařýmrodičům. Aby se .sta
la. učitelkou. .Raděj by šla do kláštera, než jí být.
A tu k ní hovoří bratr, jehož ;dušepatrne próšla
už šv0u zahradou smrtelných úzkostí, _horoucněod
hodlána k výstupu na Kalvarii.
„Chceš:být svatbu?“
Jiskřivá.rozmluva. duchovnímisvětly 1 slzami
sourozenců. Rozmluva, jež měla ohlas v nebi,. do
věčnosti.

Margrit Lekeux nevolila _sipovolání z lásky ani
_zehmotných ohledů. Volila. je proto, že cítila-,_jak

bude pro ni nejtěžší ohětí. Tu práVěchtěla podati
Pánu.Smrt zdála se jí snadnější, než nuda toho po
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volání, Toužila po studiu, po intelektuálním, jem
ném ;prostředí.A bylo jí učiti fundamentálnímpm
znatkům, děti. z dělnické periferie. K čemu šla s od-.
porem, záhy “objala s láskou jako svůj kříž. Kříž
milovaný. Stala se výbornou učitelkouýAle byla by“
se stala právě, tak výbornou dělnicí nebo výbornou
intelektuálkou vyššího stupně, kdyby právě to bylo
pro ni největší obětí.
Jako učitelka hleděla si v prvé řadě duší dětí 80
bě svěřených.Nabozenskavychova byla jí základem
“práce; úspěch.vyučovatelský byl přidán k jednomu
potřebnému. Abychom nahlédli v její duši, čtěme
její zpy'tování svědomí.
„Vmýšlím se v hodinku smrti svých žaček. Vždyť

všechnyjedna po druhé prijdou na řadu.

Dejme tomu, že by jedna z nich před mýma oči
ma “umírala'.Co bych mohla pro ni učiniti? Coby
ona'mohla Pánu Bohu o.mně vypravovat? Odstra
nila jsem obezřele s její cesty příležitost k nepo—
slušnosti, _klenosti, lehkomyslnosti, k reptání? Na
váděla jsem ji, aby práce, jež pod mým vedením
prováděla, posvěcovala dobrým úmyslem? Hleděla
jsem všemožně přivésti ji ke cvičení se v drobných
ctnostech; učila ji přemáhati se, něco snésti',jiným
odpouštětí?
() Ježíši, dej, abych vždy mohla odpověděti: Ano,

Panel“

Dokázala toho žáhy, že všechny skoro její žačky
chodívaly často až i denně ke stolu Páně. Sama při
pravovala ty, které měly jíti prvně ke sv. přijímá
ní. Hostila je, obdarovávala. Neměla větší radosti,
jako moci jiným radost způsobit, ať žačkám, jejich
rodičům nebo 'kolé'gyním, za. něž-často únavné prá
ce vy onavala.
Za dvě leta _veškole Margrit _tak se soustředila
k Bohu při svém povolání, jež přec vyžaduje stálé
pozornosti, že žila téměr v ustavičně modlitbě a
stále přenesena v přítomnost Boží a tak, jak píše

její bratr,. její práce-.byla modlitbou a její jednaní
akty lásky..
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V “tu dobu navštívila bratra—“v.klášteře a ptá .se,
smí-li už vstoupitixdokláštera: Bratr zjednal si "zna
lost o stavu její duše 'a radí “čekati'ještě, ač udiven
tím, kam se v. tak krátké době duchovně vyšinula.
Margrit dala svou duši cele Bohu..Ale to už ne
stačuje její lásce, jako všem duším na jistém bodu
duchovního stoupání. Žízeň po duších, vášen rybář-—
ská zmocňuje se Margrit a má už rožrůstati—
sev tak
podivuhodný květ, že še bez dechu ptáte, jak to fy-.
'sicky všecko svedlo -to dítě . . . Duše, mnoho duší
chce přivésti Kristu.
Péče o spásu dětských duší vede ji. vždy dále
v šíro moře a nutí zabírati vždy hlouběji. Nejprve
hledí.-získati nové žačky klášterní škole. Pak věnu
je jim hodiny-_mMOškol'ní. Zajímá—se "orodiny dětí,

navštěvuje chudé. Pak chopí -se cvičeníizp'ěvu při
františkánském chrámu. Otcové františkáni ohírají
se.tam přistěhovalými dělnickými rodinami Vlámů,
kteří _tamtvoří.spodinu společnosti, Neznalí místní
,řeči, s četnými rodinami v těsných bytech, v před
válečných mzdových poměrech, byli vykóřist'ováni
se všech stran _abez .zastání;_ký div, že »propadali
socialismu a.odvraceli se od náboženství. 'Lutiští: re
demptoristé _afrantiškáni brali je- v ochranu, orga
nišbvali je, služby Boží pro ně měli, kázání.ve vlám
ském nářečí; _sál.a knihovna v Hesbayerstrašse' bylo
jim útočištěm.
Tady;-Margrit ve své péči o duše;našla vedle ško
_lysvé hlavní působiště.
Škola už jí byla těsná. Možno si -mysliti,-ze touha

po činnosti, po akci, milujícím Boha tak vlastní,
*uMargrit nepotlačitelná a_nezkrotná, nevešla se pod
'měřítko zlaté prostřednosti _utěch, kdo mají 'ji za
—moudrost.Pohoršovali se nad ní, byla jim nepoho
dlná,ppyšná, domýšlivá. Závist a nepochopení pro
vázely ji na učitelské dráze. „Dělejte to jako.ty dru
hél“ radívali .jí.Rada lenochů lenochům.Jak ochot
ně bývají označovániza plřehnanéa blázny ti, kdo jí
neuposlechnou, kdo hledají nové, neschůdné cesty!
Také ...Margrithleděli vpáliti znamení: Hysterická!
1:46

Margrit přešla přese “všecko _mlčelivě nedavšij se
mýlit. Jednou svolila k oběti; byla jí tedy oběť v_i-_

tána; i když nebyla necite'lna k bolesti, nakonec
vždy přijala. ji vroucně a nabídla Spasiteli.

Kolikrát bylo jí špatně rozuměno, kolikrát to
vznešené srdce,-nepočítající s lidskou nízkostí, bylo
raněno'na ostří nervů! Pán uložil—
jí zkoušku ohněm,
a' “musila se “vidět nepochopenu vlastními rodiči
i zpovědníkem, aby byla tak osamocena, jak toho
žárlivost. Boží žádá u _svýChmiláčků.
f—Margrit'naslouchala_ učelivě slovům svého Snou

bence, Vzdala se1všeho, aby byla“celá Jeho.
A přec iÍ-jí-nas'taly chvíle, tak “známé svatým, že
Milý její se skryl a darmo se dovolávala jeho .útě-'
chy. Zůstala tedy věrna bez útěchy.
\

V slzách a nejvyšší tísni naříká si jednou zpověd
níku:
„Co mám dělat, důstojnosti . . . “nic“se .mi nedaří,
co počnu. Nemohu nic podniknout, abych někde ne-_.
narazila, v nějaké podezření neupadla . . . jako bych
činila něco špatného. Ale chci přes to dál . . . jako
služka, musí-li to být . . .“
_
„A co...
je s vašlíláskou ke ';kříži\?--“ptá se zpověd

.ník.

.

Ihned se uklidnila: „Ne'mluvme'užo tom', už -to

přešlo.Vidím, ze jsem nebyla 'vprávu.“
A do deníčku si zapisuje:
„Nuže, má duše, ponech to Pánu Bohu, On'-ti
v budoucnu ukáže cestuLVezm'i“všechno,světlo i tmu,
útěchu i. opuštěnost! Zapomeň na sebe 'cele: Zřekni
se toho, abys' svého obcování s Bohem po své vůli
užívati 'in'ohla; každý'způsob posvěcování se ať. je

ti vhod, nevyžaduj' si světla ani radosti. Tvoje úloha
tady musí se omeziti na to, abys milovala Boha a
na-sebe zapomněla; Jeho v utrpení milovala a z lás
ky k Němu trpěla. Tak se staň, 6 JeZ1s1.
Málo "známtak silných, srdce jímajících stránek
v soudobéliteratuře, jako je v knize P.Lekeuxe Mar
gritin „Rybolov“.

_

_

_

Tady to dvaadvacetiletéšútlé dítě se záhadným ú
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směv'emna rtech a podivným plamenem v oku. Od:
'yažuje Besamo nebo s přítelkyni,.která mi za úkol
jen tiše se modliti, do špinavých, páchnoucích pří-.“
bytků horm'ků, koňařů, dělníků při stavbě dráhy'
-zaměstnaných a j. Jsou mezi nimi alkoholikové,
'hrubci, nepoctivci, šejdíři, vyvrhelové'. Jsou tu neo“
mocní, nešťastní, zahořklí, zatvrzelí hříšníci, kteří
po desítky let nebyli u svatých svátostí. Margrit vni
„kápod různými záminkami do jejich-obydlí, slon-.
ží jim, obléká je, obdarovává je, lichotí, prosí, vy—
bízí vytrvale, trpělivě, eruCně, až toho dokáže tře
"bapo kolikáté návštěvě, že pošlou děti do kostela,
do chóru, sami přijdou za nimi, na požehnaní, .na
kázání, na mši a konečně ke zpovědi a ke stolu Pá
ně. Kostel otců františkánů se plní; podivné obliče
je, lidé, kteří si ještě říkají „soci“. Ale už trochu

cítí se lepšími lidmi a težko by jim bylo beztoho
pocitu. A Margrit obchází věrně a do únavy v dešti
či horku na 1400 rodin, aby je znovu a znovu po.—

bízela, prosila a napomínala. Rozdává šílčně lásku
i „dary.Kde se jich naběře? Tot'jej"ejí tajemství. Zeb
rá a dává. Ví, ze malou pomocí získiví veliké místo“
v's'r'd'cíchubožáků.Pospíší 'si ubytovati tam Krista.
Jasa, když přivedla zase jednoho hříšníka ke zpo—

vědnici. Po jakých cestách krajní nainahy :: sebe
záporu mnohdy-..A jak jim slouží všem, jí s nimi,
přatelí se s nimi, k sobě je zve, hostí je, hraje jim
ke zpěvu a k tanci! Jak umí z'ískiva'ti „ženy—megery,
hrajíc" na. jedinou citlivou strunu u “nich _=-—
mateř
skou pýchu!

V době světovéválky, kdy vražedné vášněharají
v srdcích, hlad a bída utvrzuje, tady ta dívka ehm—"
ma'žďuje nejokoralejší srdce kol svátosti Lísky.
Přišli misionáři do Glain. Kostel byl prazdny.
Otcové františkáni 'v'zkázaliMargtit. Ona &její žač
ky daly se na Obchůzku. Vecer byl kostel nabit,
místní lidé získání. Mar-gritunavenak smrti, ale ne
konečně šťastna podávala Kristu svátostněmu svůj
úlovek . . .

Znejnižších, hříšných, zatížených, opovrhovaných
14.8

a chudých činila si přátele. Do jejího příbytku k p'o-.
horšení všech měla přístup luza. Znala všechny-její
odpuzující vlastnosti, ale už po příkladu Pána Je-'
žíše _milovala hříšné. duše a o hříšnějšíízápasila ví
ce. Její dobrota, vlídnost, soucit &dobročinnost by

ly bez mezí. Už ji ale také jmenovali ubožáciandě

lem.
-Když\za' noci, a deště k. smrti znavena hovorem,
chůzí, “i svým. kajícím pasem, který nad to pro 11
_mrtvování nosila, přicházela domů,-byla všecka 'ně-.

ma z radostných tajemství, jež byla zjevena její u
žaslé duši. Holubička měla orlí křídla a dotýkala
se “užnebes bran.

Jedním z jejichtajemství- bylo,.že se obětovala za
bratry vojáky ——
františkán

byl mezi .nimi —-_'aže

Pán její'_oběť přijal. 'I dobapřijetí byla jí známa.
A protože v“krátkém čase láskou vyplnila doby
mnohé, připravovala se na smrt. Obstarala si zá
stupkyni ve škole, ač už unavena, ale přece ne ne-
mocná, jak lékař zjistil. Poslední. diktát dětem ve
škole bylfjfosmrti...Zvlášt činná a horliva v ten čas“

odpovídala těm, kdo ji mírnili: „Na věčnostibudu
si moci odpočinoutif“ Z řady jejích poznámek, jež
nebyly brány vážně, vyšlo ná jevo, že se na určitý
den k smrti připravovala také zvláštním pokáním
a pobožnostmi. Umytaa převléknuta ulehla, aby tě
hož dné v náručí matky, pro—"nižo sílu prosila-po
sledním dechem, umřela jako světice. Do tří měsíců
po dívce, o jejímž pohřbu“řekla, kdy přijde řada

nam.

Před smrtíírozdala všechny své věci; zůstalo jí
jen .-to,'v čem umřela.

Její pohřeb“bylgkrálovský, třebaže za rakví šlo
mnoho luzy. Muži-hranáči, ženy-litice vzlykali nad
hrobem společně s knězem, jenž nebyl s to domlu
vit. A už ti V—lámovéa všichni, kdo Margrit znali,

zvali ji svoumalou světicia slibovalinad jejím hro
'bem vésti život spořádaný a .nezapomínati na Boha.
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A nejedna duše dala .se šl'ép'ějemi Margřit od: té"
'doby. Zrnko zemřelo a setba- vzchází.

VnitřněMargrit'je obětí zápalnou, již do plame
nů hranice vrhá plamenné touha vlastní. Je to po-.
divná ohnivá holubice, jejíž hořící křídla rostou do
nekOneěna, aby se jimi přilichotila k'Božímu Srdci.
'Ta rozmluva s bratrem, kdy s nevýslovnou radostí
a pohnutím praví jí Páter Lekeux:
„Poslyš, holubičko moje, křídla ti verstla, ne

potřebuješ se.už létání učit; ale musíš se v něm cvi—
čiti dále. Co ti pomohlo vznéstifse nad pozemské-?—
Oběť, či ne?“
„Ano, od té doby, co jsem svolila k umírání-, jak
jsi mi řekl, naučila jsem se' žíti. Vzp'omínáš, jak

jsem se zdráhala, plakala, bránila se? A přece to.
-mne právě zachránilo . .- ——
ta rozmluva ji vyklá

dá jasně.

Zevně je mi Margrit odpovědí na to, jak řešiti
laický apoštolát prací sociální.
Chudí jsou.předevšímžebráci lásky.
I ti nenapravitelně chudí, jak je viděl Dostojev
ski v Ljapkině domu, jsou chudí proto,- ze kdosi
z předků nemyslil' v lásce .na potomky 've'svých ne

řestech.

Druhá skupina jsou ti, kdo jsou přišlápnuti spo—
lečností.
Tato společnost —' _societas, jako by-si uvědomo—
vala, že chybila. Chce být Sociální, "volá.gpopřekle—

nutí třídních protiv, po práci seciální. Pokud to vo-.
lání nejde z řad p'řišlápnutých, je míněno spíše jako
praeventivní zákrok proti revoltě. Je v něm mnoho"
rozumu, ale málo "lásky. Sociálně povýšení s druhé __
strany jeví "se n'evděčni"a nenasytní. Hmota nesytí
jako láska. Ať to sami vědí nebo ne, chudí jsou
idealisté: trpí více chladem srdcí než ',oznobenýma
nohama. Žebráci lásky.

Třetí skupina jsou chudí dobrovolně. Žebráci
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lásky Boží přo chladný,—hihatařský svět .—'a žebrá
ci o lásku toho- světa: Bohu.,

Margrit milovalachudé. Pozvedalaje láskou k své
mu srdci atím srdcem k-milování Boha. Hřála je
láskou; láska, jež není maskou ani smyslnosti ani
'prospěchářství,je chudému zjevením.Zjevením id_e'
álu společnosti, _jaká by měla být; chudí, již nezá-i
vidí, a bohatí, již dávají ._rádi.A což .víc: chudí, již
dávají z mála &.jimž jejich málo rozmnožuje Bůh
do nekonečna jako vdově ze Sarepty, takže na ko
nec je zřejmo,že dávati dovedoujen ti chudí a že
Bůh si neoškliví jedině peníze vdoví. Není to nový
_ideál.Jen _pozapomenutýv.praxi staletími spěchu a
povrchnosti-.Je to ideál,
jejž po světěrozneslo dva
pvo'
nácte chudých rybaru.

K. Rehau, Liturgické- kapitolky.
Liturgie svazuje &sjednocuje nás s Bohem a 'vB_o
hu sjednocuje nás navzájem v jeden živý celek _a
dává vznik křesťanské pospolitosti U-oltáře za vše
chny jedna Kristus a církev a_všichni srůstají v je
den živý organismus, v rodinu dítek Božích; jed-
_nohoOtce mají, jeden cíl, jedny prostředky, proto
též jednu lásku vespolek. Čím vznikla v prvních
křest'anech úžasná síla vzájemně lásky blíženecké?
Byla to ovšem strhující moc Kristova velikého a

nového přikázání 1 jeho příkladu: „Toto jest při
kázání mě,abyste semilovali vespolek, jako jsem já
miloval-vás.“-(] an 15,12 ) „Přikázání nové dávám.
vám, _abyste se milovali vespolek. Po tom poznají
všichni, že jste učedníci moji, budete-li míti lásku

jednik druhým.“ (Jan 13, 34—35_) Příkaz eva'n'ge
lia- byl- símě, avšak živnou --půdou, v níž toto símě
zapustilo kořeny, vzrostlo a vydalo užitek, byla křes
Kťanskáliturgie, _přikteré padaly přehrady spole

čenských rozdílů, kdy stál rovný vedle rovného, kdy
všichni'zivěpociťovali,že mají společnéjedno srd
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ce, jednu mysl. -.-Sv.
Pavel neúnavně znázorňuje tuto
jednotu vespolné lásky příměrem'k lidskému tělu:
„Jako totiž v jednom těle máme mnoho údů, ale
všichni údové nemají téhož úkonu, tak 1 my (poč
tem), mnozí jsme jedním tělem v Kristu, každý jed,-,
noilivec však údem jeden “druhého.“ (Řím. 12, 4—5.)
A 'čím dokazuje apoštol. tuto jednotu a lásku? Toť
věru zajímavé! Odvozuje ji z jedné společné víry
a především z jednoho, všem společného, svátostné
ho chleba -——
těla Kristova, tedy z;toho, (:o od prvo

počátku bylo srdcem a vrcholem církevní liturgie!
Pravíť: „Poněvadž (to jest) jeden chléb, jsme my
mnozí tělem 'jedním; neboť. všichni jsme účastni
jednoho těla;“ (.1 Kor. 10, .17.) V bohdslužebných
shromážděních starokřesťanských. bylo vědomí vzá
jemné spojitosti tak mocné a převládající, že 'pro
výlevý soukromé zbožnosti bezmála nebylo ani mís
ta. Odtud má svůj původ ráz modliteb mešních
i.breviáře, které .jsou koncipovány v množném čísle
jako společné rodinné modlitby obce věřících ve
společných potřebách. Avšak vědomí jednoty a pou
to lásky nepřestávalo při skončení liturgie na prahu
svatyně, nýbrž všichni 'si je nesli do života, ven do
světa a tak působila liturgie k.rozšířeníkřest'anské
ho. bratrství, rovnosti, k vyrovnání. sociálních rozdí
lů a k triumfální cestěláský křesťanské.:Tuto sbrat'
'řující sílu má liturgie dodnes, a je-li jaký Zprostře

dek, který by účinně pomáhal zásadám evangelia
Kristova o všeobecné—láscea pokoji, lidstva, jest to

právě prožívání kat'ólické liturgie. Dnes,.kdy roz
pory a'boje národnostní, třídní, stavovské a zájmo
vé vrcholí vnejprudším střetnutí protichůdného so
bectví, je toto smiřující, sjednocující, vyrovnávající
a barmonisující působení liturgie činitelemna výsost
důležitým a sotva lze nalézti schůdnější cestu k u
skutečnění vůdčí ideje svatéhoOtce Pia XI., „Pokoj
Xriaiiiv v králo vs'ivíXtiála V366,
než jes) cesia _lmžóllé

ké liturgie.
Sblížení s katolickou liturgii, lepší. její poznání—
a dokOnalejšL.činnější účast na ní přivedou nás
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k"lepšímu poznání katolické církve samotné. Vnik
.neme do jejího ducha, vystihneme velkolepou spo
jitost její, věrouky, hloubku a výšku mravní veli
kosti a teplo-mateřské lásky,.kterou zahřívá lidskou
';duši v každé situaci života a. zvláště v utrpení.. a
v' umírání. Probír'ejte. se obřady sv. svátostí, pročí—

tejto pozorně mešní její modlitby, sledujte, kterak
církev má vroucí prosby a požehnání své pro vše
chny radOstné i vážné a bolestné chvíle“života na
šeho! Stačí, nahlédnete-li do rituálu, do knihy, jež
obsahuje obřady svátostí, svátostin, žehnání a svě
cení, a rázem se přesvědčíte, jak velikou. přítelkyní
života _apříznivkyní. lidstva je církev; Nic lidského.

není jí 'malichemé; raduje se s radujícími, pláče
s plačícími, krok za krokem doprovází .nás od ko-.
lébky až do hrobu svou přímluv'ou a blahopřáním.._
Modlitba a 'žehnání její snáší se na příbytek lidský,
na pole .a zahrady, na malé i veliké nástroje, (109
pravní prostředky, na denní'pokrmy a nápoje "alpře-u
devším na lidskou duši a lidské "tělo at' zdravé či
choré. A jinýr rys této lásky církve k lidem, pozor

nosti a.soucitu s jejich osudy! Modlitbou a-žehná
ním posvěcuje čas, “místa, činnost, osoby i věci a'
tím povyšuje, zducliovňuje, dematerialisuje všední
život, A to vše jen proto, by zachránila nekonečně
cennou lidskou duši před hrubým materialismem!
A obraťme' se k církevnímu roku! Kolik mravních
podnětů a výchovných sil rok co. rok. soustavně,
cyklicky blíží se k lidské duši, by ji povzneslo do
nadpřirozeného života a vypěstilo v ní mravní ide
ály! Z této výchovné činnosti, jejímž nástrojem jest
katolická liturgie se svým poučováním, modlitbou,.
obětí—Šla
zprostředkováním

milosti Boží, žije jednot-"

livec,lrodina, národ a stát. Dnes, kdy snad většina
lidí je k .církvi-lhostejná a veliká část jich přímo“
nepřátelská, stěží pořídíme co s apologetikou, jež
pracuje důkazy rozumovými,k jejich uváženi není
prostě dnes doba. Mnohem vícepůsobí na moderní
ho člověka tato praktická stránka církve a. jejího
poslání. Poznají-li'indiferentní a proti církvi zaujati
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její lásku, pečlivost, sympatie k_'lidskému blahu a
tvoření a pronikavý mravní vliv, který působí li-.
turgií, můžeme doufati, ze pOčnoupříznivěji o cír
kvi smýšleti.
Neposledním dobrem, plynóucím ze sblížení s li
turgií, dobrem,-jež týká se nás katolíků samotných,
jest náboženská obnova. Kdyby naši lidé znali aspon
poněkud smysl a význam mše svaté, kostela, církev
ních svátků, svátos'tných'Obřadů, nebylo by možno,
aby katolíci vzdalovali se i v neděli mše svaté anebo
nevěděli, kterak mají 'se při mši svaté, při svatém;
přijímání chovati. Nemylme se: zanedbávání mše
svaté a svatých svátostí a znesvěcování neděle m0-
derními požitky“není: pouze zjevem rozmnoženého
požitkářství, nýbrž i důsledkem náboženské “nevědo
masti: moderní-lidé"neznají Kreda ani Desatera, :ba,
již ani Otčenáše. Nevědí, čemu učí křesťanství,„mají
znetvořené svědomí a mravní pojmy a neumějí se
m'odliti; kostel a--.
bohoslužby jsou jim nesrozumitel

nou mimikou. Nějaký cas ještě chodí někdy na mši
svatou, ale potom přestanou choditi vůbec: nevědí,

co ztrácejí! Jak blahodárně může zde působiti po-'—
učení o mši svaté, o církevním roce, 0 účelu. kostela
a vnější bohoslužby!
_
Avšak liturgie je zdrojem duchovní“obnovy i pro
dobré katolíky, Víme,i'ze těžko bývá najíti__dobrou

modlitební knihu. Mnohýkatolík již téměř malo
myslní, pozoruje-li, jak zvláště v poslední době co.
chvíli vynořují se novépobožnosti, nové knihy a
časopisy náboženské, __nbvénávody k dokonalosti;
Kdybychom šli. hlouběji k pramenům těchto du
chovníěh a asketických pomůcek, poznali bychom,
že se některé zabývají více hříchem než ctností, člo
věkem než Bohem a že ukládají těžko snesitelné
břímě "složitých úkonů. Cítíme pctřebu zjednodu
šití, vyjasniti a k Bohu přiblížiti modlitbu, r_ózjí
mání, cvičení ve ctnostech, duchOvní život. Kde
proudí tento čistý a_silný? Kdo odváží se tvrditi,
že může"býti dokonalejší modlitba. než ta,- kterou
se modlí církev? Jak možno hledati obrysy křesťan-
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ských ctností .a..opómenou'tij při tom poklad—církev-

ních modliteb? Co možno krásnějšího říci o Bohu
a svatých, o věčnosti, o ctnostech než to, co o nich
praví církev, jejímž neviditelným učitelem je Kris
tus a Duch svatý-?! Je-li zákon modlitby zákonem
viry, t., j. ukazují-li slova; církevních modliteb, če
mu máme věřiti, ukazují nám tím spíše zákon vnitř
ního, nadpřirozeného života, života duchovního a
askese křesťanské. Proto návrat k liturgii slibuje
lepší modlitbu _alepší duchovní život.
Nedivno, ze v posledních letech probouzí s'eživý\
zájem o katOlickou liturgii. A nejsou to jen umělci
a básníci, kteří by se opájeli uměleckou formou li
turgického života;katolické církve a proto se oň za
jímají. Tím méně jsou to znuzení a přesycení po
žitkáři,f_kteří„s_i
své"Choré nervy léčí naklidu,

prosto

tě a vznešenosti katolické-liturgie.. Jsou to lidé vážní,
kterým cele leží na srdci větší čest a sláva Boží a

většíblaho duší. Jmenujeme tuto snahu,'jež usiluje
vychovati katolíky k plnějšůu pochOpenía pro

žití katolické bohoslužby, liturgickým hnutím. V ci
zině, hlavně ve Francii, Belgii, Německu a Rakous
ku, stojí na znamenité výši a přineslo nesporné ů
spěchy vědecké1 praktické. Lépe by vystihovalo ú
čeltohoto hnutí jméno liturgická obnova,neboť ono
chce vydatně spolutvořitik náboženskému obrození.
Jsme povinninejen sentire cum Ecclesia,'t. j. věrně
církevně smýšleti-a věřiti, nýbrž také vivere et orare
cum Ecclesia, s církví Kristovou se modliti a s ní
prožívati božská tajemství. Liturgické hnutí nepo
hrdá- pysně dosavadními formami zbožnosti, jak je
vytvořily doby a vyn'ikaj'lcí_duchovní vůdcové, ne
usiluje o něm nového jen pro novotu, ponechává
každému volnost voliti si prostředky bohopocty dle
osobních náklonností, zůstává-li jen _vmezích církev—
ního učenía praxe;- usiluje-však upřímně a vytrvale
o' prohloubení a zúrodnění života náboženského zu
žitkováním pokladů myšlenkových1mravních, ukry
tých v katolické liturgii, která náleží k dílům Du
cha svatého.
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B. P-.Dlouhá, Dal jsi mi píti Víno
bolesti.
_Žalm 59.

Tys ke r_tůmžízní lásky okoralým

jen vína trpkého vždyblížil plnou cíš.
To tvoje odpověď? — Já gestem neurvalým
Ti' cíši.vracela: Chci sladkost,neslyšíš?

Tož pohlédl jsi smutně. J sem jen žena.
Před smutkem tvým vždý zjihl tvrdý vzdor.
V mé chvějící se ruce číš je vyprázdněna.
Je srdce zpito. Pozdě na odpor.
Už hořká vůně číše tvé mi sládne.
Mou žízeň netiší, jen řeřaví ji spíš,
však srdce sílí to a do mé krve chladné
ti jiskrý hází. Lásko! Co.s ní zamýšlíš?

] ak matce rybářů, jež chvěje se a leká
a žhavě modlí se za synů úlovek
a čeká v slaném větru, pohled k moři, čeká;
tak nápoj tvůj. mi, Bože, nekonečně vděk.
Ve zvadlých rukou eíši Bolesti své třímám,
jen dolévej, a kapky- neuliji z ní;
_tovino miluji, ,tvé Lásce Srozumívám

a číši vrátím Vděčně—'v chvíli poslední!

JárOSlaV'Čělla, Sestra Alžběta od
Nejsv._Trojice.
Než vstupuje přímo do tajemného sadu Karmelu,
volá:- „Uzavírám se, opouštím se, jsem klidna -—

vímť, komu se věnuji. Toužím jen jeho touhami.
Spěchám již tam, kde bých se modlila, milovala a
típělašf —:—
2. srpna 1901 otvírá se hrána Karmelu
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dijonského postulantce šťastnější nad svět. . . Ohro
mující zátopa štěstí ji zaplavuje, 1když v té povod
ni utonula možnost býti s těmi, jež velmi milovala
a jimiž byla milována. . . Toho dne začala svou ži
votní službu anděla-těšitele Pána za svět. Jeden otec
dominikán; jenž zasvětil “její úplné obětování Bo
hu, pravil slova: „Málo tak nebeskýchduší vstoupí
v budoucnu

do klášterů.—“ ——.
Ted': duše již dávno

bohatá, jde se.obohacovati vzácnými pókladý-samo
ty. — Stávala se rychleqtím, čímji chtělo.míti její

jméno! (Elisabeth : z hebrejského: „dům Hospo
dina“). Duše .její'hrouží se—protodo meditací, aby
se vplížila co nejdále do úžasných hloubek tajem
ství'nejsv. Trojice,.jejich, jak ona říkávala': „Trois“.—
I při"tak nevhodné pro meditaci chvíli, jakou je
sezení u stolu, tonula'často .se-zavřenýmivíčky'citli
vými myšlenkami, okřídleným'i nezájmem o okolí.
ve výškách .-stvořených' pro duchovní orly. Poznala,
že Boha možno najíti nejen v modlitbě, ale i při.
praní, a proto volá :rozrad'ostněna tímto objevem:
„Ach, můj obzor. se'každode'nně šíří!“ Další pozná-»

m:
m„poklady Srdce Ježíšova'jsou mé“,jest jí nepo—
psatelnym štěstím, přemáhajícím všecko. Přání ne—

měla než jedno: „milovati jako milovali svatí a mu-

C
Wl ,“

8. prosince .1901přijímá hábit 'pokomých'kaMe—
litek s-duší karmelitky od narození. Při obřadním“

aktu ztratila vědomíokolí. .Tím se skončilaprvní
etapa jejího duchovního života.
Aby dozrál tento slibně vzrostlý klas, spěchá na
něj včas k dovršení díla úplného jejího posvěcem
horký paprsek slunce: bólesti. Noviciát její začíná:
„temnou 11001
neklidů, duchovních útrap, námah.
a cizdrodých fantomů. Nelze ani říci, jak tím vším
trpěla.. Ale potřebovala této toďky. pro převoz přes—

nové devateré řeky k dosažení demantové hory —.:
splynutí s Bohem! Bolest musí vždy a vždy hrávati.
ouvertury'“kantát svatosti! 'Byly v její duši netuše-l
né běloskvoucí, mlčelivé jeskyně, emajlované nej-i—
čistšími- krapníky., jež “bylo“třeba patřičně osvětliti..
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A to světlobyly:duchovní bolesti.Je třeba mluvi
tí o tom, 'covše muže boleti duši tak subtilní a tak
Pánem milovanou, víme-li, že láska Boží tak ráda
a: tak často"zkoušívá . . .? Modlitba a zvroucnělejší
meditace plaší někdy snáze, někdy tížeji. tyto stíny
zkoušek“útočících právě na její citlivost. Táto utr
pení však v sobě dokonale pohřbívala. Její dopisy
svítí totiž stálé štěstím. Měla již své „unum necessa
rium“ &toéjí' nikdo nemohl vzíti: "Kristal—
V duchu slov svatého Pavla „státi se hostií živou,
svatou a příjemnou, Bohu “obětavou69,skládá- své
věčné svaté sliby chudoby, čistoty &poslušnosti. Mé,

srdceje plničképropastnéradosti! Volilajsem dob
rou stránku. Chci celý život žíti srdcem na srdci,
božského Snoubence.Svatý Pavel stává se její vůdčí
hvězdou ——
majákem. Hrouží se do" požehnaných

.epištol velikého apoštola a odkrývá v nich novou,
chutnou potravu pro svou “velikou duši. Dává si
mystické jméno: Chvála slávy („Laus gloriae“ dle

epištoly svatého Pavla k Eph. . „in' laudemgloriae

ipsius -.. .“.) Tato „laus glOriaef“jest duší, jež bydlí
v Bohu, jest duší ticha .a mlčení, jest duší, jež roz-..
jímá o Bohu ve víře &prostotě, jest bytostí, jež jest
ve stálé permanenCi díkůvzdávání- za “milosti.
A-tím..vším byla -—Zvláštní zmínky zasluhuje její
detailní poslušnost vždy cchOtná-až <častoheroicky
plniti -rozkazy__představených.Neméněfrostla v její
duši“ pokora, jež ji stále 'připOmínala její“ závislost"
na Něm. Stálý úsměv "jí “kvetlna rtech, ikdyž se
našlo ninoho příležitostí, aby tento květ, tak krášlí.
cí ctnostné mládí,-byl spálen útočícími boleštmi a

nepříjemnostmivšech těch hlasů ji zkoušejících.
Svaté okamžiky jejích modliteb byly jedinou
chvílí, kdy, jak řekla, necítívala bolestí. Z ní a z její
nenapodobitelné energie kvetl klid a nepochopitel
ná horlivost ve “všechčinnostech. Ty, jež zakusily
__
její společnosti" v kómunálním životě, nemají slov
'k obdivu . I při jejími představenými inscenova
“ných “zkouškách, ji pokoř'ujících, zůstávala zvláštně
milá; něžná a pokomá. Sestry, zkušené “v—
duchovním
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životě, zaváděly celé observovací akce, aby ji "studo
val'y',a co praví jednaz nich?! „Jsem nucena dozna
ti, že"jsem na ní nikdy nemohla zjistiti ani jedinké
nedokonalosti — — “'
Žila stále silněji jen v extrémech krajin duchov
ního letu: propasti a bezoblačno Božství ji pohřbí
valo a věrně ji vychovávalo pro cestu na Kalvarii,
k níž potřebovala síly mučedníků . . . Příprava hlu
bokou úctou její vznešené patronky ne]sv. Trojice

ruku v ruce.kráčející s oddanostisvaté Panně o
pravňovala _na můo'řá'dné výsledky.

—-'J'dOu po

žehnané měsÍCezrání. Korespondence její má stále
svou svatou svěžest a_vzlet. Jeji básnické pero stále

ještě_hýříradostí a v proudech inspirace neníuše
třenovlnek trpkosti. To"pero mění autorčiny bolesti
v radost__pro jiné, trpící navštíveními . . . Nebe, ta
ohromná dálka pro ubOhé,uprášeně poutníky, jěst
jí blízkým a_smrt ji těší svou prostotou.
Je věru těžko pochopit, co vše je příčinou, že Bo
ha živelně.milující duše jdou brzy s tohoto- světa.
Dá se asi tušiti, želáska, již cítily a. již nikdy nedo
vedly úplně vyjádřiti, byť 1 byly nejčistšími básníř-.

_kami _a..
nejpravějšími- fjinými umělk'yněmi — spálí.

předčasně chabý příbytek uvězněné duše. Sestra
Alžběta až““dojara roku 1905<nepotřebovala mluvi:
ti.-Tanisi všímati zvlášt svého zdraví. J akékoliv še.

tření, jež jí. nařídila představená, bylo pro ni velí-'
kou_,boles_t'_í_,již však ostatně .ráda a okamžitě věno

vala Ježíši. Než, bylo to úplně nutné, neboť toho
roku již :bylopozorovati, že jest se svými silami na

kraji. Řekla jen o vánocíchroku 1905: „Nuže,můj
Králi lásky, příštího roku se uvidíme zoela zblizouč
ka!_“;! požádána o vysvětlení, jen se usmála a se._
vznícénými zraky a vzezřením anděla významně
mlčela. ,

_

R. 1-906'jest'pro ni'vstupem'na-.prah'věčnosti. Její—
Cestabyla zřejmá, otevřená,-průzračná: malá oběť!

Jak rostl tento rok, ubývalo jí sil a přibývalosla
bostí,jež jiuváděly dobolestných situací.Stoupání
do schodů stávalo se jí nemožností, protože „nebylo
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síly ani ke kroků . Láskou v životě zmohla mno
ho, ale nad nemocí triumfovati bylo" jí “nemožno.
O své nemoci mluvila jako o.své zbabělosti, ha"víc:
podlosti (lacheté). Ač tělesně zlomena, nutila se
stále do povinností. „“Před-velikonocemi (1906) se
začínaly ukazovati, symptomy _-—těžké'
žaludeční

ne—

moci. ] est definitivně upoutána na lůžko. Ví dob
ře, že „svatý Josef ji ještě tohoto roku vyhledá“.
Spolusestry její přímo tlukou na nebe křížovými
výpravami modliteb za ni. Vždyť tolik nadějí by
s ní pochovaly..„Nemoc lásk _.“,jak ji Alžběta sama
nazvala, nabývá na Květnou neděli veliké výbojnos
ti. Nemócná omdlévá. Slabost její zdá se kritickou,
Přijímá na přání svého okolí, s mocným dojetím po
slední pomazání. „Jsem, šťastna, že mohu trpěti,“
bylo jejím poděkováním knězi na udělení svátosti.
Okamžik ten byl již vlastně žitím jinde. Tiskla sil
ně kříž své profese k hrudi a _sočima rozzárenýma
opakovala stále: „ó Lásko, Lásko,-Lásko., .“Teď
ji však Bůh ještě nechce, 1když na Velký pátek ce“
kali její smrt. Již druhého dne ji našly sestry kle
četi v lůžku, ač před tím nebylo "samemožno ani se
pohnouti'.Na Bílou sobotu již chtěla recitovati slave
né oficium. Sestry myslely, že je vyhráno. Stav se
lepšil. Jen slabost. Mluvit příliš nesměla. -:Proto-'ú
těcha jen- v peru.
,
Tyto úlevy byly jen chvilkové._Božský Orel již
se rozletěl, aby-svou malou oběť odnesl do lůna věč

ného světla. „Charitatis victimabylo

pravé vy

jádření pro její osobu 1 sta'v —.—
vhodné — nejvíce

povídající. Beránek již byl na obětní oltář položen.
Stav její se zase horší, než ena zůstává hrdinnou
i v největší bezmoci. Lékař,když ji kdysi opouštěl,
dojatě doznal! „Je to duše mimořádná. Jaká inteli
gence a jaká poesie! Neviděl “jsemještě takové síly
a vážnosti v utrpení; snáší pravě mučednictví !“ Po
kládala totiž bolest za palác, v němž se jedině vidě—
la po boku svého ukřižovaného Snoubenec. Její tou-.
hy po nebi nehasnou. Tu před její dušemi zor vy
stupuje' v celé své podmanivé tiché kfáse zjev „an—
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dílka z LisieuJíČ6 ——
sestry Terezie o'd Ježíška (_tehdy

ještě ani —ne
blahoslavené), jež trpěla podobnou no
stalgijí — touhou po jiné vlasti. Zde také mnoho
načerpala'.
2. srpna 1906 dovršila 5 let svého života v klášte
ře v hlubokých myšlenkách na svou cestu za Ním.
Dobře: Ty půjdeš ráda _za Ním ——
a_co matka tvá,

_jížsrdCe bolem puká? Tu těší velmi dojemně. Píše

jí: „Půjdu do nebe, abych tam pomohla utvořitií
rubínový diadém, Řinž bych pak spolu s Ním v den
velikého shledání korunovala čelo mé drahé matič

ky—

Bolesti její stoupají, stupňoványnaprostou nespa
vo's'tí.Síla zase jen v modlitbě, v níž se hrouží nej
oddaněji za bezesných tichých, hvězdných nocí u o
tevřeného okna své cely. Nejsv. Trojice, svatá Pan
na, svatý Pavel, Jan, Anděla z Foligna &jiné jsou
jí útěchóu. Koncem září a začátkem října byl již
její žaludek tak boleštně rozjitřen, že čekali posled

ní hodiny. Tehdy, když jižjiž skláněla pokorně hla
vu pod meč _lásky.Ježíšovy, tehdy se její duše nej
více rozvoněla v dopisech, jež posílala svým nej
dražšímznámým na rozloučenou. Matce nechala ze
dne _.29října 1906 vzkaz: „Dovíš-li se od sestry vrát
né, že jsem sznčila své utrpení, klekní a rci: Můj-
Bože, dal jsi mně .ji, vracím Ti ji zpět!“ 31. října“
byla jí obnovena milost p_osledního_pomazání.Její
poslední slova pronesená s obličejem podivuhod
ným leskem _okrášleným jsou:: „Jdu do světla, do

Lásky a do života. Víc už jí pak nerozuměli.Polo
žena—
napravý bok, s hlavou zvrácenou maličko na

zad a očima široce rozeýřenha zdála se býti spíše
v-extasi než v agomi. Za ranního klekání 9.1isto
padu 1906 spěla její duše, jistě víc jak blažené, za-

uskutečněním svého životního _snuna křídlech lás-'
ky: na Srdce Beránkovo.
__
Bůh silně mluví jejím příkladem . . “.
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Ch. V. I—IérisO. P., 0 svátostech.
Koncil tridentský nás učí, že-svátosti jsou_viditel
né známky nebo posvátné“úkony, ustanovené od Pé
na našeho Ježíše Krista, aby nám sdělovaly milost.
Tím stává Se někdy, že nevěřící nebo bludaři ,se
hrozí toho a jsou__svádění vytýkati našemu“ nábo-f
ženství obřadnictví. Chtěli by kult zcela vnitřní a
duchovní a xodmítají názol', že by ubohé hmotné
věci,jako voda a olej, a jednoduché formule mohly
míti nějaký účinek na pokrok v životě nadpřiro'ze-.
ném. Chtějí dokonce nalézti určitOu spojitost mezi
svátostnými obřady a magickými úkony starých ná
boženství. Dlenich, jak možno připustiti, že by ten
to hrubý názor byl názorem Toho, který pravil Sa
maritánce: „Přichází hodina a již je zde, kdy praví
lidé nábožní budou se klaněti Otci v duchu a v prav-.

dě; to jsou lidé nábožní, jaké Otec hledá. Bůh je

duch, a ti, kteří se Mu klanějí v duchu a v pravdě,
mají se Mu klaněti (Jan IV, 23).
Dříve než vyvrátíme t_utonámitku, jest dobré si
uvědomiti,ze ] ez1sKristus sám za svého života ne
váhal užíti těchto symbolickýčh úkonů očišťování
nebo __posvě'cování.Na začátku svého' veřejného ži

vota podrobuje se křtu Janovu, „aby vyplnil“, jak
praví, „všelikou spravedlnost:6 (Mat. III, 15). Pez-.
ději,-ve chvíli, kdy posílá své učedníky, aby doby-—
li světa—,
poroučí jim, aby křtili ve jménu Otce, sy
na a Ducha svatého. Před svou smrtí _béřechléb a
víno a vyřknuv nad nimi svatá sleva, jež _je'promě-.
nila .v tělo a krev, poroučí svým apoštolům, aby
opakovali, až je opustí, tento úkon na jeho památ
ku. Tyto různé úkony ukazují zjevně úmysl Spasi-
telův užíti obřadů a obrazů a přiděliti jim v du
chovním svém náboženství nějakou úlohu.
Copak je zarážejícího na tom, že nám je třeba
těchto skromných věcí, abychom se jimi pOzvedli
k..božskému životu? Člověk je duch a tělo. „]eho
jednání je' Opravdu.lidské jen tehdy, jsou-li—naněm
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súčastněny oba prvky, z nichž se člověk skládá, v do
konalém souladu. Myšlení potřebuje slov a obrazů
"kvyjádření: ještě více cit, který prýští z duše a jejž
srdce nemůže obsáhnouti. Je zde opravdu kult v du
chu a v pravdě, ale" není to kult, :v-němž úmyslně
tělo je.postaveno Stranou; je to kult, v němž duše
prostřednictvím těla se projevuje zevně pohyby a
slovy, jež jí nekla'mou. Božský Učitel, ustanovuje
svátóstní' symboly, přizpůsobil se naší přirozenosti
rozumové -i citové.

_

Připojme, že,.když se jedná-o styk s“Bohem, aby
chom' dosáhli od Něho dobrodiní nadpřirozeného
života, je třeba, abychom byli jisti, že toto spojení
je“ skutečné & účinné. Milost je neviditelnou sku.
tečností; Nemůžeme si ji 'uvědomiti. Nevěděli by

chóm-nikdy, ze ji máme, kdyby vnější znamení ne
byla ohlašujícím a takřka původním a neklamným
svědkem. A pak, jsme hříšníci, kteří se dáváme
svésti ke zlému nejčastěji vnější skutečností, v níž"
hledáme spočinutí a požitek. Bůh, božský Učitel
našich duší, uznává naši slabost. Těchto smyslových
&hmotných tvorů, v jejichž středu zijeme, bez nichž
se nemůžeme obejíti, kteří jsou velmi často před
mětem našich nezřízených žádostí, On se ujímá, je
vychovává a činí z “nich pro nás prostředek posvě
cení a spásy. Co podobá se více Boží moudrosti a
shovívavé dobrotě než to, že přetvořuje takto pří-'
ležitost k pádu ve zdroj života a svatosti!
KOuze'lnéúkony? Vždyť jest ohromnýr rozdíl me
zi 'svátostným obřadem a kouzelným úkonem! Po
slední je čistě prospěchářský; „zamýšlí vymámiti za
_n'ašislužbu božskou mocnad pOzemskou hodnotou
a neštará se pranic o mravní Stavtoho, kdo ho uží
vá. Docela jiný je svátostný obřad: je podstatně
určen k posvěcení duše: má účinek jen tehdy, je-li;
přijat s vírou, úctou, 's lítostí nad hříchy a s láskou
k Bohu._Již užívání jich plodí v naší duši milost.
Ovšem potřebí, aby i naše duše se otevřely k při
jetí tétomilosti, aby volaly po životě božském, tou
_žily po nadpřirozené přeměně.
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Abychom pochopili úplně velikost a krásu svá
tOstných obřadů, je důležito, posuzovati je v _jejich
vnitřním vztahu, který mají k umučení Kristovu,
jehož blahodárné účinky nám sdělují.
Úkolem svátostí je, aby nás očistily od hříchu a
posvětily nás udělením milostí. Je-li nám již od
puštěno, a máme-li tuto milost, svátost ji v nás roz-.

množuje, přizpůsobujícji hlavním stavům křesťan
ského života. Ale, můžeme-li býti takto očišťěni a

posvěcení pomocí svátostného obřadu, je to. jedině
proto, že Kristus. trpěl a umřel pro nás a že jeho
utrpení a smrtnám zasloužily před Bohem milost
a milostí návrat k němu. Celý náš duchovní život
jest odvislý od Krista Spasitele. Hřích "násodloučil
od Boha a zbavil nadpřirozeného života, k němuž
jsme byli určeni. Nemáme jiného prostředku, aby
chom se vrátili k Bohu, než, že se spojíme s Kristem
a jsme účastni ovoce jeho vykoupení.
Nuže, svátostný obřad má .za účel, aby'nám při
vlastnil způsobem neklamné účinným zásluhy a
dostiučinění Spasitele J. Krista. Spojuje nás tedy
přímo s Kristem a skrze Něho s Bohem. Ježíš svojí
nejmocnější přímluvou a na základě práva, jehož
mu získalo jeho utrpení, čerpá, abych tak řekl, z lů
na Otcova milosti znovuzrození a spásy. Jeho pro
střednictvím prochází božský život skrze svátosti a
vylévá se do naší duše, aby ji spasil a přetvořil. Svá
tosti jsou skutečně průplavy milosti, Bůh a Kris
tus jich užívají, aby nám “dali milost a vykonali
v.“nás zázraky milosrdenství a slitování.
SvátOsti nás tedy úzce spojují s"Kristem, sdělují
ce nám život milosti, který “On“má-vplnosti, slučují
nás s Ním: způsobují, že z Krista v nás tryská, týž
božský život, jak by se jednalo o krev jednoho „těla.
Zkrátka spolupůsobí na vytvoření onoho mystické
ho těla, jehož hlavou je Ježíš a my údy. Tento ži—
vot, který nám svátosti přinášejí, je' život křesťan—
ský. Myslím tím, že svátosti v nás působí život po
dle samého Krista. Uvádějí nás do jeho pocitu hrů
zy ž hříchu, do jeho zadostiučinění zaň, do synov
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ské oddanOsti a poslušnosti vůči Otci, do žhavé lás
ky k Tomu, který nás v Ježíši přijal za své syny.

Svátosti činí lz nás druhé Kristy ci připodobňujíce
nás zcela našemu Mistru, uskutečňují v nás, podle
podivuhodného výroku sv. Augustina, „celého Kris
a“, jehož údy jsme „_mya jehož hlavou je On.
Tím jest utvořena ona společnost zároveň du
chovní a viditelná, to jest náboženství křesťanské,
jehož svátosti se jeví jako životní ústrojí. Svátosti
nejen, že dávají kolovati ve všech údech život Mis-
trův, určité :z nich, ,jakounervové žilky přenášejí až
do nejzazších částí těla životní vliv mozku, vtisku
jíce duši znamení-příslušnosti ke Kristu, kterou na
zýváme _nezrušitelným znamením, vytvořují skuteč
nou stupnici “vtéto náboženské společnosti a pořá

dají její kult. Křestvtiskuje tomu, kdo jej přijímá,

nezrušitelné znamení křesťana, zasvěcuje jej navždy
Kristu a činí z něho věřícího. Biřmování dává po
křtěnému nový charakter, ustanovujíc jej povola
ným obráncem-náboženství křesťanského proti vněj
ším nepřátelům. Svěcení kněžstva konečně charak
terem kněžským ustanovuje- mistry křesťanské bo
hoslužby, jimž je uloženo, aby zastávali na zemi
místo Kristovo &udělovali věřícím svátosti nadpři
iozeného života. Náboženství Kristovo skládá se tedy
na základě svátostí z členů, vojínů a mistrů. Živý
organismus, spojený hierarchicky s hlavou, _jíž je
Kristus; tak se nám jeví kult křesťanský, když po
suzujeme úkol, jejž zastávají v něm symboly a úko
ny, tak často *nechápané, jimiž chtěl Kristus obo
hatiti naši úctu k Bohu v duchu a v pravdě.
*

Urččiti poslání Syna Božího na zemi jen :.tím, co
se-člověku dostalo _spasením, to by znamenalo uči

niti si neúplnou představu o něm. Nad náš vlastní
zájem je“zájem Boží, Bylo by nesprávné domníva
ti se„že láska Boží má cíl v člověku a tím že člověk
se stává ve. vykoupení účelem Božím. Jediný před
mět je hoden lásky Boží, a to je On sám, a když se
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Bůh sklání ke svým tvorům, aby je obdařil svými
dary, dělá .to jen—proto, aby je přitáhl k Sobě, aby
byl jimi milován a oslavován.
' Přísluší “tedy Kristu, “Původci našeho vykoupení,
aby řídil spásu člověka a určil ji k oslavě.Boží. Pří-
sluší mu tedy. tak, aby,. obrodiv padlé lidstvo, při
jal. patřičnou poctu &"přinesl ji Otci. A jako není
spásy leč skrze něho, tak není pravé úcty leč v tom,
že jemu se podobají a v něm se sbíhají modlitby
člověka, jeho klaněm a oběti;
Jestliže tedy svátosti nás posvěcují, udělujíce nám
milost Kristovu a poutajíce nás k Němu, abychom
tvořili s ním. jediné. tělo, je to jen proto,'aby "nám
takto posvěceným a spojeným v Kristu bylo možno
obětovati s ním Bohu poctu našeho klanění a na
šich obřadů. Mezi všemi svátostmi je to právě Eu
charistie, jež nemá za úkol nás jen úzce spojitii
s Kristem, ale ještě VÍCevzdávati s Ním Bohu do
konalou poctu, kterou po nás žádá. Účelem obětí
na Kalvarii nebylo jen naše vykóupení: Smrt Kris
tova na kříži byla také oběť líbezná, jíž Kristus
dával v oběť nejvyšší Velebnosti svůj život a svou
lásku. Jménem jeho a jménem celého lidstva poda
ná tato dokonalá oběti měla býti východiskem kul
tu křesťanského. „Na kříži,“ píše svatý Tomáš, „za
hájil Kristus křesťanskou bohopoctu, obětuje se
sám v oběť Bohu. “ (III. q. 62. a. 5.)

Mše Svatájest jen obnovováním této oběti: pod
svátostnhi způsobami obětuje se zde ] ez1sSvému
Otci prostřednictvím kněze 'v témž, stavuoběti jako
na Kalvarii a s Ním přispívá 'k této oběti a k to.
muto obětování celé mystické tělo již posvěcené
ostatními svátostmi. Na Kalvarii obětoval Ježíš sám
Sebe a s sebou předem všechny, kteří přijdou po
Něm, aby brali účast na jeho božském vlivu. Při
mši svaté obětuje s_eJežíš opět zprostředkováním“
knězovým, ale tentokráte v_eskutečném a; činném
spojení se všemi svými údy,—kteřížijí .právě nas'větě.
A v této oběti Krista a jeho údů_spočívá doko:
nalé' náboženství, velebení-povinné"Bohuspravedli
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vému a milOSrdnému."Svéutrpení spojujeme s utr
pením Kristovým a stáváme se s ním svatými a pří
jemnými cbětmi' Bohu. ] e to skutečně „celý Kris
tus“, který je obětován na oltáři, Kristus trpící, Kris
tus oběť, v níž se “postupně doplňuje, co ještě. chy
bí utrpení na \“Kalvajriik vykoupení lidstva, oběť,
v níž "šetakéuskutečňujepravá oběť chvály a úcty,
taková oběť, jakou má právo Bůh očekávati od své
ho hříšného tvora, jemuž odpustil.
Po staletí takto vyrůstá .svátostmi mystické tělo.

Ve svátosti pak Eucharistie jest nyní jediná možná
bohopocta zde _na zemi. “V nebi nebude zničeno
'mystické tělo a' ani jeho bohopocta v tom, co má
podstatného a dokonalého. Symboly sice zmizí, ale
my, spojeni s"Mistrem nezrušitelnou láskou, majíce
na sobě nesmazatelné znamení, pečeť naší přísluš
nosti k němu-,sestavíme pro toho, jemuž náleží nej
vyšší úcta, dokonalý Chvalozpěv, a spojujíce věčně
svůj hlas _shlasem Krista, svého Kněze a Pána, bu“
deme zpívati .Bohu třikrát svatému hymnus věčné
blaženosti,
?

J.F.Papi-ca, Opustiti Boha pro Boha.
Pravá láska“má býti slepá k vlastní výhodě, ba,
i k svému duchóvnímu užitku; nezkřiveným zra
kem patří pouze na přání jediného miláčka, jinak
bychom milovali sebe, ne Boha; nedávali bychom,
ale vyměňovali; obchodníci, ne synové.
I duchovní útěchy jsou pódezřelé, jsou-li naše.
Tí jistější je nějaký podnik, čím méně je v něm
vlášlní vůle. Svou vůli. 1 svatou učiníš světější, sna
žíš—lise pro Boha.

SBohem nás nespojuje jenom modlitba; ani není
vzdy lepší to, co je veliké. To je nejsvětější, co je
vůli Boží nejbližší.
Jestliže Bůh slibuje za domov, opuštěný z lásky
k Němu, zde'stonásob a tam věčný život, co teprve
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dá tomu, kdo Boha opustí pro Boha? Kdo více dá
vá, více dostane. — Scintillae ignatianaea
Stále slyšíme: „Je v nás. málo,. obětavosti a tím
i. málo obětí —.-—
ve. všem, všude, u.všech.

Nestačí

hleděti na tuto věc s přirozenéhostanoviska, třeba
si uvážiti záhadnou nenasytnost, Nadpřirozena; je
tocesta jako v klesající důlní kleci — nořeníse do
tajů jeho “hloubek “.*.. Není po každé vhodného slo

va v obyčejném slovníku pro- mnohé patro řádu
nadpřirozeného. Podivnou, v první chvíli i příliš
děsivoušachtu rýsují Scintillae Ign'atianae: „Relinu
quere Deum — opustiti Boha — propter „Deum-'—
pro___
Boha !“

Misie. Pravda, Pán žní u nás potřebuje mnoho
dělníků — máme málo té koukole, i v sobě?".—ale
zde má každý vše — na rozcestí kříž ci Boží muka,
v poslední vsi ukazuje k nebi věžička kapličky
(když ne kostela), třikrát. za den se chvějí sféry
zněním andělského pozdravení, „takže pro ně není
omluvy“ .(Řím '1, 19). Ale tam, kdesi daleko — —?
Snad se pohan třese bázní před stínem běsů, snad
—.když my se modlíme „. . . v těla z mrtvých vzkří
šení“ — přemýšlí právě Budhův syn o splynutí
s. Nirvanou nebo Alahův bojovník sní o radostech
věřícího v sedmém nebi a o vyhlazení nevěřících,
nebo se modrým večerem nese bolestný pláč poho
zené čínské děvušk'y, či-za vsí úpí hladový vydědě
nec malomocenství. Nad obzore'm_vší té ubohosti
duší prozařují obrysy Golgoty s Pastýřem přípon-
taným Hřeby na Dřevo a rudé krůpěje jeho Krve

se na černé zemi stékají v plamenné písmena:

„Mám ještě jiné ovce . . . posílám vás . . . jděte a kaž
te evangelium všemu. stvoření . . -.!“
Proč toho nezříme? Ba, proč .se bráníme, aby
u nás nerostla a se nešířila .misijní povolání? „O.

pustiti Boha —jeho líchu u nás — pro Boha —
usque ad fines terrael“ Pro lásku Boží přinesme na

ši duchovní bídu Bohu, nabídněme mu oběť vdo—
vy! Dejme Mu tu pos1ední kapičku naší __sílya ta se\

změní v silnýrpramen požehnání! Dejme Bohu na
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še"opravdu všechno a On dá i nám všechno“ své —

propast .oběti zavolá propast milosti, neboť Bůh
má více než rozdal, .dá více než přijal: „...sto
násob zde a život ve věčnosti!“
] aké moře požehnání svolá na náš národ první
Otčenáš, vystřelený jako síp právě do středu nebes
z úst, jež zbavil duchovní němoty náš misionář?
Jak zvlhnou naše zaschlé hroudy skropené deštěm
slzí a potu misionáře, jenž z nich sílil, z nich rostl
a z jejich plodů přinesl první Oběť. Jaké teplo lás
ky zahřeje naši rodinu, když její dcera vzkřísí na
svém hořícím srdci jiné srdce, zmírající Chladem?
Jakých. dnů “svítání zapálí krev jejich svaté oběti?
Hleďme: Francie, prvorozená dcera. církve,
krvácí z tolika ran a nebojí se oběti pro misie, po
třebuje doma tolik kněžské síly 'a “anichvíli neváhá
vyslati své děti — muže i ženy — k duším ve tmách.
A potom se chceme diviti bohatství a kráse je'jích
květů svatosti, rostoucíchi v dnešní době mravního
sucha; „mají mnoho“ —-ducha, oběti a velkomysl
nosti pro Boha/— „a proto “jestjim mnoho dáno“ —
nadpřirozené pomoci od Boha. Za všechny hovořil
kardinál Pie.: „Kněžské řady se u nás udržují a roz
množují tím, že skýtají velikou část apoštolských
(t. j._misijních) ipovolání. Bůh se nenechává překo
nati ve velkomyslnosti. Oběti, které Mu přinášíme
s velikým srdcem, jsou příčinou hojnějšího a úrod
nějšího požehnání. v našich domácích misiích. Mí
ním, že jeden kněz darovaný apoštolátu, znamená
deset nových kněžských povolání v mé diecési.“
(Misions-Etrangéres str; Sl.)
Prakticky: nemohly by některé naše řádové pro-—
vincie — ať mužské,- ať ženské — přijmouti něja
kou misii; nemělo *?bynaše kněžstvo i náš lid více
misie podporovati buzením- nových “povolání, hoj
nější podporou duchovní i'"hmotnou? “'Zkomírající
provincie “dominikánů v Belgii vstala jako fénix ví

tězná na druhý den po odeslání prvních svých synů
k pohanům do Konga.
Až poteče v cizině- naše česká krev—pro evangeé
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lium Krista Pána, pak budeme míti metafysickou
jistotu-,že se _nášnárod obnovív Kristu — ba, více:
řecké anak'efalosis v latině instaurátio značí z'měnu
hlavy — tož tehdy se celý národ dá za jinou hlavou
——
za Cestou Života, za Králem věčného nííru, Je
muž dík, chvála a čest po všechny věky a ze všech
úst. Amen.

K úvaze.
Člověk, důvěřujíci v. ;Boha nepracuje pro sebe,
nýbrž pro příkaz Boží, a proto není zdrcen neúspě
chem ani opit úspěchem. Proto„ že zná vyšší cíl než
,sebe a' vyplňování bytesti sebou. Takový člOvěkví,
že nakonec zvítězí přece jen vůle Boží _a ta je mu
světější než chvilková radost z vlastního úspěchu.
Správně odstupňuje konečné od nekonečného.
Kdo důvěřuje v Boha, to jest, kdo jest vnitřně,
celým životem přesvědčen o svrchovanosti Boží,
a Boží dobrotě a lásce, dovede snésti i částečně po
rážky-a neúspěchy, dovede v"b0ji zla s—
dobrem jiti'
s dobrem, i když zlo střikne po něm kalem, i___
když

zalije jej svou nenávistí. Ví, že Pán má právo na
službu od svého zbrojnoše. A zbrojnoš musí býti
pripraven na rány. A při tom při všem, vlas s hla
vy naší nespadne bez vůle Otcovy, bdí nad námi,
nad zřítelnicí svého oka. Nuž, důvěřuj, oddej se,
pracuj, trp, a jdi vpřed s Bohem, Bohema pro Bo
ha. Když tě poručil jít přes vlny k němu, povede
tě.
Po tom poznají. Mluví se tolik dnes o laickém
apoštolátě. Mluvme raději o' laickém diakon'átě,
0 laické výpomoci. Apostolat zůstáva vyhražen cír
kví poslaným osobám duchovního stavu, Mluví se
mnoho a laickém apoštolátě a jest takové'nebezpe
či,-\aby-neztrnul organisací a kartotékami a' pravi
delným scházením několika povídavých pánů, ne'
bo, Bůh- -"'rač'"chrániti

—*„dámfí
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(Neříkám žen,--to

jest něco.jiného. '„Dáma“, to jest „katolická dáma“,
jest postrachem všech hodných kněží.) Upozorňuji
na velmi snadné a vlivné působení laiků. Bud'te
povzbudivým, hřejivým světlem v okolí. Kristus ve
vašem srdci měl'by zářiti z vás. Pomáhejte na vše
chny strany; ulevte, komu"můžete. Tam dejte vlíd
né slovo, tam úsměv. Zlomte v ústech tvrdé slovo,
potlačte' nevrlost, zapřete netrpělivost. Ať jenom
klid a jas se z vás rozlévá. Jak škodí náboženství
klepaření t.-zv. zbožných,jejich hrdoSt a bezcitnost!
Jak se odsuzuje sociální nespravedlnost katolických
zaměstnavatelů, jak bolí to hlavně od kněží! Když
bude se váš _životčím dále. tím více podobati Kris
tu, jak povznesete náboženství v očích 'vlažných,
kolísajících nebo kleslých lidí! Pamatujte si, že je
den světec více vykoná pro církev a Krista než“_de
set břichatých__svazků apologetik a než sto schůzí.
Ovšem, je-li svatý“ten, kdo napsal těch 10 svazků a
měl oněch sto schůzí, tím lépe!

SV,;Biernard, Kniha o lásce Boží.
Hlava 1. Proč a jak třeba milov'ati Boha.
Chcete tedy ode mnevslyšeti, proč a jak má býti
milován Bůh? Odpovídám: příčinou. milování Bo-.v
ha je Bůh sám. A míra? ——
Milovati bez míry. Sta
čí to? Snad, ale pouze “moudrému. Jsem však po“—
Vinen i ne'inoúd'rým' a proto, učiniv zadost moud
rým i ostatními musím dáti odpověd,. K vůli těžko
chápajícím ne'rozpakuji se pojednati o tomto před
mětu. spíše rozvláčněji než hlouběji.

Ře'knu tedy, ze z_dvojí příčiny jsme povinni mi
lovat Boha pro něho samého, za prvé že nic není
spravedlivějšíhoa za drilhé ze nic není užitečnější
ho nad tuto lásku. Avšak tato otázka, proč třeba mi
lovat Boha,.rodí dvojí pochybnóst a možno.býti na
váhách vzhledem k pohnutce naší lásky, zda jí má
býti_totiž zásluha ;Božíflči náš vlastní prospěch. O-,
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všem na oboji odpovídám totéž: naprosto žádná ji
ná důstojná příčina lásky k Bohu—minenapadá než
on sám. Nuže, pojednejme nejprve o jeho zásluze.

Hlava II. První pohnutka lásky k Bohu je, že on
nás dříve miloval.

Mnoho se zasloužil o nás,'neboť _sámsebe daro
val nám bez jakékoliv naší zásluhy. A co lepšího
.mohldát sám Bůh než sebe? Chceme-li tedy věděti,
hledajíce důvod lásky k Bohu, proč má právo na
naši lásku, hlavní důvod je, že on nás nejdříve mi
loval. Zasluhuje plně, aby mu byla splácena láska,
uvážíme-li zvláště, kdo miloval, koho a jak.
Kdo? Není-li to ten, jemuž každý duch vyznává:
Bůh“můj jsi,_neboť mých dober nepotřebuješ? „Jak
pravdivá 'je láska této Velebnosti, nehledající, co

jest jejího!

Než komu se dostává této lásky? Praví se: Když
jsme byli ještě nepřáteli, byli jsme smířeni s Bo
hem. Miloval tedy Bůh a zdarma a nepřátele.
Ale jak? Jak praví sv. Jan: Tak Bůh miloval
svět, že jednorozeněho Syna dal. A sv. Pavel: Jenž
vlastního Syna neušetřil, nýbrž vydal ho za nás.
A Syn mluvě o sobě, dí: Větší lásky nemá" nikdo
nad toho, kdo dá svou duši za své přátele. Tak se
zasloužil Spravedlivý o bezbožníky, Nejvyšší o nej
nižší, Všemohoucí o slabochy.
Než řekne někdo, tak se zasloužil sice o „lidi, ale
nikoliv o „anděly, Je to pravda, "neboť -toho.nebyl_o
třeba. Ostatně ten, jenž přispěl lidem v tak velké
nouzi, zachránil anděly od. této nouze. A jako ve
své lásce dal lidem prOstředky, aby nezůstali tako
vými, jakými byh, tak z téže lásky dal andělům,
aby se nestali takovými, "jakými jsme byli my..
Hlava III. 1 nevěřící jsou povinni milovat Boha,
neb i. oni přijali tělesná a duchovní dobra.
.

Komu jsou tyto věci jasné, myslím, ze je mu také_
samozřejmé,proč má býti Bůh milován, čili jak si
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zasloužil lásky. Třebaže jsou tyto věci skryty před
nevěřícími, tož přece může Bůh snadno zahanbit
jejich- ne'vděčnost nesčetnými svými dobrodiními,
poskytnutými lidským potřebám a zřejmými smys
lům. Neboť kdo jiný dává pokrm každému žijící
mu, světlo vidoucimu, vzduch dýchajícímu? —-'Ale
bylo by pošetilé' chtíti vypočítávati nyní věci,o nichž
jsem právě řekl, že jsou nespočetné. Stačí nejdů
ležitější, jež jsem uvedl jako příklad: chléb, slun
ce,. Vzduch. .Pravím nejdůležitější, ne že by byly
nejvznešenější, nýbrž. že jsou nejpotřebnější, to'tiž
tělu. Vznešenější dobra má hledat člověk ve vzn'e
šenější části sebe, v duši. Jsou to: vznešenost, roz
um,-, ctnost.

Vznešeností -v člověku nazývám svobodnou vůli,
jež mu dává nejen přednost před ostatními živo-..
čichy, nýbrž i vládu nad nimi. Rozum jej usčhop
ňuje poznati v sobě tuto vznešenost a rovněž, že ne'
ní z něho. Konečně ctnost hledá horečně toho, od
něhož jest, ,a. drží jej pevně, jakmile jej nalezne.
A takmůž'eme pozorovat každou z těchto tří s' dvo

jího hlediska.
Lidská vznešenost Spočívá nejen v prvenství člo
věka v. přírodě, nýbrž i v moci vládnouti, neboť
strach
před čIOVěkemjest
všeCh poznáváme
živočichů natuto
ze
.Moudrost
jest dvojí, ujestliže

vznešenost nebo jiné dobro, že je v nás a že není
od nás. Konečně 1 ctnošt můžeme uvažovat s dvoji
ho stanoviska, jestliže hledáme důsledně Původce

dober a jestliže najdouce jej,“ nerozlučně" k. němu“
přilneme.

Vznešenost bez moudrosú neprospívá, ba i ško
dí, chybí-li ctnost, jak následující odůvodnění u
ká'e. Neboť. jakou slávu máš z tcho, o' čem nevíš,
že tomáš? A věděti, že máš, ale nevěděti, že to ne
máš ze _sebe,je sice sláva, ale ne před Bohem. Ho

nosícímu se sebou samým praví apoštol: Co máš,
cos neobdržel? Jesthzes však obdržel, proč se chlu
bíš, jako bys neobdržel? Nepraví prostě, proč se
chlubíš, nýbrž dodává, jako bys neobdržel. Chce
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ukázat, že _nezasluhujepokárání, kdo se chlubí tím,
co má, nýbrž ten, kdo se chlubí, „jako by.,to nedo
stal. Právě nazýváme marnou slávou tu, která do
cela postrádá pevného podkladu pravdy. Pravou
slávu rozlišuje od této takto: Kdo se chlubí, nechť
se chlubí v Pánu, to jest v pravdě. Neboť pravda
jest Pán.
_
Obojí je tedy nutné, abys věděl, i co jsi i že 'ne
jsi—ze sebe, abys totiž docela nezavrhoval chloubu,
ale aby ses nechlubil bez důvodu.
Pokračování.

MUDr. B. V.—
Hynek,

N ěCO

o stigmajtech.
Věru nevím, jak před třiceti, čtyřiceti lety. by byl
dopadl jakýkoliv pokus lékaře, chtějícího__něco vy

ložit ze záhadného úkazu tohoto, tehdejší materia
'listické zcela přírodní ci lékařské vědě, jež popíra
jíc ve svých bludných domněnkách jakýkoliv prin
cip nehmotný v celkové organisaci světa živého 1ne
živého, uznávala jen mechanické děje fysikálně-che
mické, co všude jedině platné. Bylo by na to stačilo
jediné slovo hysterie, aby. se o tom již dále „nemlu
vilo axpřivtom se na to nemyslilo "vůbec, že se vlast-.
ně nejmenšího nevysvětlilo pojmem,- který poho

dlnému inteligentu ba 1 lékaři neznamenal nic více
než duševní i tělesné stavy, s kterými jsme si jed
noduše nevěděli rady 'a je do této vědecké přihrád
ky naházeli.
Dnes však, bohudík, jsou již poměry jiné, zcela
jiné. Třebas prozatím ještě v cizině národ náš o-b
klopující, kde tyto veškeré názory: monismu, rea
lismu, positivismu, mechanisticko-materialistického
názoru životního.patříjiž minulosti 1historii, stejně

jako ona povrchová i povrchní duševěda „bez _du
še“, u nás hlavně prof. Krejčím propagovaná. Mi
mochodem.,řečeno, zdroj to nejlacinějšího atheismu_
polOvzfdělanciů.
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Dnes po vítězství vitalismu v nových poznatcích
biologických “ifysiologických, dále pak v důsledcích
badání psýchoanalytických _imetapsychických —
již opět směle mluvíme o duši, dokonce 1 o duchov
na, zcela absurdních to pojmech minulé generace
pseudovědecké, Dokonce my lékaři máme v posled
ních- dvou, třech letech nové a 'nové učebnice psy
chotherapie, dokonce universitními profesOrypsané,
kdežto před. lety dvacetipěti s jakou to sofistikou
učívali jsme'.se v psychiatrii (léčbě to pomoh dua
ševních), že léčíme vlastně cosi, co má jen vyznam-
„filosofického pojmu“!.'
Nuže,proč bych se nerozepsal poněkud o věci nad
míru zajímavé, a to tím časovější, že vyskytla se za
našich časů„dokonce loni a zcela blízko na“cheb
ských hranicích našich. Přinesly o případu tomto
zprávu všechnynoviny naše, zejména dr.- Šimsa se
o tom šířejilrozepsal v „Českém slově“; článek' jeho
jsem v lecčems korigoval v revui „Psyché“.
Jak postavit se tedy k záhadě této po stránce _lé
kařské? Co se dá o úkazech těchto pověděti se sta
noviska hloubkové psychologického a moderně lé
kařského,—tot'hlediska, která se pokusím načrtnouti
oproti sumárnímu, tak zcela pohodlnému zamítn'utí_
let minulých.
Stigmat'a jsou, jak. český překlad slova toho pra

ví: bodnutí, skvrn'yci znamení, ve smyslu pak na
šem, náboženském, rozumíme jimi pět "ran Ukřižo
vaného,_„_1iafrukou,-nohoujfboku, objevující se na
souhlasných—místečh u zvlášť nadšených vyznavačů
Kristových.
Sice již ve svémlistu ke Galatským 6, 17, velký
apoštol národů svatý Pavel praví, že znamení Pá
ně na _svém“těle nOsí, leč obecné mínění církevní
nepřikládá tomu'význam pravých stigmat, jež teprv
v století XIII. vystoupila po prvé-(a.snad nejvýznač
něji vůbec) na serafínském světci svatém Františku
z AssisiuAnděl'ský člověk tento, jenž dva roky před
smrtí svojí na hoře Alvernské obdržel toto zvláštní
vyznamenání, měl dokonce dle zpráv různých živo
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'Vo

topisců a kronikaru
ruvytvořeny v dlaních a ploskách
nohou jakoby hřeby s hlavičkami a zahnutými hro-.
_ty,což zajisté zcela odpovídalo nejhoroucnější tou
ze jeho po účasti v ranách Kristových. Po něm pak
ve všech odstínech velikostí'1zjevu obdržela zname
ní tato celá řada světců i zbožných lidí, z nichž pře
devším zmínky zasluhují svatá Kateřina Sienská a
Kateřina Emmerichová. Hezkou řadu jich vypočítá-'
vá znamenitý Gorres ve spise: „Die christliche Mys
tik“, “II. 415—456, asi na devadesát žen. a třicet mu

žů, kterýžto počet se dá 'dle odhadu znalců ještě
mnohem zvětšit,
Právě tak—
řádky Górresovy jsou nadmíru důležité
pro “lékařské hodnocení zjevů těchto, jelikož obsa
hujíÝv bohatém materiálu svém věci nadmíru zají
mavé.
Především jest nejnápadnější nekonečná rozma
nitost jejich, v mezích sice pěti ran Kristových, než
přes to co do tvaru, velikosti, trvání, vzhledu 1 ná
sledků veliká. Stejně pak i tak hojné vyskytování
se u mužů svědčí, že s výkladem na hysterii není
věc tak lehce odbyta. Pro lékaře právě nejcenněj
ším jsou lícně Górresovy o proměnlivosti znamení
-těchto; jak u některé ze zbožných zen vytvořily se
jen značky tyto částečně na př. jen na-rukou nebo
na jedné noze či pouze na boku. Byly"pak to u _ijed
něch skutečné rány, krvácející, nositelku svou vy
silu'jící, značně bolestivé, leč napróti tomu u jiných
naznačeny byly na kůži dotyčných míst jen jízva
nn'. Jinde nebylo ani naznačení a pouze intensivní
nervová bolestivost míst těchto opravňovala mluvi
ti o stigmateCh.Než nejzajímavějším úkazem jest,
jak u některých případů na rozkaz zpovědníkův
ihned“se rány zacelily, kdežto, byly-li léčeny-tehdej
šími lékaři, žádnými prostředky se nezhojily —
zkušenost ostatně v neurotických případech, t. zv.
„mal perforante“ i dnešním lékařům známá. Mimo
to zhusta vyskytla se znamení trnové koruny, do
konce u jedné Siciliánkj'r objevily se touto cestou
vzniklé známky bičování Páně!
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Tedy Všechno„neklamné a nepochybné známky
i průkazy, jak-vnější stránka zjeVů'těchto. spočívaě
la V nejžhavějších tužbách a V nejžiVějších před-_
stavách hlubin zbožných duší těch. Způsob vzniku

jejich, různé umístění (Vjednom případě objevilo
se dokonce všech pět ran V jedné jízvě najednou),
různá doba trvání (ňěkteré dokOnce samovolně za
šly), to Vše.dává tušiti nám jistotu, _žefysiológicky
formativní “siloujejich byla různě žhavá, různě-in
tensivní myšlenka na tyto „jízvy“ spolu i s různou
schopností tělesné schránkjr _tvořiti,re'alisovati tou-_
hu na příslušných místech povrchu tělesného.
A tu právě octli jsme se u lékařského jádra Věci,
poněvadž podobná, mocným citem, afekcí obdaná;
touha — což je to jiného než zdynamisovaná před
“s_tava
nejmodernější psychologii a psychiatrií tolik
propagovaná. Nauky tyto dnes snaží se přijíti každé
neurose na kloub a nespokojují se oním hromad
ným, nic neznačícím slovem hysterie; to pojmeno-..
vání moderní psychiatři, na př. Bleuder VCurychu,
ze svýchklinik již vymýtili. Ad vocem pak oné sta
ré hysterie. Pro hloubkoVé psychology není již tak
odiosním slóvo toto, onen obávaný „crux medico
rum“, je'nž—áž'k—
zoufalství dovedl _potrápiti. Důklad

né studium příznaků hysterie dává tak pronikavý
názor do duševního dějství Vůbecjako snad nic ji
ného.Vzpomínám jen slov zesnulého profesora chí
rurgie v Berlíně K. Schleicha, jenž nadšeně doka
zoval, že právě zjevy t;;zv. hysterie jsou nejlepším,
ba nezvratným osvědčením,že vskutku v nás je ja
kýsi nehmotný, ne mechanicky vyložitelný princip,
ovládající soustavu tělesnou. A to právě je onen
starý pojem náš duše, starý a dobrý název pro Vše
ehny'
ty entelechie i psychod'ynamismy atd. moder
ních autorů;

Ano,jsouCnóstdušenelze dnes již popírati, leáš
tě když uznává se.Všeobecně Vbiologií zdynamisova
ná, _t..j'. silou touhy Vášně',mocného afektu obdaná
představa za nejmocnější tvůrčí fsílu organismu Vů
bec. Netřeba tu již “ani“se'stupovati do VývojoVé řa
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dy tvorstva, kde rozvoj jednotlivých orgánů, mohut
ností,.touto teorii se “jižvykládají.-Co_žnení život jed.

notlivcův, nejsou dějiny lidstva nejma'rkantnějším

průkazem,kterak vůle, t.j '.stálé upjetí na některou
představu s rozhodným citem dosíci jí, aneb víra
v ideál (c0ž jiného to než stále a stále dynamisova
ná imaginace toho, co býti má?), což nejsou to nej
mocnější vzpružiny, ony podvědomé hnací síly lid
stva na dráze jeho pokroku?
Moderní medicina pak rozborem nevědomých,
v zapomenutí upadlých leč v podvědomí stále účin
ných, protože nevyřešených'představ mocným citem
nadaných, odkryla spoustu „příznaků dokonce v ú
strojích tělesných _seprojevujících, které uvolněním,
čili'řjak se říká, katharsí (psychickou léčbou-), dají
se vyléčiti, a to tam, kde jakákóliv léčba medika
mentosní byla “úplně selhala. Vedle toho nelze _ne-

viděti, kterakmnoho lidí nesprávnými představami
“přímovynucuje na svém organismu nejenlehčí, “ale
"i závažné onemocnění nejrozmanitějších druhů.
Opačně pak II. škola v Nancy (Cueismus) za svoje
nepopiratelně úspěchy vděčí právě možnosti obrá
titityto destruktivní síly myšlenkové.v síly tělo na-.
še posilující, je uzdravujÍCÍba obrozující. A tatak
zvaná „hysterie“ — v—..bližšímrozboru svém — tot'

očividný doklad, že mens agitat molem . . . duch je,
co vládne hmotou..

Dnes pak stojí nade vši pochybnost jisto, že pod
vědomáhlubina duše naší, která ve formětak zva
né „organické duše“ ovládá ty nejsložitější funkce
organismu našeho (jichž poznání daleko, daleko
vzdáleno ješt i soudobých vymožeností vědy lékař
ské), která nad to porušenou rovnováhu jejich ob
divuhodně vrací v dřívější soulad, nad .to vše k cíli
jednomu vedouc, že tato hlubina duše ve vyšších.
sférách jest orgánem citu náboženského'1 umělecké
schopnosti tvořivé. Intuicí umožňuje _námnoření se
do pravd nad rozumové poznání vystupujících, by
posléze práce duše vyvrcholila v mystice . . . v- in
timním to'životě s Nejvyšším.
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Ano, a právě z hlubin těchto vyvěrá a _jimi nám
pochopitelnou se stává tato v nejvyšší potence vy
stupňovaná touha zbožných duší spoluúčastným “se.
státi bolestí. a ran „Muže bolesti“, která na venek
se jeví v tak zvaných stigmatech.
Leč to je, řekl bych, pouze „technicka'“ stránka,
kde působnost představ stupňována jest nejčastěji
obdobím velikonočním, kdy převážný počet“stigma
tisací se udál. U svatého Františka z Assisi byl to.
den Pozdvižení svatého kříže, kdy šťastně vyvrcho
lila nejmocnější touha duše jeho. Než'ani to by snad
nestačilo k pochopení, kterak to uškuťečniti se mo
hlo, kdyby tu u všech stigmatisovaných bez výjimky
nebylo nepřistoupilo něco, co právě dodalo průboj
nou sílu jejich myšlenkám na venek, a to jest vý
lučně mystický stav zanícených duší jejich, potvrze
ní správnOsti cesty jejich k Bohu, jenž supranormál—
ním stavem eXtase se projevil.
Poučení realitou různých zjevů t. zv. meta'psy
chických, jichž studiem dnes i"nejvážnější badatelé
vědečtí počínají se obírati, nejsme již tak domýšliví,

že známeveškeré zákony všeho dění, ze není pravdy
mimo tyto dosud -známé,jako by vedle činad nimi
nic jiného existovati' nemohlo. Jedním slovem ne
upadáme více v logickou chybu zastánců mechanis
ticko-materielního dějství světového 'a důsledkem
toho uznáváme možnost nadpřirozených zjevů, na
příklad proroctví, uzdravování atd. atd. I ony „dy
nameis“, t. j. síly ducha Mocněného, ve vyšší řád
dějství zapojeného, t. zv. „zá-zraky“ (t. j. to, co za
poznáním tělesného zraku našeho se nachází), ne
jsou více předmětem útoků neb posměchu, jako spí
še o _divu a Studia.

J_' praveno, přistupuje tu složka pro lékaře blí
že neurčitelná, leč přes to. existující, která vítězně
si razí cestu i do“oboru filosofického (u nás prof.
V. Hoppe: „Přirozené a "duchovní'základy světa a
života“) i psychologicko-lékařsko-metapsychického.
(Dr. Mathiesen: „Der _jenseitige 'Mensch.f“) Třebas
pro nadobyčejnou jemnost svoji dosud ve schémata
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zachytit si nedala, přes to vytušit nám dává zavratné
možnosti,ukryté Vhlubinách duše v „nadpřirozené

sféře-.“její, recte v nadobvyklé úróvni dějství se na

lézající. Tu lékař leckdy tímto levem pro sebe de
finuje totéž, čemu theolog říká krásným slovem cha
risma, „omilostnění“. V tomto oboru tedy Stýkaly
by Sezájmy jejich, jinak různým směrem se nesoucí.
Bylyť tyto stigmatisace doprovázeny vesměsvi-.
semi nejrozmanitějších intensit a udály "_se
Vrůzných
stupních stavu, který extatickým. zoVem'e,jenž pro
vázívá vyvrcholení mystického zan'ícení duší. Ne
lze mi však pro krátkost článku setrvati déle 'u' to
hoto nanejvýš zajímavého tématu. Nutno' Však aSpoň
slovem zmíniti se o našem případu .stigmatisace Te

rezieNeumannové v bavorskémKonnersreuthu, jenž

vedle staršího případu Marie Mórlové VHallu v Ty
rolích jest úkazem našich dnů.
Neměl jsem sice příležitosti vlastníma očima spa
třiti nadobyčejnou dívku tuto, přidržuji se tedy lí
čení dra Šimsy,které právě jest potvrzením názorů
i pozorovam...zde uvedených.. Jedná se tu o osobu
“nadmíru zbožnou), těžkými chorobami stihanou,
kromobyčejným způsóbem vyléčenou, nadšenou _cti
telku svaté Terezičky, tohoto vskutku rajského stvo
ření, jež i u__nekatolíků vynucuje si nelíčený obdiv
(feuilleton Hilbertův ve „Venkově“, článek Hro
mádkův v „Přítomnosti“ ). Tedy osoba mystickým
zápalem proniknuta, kterak by neměla dosíci nej

toužnějšího přání svého,t.
tj. účasti v utrpení Páně,
jež zmanifěstoValose.hmatatelné na smrtelném těle
jejím.
_ Přirozeně jest i v životě“ jejím leccos z- rámce
„nórmálu“ se 'vymykajícího., Chtíti "Všakvšechno vy
sVětlovati obsedantními představami .čiihysterií. . .,
nehledě"k tomu, že se tím vlastně Vůbecnic nepoví,
“jense'to neznámé nějak pojmenuje a neb zařadí . . .,

bylo by znesvěcovánímnitra jejího stejně jako chtít
vykládat geniálnost Napoleonovu či Dostojevského
jejich epilepsií ci Pascala, tVorbuBeethovena, Sme
tanovu šíleností. Každý genius jest abnormitou své—
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ho druhu a ve svém smyslu . . ., jinak by vůbec ne
mohl být geniem, t. j. člověkem nadprůměrným.
Tedy toto by bylo zhruba vše, co s lékařského
stanoviska moderm'ho o stigmatech dalo by se _říci.
Než při této příležitosti nemohu si odpustiti citovati
z Gorresa „Die christliche Mystik—“,II., str. 455 nád

herná slova o náboženském významu jejich: „Ono
spojení tělesné, co Eucharistie započala, dokonává
se tu ve stigmateCh. . .:Pročežplane-tu vyššíoheň zi
vota eranách těchto, jakmile božské vešlo ve stvo
ření a je; zanítilo ; . . Stigmatisovaní jsou právě oni,
kteří dle starého slova „Beránka následují na'všech
cestách jeho““, neb v pokrevní svazek 3 Ním vstou
pili. Tep-“jeho srdce cítit lze ve všech tepnách jejich,
vniká až do -morku kostí jejich. Oběť kříže„která
cestou nekrvavou na oltáři se oslavuje,. pokračuje
v nich cestou krvavou v stálou upomínku na onen
velký akt. Ukřižovaný proto právě ve dny jej při
pomínajíci krvácí opět ze všech těchto ran _atak
stále zpřítomněn trVá časům všem.“

Leo XIII.
Stefafn George.

—.'—"Přlel.<0tto
ÍF. Babler.

.—

\Z knihy „Der šiebente Rin'g“, Berlin 1909.
-;Dněska,_kd'ypodlost na trůnech se vzdým'á

s kramářským zjevem, bídným cinkotáním,
“duch obrací se, chtivý uctívání,
a v hrůze před skutečný-mmajestátem

k vážnému otcóvskémuobličeji,
jenž s trojkorunou, vpravdě pomazaný'
&stoletý tu s věčitého hradu.

shlíží: stín krásně splněného bytí.
Po práci. starostlivě v dílně světů
vinice těšívá ho; vlídně sáhnou
do plných hroznů bílé jeho ruce;
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potrava chléb mu, víno je a malva,
a noci beze__spánku neplní

mu 'ctižádosti .sen, neb snuje hymny
ku chvále milé paní, slasti tvorstva
;a zářícího synka jejího.

„Přijd', svatý Hochu! chraň svět puknuvší,
by nekles, bídně! Jediny-ty spásce!
At' v ochraně tvé vzkvete sladký čas,
jenž čist by nad tyto se-zmatky'vzne'sl . . .
At' .dlouho ždaný mír se navrátí
a pouta bratrská at' váže láska!“
Tak zpívá básník v něm, a věštec ví :.
že nová spása jde jen z nové'lásky.—

Když zdoben všemi znaky důstojenst'ví'
a nesen s "baldach'ýnem -'—jako pravzor

vznešené nádhery a božské vlády —
on do kadidla zahalen apsvětel
celému světu požehnání dává:
my věřící tu k zemi poklesneme,
splyneme zcela s tisíchlavým davem,.
jenž zkrásní, když se zázrak dotkne jej.

Poznámky
Tančí se, tančí . . . _Vím,že zase—leckdo ohrne rty

a řekne si, zase příkrý redaktor--komusi kalíradost.
Nemohu za to, že 'to,-co staletí křesťanská nazývala
nebezpečím a přímo hříchem, nemohu najednou o
čisťovat, a proto, že dnes tolik katolíků tančí, abych
říkal, že tanec je něčím dobrým a čistým. Člověk
by se ještě domníval, že.ti lidé dokonce "tancem osla
vují Boha, vždyť se dnes tancuje na chudé ana si
rotky. Tedy, poslyšte, co říkají-.sv._Otcové. Jejich
slovo má váhu, protože jsou to naši Otcové, a to
svatí!

_

„

“SYS—„Efrém
dí: Kdo naučil křesťany-tančí?
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Svatý

Petr “jistěne. To mají od pekelného draka to jeho
otáčení a vrtění . Svatý Augustin: “Tanecjest kru
hem, jehož středem jest ďábel. Svatý Ambrož uka
zuje na-vzor tanečnice, děvku Herodias. Ta tancuje,
a to za hlavu spravedlivého. Kolik hlav spravedli
vých mají na svědomí naše tančící dívky?
SvatýrJan Zlatoústý: Kdyby-temnou "noc osvětlo
valo tolik hvězd co smrtelných hříchů se děje při
tancích, i nejtemnější- noc. byla by jasnější dne.
A jinde: Kde je tanec, tam je'ld'ábel. Svatý Tomáš
varovně prohlašuje: Skoro vždy se hřeší při tanci..
Ať nikdo neříká, že se tance zlepšily" od dob sva
tých -Otc'ů_,Nic se nezlepšily, jen ke starým smysl
ným polkám a valčíkům přibyly černošské dupáky
moderních tanců. Vyjma sborové, figurové tance
každý tanec skrývá nebezpečí, dráždí. Toilety, do
tyk rukou, blízkost _těl,rozjařenost mládí parfumo
vaného svěžestí a žhavou krví, dráždivá hudba .
Ovšem, mluvím nadarmo a s nebezpečím; že zas
někdo o mně napíše, abych neupadl do strohého .pu
ri'tánství. Ono se to v těch kompromisech tak hezky
leží jako v maminčiných peřinách. Ale máminy pe
řiny'nejsou pro vojáky a kompromisní podušky te
prve ne "pro vojíny “Boží!
Braito.
My, ale . . . Zatímco lidé křepčí a potvoří k pláči
obraz Boží v sobě a říkají tomu blbému zvracení
vlastní prázdnoty ples, semkněte se, duše Kristovy,
spojte si ruce, a zapadněte do ticha Srdce Ježíšova:
Klaňte se mu'íza ty tisice potrhlých plesačů, proste
a odprošujte, . . . neboť, když Pán najde aspoň de
set spravedlivých, nezabíubí. Města .
Rady katolíků. Co jsou, mají a_nesmějí býti. Ne
smějí to býti kultusově spolky, diktující duchovním
bolioslužby, nesmějí se mísiti duchovenstva do jeho
úřadu. Laici ať v církvi i v kostele zůstanou až u ol
tářního zábradlí. Dále smějí vyslati jen ministran
ta, který odpovídá, neporoučí. Rady \katolíků ne
smějí býti libovolným sejitím se několika lidí, kte
ří na vlastní. pěst, ordin'ariátem nepověřeni, vylu
čujíce zástupce silných náboženských svazů a útva
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rů v místě, snaží;"se_dělati poboční laickou ..konsis;
toř. _Hlavně pak musejí býti “přísně .odloučeny __od

jakékoliv politické strany. .Není přípustné,. aby jich
sekretariát byl .zároveň sekretariátem politickým.
Není dále přípustno, aby to byl nějaký zábavný spo-.
lek, hrající divadla podochotnické úrovně. . . Rada
katolíků má býti pomocným diakonátem duChoven:
stvu. Má duchovnímu správci snášeti údaje o far.-.
'nosti, o rodinách, jednotlivcích, má hledati klesa
=jící a kolísající, aby duchovní mohl včas zakročiti.
Starají se o hmótné, právní zajištění chrámu a bo-.
hoslužeb. Zakládají farní seznamy, pořádají obran-.
né-schůze a pracovní kroužky. 'I Radykatolíků ať
si uvědomují, že jestirozdíl mezi kněžištěm a_.l_odí._
Mohlo—by"jim to později býti. někým jiným. důÍ3Zf
něji připOmenuto . . .
'

Politické úspěchy nejsou vším. Mají 1_své nebez
pečí. Ukolěbají, omámí. Ale náboženství musí i_po

litiku zvládnouti. Politika má totiž býti vedením
státu a ten má být zařízen"dle Krista. Ale, to musí
ji prokvasiti celou a nekompromisně.Liberalistické
kompromisy čpí heresí parity náboženství. Takové
úspěchy jsou jen chvilkové a_nepraCuje-li se na ná
boženském prohloubení, postaví před příšerný fakt,
že kdyby přišlo k novému. nárazu, že celá řada to
ho nárazu nesnese.

"Ze sítě..
Říd-i 'dr. I. K-rlín.

Papež k dělníkům. J. Sv. Pius XI přijal ve sly
šení mladé dělnice, zaměstnané -v některých vel
kých podnicích římských,.a řekl jim několik krás
ných slov:
„Když pracujeme, děl, stačí málo na. pospěcení.
Stačí dobrý úmysl, který řídí práci k Bohu, a který
nás spojuje s Bohem, stačí, aby se duše vystřihala
všeho,.co uráží srdce a ako Boží, co uráží ctnost
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Stačí"mysliti na "to, co'_,dělalna'š Pán Ježíš Kristus,

'a v té myšlence hledali a nalézti útěchu nejvyšší,
nejvz„nešenčjší pojetí života _azároveň nejlepší pří
klad. Tehdy váš život bude učením, bude kázáním.
Budete-_učiti a kázati příkladem, a takové kázání
jest "nejúčinnější. Slova mají velikou sílu, ale, jak
dí přísloví,.„tá'hnou “příklady, Dobrým příkladem a
mlčky se “odpovídá na' všechny obtíže, a kdo ví, če
mu jste již nzaučily své družky svým příkladem.
Buďte dobrými křest'ankami a budete i dobrými
dcerami- svých matek a dobrými dálnicemi. A to
jest váš způsob učení a kázání.“
Ísleášičtí mučedníci. Mexiko, jest dnes zemí mu

čedníků, a to jest největší naděje a nejvyšší útěcha
nynějšího pronásledování. Přibývá mučedníků me
zi kněžími i mezi prostými věřícími. Calles se sna
žil zlo'miti víru“katolíků různým způsobem. Hleděl
podplatiti sliby hierarchii a kněze, -_aby'seodtrhli
od Říma,.ale nepodařilo se mu to. V lednu byli svo
láni všichni \kn'ěží"z diecése durangoské generálem
a znovu ._vybízeni, aby.-_zradili církev. A když od

mítli, byli mučeni, mrskáni- a dopraveni do Mexika,
kde byli .uvrženi. do vězení,“Hrdinsky umírají hlav
_ně jinoši apd'ívk'y a posledním jejich slovem jest:
„Ať žije-Ježíš Král!“ V celé (zemi se rozpoutává ob
čanská —válka,_katolícise chápou zbraní" na obranu
svých práv a sVé'náboženské svobody. V čele ozbro
jených 'stojí udatný a odvážný předseda „Ligy pro
hájení náboženské svobody“ René Garza. V “lednu
vydal provoláníÍk národu, "vekterém ospravedlňu

jesvé jednáníja oznamuje utvoření nové vlády. Se
stanoviska katólickél-mravouky nelze katolíkům nic
vytýkati. NezapomeMe svý-fnOtčenášem na pro
násl dované'fbratry!
Blahořečení mučedníků čínských. Bud, zdrávo,
dřevokříže, zpívá církev ve velikonoční liturgii a
právem. Křížem .jsme dosáhli spásy a kříž jest po
všechny věky znamením dětí Kristových. Pohléd
neme-li na historii církve na. celém světě, vidíme
jasně, že roste“ nevěsta Kristova křížem, pronásle
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dováním, bolestí! A vyznamenává ty, kteří jí zůstali
stále věrni, a kteří za ni, obětovali i své'žiVoty. Tak
se bude nyní jednati o blahořečení více než 2.000
mučedníků čínských, kteří za povstání boxerského

byli urnučeni pro svoji víru...Čína jest bohatá na
mučedníky a lze říci,.že krev křesťanů ji skrápěla
od prvých chvil, v nichž nauka Kristova pronikla
do země. Zdálo se v minulém století, že již jest ú
plně zničeno símě Kristovo, ale ono opět rostlo &
rostlo. Jedno pronásledování s_tíhalo druhé "a ko
nečně za povstání boxerského přes 20.000 katolíků
položilo své životy za jméno Kristovo: Jsou mezi
nimi biskupové, kněží i věřící. Nyní se bude jed
nati o blahořečení mučedníků z _misií františkán
ských..

_

Liturgické hnutí v Americe. Při katolických uni
versitách amerických jsou zakládány“rzvláštní školy
zpěvu, scholae cantorum, které .jsou.velikOu posi-'
lou liturgického hnutí v Americe. Ve Washingtoně
má 3000 žáků z řad studentstva 1 měšťanstva. Bylo
utvořeno několik chorů, které při obřadech pějí' jen
chorál. Schola vydává i časopis, který jest velice
rozšířen.

_

Pokroky katolické školy v Holandsku. Holand
ské ministerstvo vydalo statištiku státních a “soukro
mých škol. Jest velice výmluvná a dokazuje, že stát—
ních škol. stále ubývá, zatím co přibývá škol konfe
sijních. 1. ledna r. '1924,1925 a 1926 mělystátní ško
ly 527.585, 500.708 a 483.992 žáků, a školy konfesij
ní 561.618, 577.184 a 592.840 žáků.. Minulého roku
bylo otevřeno nových 147 škol, “znichž 29 státních
a _118konfesijních. Katolíci musí o svéškoly bojo
vati, hlavně ve městech, v nichž mají "socialistévět
šinu, jako třeba'v Antverpách, ale vítězí.
Úsilí katolíků a —mír.Výkonný výbor římskokato
lické mírové aliance v Holandsku se řozhodl v po
sledním zasedání, vynalOžiti všechny síly na orga
ni'saci a rozšíření pacifistické literatury. Byla jme
nována zvláštní komise, která se bude raditi o spo
lupráci s podobnými organisacemi v jiných zemích.
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Aliance má dosud 17 skupin se 226.000 členy a 60
dopisovatelů. v různých krajích.
DrobnOsti. Po odsouzení „L,Action Francaise“ pa
pežem zakázali všichni biskupové francouzští a
s nimi i belgičtí účast katolíků v'této organisaci. -—
Po způsobu ostatních katolických učilišť začala vy
dávati-katolická universita Washingtonskáthomistic
kou revui. První číslo vyšlo počátkem ledna a jest
veliče bohaté._Z cizích pracovníků třeba uvésti stať
'de Wulfa a J .—
Maritaina. — Ve všech italských měs

tech jsou konány pobožnOsti k poctě-svatého Aloisa,
patrona mládeže. Zvláště krásnou byla pobožnost
v Miláně. —.Z Mexika došel děkovný list katolíků
J. Sv. Piu XI. 'V listě děkují katolíci za modlitby a
prosí o další, aby vytrvali vboji za víru. — Večer
před jubileem “zvolenípapežem ztrávil Pius XI. ve
společnosti tří biskupů mexických, kteří dlí v Římě,

aby projevilsvoji lásku k pronásledovaným synům
mexičké církve.. _—Boj proti katolicismu v Quate
male ustal. \Totéž lze říci o„Po_rtugalsku, kde byly
vydány nové zákony, církvi velice příznivé.

Literatura.
ARS—SACKA, .Miinchen: Johann Michael Sailer: Prie
st e r 6 e s-H e r r n. Texte iiber Priesterbildung, Priesterle
ben und Priesterwirken. Ausgewahlt von G. Heidingsfelder.
6 M. Doba Sailerova' +"ještě ozářená osvícenstvím -—má to
lik společných věcí 3 dneškem, že těžko vyjádřiti cenu Saile
rových myšlenek o kněžství ;_byl mužem velikých ideálů a
svatého myšlení, z něhož kape mast' pochopení pravého mi

nisterii altaris. Pro kněze a kdož se jimi chtějí státi.
W)!urm.D e'r S i e g ii b'e r da &!L e b en. V 27 oddílech uka

zuje red. známé „Seele“, jak se různí lidé různých charakterů
dívají na život. Autor jest obdařen průraznou intuitivní. si
lou, která učí lidi nedívati se na život .škarohlídsky ani při
liš optimisticky. Wurm zde ukazuje, že jest opravdovým
křesťanským realistou, který se"nebojí podívati na věc _spo
vrchu i z hloubky, že béře duši. a člověka i jeho vyjádření
umělecké tak, jak se dává.. Učí rozuměti umění“dleduše, kte
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rá z díla mluví, čí hledati .tuto 'dušifv umění. Odporučuji'
vřele. Cena jest přístupná. _
S. B.
AUPIGEONIER, Paris: Valensin: A1 a s u i Le d e P a s e a l,
30 str., luxus. vyd., 6 f_rs.Poslední novinka čilého nakladatel- .

ství v Saint Félicien. Knížka jednoho mluvčího mladé gene
race. Studuje problémy a záhady a .Cesty lidské .myšlenky',
žhavě, dobyvačné dle Pascala. “Vede myšlenku celou dialekti

kou hodnot do náručlíBožího. Doporučuji.
BLOUD, Paris: Levaux: Q 11an d D 1eu p a rle. Kniha
vážná, zaplněná bojem milosti s duší spisovatele. Konverse li
teráta, zrající po 3 leta ve vál. vřavě.Deník horký krví tekou
cí z ran těla i duše. Dávno nebyla uveřejněna konverse tak
upřímná a vroucí, Jest to historie polykače knih a hledače
pravdy. Bloy otvírá mu knihu křesťanství. Je jeho vůdce.
Ve své touze někomu dát lásku celé své bytosti nachází ko
nečně svého Boha. Z knihy cítíte upřímnost, lásku k Bohu,
ke kříži a k lidem v kříži v'ykoupeným. Levaux, dnes vý
značný spisovatel helgický,_nám dává ještě mnoho očekávat.
Čtěte!

"

__

S. B.

Henri Cochin: Au gustin C G_c'h'in. 2 sv. 371 +" 400 str.
Interesantní podání života vel. učence, politika a křesťana
Aug. Cochina “ze vzácné rodiny Cochinů. Potomek' tohoto'
velkého _muže,který dovedl strhovati k lásce toho, co šáin
miloval, a k věření tomu, „__v
co věřil sám; podává jeho život

ve. formě dobovýeh úseků, k nimž podává stanovisko Cochi
novo, a pak je ohjasňuje-obsáhlou korespondenci. Jak žhavá
'je na příklad jeho korespondence s__Montalanhertem,Gratrym,
Dupanloupem. Z dopisů poznáváme celého ducha té význač
né pro katolicismus doby Lacerdaireovy. Nutné pro každého,
kdo chce rozuměti dnešní Francii.
S. B.
S_:aeyeysIndic a mihi. Madam Saeyeys,vel. znatelkyně
mystické literatury, přeložila ze staré Vlámštiny t_uto řadu
rozkošných uvah o utrpení Páně, neznámého františkánského
autora 2 XV., století. Kniha, kde není „literatury“ , p_lná
vroucnosti a přísnosti. Výborná četba pro pOstní čas.
——0

Maas: T h' e 0 l 0 g i _em y s t i q u c.V_téže františk. znameni

té kolekci- Caritas, kterou vydává Bloud, v níž vyšla před
chozí kniha, vydal P. Lekeux 0.: E. M., tento spis starého
rekolekty Maese. Hutné a věcné podání duchovního života
osvědčeného mistra. Odporuěuji jako dobré vodítko. S. B.
CESKOSL.AKC. TISKÁRNA, Praha; Kulhavý: Z léka
ř o v ých z áp .isků, řada I. (Populárně vzděl. knihovna IX.)
60 str., 6 Kč. ——
Sluší se poděkovatip ,dr. Kulhavému za
jeho upřímnou snahu prohůditi v lidechprozumný zájem o té
lesné zdraví; m'ámeťtaké povinnosti k tělu! Přístupné dílko
slouží poučení & vzbuzení včasné důvery k lékaři. Bůh po
žehná jeho další _práci. Ct. autor promine: v lidové poučné
knize jsou zbytečné cizí výrazy (manco, parvenu, u_ltr'aviolc
tové) méně lidové.
..
*I. F. P.
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Hruška: Na hyjtě.

Díl III. Chodsképohádky. Posledni

svazek tohoto díla v nádherné úpravě s uměleckou výzdobou
prof. Schustra a s mnoha ilustracemi má všechny vlastnosti
vypravovatelského umění lidového; psáno je v nářečí chod
ském a obestřeno je opravdu kouzlem pohádkového světa.
Kniha ceny trvalé, jež nestárne a nezevšedni. Vh'odný dárek
vánoční dětem a žákovským knihovnám.
DESCLEÉ, Tournai: Sertillange's: 'N o t r e-v i e, 2 sv.,25 frs.
Kniha vzniklasna základě meditace hluboké myšlenky sva
tého Tomáše: Trojího je třeba ke spáse: věděti, co třeba
věřiti, věděti, co musime milovati a co činiti. Sertillanges po
dává se svou obvyklou obratnošti- celý život pod trojím
zorným úhlem: myšlenky, lásky a činu. Kniha, která napojí
žíznivého.
S. B.

_FAYARD,
Paris: Calvet: L'acordaire,

Pages choi

s i e s, 378 str., 12 frs. Duch Lačordaireův stále ovívá Francii.
Stále žije nová generace z jeho dědictví. Autor předeslal
vřelou studii o tomto veleduchu a pOtom podává nejbohatší
plody jeho nitra. Stačí k nahlédnutí do této duše žhavé, _mi
lujicí a tolik drcené utrpením, aby mohla Vyzpivati své
hymny nadšení a lásky. Ctěte!

FILSER,Augsburg: Neuss: Die Kunst

Christen

——o—

der alten

40 Mk.-Dílo velkolepé a nádherné, které po

prvé umožňuje svou poměrnou láci učiniti si představu o du
chu a bohatství starokřeSť. umění. Neuss podává vznik křest'.
umění na troskách staré helénské kultury. Ukazuje původ
nost starého křesťanského umění. Úvodní studie jest oprav-.
du hluboká, i když ne vyčerpávající, jak to ani není možné
v tomto tématě. Kniha jest vzáénou příručkou p_roneodborá
níky. Autorovi se podařilo podati theologii starokřesťanskou
v obrazech. Kniha má 12 oddílů. Dilo, tištěné na křídovém
papíře se spoustou ilustrací a s několika barevnými příloha
mi', nemělo by scházeti v knihovně žádného vzdělanec.
Braito.
GRASSET, Paris: Brémond: L a p o é s i e _p11r 'e, 320 str.,
15 frs. Literát,_hledač pravdy v mystice a poesii, podává výsle
dek své práce & svych diskusi o vážném problému čisté poe
sie. Jsem vděčen za precisováni autorovo, kterým určuje pra-_
“vou poesii inspirací krásna bez příkras a bez umělkování..
Ano, poesie- jest vnitřní žár, teplo, tíha, která nás vrhá do.
hodnot nadzemských.

HANSTEIN,
Bonn: Lehrbuch

der kathol. Reli

_gi o _nauf Grundlage des Lehrbuches von Rauschen n'ach den"

neuen Richtlinien bearbeitet. I. Die Lehre von Christus. Die
Le_hrevon Gott. Von Prof, Dr. A. Cohnen. Str. X+170. Cena
2.80 zl. m. II. Die Lehre von der Kirche. Von Prof. Dr. A.
Cohnen u. Dr. F. Anders. Str. 130. Cena 2.20 zl. m. — III.
Kathol. Sittenlehre. Von Prof. Ferd Bremer. Str. 126. Cena
2.20 zl. m. ——
Ministerstvem německým schválené & němec
kým episkopátem neobyčejně lichotivě pozdravené učebnice
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katol. náboženství. Zajímají nás ovšem svou metodou, ale
hlavní chvála jejich jest, že jsou psány tak, aby se při nich
zapomnělo na profesora. Stkvělá přesnost a ukázněnost řeči
rozumu, prohřátá zřetelně tlumeným žárem srdce, činí tyto
učebnice 'milou a poučnou četbou i dospělým.
—es—
H. HAESSEL, Leipzig: Brandenburg: D a s n e u e Th e—
ater. 1926. 80, str. 588. Kniha, jednající o celkovém hnutí
divadelním, dále o úkolech mladé generace a nové doby
vzhledem k divadlu. Jest to obšírná kritika dnešního divad
la, dávající směry, jak zvýšiti'jeho úroveň.
A'sop.
KOESEL-PUSTET, Miinchen: Kasperczyk: R e if e n d e

Menschen u. Menschheitsreifung._80,_

str. 296,

6.50 Mk. Kniha chtějící pomoci k sebevýchově, -k převýcho
vě. Snaží se vyzkoumati příčinu dnešních společenských cho

rob. Ukazuje historickou studii úchylky vývoje sil "vlidstvu
a- následky v prázdné živótní rozervanosti. Autor vidí jedi
nou záchranu v prohloubení života ne v pouhé organisaci.
Slovo velké, osvobozující. Spisovatel všímá si _všechproblé
mů a ke všem zaujímá stanovisko pastorální, apolog'etické,
sociální i biologické. Kniha zralá. Každý'kněz by ji měl čisti.

_B—

KOTRBA, Praha: Anna Frusová': Z e. života p r o ži
vot. (Ludmila XXVII.-$.) — Dva obrázky: „Tesknice“ —
nostalgie pudí'mladíka-vojáka ke zběhnutí, ale zachraňuje jej
šťastnánáhoda. „Za sněhové vánice“ — se k smrti uštveže
na horáka Vávry, zmámená světem z nížiny. Náměty i řešení
dobré. Ale knihu nedám. ani nedoporučím do žádné knihov
ny, neboť konkubinát' a_sebevraždu nelze podobně okrašlo
vati jako zde; takový způsob jen přilévá oleje do dnešní mo
rální ochablosti a tím'hůře se nese v knize s vignetou kato
lictví. Kde zůstal redaktor sbírky? _
I. F. P.
KUNCÍŘ, Praha: Hilaire Belloc: _Neu v ě ři t eln ý p ří

b e h p a n a P e tr a.Román, přeložil A. Zkoumal. — Román
budouénosti: obraz otrockého klanění světa pozlacené hlíně
mamonu. Prostýčlověk ztrativší paměť a_omylem pokládaný
za amerického milionáře hýbe svým slovem všemi finanční
ky Anglie; vystoupí pravý milionář; v právním zápase moc
peněz padá, vítězí —třeba ne svým přičiněním— prostý muž.
„Jak lze člověku dávati peníZe a nedávati s nimi kletby?“
Kniha žádá přemýšlení — proto pro_milovníky napějí a roz
važování.
LF.
L'ART CATHOLIQUE, Paris: Mgr Herscher, _arChv,de

Laodicée: Sous le souffle

divin.

(Conférencés)'—'

Osm rozprav z různých dat (1917—25) 0 projevu nábožen
ského vnitřního života v různé formy ať je to v osobách
(.Card Mercier, S. Francóis d'Assise, Ste Thérěse, Les pre

miers martyrs, lAmour divin) nebo v životě rasy či v umě
ní (NOels d'Alsace, Un Careme &la cour de Louis XIV la,
Musique sacrée). Reči — s našeho stanoviska různé ceny ——
dýchají všechny horkým vlasteneckým cítěním občana církve
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& občana Francie; pro poznání franc. myšlení velmi poučné

a zajímavé.
LF. P.
MAISON DE LA CHARITE, Montpellier: Cazes: L a b b e
Emp rin. — _98str. — Ideální portret jednoho z těch mno
hých franc. kněží-bláznů pro Krista-Světu, apoštol-obětovaný.
Zakládá velkolepou instituci duší věnujících se největší bí
dě, věnující se vyvrženým a opuštěným, žebrákům, tulákům,
kleslým ženám. Jeho pomocnice ujímá se dělníků, chudých,
jdou všude, kde, pláče "bída. . . Bože, Bože, kdy nám již dáš
takové muže? . ..
S. B.

MAYRHOFER, Regensburg: Mayrhofer: Ko nners
'reuth. Informativní, dobrá brožurka o případu stigmatiso
vané dívky posledních dnů. Nejlepší informativní dílko
o tomto případu. ——Cena 0.50 Mk.

OLDENBOURG,Miinchen: Handbu-ch

der Philo

sophie, 5. Lieferung.Philosophie _der Mathema
tik und Naturwissenschaft.
(Teil I.) Von Prof.
Dr. Herm. Weyl—
Zíirich. O současném stavu matematiky a
o filosofických problémech s matematikou souvisejících. Vy

chází od filosofických základů matematiky, studuje její axio
mata, tvoření- pojmů, soudy a úsudky matematické. Dobře
zde vystihuje velkou přednost matematické budovy logické,
která ve.své symbolistice nejsouc vázána na gramatiku jazy
ka, vyjadřuje své soudy jednoznačnou přesností, jinde ne
dostižnou. V těchto filosofických základech přidržuje se au
tofponejvíc'e Leibnitze, zakladatele moderní „filosofie mate
matiky. V dalších kapitolách vybírá si autor z celé matema
tiky velmi vhodně pouze nejvýznačnější problémy. Tak uva
žuje o přirozené řadě čísel, která _tvoří základ pro matema

tickou indukci. Teórii množin studuje obzvláště pečlivě, u
kazuje mimo jiné na její význam-pro přesné pojímání růz
ných případů matematického nekonečna. Budiž zde upozor
něno, že zde není dosti přesně vytčen rozdíl pojmu neko
nečna ve smyslu matematickém v každém případě zvláště
definovaném a mezi pojmem filosofického nekonečna._ Ma
tematické nekonečno v' řeči filosofů značí 'totiž vždy pouze
infinitum a nikoliv _indefi'nitum. Ceského výrazu neužívám,
vedl by zde k omylu. O vyřešení protichůdných důsledků
z jednotlivých pojímání matematického nekonečna pojedná
vá jednak Studiem matematického intuicismu představeném
Bowlerem, jednak matematického formalismu, jehož předsta
vitel' jest Hilbert. Bowlerův intuicism svým významem ne
stojí tak vysoko, jak soudí autor, poněvadž v ohledu noetic
kém ubírá lidskému duchu schopnost povznésti se výše než
k bezprostřednímu vnímání. smysly. Naproti tomu jest na
prosto nedoceněn Hilbertův formalism, o němž autor pojed
nává s nepochopením. Hilbertovou zásluhou jest, že svým
formalismem rozřešil problémy rozvířené teorií množin na
půdě dosavadní matematiky. V geometrické části věnuje au
tor pozornost Kleinem vytvořené teorii sdruženin, poskytu
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jící synthe'su' jednotlivých částí geometrie." Oceňuj'e .též Lo»
bačewskym a Minkowskim vytvořenou geometrii neeuklidov
skou, která se se zdarem _uplatnila v teorii relativity. Lze ří_
ci, že celá tato práce jest dobrým přehledem styčných bodů
mezi matematikou a fi10sofií. Jest psána hutně a výstižně a

ani vytčené nedostatky neztenčují její ceny orientační.
Artur

Pavelka?—

SCHULBRÚDER, Kirnach—Villingen: ]anviér—0 P.: Das

Leiden unseres Herrn ]. Christi u. die christ
„liché .Moral.

380. Vydáním těchto konferencí vykonalo

nakladatelství opravdu záslužný čin. Jsou"to “konference, kte

rénásledovaly po velkých konferencíchpostních a které byv
ly přípravou posluchačů Notre-Damských na velikonoční sv.
přijímání. Dílo hluboké, pathetické, pln'é rozborů duše, hří
chu a lásky a spravedlnosti Boží.-Janvier jest kazatel obrov
ské potence, nebyl hercem, nýbrž hlasatelem pravdy a to
plnilo NOtre - Dame. Tři svazky podávají trojí bohatá postní
kázání. Zdrtí laika i kněze.

Faustmann:Die Ritter

des h_lg. Geistes,

900str.,

cena 7-.80 Mk. — Dávno čekaná kniha. Spisovatel ukazuje ve
likost pastýřů-biskupů. Spis historický, apologetÍCký, dogma
tický,_plný života' a plný aplikací zása'd. Dovede'nadchnoutí
k lásce k těm, na nichž spočívá odpovědnost za naši spásu.
Ano, biskupové si zaslouží naší úcty, poslušnosti, lásky a —
.modlitby. Kniha právě včas i u nás!
Braito.

SPES, Paris: Edm. Renard:- Lavigerie.
15_frs. „Na
dchnouti se minulosti-a pochopiti budoucnost; z toho. nám
kynou velké ciny,končí autor v úvodě. Platí.1 u .Lavigerie
ho. Bohužel, unás je tento .vel. apoštol Afriky skoro.neznámý.
Jeho život je jako jeho postava: plný činností a vznešený
svými ideály. Zosobnění snahy církve pro osvobození lidí
z otroctví duše i těla. Tento životopis je úplný a dobrý;
k poznání „afrického lva“ ho lze jenom doporučiti. I. F. P.

SORMPzrahaŠorm. Sv. František

a příroda. —

Idealista Šorm podává za neuvěřitelnou cenu 6.50 Kč řadu
roztomilých františkánských legend. Jsou svěží a teplé. Ob

jednejte u autora, Praha II., Národní 8.

Z ČASOPISÚ: Hoéhland, číslo 5. Z posledního čísla dluž
no upozorniti na krásnou studii o severské rase. Prof. Schwer
obhajuje pojem státu s hlediska katol. nauky.. Hezounké je
vypravaání o sv. Kiimmernis. Bohaté přehledy zase odmě
ňují pilného čtenáře.
Linzer theol. prakt. Quartalschrift, 80. roč., číslo I. Jede
náct hodnotných článků orientuje v nových poznatcích pas
torálních a theologických. Pro nás má význam z.—.vl
studie
Cohauzsova o zažití B.oha I okultní zjevy zde jsou v posled
ních událostech hodnoceny. Pěkné jsou pastorální náměty
'_Ione0vy,Schrattenholzerovy, Aethenovy, 'Haringov'y. Pro 'kně

ze nezbytná pbmůc
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SEGRETERIA. DI STATO
DI SUA __SANTITA.

Qal Vaticano, die 20, Januarii '1927.
No 59503

děl citarsi .nella risposta.

Rev. de Pater
Annalem librum ephemeridís Bohemorum lin
gua „Na hlubina-“ noncupatae, quem in tui ac tu
orum obsequium Augusto Pontifici pie nuper obtu
listi, Is pérlibenter excepit, mihique munus, sane
gratum,_Tibi ex anima gratiae. quam plurimas re-
ferrendi “commjsit; InSupe-r' Sanctit'as Sua_vehemen

ter gratulatur, omnibus „istius studiorum collegii
pat'ribus', qui-__ineadem ipsa edenda divulgandaque

ephemeride, ut hominum vita christiana'e sapien
tiae praecepti's magie in dies imbuatur, s_trenuead
laborant. U_t autem vestrum, quod coepistis opus,
plurimum in religionis bonum proficiat, Beatissi—
mus" Pater' c_um _t'ibi, t_um omnibus

ephemeridis

scriptoribus “a_tquelectoribus in caelestium dono
_rum a_uspicium Apostolicam Benedictio-nem imper
tit.

_

Haec -tibi—referens,„ e_a qua par' est observantiá
sum ac _peljmaneo
Tibi

_

addictissimus
P. Card.. Gaspárri.

--Důstojný otče!

Ročník časopisu"'v jazyku Čechů, zvaného „Na hlubinu",
který jsi vznešenému Velek'nězipodal v projev oddanosti své
a tvých, On s velikým potěšením přijal a mne pověřil úlo
hou velmi milou, Tobě _zesrdce vzdáti veliké díky. Mimo
to Jeho Svatost blahopřeje všem kněžím onoho klášterního.
Studiá kteří horlivě pracují na vydávání a šíření onoho ča
sopisu, aby zivot lidí stále více přijímal zákony křesťanské
moudrosti. Aby pak vámi započaté dílo přinášelo veliký uži
tek náboženství, svatý Otce Tobě a všem spisovatelům a čte—

nářům časopisu uděluje apoštolské požehnání jako záruku
nebeských darů.
To Ti oznamuje, --vpatřičné úctě

jsem Tobě nejoddanější
P. Card; Gasparri.
1.93—

P. Em. Soukup, O. P., Hra s ohněm.
Kurs duch. života 9.
Oheň je nejdůležitější složkou přírody a hra
s ohněm charakterisuje člověka jako vládce v pří,

rodě. Oheň tedy nesmíchyběti ani v- člověku sa
mém a hra s tímto ohněm charakterišuje člověka
jako vládce nad sebou. Hráti si znamená totiž do—
konale ovládati, Kdo si neumí hráti, je, sám hrač
kou.
Oheň v člOvěkujsou vášně.1 Jakov přírodě hra
-sohněm je věcí nejchoulostivější a nejvýnosnější
zároveň, tak hra s ohněm, v člověku. má obě vlast-=
nosti'. Vládnouti vášním. je tedy"nezbytnou součást
kou vzestupu duše v duchovním žiVotě, vášně “mají“
místo mezi přirozenými největšími hybnými sila-"
mi v duchovním životě,
Moderní psychologie zde naprosto selhává. Svatý
Tomáš Akvinský v Summě vášním věnuje poměr
ně tolik místa jako každé z nejdůležitějších částí

náboženskénauky. Jeho traktát je nejdůkladnější
&nejkrásnější ze.všeho, co bylo kdy o vášních psá
no. V prvním oddílu druhé části určuje 213 hlav
ních“pouček o vášních, pojednávaje_o pojmu vášně,
o povaze, příčinách a účincích každé jednotlivé (I.

II. 27—48). .

Vášně \toť oheň života. Oheň prý je zmocněný
pohyb..-.Vášeňtaké se určuje jako zmocnění pohy
bu a protože i __žíti.je pohyb, jsou vášně zmocně
ním pohybu žití. Plán tohoto __pohyburýsuje “8bez

vadnou úplností filosofie sv. Tomáše "tak:-;Nejhlub
ší pákou lidského života je pohyb,. za dobrem. Že
pak člověk je postaven doprostřed hmoty-, „aby ji
vzdělával“, aby z ní vykřesával jiskry pro ducha,
1 Slova vášeň užívám bez ohledu na rozlišování vášní a
náruživostí. Vášeň je slovo mezinárodní platnosti; z latinské
ho passio si je každý národ hláskové upravil pro svůj jazyk.
A protože i moderní psychologie přijala podstatu věci z po
jmu passio, není tu na místě rozlišování slov.
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_proto značnou částí a snad u většiny první částí
pohybu za dobrem. je pohyb za dobrem vnějším,
smysly postřehnutým. Cestu za dobrem křižuje zlo;

aještě: cesta k dobru je bud' hladká nebo plná
překážek.
A tak se smyslová dychtivost rozohňuje a ovšem
stáhne 1 duši na své cesty. To' je Vášeň: prudký po-—
hyb ve smylevé části čIOVěka,působící změnu
i Vtělesnosti člověka a strhující duši, aby s ohněm
se hnala za „dobr'em“- Proto staří říkali „passio“,
t. j. trpění či způsobená Změna. Filosofie sV. To—
máše udává jedenáčt způsobů vášně:
Sklon k dobru _pOznanému:láska.
Odklon od zla poznaného: nenáVist.
Přání si dobra vzdáleného: touha.
Prchání'od zla, jež by se mohldpřiblížiti: útěk.-_
Slast v dosažení dobra: _radost.
Bolest, když stihlo zlo .“smutek.
Očekávání dobra přes překážky: naděje.
Nečekání dobra pro překážky: zoufání._.
Skleslost při pohledu na hrozící nevyhnutelné
zlo: strach.

Nápor proti. hrazícímu zlu, jež lze odvrátiti: od
vaha.

_

snaha 'poškoditi příčinuj'zla, jímž-trpíme: hněv.
V tom jsou všechny odstíny pohybu člověka "za
dobrem. A všech těch odstínů-značkou jeprudkost
pohybu, oheň v pohybu; ať je to pohyb vpřed.ne'
bo ústup, ať je to vzepětí touhy .nebo nápor síly
a úder nenávisti. Nenaleznetexmezery, všechny "po
hyby jsou obsaženy v této jedenáctce; obráceněfta
ké: V každém pohybujícím. se lk svému dob-ru pra-.
cuje . ěco z ní; SV. Tomáš praví:

„Jako z nutnosti——

přirozených svých složek člověk 'umírá- a nemůže“
se státi nesmrtelným leč zázrakem-, tak z přirozené
nutnosti člověk dychtí a..potýká se s překážkami.“
(De verit. 25, 7.)

Jinymi slovy: kdo nepracuje na svem životním
díle za součinnosti "..vášní,“mrzačí. své dílo, snižuje
cíle & sráží .svou výkonnost. Proto se musí s vášně.

195

mi jednati zcela jinak, než jak radí moderní pe

dagogika, učíc, že vášně se mají „zešlabovati, pro—
'měňovati V city vyšší,. vzbuzovati city protivné“ .
Neboť vášeň “není špatná, jako _oh'eň„není-špatný-;
možno-„.ovšem ohněm dělati špatnosti i" 'stkvělě' vý

kony a právě tak vášněmi. Proto svatý-'Tomáš učí,
'že „vášeň sama nemá mravní hodnoty. ani dobra
iani zla, že vášeň obrácená vědomě celou silou

k dobru, ciní čin mravně záslužnějším,protože do
konaleji provedeným.. Kdo tedy chce zeslabovat-i
vášně, zeslabuje svou životní energii. Proměňovati
vášně v city vyšší? Ty vyšší city bud, jsou zase váš
němi nebo nejsou vášněmi. Jsou-li vášněmi, co po
tom? Zase jen zeslabovati. Nejš'Ou-livášněmi, vra
cí se ochuzování člověka. Totéž se .musí říci o radě
„vzbuzovati city protivné“.
Ne utloukání nebo hašení ohně,nýbrž hra--_s
ohněm
přivedečlověka k velikým objevům a výkonům zi
votního díla. Udržovati oheň v plné jeho síle a
Ovládatijej, říditi jej. „Azůstaňme v obrazu: říditi
oheň, aby rózehřál ledově srdce, aby rozproudil
krev do rukou a nohou, oddalovatl oheň od výbuš

ných látek, které působí požár příbytku a třebas
i majitele domu spálí.
Konkretněrečeno: tím cennějšíbude životní dílo
a tím stkvělejší budou jeho vykony, čím více bu

deme vasnivě milovati dobro, vášnivě nenáviděti
zlo, vášnivě si přáti dob;-of"“
vašnivě se vyhýbati zlu,
vášnivě se těšiti
dosaženého do-bra, vášnivě se

rmóutiti _zpádu, vášnivě doufati v' překonání. Oh,
tíží, vášnivě věřiti v dobrýzvýsledek, s'vášnivou Smě
lostí hle'děti vstříc-ui nevyhnutelnému. 'zlu, vášnivě
s'e opírati dotírajícůu zlu, "a s .touto vášnivou -od-
“vahou-zlo. potírati,
V této-hře s“-ohněm všechno záleží n'a--"osvětlení
ohně. Když ve tmě vžplane oheň, i_“nejšpatnější—la
nejošklivější předměty okolo ohně' nabývají—.po

hádkově kouzelného osvětlení, co je mrtvě, zdá se
živým, _coje černé, zahrává zlatymi stíny; tak, otví
rá se cesta zlým omylům a snadno se zapálí oheň
19.6

tam, kde by neměl hořeti, nebo se hodí do 'hně, co
by tam nemělo býti. Hra s ohněm vášní v člověku
tedy se nesmí díti za tmy ani v umělém osvětlení„
vyžaduje čistého denního světla.
'O tom světle“mluvil svatý Pavel, když nešťast
nOu hrou s ohněm popálené pohanstvo poučoval:

„Byli jste někdy tmou, nyní však jste světlemv Pá
mu; jako účastníci světla žijte (neboť ovocesvětla
záleží ve všeliké dobrotě, spravedlnosti a pravdě),
szušejíce, co se líbí Bohu a neúčastňujte se v ne
užitečných skutcích temnosti, nýbrž spíše je ká
-rejte.“ (Efes. 5, 8—11.) Jen čisté denní světlo prav
dy víry neomylně ukáže, kde je dobro, jež je třeba
vášnivě sledovati, _kdeje zlo a kde jsou překážky,

proti nimž je se třeba obrátiti vášnivým vyhlazo
vacím bojem.
Každá hra má přesně stanovený pořad. Nesmí
býti odsunuto, co je první, .nesmí se pustiti se zře
tele, co; je hlavní. Svatý Tomáš pro hru s. ohněm
vášní stanoví dvě pravidla: První vášní vůči dobru.
jest láska, první vášní vůči překážkám jest nadeje.
(I. JTP—ŽŠ:
2, 3.) Hlavní vášně jsou: radost a smu
tek, naděje a strach. (_Tamt.4 a De verit. 26, S.)
To jest—“metodikahry s ohněm, která způsobí ob
jevy v životě duše a stkvělé, nepolovičaté výkony.

Co je první a hlavní, to musíme míti u sebe napřed
& nejlépe prozkoumáno, tím musíme začínati, to:
musí nejdříve a nejdůkladněji býti zladěno na tón
skutečného dobra. Ostatní pak jde samo ve správ
né dynamice doprovodu.

I to znamená hra s ohněm; hru totiž jako na

složitý hudební nástroj ——
neboť i oheň má své
tóny a svou harmonii, protože je pohybem. Tolik
omluví o harmonii života. Hra s ohněm, hraní na
íheň vášní—,je: nezbytnou podmínkou této harmo
nie. To polo neuvědomělé cítí každý. _Uě se—.také

každý tomuto. umění všeCh umění metodou svaté
ho Tomáše.--“Potom uvidíme více příkladů pravé
ctnosti, jež jest ohněm a nikoli stoickokantovským
popelem.
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Silv. M. Braíto, O. P., Ve světle
__Kursduch. života 10.
Křtem —.svatýmstali jsme se dítkami'j_Božími. Byl

nám vlít nadpřirozený život. Nadpřirozený život
tento musí se projevovati nadpřirozenóu- “činností,
a “to našich nejvyšších schopností, rozumu 'a' vůle;
Stali jsme se účastní

božské podstaty

a —p_roto—-.n'iá=

me býti i účastni božské činnosti. Boží činnbst. spo
číváv tom, _žese .zná' a -míluje dokonale,
Věrou spojujeme se rozumem s“jeho největším
předmětem; Poznáváme Boha. Jsme tím povzneše
.ni nesmírně vysoko k činnosti rozumové o nejsvětěj—
,ším obsahu. Víra jest ctností božskou, ne'b' jejím
bezprostředním předmětem je Bůh, i: když _lvěrou
nezasahuje rozum Boha“ přímo, nýbrž .jen "lidský
mi “pojmy. Bůh nám “ji vlévá na křtu svatém, _tató“
ctnost uschopňuje nás. přisvědčiti slovu Božímu.
Ovšem, nejdříve“ nám. musia býti zjevno, =že:skuteč
ně Bůh promluvil. To ozřejmují t; zv.,_d_ůVodyvě
řitelnosti, vnější i vnitřní, jsou to “zázraky"a pro

roctví a pak vnitřní hodnota "pravd samých; jich
život ve společnosti a vliv v' dějinách. Víra,.však
sama není ještě tímto uznáním, že .se“něco 'dá.__vě—

řiti. Víra jest ono-vnitřní přisvědčení pravdě-,i při
nejasnosti _atajemnosti její, protože-to zjevil Bůh,
který nemůže—klamati ani sebe. _aninás; Tak- praví
koncil vatikánskýz' Hano vero fidem; quae'chuma
nae sa'lutis initium est, . . .;=virtutem' esse supernae
turalem, qua. Dei _aspirante et-.adjuvante gratia, „ab
eo revelataesse credimus, non ípropterí intrinse'cam
rerum veritatem .naturalí rationis lumine—perspec
tam, sed propter -auctoritatem ipsius .Dei 'revelan
tis,.quinec falh' nec fallere potest'. . ._(Conc.-Vatic.,
Sessio- III.

c....BL')

Pravá víra. je'st tedy přilnutí ]: Bohu, :k- jeho
pravdomluvnosti. Jest to úkon rozumu sklánějící'
ho 'se před tajemstvím. Ted)r oběť, ale, “oběť roz-.
umná a tzáslužná. Oběť rozumná, neb věř-íme Bo
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hu, pravdě samé. Věrou mimo to uznáváme Boží
autoritu 'a proto jest úkon víry vznešeným úkonem
bohop'octy. Nevěra pak jesjthříchem nejtěžším, neb
skrývá“v sobě-potupu Boha, útočíc na jeho svatost
a pravdomluvnost

Toto bylo nutné předeslati úvaze o nutnosti
vzrůstu víry pro duchovní život. Duchovní život
má nás přiblížiti k Bohu. Víra však nás právě po
učuje o tomto Bohu. Ukazuje nám B0ží vlastnosti,
přísně nám ukazuje, že jen 011 může býti naším
cílem, Jen víra ukazuje pravý smyslnašeho života.
Víra ukazuje všem a snadno a bez nebezpečí krva
vých omylů, ze lidské duši nestačí nic než Bůh, že
naše duše má nekonečné rozpětí a že jest nešťast-'
ná, protože neklidná bez Boha. Víra otvírá nám
studánku božství, čistou studánku pravdy, ze kte-_
ré p_ijí ur-ícené a unavené hledající lidské duše . . .—

Víra dává nám Boha. Jaký bude tedy vzrůst ví
ty
a jaký význam má pro vzrůst našeho vnitřního
života?
Člověk duchóvně vzrůstá, čím více se přibližuje
Bohu, Jsme Obrazem Božím.Řekli jsme, že svou
podstatou. Tedy máme _jím býti i svou činností.
Rozum náš tím více přibližuje se Bohu, čím více
činnost jeho podobá _secinnosti Boží. Bůh jest po
znání samo, a to předmětu nejvznešenějšího, totiž
sebe. Proto, kdo více se obírá Bohem, více se mu
přibližuje. Více se přibližuje k Bohu rozum, který
Věroupoznává“Boba. Dlužno proto sytiti stále víc
_avíce rozum pravdou Boží, tak jako Bůh o sobě
stále myslí.
Náš život rozumový musí více býti naplněn Bo
hem. Věnujme Bohu více máta v našich myslen-____
kách. Snažme se, aby se Bů'h více zpřítomnil naší
mysli, aby byl stále v naší duši, _abychomvíc a ví
ce ho poznávali. Budeme-li „stále více Věrou napl
ňovati _rozum,_začne se nám vše.brzo jeviti v jiném
světle. Nebude pro nás více náhodností, vše bude-„
me spatřovati pod zorným úhlem Boží moudrosti;
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O tom dále. Bůh _...z'nenáhlamusí vytlačiti' vše„ co

není On, musí Zaujmouti cele náš rozum.
Musímevěřiti, ale stále lépe. Když jsme jednou
uvěřilia když víme, proč jsme uvěřili a komu jsme

uvěřili, musíme se snažiti víc a;.více víru svou od.
lidštiti. 'Chci “říci,že, “mámelli se úžeji spojiti s Bo.

hem, ze jest nám nutno snažiti se odmýšleti již od
důvodu věřitelno'sti, věřiti čistěji. Snažme se vírou
svou, pokud možno, odstraňovati vše, co- se.-k ní
pojí lidského. Snažme s'e nelpěti tak na. lidských
pojmeCh a .spojiti—se"spíše s "tím, co mají vyjádřiti
a'co naznačují jen nedokonale. Jen tak se. dosta—'
nem'e dále a blíže k Bohu. „Vírou vidíin'e'-vše,"jak
za mléčným sklem, _jak za slídou. Snažme se "do-

sáhnouti Věrou Boha obsah víry pokud to jenom“

„je.__
možné našemu duchu.

Bůh dává“'nám k tomu své dary.. Ducha svatého.

Duch svatý osvěcuje víru, dává nám dar pOznání &
moudrosti,. které nám dají ve- všem vidět—iB--ohaa
hned přinésti se ve .všemk němu, pošlednímu cíli.
V tomto vyšším životě víry, v tomto přiblížení se

Bohu, dlužno hledati vrcholný stav duchovního zi
vota, ke kterému pripravuje a vede život horoucí
ho spojení. lidské vůles Bohemi- _
Víra naše musí růsti vnitřně. Musí však též“ se
rozrůstati. Musí zvládnouti každý náš úkon a kaž'
dý náš čin. Říkají tomu žít v "duchu víry. Proč
„Vduchu“? Vždyť to je život zvíry. samé'anejen.
z jejího ducha!

Duše, která věří a která je živě presvedcenaý
o tom, že Pán jest jejím vůdcem a otcem, ta Budě

všekonati ž víry,to jest,.BuhBude jejím vodítkem
ve všem. Neb víra bez skutků je mrtvá. Věříme-Ji
'„w—JF'"

kazdy náskrok a každoumyšlenku.
Jsou kresťane, jichž víra stačí taktak na udržení
Boha jako posledního cíle. Uskakují napravo a
nalevo, aby se vynikli té přísné přímé linii-, která
charakterisuje cesty Boží. Co energie vyplýt-váta
ková duše. A při tom stále skoro stojí-.Zůstane dětí

200

kem “duchovním až do smrti. Nezná hrdinně obě
tavosti (l_ušemužné, která uznavajlc Bphg__
za sveho
Pána, _zargdi dle své víry cely svuj zivot. Snaží se

?šíaé uskutečnit pravdu Boží suverenity.V tom
ústí víra, v uznání autority Boží, tedy nejen v roz
umu, nýbrž 1 _vživotě, Ne_bspravedlivý zijgz víry.____
Víra přenáší hory.. Prenese i naš—"přeshogy_svě—

ta, obtíží a pokusem.Slabé víry lidé klesají. Ne
věří dosti-!

\

Nuže, praktické _zrnoz této úvahy. Věřte šlechet
ně, velkomyslně, jděte hlouběji do náručí Božího,

snažte se ve vířezapomenoutl na sebe; celý pak
-_ZIVOtzařidšte dle své _víry_,at'-život není výsměchem

vašehdpresvedcem Nechť celý život váš je jedi
ným úkonem víry,kdyz si tak zprltomnite Boha,
1,17.:

že vrostete. v jehowprltomnost, která .vásbude pro

každem úkonu. Duše, která dospeje tak, že žije vě

rou v Boha,letí přímo po jeho cestách, neb Bůh

si vede _ty, kteří jsou. stále jeho, kteří. jsou stále
s ním.

Ch. V. Hěřis, O. P., Pokání.
I.- Jako Ctnost.

Pokání v nejširším

slova"smyslu—=
jest bolest při

vzpomínce nad minulými hřÍChy. Třeba však vy
hraniti- tuto myšlenku, abychom mohli póznati pra
vou ctnost pokání, abychom poznali, v čem spočívá
t_ato ctnost, která sluje přesně ctností kajíCnosti.
Neboť- bolest vyvolá hned myšlenku na smyslové
poh_ ut_ínad zlem, které právě na nás dolehlo. Mi

me to bolest našenad minulými hříchy může býti
určena nejrůznějšími důvody. Jest křesťanská ctnost
kajícnósti v této smyslověcítěné bolesti? Dále, j'a
ký musí býti pravý důvod naší bolesti? Odpověď
na druhou otázku rozřeší vám otázku prvou.
Někdo lituje hříchu pro jeho neblahé následky.
201

Tak lítují “světácisvých hříchů, které .je zahrnuly

nemocemi,hanbou.

To však není pravá lítost. Pravá lítost spočívá
jen a jen v lítosti nad hříchem jako hříchem. Pro
jeho zlobu. Kdo cítí bolest z "takovýchmotiVů, jak
jsme právě uvedli, ten lituje následků hříchu a ne
hříchu samého. Kajícnost, pokání žádá tedy lítosti
& bolest nad hříchem jako nad zlem, jako nad
mravním zlem. Ale 1 v tomto ohledu můžeme ještě
najíti různé počínání litujícícht-hříšníků. Můžeme
totiž dÍVati .se na hřích s čistě přirozeného .hle

diska jako na zlo, které jest opakem věci dobré a
čestné-, o niž se člověk musí s'nažiti; Tento důvod
jest “již lepší, má. opravdovou hodnotu. Nepřesahu
je 'však-přirozeného. řádu. Ba,—jaksiíodmýšlí od Bog
ha a od nadpřirozeného řádu. Odmýšlí od Boha,
.který' nás povolal ke svému. životu, k životu přá
telství s ním.
'i'-Právěvzhledem k- tomuto- povolání a “k “oněm
zvláštním nádpřirozeným vztahům duše -*_
's Bohem

dlužno pozorov'ati a definovati bolest a lítost nad
hříchy. S hlediska nadpřirozeného určení k bož
skému životu jest hřích urážkou nekonečné dob
roty, která. nás chce míti pro sebe, kteráž ádá,\aby
celá naše činnost ústila —veslužbě a milování“ toho

to Boha. Bůh nás chtěl 'zvednouti k oběma, proto
nám dal' zákony, které nás mají vésti k němu. Jsme
p'ovinni-poslechnouti,_Božího hlasu a jíti .tOu'ces'tou,
kterou Pán uznal za jedině správnou ke spojení.
s ním. Jsme k tomu povinni _nejen z vděčnosti, nýá
brž i z naprosté spravedlnosti, neboť Bůh je Pá
nem :: Pán má právo vyžadovati služby a posluš
nosti od svých poddaných. Bůh jako náš stvořitel,
má právo chtíti nás pro sebe,-a to cestou azpůso
bem, jakým on chce. _Kdo'se nechce podrobit vůli
Boží,- projevené v Božím, zákonodárství,.prohřešw
je' se proti povinné poslušnosti a úctě toho, který je
svrchovaným pánem všeho“=bytí. a. nejvyšším záko-'

nodárcem.-»Aproto, když křesťan sešel s cesty, po
které, .ho 'Pán

chce přivésti „k—
sobě, musí "litovati
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svého -hříchu,_'svého bloudění, protože se „prohřešil

proti svrchovaným právům Božím. Naše lítost a
kajícnost-.musí nás .vésti k napravení chyby, a to
obn0veným' uznáním.-Boží nadvlády nad námi, .Bo
ží svrchovanosti. Třeba znovu zapáliti v nás uhas
lou "lásku ke 'Stvořiteli- a _Zákonodárci.

Taková jest, křesťanská lítost a křesťanská ka
jícnost;- Proto nemůže býti „křesťanská lítost, a ka'
jícnost—jensmyslově cítěnou bolestí. Smyslové schop
nosti-nejsou s to zvednouti se až-k Bohu. Jen-roz
_um-jej- může n'ajíti' a viděti vněm Pána našeho
života, "naší cesty. A protože vůle touží po tom, eo
rjozum rpo'znal, jen "vůle“takto osvícená, rozumem
opravdovou lítostí ošklivitiesi bude hřích, odpuzo
__va_ti.
jej zepvšech sil, aby se-mohlavrátiti k Bohu a

vrhnouti'k němu prosbu o odpuštění.
Ovšem nepopírám, že by smyslová činnost. .ne-'
měla _svéhomístaN' lítbstíi. Vždyť všech-ny schopnosti“
jsou tak spjaty, že,_'když se jedna uvede v činnost,“
i druhé'se „rozvlní Ostatně, věru --sesluší, aby i smys

lová část člověka cítila. bolest. nad hříchem, když
tak často nebyla; zcela* vzdálená __acizí oněm hří

chům.

Kájícnošt jest tedy*předev_šímotázkou'ispravedl
nosti. Spravedlnost“ spočívá -.vf'dávání každému; co
mu_patří; Hříchem odňal .člověk-Bohu onu povin

nou čest celé naší bytosti, kterou Bůh-musí od nás
přísně vyžadovatí jako od tvorů svých.
Třebat nyní potříti tuto- chybu, třeba naši celou
vůlí zaměřiti zase k Bohu; Tak jako 'odklon od _Bo
ha b ] porušením naší povinné "lásky k němu, tak
zase llnávrat není “možný __bezobnovení této \lásky.
Odřekli jsme Bohu svou —'nadpřir0zenoulásku, kte
rá nás .s ním 'pojila. Třeba '-mu'-ji—vrátiti. _A není
dokonalé lítosti, dokud .tato,láska: nebyla “znovuna;

vázána, dokud-„urážka nebyla napravena. Pokání
tedy musí býti spojená-3 láskou. Láska však není
bez posvěcující' milosti; Třeba tudíž, aby. nám byl
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v lítosti vrácen stav Božího synovství. Tak se-stává,
že naše ctnost- pokání jest ctností nadpřirozenou',

kterou si můžeme vymeziti,jako uschopnění nám
dané milostí nenáviděti hřích, jako urážku Boží
velebnosti.
Ovšem tím nep0píráme, že by nebylo pro hříš
nika jiné možnosti k pokání. Mimo případy “náhlé—
ho obrácení přetvoření hříšníka děje se jen po-„
.z'volna.Bůh volá hříšníka svou pomáhající milostí.
Osvětluje ho dlouho a dlouho, aby jej postupně
přivedl k dokonalé lítosti. Děje setak často pod
vedením bázně. Často začíná hříšník želeti svých
“vín z bázně před tresty.- Do této bázně skane zvol
na pocit naděje &důvěry _v'Boží milosrdenství-. Na
děje ukazuje mu v pravém světle dobrého Boha a

'tak se rodí láska k Bohu v jeho srdci-.Když tato

láska jest dosti si'lná, přichází posvěcující milost &
přetvořuje jeho milování v nadpřirozenou ctnost
lásky a dokončuje celý vývoj lítosti a-pokání.
'
V čem spočívá tedy Boží odpuštění? Bůh sám
přitahuje hříšníka, jak jsme viděli, neb ze-sebe by
nebyl hříšník schopen obrácení. Bůh musí učiniti
prvý krok, aby vytáhl hříšníka z bahna. Když hříš-.
ník odpoví dobře prvému _úkonuBožího “milosrden
ství, dá _mu Bůh nové pomoci a nové milosti. Dá
mu konečně až i dokonalou lítost.
Pokání jest tedy dílo Boží a jest i dílem samého
člověka.Se strany B0ží jest přitahováním k prvot
né svatošti, se strany člověka jest pokomou odpo
vědí na toto volání, Ovšem, člověk může odporo
vati milosti a tak se zatvrditi ve své vině ke ko
nečnému zavržení. Uposlechneyli.však, najde brzo
milostí svou původní nevinnost.

Nevšimli jsme si ještě trestů, které by měly, jak
se zdá, následovati každé. odčinění hříchu. Ovšem,

podstatný úkon lítosti a quání jest návrat k Bo
hu a odvržení toho, _conás od Boha vzdalovalo,
ale—nezapomeňme, „že hřích je nejen odvrácením
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od Boha, nýbrž též přikloněním se ke tvorům, kte
rým člověk dal přednost před Bohem. Pro tento
příklon ke tvorům jeví se potřeba trestu. Člověk
postavil nad Boha- nějakou cítěnou smyslovou ra
dost, a tím nekonečně urazil Pána v jeho svrcho
Vaných právech. Je tedy zcela spravedlivé, aby
byl zbaven toho,“-čeho „zneužil .proti Pánu, co po
stavil, proti: němu, protože nad něho! Jen nekoneč
nost '-„trestů.jest dostatečným rovnítkemxs nekoneč
nou urážkou tím-_BOhuspáchanou. Když se člověk

navrátí k Bohu, B_ůhjako/bybyl zapomněl oné ne
věrnosti a',zase se tvoru dává .a slibuje mu patření
na sebe.
Ale bylo tím učiněno celé zadostiučinění? Ni

koliv; Bůh ponechává ještě různé časné tresty, ji
miž si má odpykatio svou vinu. Svým šíleným při

mknutím se ke tvorům zanesl člověknelad do vůle
a do“s'větóvého,řádu. A i tento nelad a porušení to-'
hoto řádu žádá trestu ,a odčinění. Trest za poruše-'
_nínekonečného řádu Bůh hříšníkovi odpustil, ko
nečný-řád má ale sám napraviti. a uvésti zase do
souladu. Když, někdo porušil přirozený řád majet
kový svych, bližních, je povinen tento řád. napra
v_iti navrácením cizího majetku, cizí cti, úcty.
Kdo užil špatně své vůle ke hřešení, t_enzcela. správ.
ně zaslouží, aby byl pro, čas dle potřeby. zbaven
své svobody. Proto jsou oprávněné tresty státní..
i církevní i žaláře! Hlavní ovšemzůstane, s jakou
žhavostí vrátila se duše k Bohu. Tento žár může
dokonce .i časné tresty stráviti. Nic nedovede na
praviti urážku a překlenouti propast mezi Bohem
a tvorem jemu odcizený'm než nadpři'rozenáláska,
než obnovení bývalého přátelství k Bohu. A tak
nakonec třeba vždy dojíti ke slovům Kristovým.
0 M. Magdaleně, abychom pochopili, že nám bude
odpuštěno v takové_míře,.,v jaké milujeme . . .

to C)“
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.
Krnova
cesta,

Ruth Schaumannf— Pře-Í.Otto “F.Babler.
Strom plíží se ulicemi,
jde truchlivě, opuštěn všemi;
lid po obou stranách. se tlačí,
On takto tři míle už kráčí,
ač skoro se nepohne 'v' tOm.
Dvě jediné větve má “pouze,
6 člověče, pokloň se dlouze,

když. přijde ten; žalobný strom!
Kdoqčiní, že kráčí tak holý,

on,který rost'v nehybném poli,
on, ze skal jenž ss'ával si—
vodu,

on, na kterém nebylo plodů?
Jej nese tak budoucí plod
a jeho laskava ruka.
ó, slituj se, ,Žnebudmu muka
ni drtící doprovod! '
A zase mu ustává chůze
a chvěje se v tajené hrůze,
pak opět se zticha zvedá
'a úmornou cestu svou hledá;
své někdejší listí zří v snách
a k věčnosti cítí se'zvolen.
"Tu k zemi—klesne dvé kolen,
a obličej upadá-»v- prach.
(Z knihy ,',Passional“, vydal Kósel a"Pustet v _Mnichově.)

K. Beban,thurgickéykapitdky.
II. Z ' liturgie pro život.
Uvažujeme--li, čemu učí víra -o velekněžskěm ú
řadu Ježíše Krista a jeho církve,-dospějeme k pc
znání, že vlastním naším liturgem, t. j. vykonava
telem bohoslužby neboli knězem jest Kristus sám
a církev jeho že je společností, živým organismem,
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jehož jménem Kristus modlí se a obětuje. My má
me býti živými ratolestmi tohoto vinného kmene
(sr. Jan 15,1) a těmi jsme tenkráte, spojuje-li nás
s Kristem a všemi katolickými křesťany jednota
víry, posvěčújíčímilosti, lásky a modlitby. Modlit
by naše jsou tím dokonalejší, cím vědoměji a úpl
něji cítíme se dítkami Božími a církve, čím více
svým obsahem, duchem, formou a projevy'splývají
v jedno s modlitbou Kristovou a církve, Církev vse-__
možně usiluje o tuto mravní jednotu věřících, kte-
rá vedek dalekosáhlým důsledkům v životě prak
tickém á náleží k nejvyšším cílům učení křesťan
ského. V'té'to zevšeobecňOvací snaze církve a V'té
to výchově jednotlivce pro společnost jeví se nej
větší síla lásky křesťanské, tak" mocné, že vzdává
s'e osobních, drobných zájmů a přijímá za své spo-;—
lečné zájmy celku 1_radost a žaIOst všech-ostatních..
'Není to popření ani zneu'znání jednotlivce, nýbrž
osvobození jeho z maJichernosti individua a rozší
ření jeho 0 to, co přijímá do' sebe že společnosti
křesťanské. Tím výchoVa jednotlivé duše nabývá
vyšších cílů, měřítek a prostředků, neboť má se
státi plně a krásně vyvinutým dítkem rodiny Boží.
Rovněžje následkem této duchovní výchovy jed
nota a univeršálnost, tedy velikost, výchovného 'ú-'

kolu 1jeho plodu O to vyniká jednotná,společná

výchova křesťanská nad neurčité způsoby těch vy-.
chovatelských á asketických metod, které si vší
mají jednotlivce bez souvislosti s ostatními a tím

jej vytrhují 'ze živé spojitosti s duchovním tělem
Kristovým.Z toho vyplývá, že jest velmi žádoucí,
bychom se ve svých modlitbách, pobožnostech a
'vůbec všech složkách duchovního života co nejvíce
přizpůsobili k církví a tak abychom prožívali

liturgické společenství se všemi jeho přednostmi a
užitky. Stručně řečeno jest to známé slovo, které
v poslední době slyšíme stále častěji a jež praví:
Nejlépe se modlí, kdo se mo'dlí s církví.
Pokusme še na'stíniti plánek takového liturgic
kého společenství, t. j. podati návod, kterak každý,
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i prostý věřící,bez zvláštních studií, příprav a po
můcek, jaké jsou. vyhraženy jen úzkému kruhu 'vy
školených-odborníků, může na'modlitbě a "vesvém
životě náboženském [jspojiti se s_církví a obohatiti
svou osobní zbožnost z pokladů-"katolické liturgie.
Má “totiž liturgické hnutí, správně-li mu rozumíme,
účel co možná nejvšeobecnější,získati totiž lid pro
činnou účast na liturgii a nechce se obmeziti na
kroužky několika zasvěcenců,kteří hledí povýšené
na to, kterak prosté duše se.modlí. Vzhledem k to
mu, že u nás. jest liturgické hnutí. teprve v začát
cích, nutno se spokojiti opravdu s nejjednodušší
mi a nejbližšími částečnými úkoly. Všem pochybm
vačům již napřed ukazujeme na neomylně 'zaslibe
ni Ježíše Krista,- které obdržela modlitba společná,
jejímž nejdokonalejším druhem jest právě katolic
ká liturgie. Jsou to známa slova u svatého Matou
še 18, 19—20: „Sjedriotí-h se dva z vás na. zemi
o kterékoli věci, za kterou by prosili, stane se jim
“to od Otce mého, jenž jest v_nebe'sích. Neboť, kde
jsou dva nebo tři shromážděni ve _jméno mé, tam
jsem já mezi nimi,
Sluncem katolické liturgie a živou studnicí “všech.
milostí jest nekr'vav'aobnova oběti Kristovy na kří
ži, oběť mše svaté. Nad ni nemá' země nic dražšího,
ba, ani nebesa nic většího a důležitějšího. na naší
zemi nepozorují nade mši sv. Zde vládne Kristus
svym velekněžským úřadem a pod způsobami chle
ba dává sebe rukama knězovýma _Otciv oběť. a při
vlastňuje užitky její živým i mrtvým, kteří toho
jsou schopni. Církev,jejíž obětí jest rovněž každá
mše sv., vybudovala proto obřadyr mešní s nejpo
svátnější pečlivostí. Pro mši sv, světí kněze, staví
chrámy a oltáře, obléká obětníka do posvátných
rouch, dává mu mluviti při svatých tajemstvích ta
jemnou řečí, vyňatou ze všedního, světského uží
vání,- vyměřuje mul'každý krok, pohled, gesto._l'a-i
kým slavným boholidským dramatem “jekaždá mše.
svatá, jaké nadpřirozené, bOžské skutečnosti dějí
se při ní na. nebi, na oltáři a v duších! '
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Buďme si vědomi toho výsostného postavení mše
svaté-mezi všemi"pobožnostmi a její podstaty! Kris
tus je hlavní'obětník- každé mše svatá, jest to jeho
děj, a to obětní děj nekonečných účinků. Takto-li
rozumíme mši svaté, budeme si jí zcela jinak -vá'-'
žiti. Pochopíme', proč církev křesťana pod těžkým
hříchem zavazuje k tomu, aby. v neděli a “v zasvě
cený svátek byl zbožně přítomen celé mši svaté.
Z nedbalosti opomenouti něco tak velikého, sva
tého a-milo'stiplného, jako jest obnova díla Ježíšo
vylásky na kříži — ne, to nemůže býti malou vi
nou, je-li kdo tak neuctivý ke Spasiteli a tak ne"

dbalý o prospěch své duše; jen skutečná nemož
nost fysická nebo mravní omlouvá naše zameškánía
Známé-li tuto cenu mše svaté, nenecháme lásky
Kristovy bez opětování a snažíme se i ve -VŠední'
den býti přítomni mši svaté a v neděli, připouště
jí-li to okolnosti, dobrovolně obcujeme druhé mši
svaté, abychom Kristu Pánu nahradili čest, kterou
Mu odnímají, „kdo hříšně "zanedbávají povinnou
mši svatou anebo znesvěcují neděli málo mravnýp
mi moderními spórty a zábavami.
Mši svaté musíme dobře rozuměti. Co jest až do
obětování,-TŽ
to jest úvod rázu naučného nebo pro
s_ebného.Církev předčítá úryvky z Písma svatého
(epištola, evangelium) a v nich pravidlo víry a
mravů, V modlitbách stručně, ale nedostižně kr'as
ně a přesně vyjadřuje potřeby lidské křehkosti.
Obětování je první hlavní část mše svaté. Jest to
zasvěcení obětních darů, které tvůrčím slovem bu
dou proměněny “vtělo a 'krev Páně. Spolu obětuje
církev ústy a- rukama kněze sebe, všechny věřící—»
a

jejich život. Upamatujmese na to- a při obětování
polož e_v duchu knězi na, paténu svou oběť: 'svůj
život, své chvály, díky a prosby, svou. “poslušnost
a oddanost k“ Bohu. I prostí lidé bez posvěcení
kněžského jsou spoluob'ětníci _amají podíl na ka

tolickém kněžství. Či neslyšíte: „Modlete se, brat
ří, aby má i vaše oběť příjemná byla u Boha . . J“?
ZŠe vás "přímovybízí církev, budí z vašeho 'pohrou
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žení do sebe: připojte—sek oběti společné! V pro
měňování vrcholí mše sV.-Kristus z'astřenýzávojem
svátostných způsob Sestupuje na_ oltář .a dvojím
odděleným proměněním chleba a Vína představuje
svou smrt na kříži, při níž také tělo a krev jeho
byly od sebe odloučeny. Koho bynestrbl tento _po

svátný okamžik na kolena k hlubokému klanění?
A přecevídáme muže i ženy pyšně a lhostejně stá
ti i při pozdvihování! A kolik je mezi přítomnými

těch, kdo živou Věrou.sledují, kterak V této chvíli
na oltáři obnovuje se dílo naší spásy? Veléčin Kris
tovy lásky a oběti' zavírá 'hostina obětní, svaté při
jímání. Bůh a duše spočinou V sobě. Lze zůstati
chladným a nezatoužiti po spojení s Kristem? -_Pro
to, kdo nepřijímá skutečně, přijímej aspoň du
.choVně!

Svatému Otci Piu X. připisují _seslova: „Modle
te se mši svatou, nikoli při mši svaté!“ Smysl jejich
jest: Kdo má dOsti času a nemusí se právě V tu
dobu modliti jinou pOVinnoumodlitbu, _například
breviář, růženec, k n'emuž se zavázal slibem ane
bo jenž mu byl uložen za pokání, ten nechť sle
duje postup mše svaté, t. j. rozjímá Význam té či
oné části, vzbuzuje úkony, které jí odpovídají,a _
koná modlitby, které se k' ní přímo vztahují. Vel
mi často zbožní Věřícíužívají mše svaté k přípra
vě nebo k poděkování za svaté přijímání.. Budiž;
nikdo jim Vtom nebrání, alé lepší způsob jest
modliti se mši sv. a říditipozornost stále ke svaté
mu přijímání; Vždyt' celá mše svatá není nic; jiné
ho než eucharistická- pobožnostg—co svaté přijímá

ní předchází, je příprava, co po něm následuje,
díkučinění. Nejlepší modlitební aknih'ou“při 'mši"
svaté je proto misál. Péčí =ndp. biskupa dra Ant.
Podlahy a prací benediktinů emauzských obdrželi
jsme nový zdařily překlad Misálu římského (ka
pesní fOrmát elegantní úpravy na indickém papí
ře stojí váz. 40 Kč u Dědictví svatojanského). Ne

lze ani dosti vroucně doporučiti tuto knihu našim
Věřícím-vyváží sama kolik svazků jiných zbožných
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knih. Aby "laikové'mohli knihy Svprospěchem uží
ti, budou potřebovati především poučení o církev"
n_ím kalendáři. a mešním řádě a zvláště věroučné
ho, liturgického &„asketického výkladu, bez něhož
budou jim liturgické texty příliš střízlivě, chlad
né a jakoby prachem zastřené obrazy, Doufáme,
že naši kněží ochotně. chopí. se radostné práce a
Vliturgických kroužcích 'apřednáškách přiblíží tu

"tozlatou knihu našemu lidu a vydatně ji zužitkují.
Poproste. své. kněze, zvláště v náboženských spol
cích, aby vás“učili s porozuměním modliti se z mi
sálu!
Mše svatá je .též nejvhodnější společnou modlit
bou a .ob'ětí,Jako celá katolická církev tvoří jednu
světovou rodinu s duchovním otcem náměstkem
Kristovým v čele, tak uvnitř této obrovské rodiny
jsou menší skupiny, které liturgie víže v úzkou jed
notu. Každá 'diecése se svým biskupem je _takový
mravní; celek, který je naznaěen katedrálním. koste
lem. 'Každá farnost-' se svým duchovním správcem

jest rovněž taková jedna rodina duší, jeden du
chovní chrám, jehož symbolem jest farní kostel.
Vůbec, kdykoli věřící jsou přítomni mši svaté, tvo
ří spolu s knězem jeden celek, obec křesťanskou.
Mše svatá obětuje se za všechny a ode všech spo
lečně. Jé dobře, připomeneme--li si toto při mši sv.

Tím padnou, hradby mezi bohatými a chudými,

blízkými a vzdálenými. „Vkostele. nebude množství
osamocených atomů, nýbrž jeden živý “organismus.
Tím naše myšlenky, city a žádosti se prodlouží a.
rozšíří a budou míti hlubší základ i-více vnitřního
obsahu. Bylo by vítati, aby při mši svaté farní ne
bo jiné četné navštívené konaly se střídavě se zpě
vem polečné hlasité modlitby, tlumočící modlitbu
kněze u oltáře-.._Toto spojení kněze a lidu, tento
charakter společné oběti “byl v církvi původně a
udržel .se velice—dlouho.“Svědčío tom modlitby mi
sálu, v nichž soukromé modlitby obětujícího kně
ze mají velmi skrovné místo, kdežto veliká většina
jich mluví v čísle 'množném jménem křesťanské

,
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obce a celé církve, Učm'e zvláště mládež mod
litbám společným, vypěstujme si chor_v podobném"
smyslu, ve kterém jej zná liturgie, tv'ořme„liturgic
ké společenství, t. j. činnou účast na bohoslužbě
se živým vědomím jednoty vzájemné v Kristu &

církvi. Zkouška nás přesvědčí,ze tento způsob spo
lečné modlitby bud' ústní neb aspoň .v mysli při
náší mnoho užitečných námětů pro osobní zbožr
nost.

Fr. Odvalil, Romance o předení
a tkaní.
Dle_,L'ecles_m'_v_.1

Dlouho předla svatá dívka,
v mladý svůj již předla věk,
až kol všude bylo plno
“příze svatých myšlenek.
Tu—v té dílně čisté "panny

Láska tkáti začíná,
z svojí příze přerozličné
bude ona tkanina.
Osnova _je nejvzácnější,

útek chatrný je dost,
neboť 'toho žádala si
oné látky účelnost.
Dílo to se tkačce svaté
mistrovským.má kusem stát,
proto nesmí cizí ruka
v praničem jí pomáhat.
Nikdy_nebyl na tom stavě
jiný kousek látky stkán,
tento, též jen z vyšší moci .
počat byl a dokonán.
1 Srovnej též sv, Proklus' (zemřel roku 446), Oratio -_1.do

laudibus—s. Mariae: „Maria,... úžasný tkalcovský stav vtě
lení, na němž tajemným způsobem utkáno roucho hyposta—
tického sjednocení, jehož tkalcem byl Duch_svatý, osnovou
moc s.výšin, vlnou _onostaré rounoAdamovo, útkem nepo
skvrněné tělo z Panny -...
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Když ten kus se stavu sňali,
bělostkvoucí krásy byl,
proto přec Jan, sluha věrný,
na řece.ho vybílil.
A pak, jako látky jiné,
prošel valchou bolestnou,
tlučen, válen, 'bněten, ždímán,
zvýšil jenom cenu svou.
Tkanina ta být má věčná,
její krása 'zůstane,

ikdyž v útku mnohé .niti
budou časem ztrhané.
Pět ji písmen označuje,
aby byla poznána;
dosvědčují, zač a k čemu
a kým byla _utkána.

Když-chtěl Žid tu látku míti,
třicet stříbrňáků dal;
přece byl to obchod šidmý:
prodavač si pozoufal.
I"na měření té'tkáně
nový loket musel být;
_
_-v„očích všeho světa chtěli
".na kříži ji přeměřit.
Ale_příliš velký loket

mrzký kupec vymyslel;
proto drahou látku táhl,
přepínal a přibíjel.
A tu, běda, v pěti místech
křehký útek, popraskal;
trhliny ty měly zůstat,
by dle nich ji každý znal.
O, to byla dobrá známka!
V rozpacích kdy kupec byl,
ukázali těch pět trhlin:
tu i Tomáš uvěřil. -—

Nuž — ta látka byla tkána,
abys, duše _odraná,
_měla šaty, a_žod Pána

k svatbě budeš pozvána!
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B. P. Dlouhá, Zia čest křeSťánSké,
české "ženy.
„Ať zhyne tělo, jež může býti milováno očima,
jimiž nechci.“ (Sv. Anežka Římská. )

Tento projev krajní nenávisti k profanaci těla
tak úžasně, takřka organicky logický "vústech tři
náctileté dívky překvapuje neméně svou"silou prá
vě z těch úst třináctileté.
Rázem vás přesadído legendární sféry, v níž chá
pete, že tělo této dívky, obnažováno hrubýma muž
skýma rukama před dravčími zraky jiného může,
musilo obklopiti se spuštěným vlasem, který spěš
ně rostl, aby zakryl studem mučenou lilii; tušíte
v tom těle šílený spěch šťav a krve i horečku nervů—,.
pracujících na růstu panenské kštice . . .

Postaviti proti tomuto dívčímuzjevu módní zjev
dnešní dívky a ženy, snažící se zahaliti se co nej
méně, vzbuzovati pozornost stůj eo stůj u kdeko
ho, drážditi k milování těla _nabízenímvšech jeho
forem — toť kontrast tak silný a bolestný_,_že stup

ňuje morální odpor až k fysickénevolnosti.

V říši živočišné je to vždy spíše rod_mužský,_jenž

je uzpůsoben k tomu, aby upozorňoval, aby se lí
bil zevnějškem, stavbou těla, vybarvením' srsti či
peří, zpěvem atd. Pri tom čím vyšší a ušlechtilejší'
druh, tím určitěji jeho krása je průvodkyní spoje
ní monogamického; tak u zpěvavých ptáků, tak
u nejsilnějších dravců. Jeden lev zije s jednou lvi
.cí; pro ni je vyzdoben; lvice jde vedle něho skrom
ná & nenápadná, jakoby pohlcena mateřskými ú
koly.
V lidské dvojici je to žena, jež se zdobí právem
přirozeným. Písmo svaté (Přísloví, 31) mluví 0 že
ně statečné: Udělala sobě roucho protkávan'é, kment
a šarlat jest oděv její. Plátno drahé udělala a pro
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dala je, i pás dala cha'nanejskému. Síla a krása je
oděv její . . .
Snad proto, že Stvořitel měl ve svých plánech
pokračování lidského rodu za mnohem naléhavěj
ší než kontinuitu v říši rostlinné a živočišné, kde
pracují zákOny b_ez součinnosti svobody? Neboť,
kdežto v těchto říších vymírají rody z vis major
(potopa) nebo násilím člověka, zdá se, že lidský
rod hyne stu vlastní neřestí. Neboť — má duši
se svobodnou vůlí, „svobodného povznašeče nebo
ubíječe rodu.
Pod vládou duše ne zrající k pádu a smrti, ale
duše živoucí, má býti 1přirozená ženská touha po
zalíbení s'e. Smí býti oduševnělou pomůckou při
výběru druh_a;1u ženy vdané má se cele obraceti
k tomuto druhovi; konečně může sloužiti ——
jako
u muže — k ukojení vlastm'ho i jiných smyslu
estetického.
V prvém případě, u dívky tedy, duše nesmí ni-.
kterak zadati svému právu výběru, k němuž přec
ušlechtilejší tvorové vedeni jsou už prostým pu
dem; lev s kočkou, ymslím, ani nekoketuje . . .
Výběr mezi křesťany, to je výběr dle duše; ne
dle ducha, inteligence a vzdělání, třeba že to vše
může přispěti k dokonalosti( výběru; ne dle těla,
což“je analogické s chovem králíků či koní a co by
rádi viděli' eugenikové; "adokonce ne už dle hmot-
ných výhod, což je koupě.
Proto dívka s neporušeným dívčím instinktem a
_„_s
katolickou distinkcí odmítne s nevolí, chtíti se
líbiti všem, zdobiti se pro všecky. Tísní ji, ba i 11

ráží často zálibný pohled; jak často má trapný po
“cit, že by se nejraděj skryla! Smiřuje se 'se zálib

ným ]pohledem teprve v určitém případě výběru;
a v jakém ještě virginálním, tajemném zmatku,.
v němž jsou složky oddanosti i strachu, náklon
nosti i ostychu; zmatku, který je signálem život
ních událostí, tušením celé vážnosti dramatu, v němž
vystoupí nová větev ródu před Boha 1 národ . . .
Vdaná žena má právo, ba povinnost,chtíti líbiti

,
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se svému muži, jako druhu své dvojice. Žádnému
jinému tímto způsobem.
Všem lidem bez-rozdílu smíme se líbiti tak, aby
chom neurážely všeobecně platného smyslu pro
krásu svým'n'evkusem.
Mezi křesťanskými, nezkaženými ženami může
te se shledati s touto přirozenou, vírou ušlechtěnou
snahou, líbiti se v celé—stupnici zjevů od dámy o
pravdově a vysoce elegantní do ženy v prosté: ha-..

leně; nezadává jí; zvyšuje kouzlo její ženskosti.
*

Snaha však, kterou je inspirována přítomná mó
da, souvisí š—
nejnižšími, zvrácenými, člověka nedů

stojnými 'pudy. Jak jsme se vzdálily ideálu křes
ťanské ženy, že instinkt líbiti' se vyúštil v módu
"tak nevázanou'! Často- nedbá- zdraví; „málokdy dbá
studu.
Kazíme vlastní "děti, 'jež ve svém růstu a jeho
přirozeném ostychu nemají se kam utéci do delší
ho„řásnějšího, lépe kryjícího._šatu. Jejich duše"-plá
čou krvavé slzy studu .a my, rozechvěné nad jejich
záděrami nehtíčků, toho nevidíme. Jsou mateny
v nejzákladnějších dívčích.sensacích vlastními „mat
kami, u nichž, vidí bezhlavý hon za mladistvějším
vzezřením, ony, jimž! instinkt napovídá, „že jejich
čtrnáctý rok žádá přiměřené změny šatu.
0 _sv.Františce de Chantal se říkalo, že na ní ne
ní „nic mladého než její obličej, neboť nosívala
dlouho své skromné, staré“šaty. O' dnešních ženách.
často platí Opak . . .

Každé zdůraznění těla je však na úkor duše. Kde
tělo křičí, tam se duše odmlčela. Ženy berou s'amy
sobě 'možnost, aby' byly vyhledávány pro svouwdu
ši. Je pravda, že dnešní muž ztratil skoro smysl pro
duši, že ]1 nehledá, že mu je spíše obtížna, ale má
žena býti jeho přitěží na' této cestě ,k pádu? Nemá
vždy po příkladu na sebe vzaté býti mu ženou
povznášející?
Či nemá.“už co nabídnouti?
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Hluboké výstřihy, holé paže, těsný a krátký šat
jsou nesporně vývěsní štíty duchovní pustoty.
Jsou ještě něčím horším.
Kristus Pán řekl: „ . . . každý, kdo hledí na že
nu žádostivě, již zcizoložil s ní V srdci svém.“ (Ma
touš V., 28.) Nuže, dnešní móda je neustálou pro
vokaci těchto hříchů. Neboť nechce nic jiného, než
aby muž, kterýkoliv, pohlédl . . . Aby“ pohlédl se
žádostí-. . , Na -'to.je vypočítáno v dnešní "módě vše
chno, od jemného, nijak nekryjícího deshabile
ment až do šatů svatebních, jež nikdy ještě nebyly
tak málo decentní, ba až do těch k „hlubokému“
smutku.
Proti křesťanskému úsilí o zdokonalení a očistu
vztahu mužova k ženě: -„Slyšeli jste, že řečeno bylo
starým'. . .Aale já pravím vám . ...“ staví se dokonce
i. křtěná žena, staví se na stranu satanovu . . .
Křesťanské "ženy vygtvořilýsi dávno svůj řád, dle
něhož se oblékaly, m'ajíce na. vědomí důstojenství
duše vlastní i bližního.
Dívky-»šatily se do barev svěžích, ale skromně a
cudně. \Ydané ženy znaly rozdíl mezi šatem urče

ným pro kruh rodinný, dále pro kroužek přátel
svých a svého mužestejně počestných a šatem pro
ulici; ten byl barev nenápadných a přísně uzavře
ný. Zpovrchněly jsme, zbanálněly; vynášíme své
nejlepší na"ulici, za pastvu banáh1ích, mnohdy ne
čistých očí. — Při slavnostních příležitostech jen
objevovala se žena v šatě nádhernějším, když po
boku mužové representovala „okrasu domu jeho“.
Z církevních slavností bývalo to při veřejných prů
vodech, ovšem fs ohledem na posvátnost chvíle; ji
nak pro chrám Páně nosila šat vážný, naprosto cud
ný a uzavřený; hlavu při vstupu“ 'do chrámu vždy
pokrytou, aby ctila“starou křesťanskou tradici.
Klasickým modelem důstojného ženského šatu
zůstane hábit řeholnice a větší či menší odklon od
jeho základních linií zůstane měřítkem odklonu

,
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žen od křesťanského mravu. Kde se v kraji zacho
vala v ženském kroji tato solidní, jemná linka, tam
možno hledati ještě věřící, mravné ženy a odtud
ještě vycházejí- četné řeholnice.
Biskupové němečtí uznali za vhodné čeliti ne
mravné módě stanovením jakýchsi mezí, jichž ka
tolička s dobrým svědomím překročiti nesmí; v_ý
střih u krku nemá sestupovati pod krční důlek,
rukáv nemá býti kratší než po loket, sukně mají
splývati nejméně 10-cm nad kotníky. Šat nesmí ni
kdy býti příliš těsný a nikdy průhledný bez husté
ho podkladu.
Zdálo by se, že u nás, kde národní. kroj zná krát-“

ké sukně 1rukávce, bylo by třeba jistých ústupků,
ale nezapomínejme, že se v zákaze jedná o rukáv
přiléhavý a sukni úzkou; kroj má svécudné řasy.

Ostatně za všech dob, kdy nevázanóst' módy „ohro
žovala mravy, ozývali se strážcové církve varovné.
Od sv. Jeronýma přes sv. Tomáše a j. a' j. řada mu
žů horlila proti špatným —módám.Milíč z“Kromě
říže zle vyčetl zlaté čepcepražskýni měštkám_a ve

řejně zahanbpval panny„frejířské a hehbrechtské
pro jejich šat.
Jestliže svatý Otec znovu a znóvu upozorňuje na
nepřístojnost módy, hlavně v šatech ke stolu Pá
ně, jestliže biskupové nařizují—kněžím odříci svaté

přijímání ženám nedůstojně ustrojeným, je to zna
mení doby, ukazující k úpadku ženy a nutno se
nad ním vážně zamysliti. Jen bezdúchý “manequin
ve svém nestoudném šatě při těchto hlasech zacho
vá svůj klidně hloupý výraz.
J_e potřebí konečně zase připomenouti si cenu

duše, těla i jeho draperie. Strhněme draperii tam,
kde zastiňuje duši a zvyšuje pohanský kultus těla,
Neboť z těla žíti budeme porušení.
Kdo nenávidí těla svého, připravuje jeho oslave
ní. Skromnost v šatu je přece nejmírnější, nejsnad
nější formou _tétosvaté nenávisti.
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Zatím co kult těla "nechává za sebóu pod stkvě
lými draperiemi hnilobu, mnohdy už za živa, ká
zeň těla _anenávist jeho zachovává je od porušení"
mnohdy; po smrti. Hle, kdo miloval své tělo tak,
že i Bůh je zamiloval!
A zátím, co skvělý oděv tak je znehodnocen, že
čistý člověk-:pociťuje "k němu štítivo'u nedůvěru,
prostý- šát' několika vyvolených “v tisíci droboun—

kých ústřižcích “je líbán &uctíván pokorně; dotyk
jeho právem sdílí útěchu lidstvu za zásluhy toho,
jehož tělo kryl před dotykem očí . . .
"

»v
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Boze mllostlvy

Charvátské“ národní; Přel. Otto F. B'able'r
Bože milostivý,
za mnoho Ti vděčím;
nemohu to splatit,
";proto v pláči“ klečím.

Z ničeho. jsem stvořen
po do—brotětvojí,

obdařils mne vzorem
božské krásy svojí,
Nebeskou svou duši

pro mne připraviljsi,

nade všechny věci
výš—měpostavil jsi.

\
|

Nesmrtelnou duši
vdechnul jsi mi v _žití,

smrtelnou ji hřích jen
může učiniti.
G1 Zganec: Zborník I. sv. _2. 41. .——
Pro trojhlasý ženl

ský sbor zhudebnil F. M. Dugán v hudební příl časopis
„Sveta Cecilij_a“, XXI.

1.
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Sv..Bernard, Kniha- o lásce Boží.
Konečně se praví: Nepochopíš-li sama sebe, vy
jdi za stády svých druhů. A věru, jestliže člověk
pozdvižen ke vznešenosti nechápe jí, “právem se mů
že pro svou nevědomost srovnávat s dobytkem, ja
ko jeho společník vzhledem ke své přítomné po
rušitelnosti a smrtelnosti. Proto tvor, neznaje sám
sebe, počíná se přiřazovat k nerozumným stádům.
Není si vědom své slávy, jež je uvnitř, a svou .chti
vostí. se nechává vésti k věcem vnějším a smyslo—

vým. Tak se stává podobný ostatním, poněvadž ne
chápe,"ze obdržel více než ostatní.
_Proto nutno se velmi stříci této nevědomosti, kte—
'rá působí, že o sobě snad příliš nízce smýšlíme. Ale
právě tak, ba ještě více jest se b_áti oné nevědo
mosti, kterou všechno sobě přičítáme a neprávem
se domníváme, že máme všechno dobro, a to. sami
ze sebe. Ale více než tyto dvě nevědomosti je třeba
zavrhnouti a proklíti onu domýšlivost, která svádí,
abys vědomě a snad s rozvahou se odvážil hledat
svou slávu v dobrech, jež ti nenáležejí, neboť, jsa
jist, že nemáš nic ze sebe, neostýcháš se uchvátiti
čest jiného. První nevědomost je bez slávý, Druhá
má sice slávu, ale ne u Boha. Avšak třetí zlo, kte
ré je již vědomě pácháno, je uchvacování toho, co

náleží Bohu.
Ostatně tato vyzývavost se jeví o tolik těžší a ne
bezpečnější než druhá nevědomost, ze tato o Bohu

neví, kdežto ona vyzývavost jím pohrdá. A o_tolik
je horší a zavržení hodnější než'první nevědomost,
že touto se družíme k dobytku, kdežto onou k ďáb
lům. Je to pýcha a největší hřích užívati dařů, ja
ko by nám byli přirozenými, přijmouti dobródiní
a uchvátiti slávu dobrodincovu.
Proto kromě těchto“ dvou, vznešenosti &rozumu,
je třeba také ctnosti, jež je ovocem obou &její po

moci hledáme a držíme toho, jenž jest původce vše
ho a jako dárce je zaslouženě ve všem oslavován.
22b

Jinak člověk, vě a, co má činit, a nešmě, bude vel

m1
trestán.

Proč.

oněvadznechce mít rozum, ne

chce' dobře činit. Raději na nepravost myslí na svém
luzku a věda určitě pomocí daru rozumu, _žejeho
dobra nejsou od něho, usiluje bezbožnýr otrok u
chvátiti ba i vyrv'ati pro sebe slávu, jež náleží Pá
nu.
Je tedy jasno, že .vznešenost bez moudrosti je na
prosto neužitečná a rozum bez ctnosti záhubný.
Avšak ctnostný člověk, jemuž není rozum na záhu
bu ani vznešenost bez užitku, volá k Bohu a upřím
ně vyznává: N\e_nám,Pane, ne nám, njbrž svému„
jménu dej slavu___
To znamená, nic si nepnvlastnuje
me, Pane, z vědomosti, nic ze vznešenosti, nýbrž
vše přičítáme tvému jménu, jež. je pramenem vše-'
ho.

.

_

Než uchýlili jsme se téměř mnoho od svého před

mětu, snažíceseukázati, ze i ti, kteří neznají Kris
ta, mají dosti pohnutek z přirozeného zákona pro
přijatá dobrodiní duchovní i tělesná, aby milovali
Boha pro Boha. Shrňme tedy- krátce, co bylo řeče

no.
Který p_ohan by nevěděl, že od nikoho jiného ne'-'

jsou ony potřeby pro tělo v tomto smrtelném zivo

tě, totiž životní prostředky, světlo, vzduch, než od
toho, jenž živí každého tvora, jenž dává vycházeti
slunci na dobré i „na zlé a dešt' dává spravedlivým
i nespravedlivým? Který bezbožník by se odvážil
pokládati za původCe vznešenosti, jíž září jeho du
še, někoho jiného než toho, jenž praví v Genesi:
Učiňme. člověka k obrazu a podobě naší? A kdo by
hledal jiného dárce rozumu než právě toho, jenž'
učí člověka mOudrOSti? Konečně, kdo se domnÍVá,
že __obdrželnebo může dostati dar ctnosti odjinud

než od Pána Ctností? Proto je neomluvitelný 1 kaž
dý pohan, jestliže nemiluje svého Pána Boha z ce'
lého srdce, z celé duše a_ze vší “své síly. Ozývá se

z nitra každého přirozená spravedlnost dobře zná
má rozumu, že totiž má cele milovat toho, o němž
dobře ví,- že-*jest—mupovinen za vše, co jest.
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Ale je to nesnadné, ba i nemožné, “svýmisilami
nebo silami svobodné vůle obrátiti cele k službě Bo
ží vůli, co jsme jednou od Boha přijali, a pohrd
„noutvlastní vůli a nepokládat nic za své, neboť je
psáno: Vsichni-„hledají své. A opět: Smysly a _myš
lenky člověka jsou nakloněny ke zlémuf'"

SV.-Epifaniůsa ChvalozpěV

OP.;iM—arii,

BohorodiČCe.
Co mám říci anebo co prohlásiti o přeslavné a
svaté Panně? Vždyť, vyjma Boha, nade všechny ne
konečně vyniká. Krásou předčí samy Cheruby a
__Serafya všechen voj andělský a k její. chvále _na

prosto nestačí nebeský a pozemský jazyk, ba ani
andělský. (_)blahoslavená Panno, čistá holubičko a
nebeská:nevěsto Maria, nebe, chrámě, trůne božství,
_tymáš Krista, zářící slunce na zemi i na nebi-. Zářný
mraku, z něhož vyšlehl Kristus, nejzářnější blesk
k osvícení světa! Zdrávas, plná milosti, nebeská brá

na, již jasně -_azřejmě oslovuje v ;Písních prorok
vzplynné řeči: Uzamčená zahrada jsi, má sestro, ne
'věsto, v uzamčené zahradě zapečetěný pramen.
Panna jest neposkvrněná lilie, jež zrodila nevad
noucí růži, Krista. ó svatá Bohorodičko,.neposkvr
něná ovečko, jež jsi porodila Slovo, vtěleného Be
ránka, Krista! ó nejsvětějšíPanno, jež jsi uvedla
-vúdiv vojska andělská! Úžasnýje div na nebi, ze
na, oděná sluncem, držící Světlo na loktech!- Úžasný
div v nebesích, Syn Boží se vtělil v lůno Panny.
Úžasný div v nebesích, Pán andělů _sestal. synem
Panny! Andělé obviňovaliEvu, nyní však provázejí
Marii slávou, jež _kleslou E_vu pozvedla a Adama,

vyhnaného z ráje, poslala do nebe. Ona jest pro
střednicí nebes a země, neboť provedla přirozené
„spojení.

_

.

Milost svaté Panny jest —_nez_měrná.
Proto Gabriel

nejdříve pozdravuje Pannu. slovy:-Zdrávas, milosti
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plná, jež jsi zářivým nebem. Zdrávas, milosti plná;
Panno, mnohými ctnostmi ozdobená! Zdrávas, mi
losti plná, jež jsi zlatá nádoba, obsahující nebeskou
manu! Zdrávas, milosti plná, jež napájíš žíznící
sladkostí _věčnéhopramene! Zdrávas, nejsvětější, ne
poskvrněná Matko, jež jsi porodila Krista, jenž byl

před Tebou! Zdrávas, královský purpure, jež jsi
oděla Krále nebes i země!. Zdrávas, nepochopená
kniho, _jež__
jsi předložila světu ke čtení Slovo, Syna
Otcova!

Dr. ], Krlín', Svatý Jan od Kříže.
Jest klu podivu, jak románští národové jsou boha
ti na světce.-ROmánské země rodily světce .vevšech

dobách, od prvého úsvitu slunce křesťanské víry.
Daly církvi a světu miliony mučedníků, světců, kte
ří hoř'eli láskou a obětavostí, chtějíce se podobati
co nejvíce Ukřižovanému,a daly jí i četné doktory,
jejichž slovo"svítí;ve :tmách' intelektuální i mravní
nejistoty. "Jednoho z _těch“velikých“světců “a spiso

vatelů jmenovala nedávno církev, ústy své nejvyšší

hlavy na zemi, doktorem církevním. Jest jím svatý
] an od Kříže, řeholník španělský a současník a spo
'lutvůrce velké zakladatelky, svaté Terezie Ježíšovy.
Španělsko _bylozemí ohnivé víry a ještě ohnivěj
ší lásky. Jedině proto mohlo se státi zemí inkvisice
a obroditelkou Karmelu a šiřitelkou zdravé tho
mištické filosofie ve světě. Čteme-li historii Španěl
ska věřícího a milujícího, jsme prostě jímání údi
vem a nedivíme se, že svět, který má pramálo smys
lu pro vyšší heroism z víry a víry, se Španělsku
_smělje&nenávidí ho. Že ho odpuzuje intolerance a
fanatlsm ——
nelekejme

s_e'těch slov, když mluvíme

o katolicismu-,který _je intolerantním. 1 fanatickým,

poněvadž ',jediný drží.. a__
chrání pravdu. Ti světci a
světic'e,_kteř_íse zrodili ve Španělsku, mají všechny
rysy své země",—
ze které ssáli života kterou prosla
vili.
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Lze-li říci o některém národě, že v době postní,
která v nás vyvolává bolest umučeného Spasitele,
úpěl &plakal hořce pod křížem, že vyplakal moře
s1z,p'ak nejspíše to platí o národě španělském. Je
ho. víra národa vznětlivého &citlivého, horkého ja
ko je to slunce rozpalující jej, žádala slz, jimiž se
projevovala & jimiž i mohutněla.- Neboť slzy jsou
jako dešť a dávají rychlejší vzrůSt. A nestačily slzy,
člověk, který miloval, cítil potřebu se, káti opět
v slzách &krotiti své tělo. Uváděl je v poddanství
způsobem, který děsí moderního člověka, 'u které
ho má tělo nadvládu nad duchem. A nelze se proto
ani „divit, že' Španělsko dalo světu svatého Domini
ka, tvůrce tvrdé askese, tolik se odlišující od aske
se starých otců' pouště a eremitů. První i druzí ——
jestiť třeba mluviti i o rodině duchovní sv. Domi
nika a o celém směru podrobili z_lásky k Bohu své._
tělo. Obojí dbali, aby tělo nezvítězilo a nezničilo
spásy člověkovy. Ale kdežto staří světci _pouště tak

činili odloučením od světa, hladem, krocením smys
lů, západní, románští a v prvé řadě španělští svět
ci a vůbec věřící, krotili své tělo mrskáním, rana
mi, bolestí. Je třeba čísti o sv. Dominiku,oo'sv. Ka
teřině Sienské, 0 hl. Janu Susovi, je třeba pronik
nouti v jejich denní žÍVOt,abychom počhopili ten
odlišný způsob askese. Ale dnes si všimneme jiné
ho vzoru, _sv.Jana od Kříže.

Jan od,Kříže nebyl prohlášenza světce jen pro
to, že napsal krásná mystická díla, byl prohlášen
za světce, poněvadž žil životem svatým. A proto ta
to studie bude se rozpadati ve dvě části: _Vprvní
si bude všímati života a ve druhé díla osoby. A .vo
bou bude hledati svatost.“
I.,

V Hontiveros, městečku kastilském, se narodil r.
1542 náš světec. Jeho otec Gonžalve de Yépés, byl
potomkem staré. šlechtické rodiny, která během

dob zchudla. Jeho zbožná a dobrá zena byla z měš
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.ťanské rodiny a tím na sebe šlechtic jen popudil
bohaté příbuzné, ..takže těžce“musil zápasiti- o.den
ní chléb pro sebe a pro rodinu. Proto leckdy za
hrozila rodině bída, již zaháněla svým úsměvem a
svou „starostlivostí pečlivá “matka, ve zbožnosti a
lásce vychovávající své děti,
Jan byl chlapec nadaný—,který .si brzy uvědomil,
jaké jest jeho povolání, A_lebyl ch'ud a nebylo lze
ani pomýšleti na 'studia'._Proto syn vstoupil jako
ošetřovatel do..;nemocnice'-v Medina del Campo, aby
si vydělal na- živóbytí a mohl záróveň studovati
v koleji.—mluvnici, řečnictví a filosofii. „]eho vytrva
lé vůli se podařilo dokončiti' s prospěchem studia,
takže ve dvaceti letech mohl již _vstoupiti ke kar

melitánům. Po studiích bohosloví, která absolvoval
s výtečným. prospěchem, byl vysvěcen na kněze.-—

Nespokojil se s povrchním duch0vním životem,
který _vedlavelká část tehdejších karmelitánů před.
reformou, ,a proto hodlal vstoupiti ke kartusiánům.
Neuskutečnil však tohoto svého plánu, neboť prá
vě v té'deb'ě se setkal“ se Ísvatou Terezií Ježíšovou
&s ní praCQval na reformě karmelitského ířádu.
zamyslíme-li se nad životem světců, zahlédáme.
často v jejich živote hned od mládí znamení, která
jako by-ukazovala, že povoláním jejich bude státi
se světcem. Ta znamení se objevují, jakmile se za
číná probouzeti rózum dítěte, a čím více dospívá,
tím více i ona mohutní. Dvě taková znamení, která
ostatnějsou nezbytnými u světce,a která podmiňu
jí dokonalost, jako dešť a slunce podmiňují růst
obilí, zahledáme již u mladého Jana: vroucí lásku

k Ukřižováněmua touhu po utrpení, Projevují se'
na venek modlitbou, umrtvováním a sebeobětová
ním.

\.

Skoro by se.řeklo, že Jan vyrůstal jen a jen lás
kou nejen duchovně, nýbrž i tělesně. Dítě mívá _nej
větší zálibu „v,hračkách, jest roztržité'; Jan nenávi
děl hraček a byl usebraný. Každého _ránaministro
val v klášteře augustiniánek a vycházel z chrámu
tak rozzářen, že ještě dlouho dcpoledne prodléval
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v modlitbě. 'Modlitha jest rozmluvou duše s"Bohem
a Bůh mluví důvěrněji k duši, která jest čistá, a ta
duše _:zbožnějinaslouchá té vznešené řeči a neklade

odporu. A zároveň jí dává Bůh dar chápání, dar ln
teligence a dar moudrosti. Jan mel ještě to štestí,
že jeho matka byla ženou hluboké víry a že nejen
toho velikého růstuvnítřního, který zahlédala u své
ho syna, nejen nebrzdila, nýbrž- že ho živila.
Modlitba předpokládá lásku, ale modlitbou 1-lás
ka mohutní a sílí. Člověk, který se—
mnoho a usebra
ně modlí, zamilovává si brzy rozjímání a zároveň
hledí svůj život umrtviti z lásky k Bohu. Askese ne
ní možná bez modlitby a nepostupovali bychom v as
kesi, kdyby se naše modlitba neprohlubovala. Růst
v ctnostném životěpředpokládá zvýšení lásky k Bo
hu, s níž 'se zmenšuje láska k sobě, sebeláska. K prv
nímu i ke druhému je třeba modlitby, neboť je
i třeba poznání.
U sv. Jana od Kříže se zvelna stávala láska k Bo
hu vším. Zaplňovala celé srdce, _rozpálila je, takže
lámala a _spalovala sebelásku. Byl "v nemocnici a
jako ošetřovatel byl nejvíce milován všemi 'nemoc
nými pro lásku, jakou jim věnoval. Studoval při
tom, ale nikdy nemocní netrpěli újmy jeho prací.
Máť láska tu vlastnost, že se nerozděluje. Člověk
milující dává se celý, aniž se zmenšuje-. Platí-lí ta
Zásada v řádu přirozeném — krásným vzorem jest
matka — platí tím spíšev-rř/du nadpřir'ozeném.Jan
ošetřoval nemocné, studoval, Studium,; ho “připra
vovalo, aby ještě více poznával Boha,__neboť_ jeho

cílem bylo kněžské povolání. Jeho cíl byl tudíž
vznešený. Modlitba, rozmlouvání _sBohem, které
vyplnily ostatní část dne "ičásti nocí, živily celé je
ho konání, dávaly mu vzmach a produševnění. _AJan
si byl vědom 1krásy předmětu své lásky 1svého cíle
a' proto se střežil a odháněl přísně každou sebemen
ší roztržitost, jež by jeho růstu škodila. IModlitbou
a rozjímáním byl zčištěn pohled jeho duše tolik,
že hned viděl, čeho je třeba, co voliti a co zavrh
226

nouti. Drželhpevně své tělo a dovedl .mu poručiti,
kdykoliv se bouřilo.
'Již jako dítě si klade do lůžka železné pruty, aby
nemohl pohodlně spáti. V nemocnici a' jako stu
dent spával v kufru “nebo na holé zemi, přikrývaje

se toliko kabátem. Častokráte vstával a prodlel ně
kolik nocí v zimě, třesa\ se chladem, ale rozpálen
vnitřním štěstím, které 'teklo z vroucí modlitby.
Postil se tolik přísně, že jest kupodivu, jak při vy
silující. práci mohl žíti. Jako řeholník mnoho dní
vůbec "nejedl a-ani ho nenapadlo dožadovati'se jíd
la.\Ne nadarmo jsem řekl, že 'sv. Jan od Kříže žil a
rostl láskou nejen. duchovně, nýbrž i tělesně.
Byl velký a krásný, když přistupoval k oltáři, aby
sloužil první svoji mši svatou. Po dětství a jinoš
ství prchajícím ve zbožném rozjímání a po studiích
bohosloveckých, po rozjímání a poznávání Prav
dy, po životě přísném a bezúhonném zdvihal prv
n'ěve svých rukou Pána nebe a země, Hostii, kterou
proměnil. A v ..ftévznešené chvíli“ shlédlo na něho
oko Páně a J anu, novosvěcenci, který již vykonal.
takový kus cesty na té hoře svatosti, se doštalo u

jištění, žebude stále utvrzen v milosti a že bude
uchráněn od smrtelného hříchu.
Prozřetelnost nás lidi nekonečně miluje, poně
vadž nás nekonečně zná. A poněvadž nás nekoneč

ně miluje, poněvadž zná naši bídu, naši nestálost
a naše klesání a pádyr naše, dává nám často, dává
často lidstvu v jeho bídě světlo. V dobách, které
jsOu nízké a vé kterých se množí'a do nesmírných
výšek roste hřích, dává nám světce, lidi z nás, a' ji-
mi přetvořuje člověka a lidstvo. Ti světci jsou da
rem zdarma daným, darem, jehož nezasluhujeme,
jehož nejsme hodni. Mám jmenovati případy? Vy
bírám tři jména" z historie: Sv. Tomáš Aquinský,
sv. Jan od Kříže a sv. Terezie Ježíškova. Byli po
sláni a vytvoření nebeským Umělcem,_aby utvořili
nové “nádoby v lidstvu, místo těch chátrajících ná
dob, kterými jest společnost. Dílo, které z vůle Pro
zřeteansti mají vykonati, jest nad síly lidské: .Sv.
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Tomáš měl dáti své Súmmy, které “'by'sel—stalysměr.

nicemi učení, které by proti zlému člověku ochrá
nily pravdu. Sv. Jan od Kříže měl přetvořOvati řád
tak, aby z něho denně se vznášela vůně svatosti
_knebesům a kytice modliteb, které by "obměkčova
ly srdce Hospodinovo. A _sv.Terezie Ježíškova mě
la svou modlitbóu a svou bolestí sypati růže na ze_
mi, na níž většina polí nemůže dáti zdravé obilí
pro náročné a škodlivé _hloží.
_ Aby tito vyvolení Splnili své poslání, které: jim
Bůh předu'rčil,obmýšlí je vedle mnohých darů jed-.
ním darem,_který jim tolik napomáhá, aby doko—
nali-.své těžké “dílo: Dává jim ujištění, že budou.
čisti, že neupadnou _do těžkého hříchu. Sv.““Tomáš

Aquinský obdržel ten dar, kdyžbyl- vězněn na hra-.
du"své matky po velikém pokušení, které na něho
bylo dopuštěno. .Sv. Jan od_.Kříž'e<
je obdržel, ,když
sloužil svoji první mši'"svatou, 0 sv: Terezii Ježíš-.
"kově nemáme zpráv, žej__'_by
i' ona obdržela takové
ho daru, ale celý její život nasvědčuje, že byla chrá
něna i ona od těžkéhobřichu. „Byli ušetřeni těžke
ho bojes tělem, v němž.tolik nás podlěhzáaktery
tolik vyčerpává naši energii„ kterou bychom mohli
věnovat—i"jiným“ věcem.

"

Láska Boží,. nemá hranic-.__

Ži'votisv. J ana "odKřížeod jeho prVní' nejsvětější
oběti jest, jen ustavičný vzrůst, „rychlé stoupání. Ne
ní mu ničím jeho. vlastní život,. jeho tělo; žádných.
radostí: mu neskýtá stvoření. Milující se chce co
nejvíce 'po'doba't'imilovanému. Svatý-Jan od Kříže
se__chtělpodobati „co"nejvíce. Ukřižovanému _ajeho

celý život udivuje heroismem. Sěbe “krutější bolest
mu působila radost, tak miloval. Pána,
»
Pokračování.
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“Boř.Benetka, Obnova kultu národ
ních světců.
Česká země"dostala ve svatém Václavu svého věč'

ného ochránce proti nepříteli, až _v'hrůzách nepřá
telského vpádu nebude lze spolehnouti se _nanic
jiného než na modlitbu. Lid český znal po všechen
čas toto své útočiště a chorál svatého Václava stal
se národní hymnou. Zpívali ji. Čechové v dobách
míru, prosili jí za pomoc Boží,'když táhli do pole
proti nepříteli. Svatý V—áclav
stal se zosobněním na

šeho národa-. Jeho politické dějiny nesou jako stá
lý znak svatého knížete. Jím se' hlásí “ke svým poli“
tickým právům a, v něm vidí ztělesněnu sílu nád
roda.--

_

Byli to barbaři, pod jichž rukama klesl sv. Vác
lav. Sice byli pokřtěni, ale víra jejich topila se v po
hanswí. Desáté století přineslo “však i barbarským
Slovanům nové světlo, hlásajíc obrodu duše i kul
tury. Ottónská renaissance nesla se"kraji chladné
ho severu, aby ta-ledová srdce se rozehřála pro ta
jemné u_cení křesťanů. Jako ozvěna nebeské hud

by nesl se krajem radostný ohlas veliké a hluboké

—vírý.České hory byly však příliš vysoké a nevlíd
né, aby se přes ně mohl přenésti harmonický _paján
z clunijského próstředí. V Magdeburku v plné své
'kráse _m'ohla s'e-r0zvinouti _renaissance, aby odtud
jako—“zpramene js'e napájely vyprahlé kraje k- no-.
vému životu. Jako lesní zvěř spěchá ke studánce,

aby osvěžila s'e křišťálovým praménkem lesního
zdroje, tak sem do Magdeburka spěchali mnozí za
osvěže ím své duše, spoutané hrubým životem bar
barsk _hookolí.
V_"severovýchodních Čechách vládl mocný rod,
konkuru-jící centralismu pražských knížat; Jeho 'pří
\buzenské vztahý' k panujícímu rodu německému
slibovaly rodu Slavníkova i přednostní právo v ze
mi. Ale vůle Boží dala rodu vznešenější úkol: na
tomto kmeni vypáčel krásný plod, jemuž dáno při.
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křtu svatém jméno Vojtěch. Matka jeho Střežisla
va stojí v tom velikém zástupu velikých žen české
ho národa, který u nás se 'rád zapomíná, aby tu ne
bylo závazků pro přítomnOSt. Na Libici dosud za-
“chovalse vědomý kontakt se slovanskou misií. Si
ce i zde latiníci zastoupili své východní předchůd
ce, zbyl zde však patrný vliv dosud nevyprchalý
z duší českých Slovanů.
Z tohoto prostředí odešel Vojtěch do Magdebure
ka. Jeho druh sv. Bruno, vypráví „nám o veselém
životě svého přítele, prožívajícího jinošská leta ja
ko tisíce a miliony mladých mužů dneška. Ovšem
nebyly to jenom radovánky, ale také oddané studi
um, jemuž se věnoval hlubokou svojí duší. Zde po
znal tu novou vl_'nunesoucí s sebou nepoznané ra
dosti hlubokého oddání se Kristu. Musela však při
jít mocná rána, aby-obrátila mladého kněžice. Stál
u smrtelného lože prvého českého biskupa-..aslyšel
jeho zoufalé volání k Bohu za smilování (viděl před
duševním zrakem všechna Opomenutí svého úřadu).
Tato scéna, dramaticky vylíčená jeho životopiscem,
znamená změnu jeho života, přípravu pro _budoucí
život, znající jenOm utrpení pro Krista a jeho .cná
boženství. Stal se nástupcem Dětmarovým, ale vý
chovou spěl k jiným metám. K úřadu biskupskému
je potřeba. silné ruky, aby pastyr
ýřská berla nevy
padla z_ruky, když nepřítel napadne stádce. Bystrý
Zrak mus'í stále upírati do dálky a u_vyknouti--tělo.
i duši na noční bdění. Biskupem u “Slovanů-má-být
nejspíše voják, ovládající neúprosně Zásady bezpod—
mínečné kázně a uschopněný zjednat si svoje prá
vo vždycky.
To ovšem chybělo kontemplativní povaze Vojtě
chově. Doba Boleslavů je v českých dějinách zazna
menána jako zápas o hegemonii ve státě. Nebyl to
ovšem úplně nezávislý stát, ale pokud knížata ne
rušila svými boji zájem německého krále, nebylo
důvodu, aby se staral, co se u nás děje. Nastolení
sv. Vojtěcha snad bude jedním takóvým zásahem
do boje mezi Přemyslovci a Slavníkovci, neboť ji
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nak si těžko vysvětlíme, že za, napja'tého poměru
mezi oběma mocnými rody najednou Slavníkovec
je biskupem, a to sídlí na hradě Přemyslovců. Úřad
biskupský v české zemi byl hned od počátku v zá
vislosti na německém panovníkovi, který se pozdě
ji zcela zřetelně k tomuto svému právu hlásí tím,
že biskupa, "pražského úplně vyjímá z moci a po
slušnosti knížete a dává _mu samostatný titul kní
žecí, jako bezprostřednímu leníku krále německé-_
ho. Z toho si vysvětlíme, proč byl napjatý poměr
tam, kde měla jít ruka _v'rucek dobru národa. A tak
boj a sváry _opanovaly Čechy,“ ač zájem vyžadoval
spolupráci. Biskup, nezvyklý na podobné zápasy
politického podbarvení, _stál tu zoufalý a nevěděl-,
jak řešiti ty obtížné nesrovnalosti. Mezi ním a kní
žetem zarostla cesta a pohanství se těšilo na nové
vítězství. _Marně biskup prosil a připomínali hněv
Boží. Miloval svoji vlast a nechtěl trestati, kde dou
fal v moc dobrého „slova.Ale veškerá práce se ma
řila a nešťastný biskup raději prchá, než aby viděl"
dny zpuštění. 'Toužil. nalézti .nových sil u hrobu
Kristova. Nedošel, tam a—
nalézá dočasného útulku
v tichu'jcely' klášterní. Zde mohl žít stále se svým
Utěšitelem. Biskupský úřad nedovoluje pohodlí, ani
když to je obětování se'službě klášterní. V Čechách
poměry volaly po biskupu, neboť kněží i věřícístáli
nad propastí hrozných-hříchů. 'Proto kníže podlehl
naléhání a poslal—kpapeži několik vynikajících Če
chů, aby svojí autoritou vynutil návrat vzdáleného
pastýře.
Biskup skutečně se navrátil do Čech s posly, aby
poznal, že pro něho není místa při chrámu sv. Ví
ta. Jeho veškerá “práce byla marná. Opakovaly se
staré neshody a proto nespokojený a nešťastný bis
k'up znovu—“odchází.do ciziny. Do té doby spadá asi

apostolísace v Uhrách. Doma marně pracoval. na
vinici Páně. 'Cizině však mohl dát ono privilegova
né postavení _'a_poštolskéhokrále pro divoké hordy
tatarské. Dědictvírsl'ovanských apoštolů působilo tu.
nepřímo. Ale na-území uherského státu byli to, Slo
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vané, kteří kulturně stáli výše, nežli jejich podma-
nitelé. Proto Mad aři budou stále zavázáni jistými
díky Slovanům, pokud budou v církvi. A tak ne
přímo pokřesťanění Maďarů je podmíněno apoš
tolským působením Cyrila a Metoda, svatých slo
vanských národů. Prvním arcibiskupem Maďarů
byl český Slovan, aby pro věčné"časy '\sivzpomínali
na své závazky. Dnes, kdy Slovensko zase stojí mi

mo hranice tisíciletého království, si vysvětlíme,
proč Bůh odňal vládu nad Slovany starým vládcům.
Že tento moment se i námi zapomíná, nedivme se:
vždyť sv. Vojtěch stál stranou zájmu a úcty.
Poměry v Čechách jsou nám z“té doby velmi'ne
jasné. Kronikář sice vypravuje o novém pokusu při
vésti biskupa domů z Italie, kam se uchýlil. znovu
po- své apoštolské práci při Dunaji. Není ani dosti
jasný Bruno, abychom si vyložili nový"návrat do
Čech, kde zatím dokonáno divoké dílo pomsty na
Slavníkóvcích. Politicky stál tu Boleslav bez odpůr-—'
ců. Krvavé oslavení svátku sv. Václava nelítostným
vyvražděním na Libici nebylo jistě přátelským uví
táním Vojtěchovi. Návrat biskupův měl. přinésti
uklidnění poměrům, či snad měl se využítí k nové
—muútoku proti příslušníku vyhlazovaného rodu?_

\Úřad v zemi nejposvátnější stal se jablkem sváru.

Bylo to tím horší, že Vojtěch netušil nic z těch ú
kladů, které mu připravoval pražský kníže. Ani
o vyvraždění Slavníkovců nevěděl. Ale šel do české
země jako biskup povolaný na opuštěny stolec,
o..—který'se za. jeho nepřítomnosti usilo'Valo s kníže
cí "strany.

Vrací-li še biskup do své diecése, vítají ho věřící,
neboť s ním přichází požehnání Boží, byť by 1 byl
.nejnehodnější svého vznešeného úřadu. Jak se cho
“valitehdy Čechové? Jako by se asi zachovali 1d.nes'
slibovali mu kdesi v cizině, ještě na hranici říše,
že ty všechny zlořády a přestupování zákona Boží
„houž neuvidí. Lid 1 kněží prý se káli a slíbili více
nepokoušeti hněvu spravedlivého Zmizela prosto
'pášnost _zkněžských domů, spáleny pohanské háje,
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čaroději byli'-ze země; vymrskáni 'a lid řídí se přii
kázáními křesťanského 'Boha'. Potěšen, že svým u
trpením získal národ pro Boha, překročil Vojtěch
pomezní hory .s modlitbou díků. Ale hořké utrpe
ní nemělo dosti na jeho útrapách. První osada, kam
přišel, “usvědčila posly i knížete z podvodné lži. B'y
la' nedělea vesničané, .místo-*'abyzachovávali naří
zení církve _odůstojném svěcení dne/ Páně, činili
pravý opak. Jako navýsměch všem slibům a ujišťo
vání. Taková byla celá cesta až ku Praze. Místo sli
bovaného polepšení rostly zlořády den ze dne, že
pastýř neustával prolevati slzy a prositi Hospodina,
aby' aspoň pro několik spravedlivých nezatracoval

celýnárod.

Tato episoda se opakuje dosti čašto V“dějinách
našeho národa. Zdá se nám, že jsou vybičovány vše-
chny vášně do největší míry a lidé se topí v šílen

ství. Vzdor proti Bohu je jedinou hybnou pákou..
Vymýšlí se přímo co možná nejhroznější orgie, jen
aby se nahromadilo neřestí v nebetyčnou kupu.
A okolo toho tančí jako kdysi Židé okolo zlatého
telete, Všechno je bohem,_jenom Bůh křesťanský
nesmí se připomínat. Tyto “'zjevy se opakují unás
častěji Á' vyléčení?
Vstříc vyšel mu jenom hlouček přátel a prosil,
aby Vojtěch nevstupoval na Hrad, kde čeká po-dob
né divadlo jako po “celécestě do Prahy. Dlouho se
modlil biskup, zda má uposlechnouti přání a varo
vání svých přátel nebo neohroženě vstoupiti do zá-_
lohy. Noviny neslibovaly žádných dobrých slov ani
dohody. Věděl, že, vstoupí-li do chrámu, nenajde
mezi kapitulou věrných kněží. Těch několik, co zů

stali věrni, prchli už dávno, aby unikli holým zivo

tem. Stál by před oltářem sám.
Ráno obrátil kroky okruhem kol Prahy a jenom
pohledem naposled _sedotkl chrámu a “zvedl ruku,
aby požehnal—Hrad i celý kraj, prose Boha za mim
lost pro národ, který žapudil. biskupa pro jeho ve
likou lásku. Potom už nocoval jenom"u trosek rod
ného domu, slzami zavlažuje zemi nasáklou krví
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Slavníkovců. První červánky ozářily už několik
poutníků na cestě k hranicím české země. A nikdo
nepřišel, aby požádal biskupa: zůstaň s námi.
Za několik dnů už byli hlasatelé evangelia v cizí'
zemi.
Kristova nauka pronikala pomalu mezi lidem bez
písma. Upevniti ji mohl, jen veliký čin. Nevíme dob
ře postup událostí na této misii sv. Vojtěcha. Zná—
me však výsledek: Mučednickou-smrt biskupova a
dvou druhů; Víme, že 'Hnězdno je prvou_slovanskou
metropolí a Slavníkovce prvním arcibiskupem. Nad
hrobem vypuzeného světce staví si Poláci katedrá
lu, aby odtud se šířila víra Kristova po celé zemi.
_Atak tělo velikého Čecha bylo požehnáním pro ce—
lou zemi. Doma to poZnali už pozdě, když zaslepe
ný hněv proti jeho “rodu se zmírnil.
.Dějiny národa českého vypravují o výpravě za
ostatky sv. Vojtěcha do Polska. Vzpomínáme si, jak
postem a modlitbou usmiřovali Boha 1 světce, aby
"mohli si přinésti domů aspoň ostatky svého bisku
pa, prvého _zdomácí krve,.ale příliš velikého, než
aby mohl žíti mezi nimi živý.
Po dlouhé době 1 v dnešních událostech se počí
ná mluviti o nevděku českého lidu. Stane se zase
veliký světec předmětem té úcty a láskyrjaké si za
slouží?

Dr. Klement Šebesta, O. Praem.,

Řád premonstrátský
Premonstráti založeni “byli-sv. “Norbertem roku
1120. Nazývají se 'od svého sv. zakladatele norber

tini, neb od svého prvního kláštera v Prémontré
(Pratum monstratum) ve Francii u_Laonu premon
stráti, anebo od svého bílého řeholního šatu řád
bílý, „bílí kněží.“ Jsou řeholními kanovníky. Jako
takoví nemají toliko péče o své _vlastní posvěcení,
nýbrž také. o posvěcování a spasení svých bliž
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ních. Jejich program vytčen jest v následující for
muli:, Chvála Boží v kůru, horlivost o duše, duch stá
lé. kaj'ícnosti, kult eucharistický a kult mariánský.
Zprvu neměli kanovníci premonstrátští žádné ře
hole. '„Tak se,svěřovali vedení.jeho,“ praví se v ži
vOtě sv. Norberta, „že se domnívali, že mohou po
strád'ati všeliké organisaCe, řehole a předpisů Otců
ke spasení svému, jen když budou následovati jeho
slov.“ Avšak sv. NOrbert viděl dále. Byl přesvědčen,
že, má-li jeho řehole rozkvést a přinést církvi sva
té mnohého užitku,. musí nutně dostati pevného zří
zení.. Po dlouhém přemítání zvolil pro řád svůj ře
holi sv. Augustina. Jest jasno,-proč tak učinil. Znal
ji sám dobře z těch dob, kdy jako člen kapituly ka
novníků v Xanten zavázal se k zachovávání jí. I když

viděl„že mnozí kanovníci jí neplnili, přece nedal
se tím odstrašit, chtěl,.zavésti reformu-do Xanten a
Laonu, a '--ikdyž to“se mu nepovedlo, rozhodl se za-'

ložitřád kanovníků, jenž by představoval nejideál
nějšíreformu života řeholních kanovníků. Legenda
nám-okrášlila. ještě toto rozhodnutí Norbertovo, ne
boť vypravuje, jak se sv. Augustin s řeholí sv0u
v rukou ;zjevil světci a pohnul ho k jejímu přijetí.
Premonstráti podle vůle svého zakladatele mají vésti
život apoštolský. K posvěcovánívlastnímu mělo jim
napomáhat toto: věrné zachovávání slibů řeholních,
modlitba a rozjúání, samota a mlčení, přísný půst
a sebepokořovám'. _Na posvěcování svých bližních

měli pracovat duchovní správou v nejširším toho
slova smyslu, svým příkladem a kázáním, misiemi
a; činností zpovědniCkou' a p. Sv. Norbert za první
sídlo svého řádu zvolil místo neschůdné, bažinami

otočenéa tak by se zdálo, ze chtěl podle vzoru mni
chů čisterských míti své kláštery v tichých lesích,
osamocených údolích, a tak omezit činnost řeholní
ků. na okolí venkovské. Ale již další zakládání kláš
terů v městech a působení světcovonám ukazuje, ze
premonstráti neměli se omezit na působení mezi
venkovským lidem, nýbrž také rozvinout svoji čin
nost dále, také v městech. Jako svůj odkaz poručil
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Norbert svým“synům: co nejpečlivější čistotu v chrá
mu kolem oltářů, velkolepé slavení sv, tajemství, po
kání za přestupky'a nedbalosti, starost o chudé a po
cestné. Pravil—totiž, že u oltáře každý může dokázat
svou víru a svou lásku k Bohu,/_při očištění svého
svědomí péči o sebe “samého a při hoštění chudých
i cizinců svou láskou k bližnímu. Říkával___těž,že
dům řeholní, „který tyto tři věci snaží se"svědomitě
plnit, nepřijde nikdy do úzkých,.že.by sám trpěl ne
dostatkem.

_

“Premonstráti, jako-dosud na příklad v Belgii, ma
jí kněze a "bratry-laiky čili t. zv. _konvrše.Kněží no
'sí roucho bílé—a mají tuniku, škapulíř—s cingulem
přes něj,-_v kůru kanonickou kappu s kapucí a-o vět

ších slavnostech nosí přes rochetu 'kanóvniCké ko
žíšky, t. zv. almuce'. BratřiLlaici .mají roucho, barvy
šedé.. Všichni se spravují zvláštními statuty či sta-..

novami. V čele každého opatství, jemuž říkají ka
nonie, stojí opat, Jemu po boku jest převor a jiní
klášterní úřado'vé tak na příklad podpřevor, cirká
'tor, novicmistr a j. Řád premonstrátský záhy se vel
mi rozšířil. Nejvíc ovšem klášterů měl ve Francii
a v Německu. Čítal mnoho set Opatství & pr'obošt

ství. K nám byl' zaveden olomuckým biskupem
Jindřichem Zdíkem (zemřel 1151) a první klášter
premonstrátský v Čechách byl na Strahově, „hora
Sion“, pak v-Želivě, „Siloe“, Milevsku atd. Na Mo
ravě dosud hlásá slávu svou bývalé opatství v Hra
dišti u Olomouce s poutním místem Svatým Kopeč
kem, kde premonstráti dosud působí.V dobách pří
tomných řád premonstrátský působí hlavně v du
chovní správě na farác'h, na školách a jako profeso
ři na řádových gymnasiích (v Uhrách) a pak mezi
pohany na misiích (Kongo, Madagaskar, Indie).
V čele celého řádu stojí generál, nazývá se též Do
minus Praemonstrate'nsis, který v době přítomné
sídlí v Averbode v Belgii a jmenuje se Gammarus
Crets. U sv. Stolice v Římě zastupuje řád generální
prokurátor v sídelním domu celého řádu.
Již za časů: s_v.Norberta povstala též ženská vě
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tev panenských řeholnic. Nazývá se druhým řádem
sv. Norberta. Členky jeho jsou dílem sestry choro
vé (canonissae) &'dílem laičky a vedou přísnější
způsob života nežli řád první. Kláštery jejich byly
útulkem šlechtických dcer, které zde nabývaly své,-;
ho vzdělání. a po případě do nich vstupovaly jako
řeholní sestry. U' nás byly v.Chotěšově, v Doksanech,
Louňovicích, v "Křtine'Ch—
.na Moravě, nyní jsou,
v Polsku v Krakově (Zwie'rzyni'ec), ve Francii, _Bel
gii a Španělsku. _Vedouvychoviávací ústavy, na nichž
působí jako učitelky.. '
Za časů Sv. Norberta mnozí ve světě žijící chtěli.
vésti život obdobný v kláštéřích. I těch se ujal svě-'

tec, dal jim jakési stanOvy—
a byl takto zakladatelem
premonstrátskýCh „terciářů“ .
Řeholní institut Norbertův zamlouval se i pozděj-
ším světcům. Tak na příklad hlavně sv. Dominik
pro Svůj.řád“kazatelský mnohé věci přijal od pre
monstrátů. Generál dominikánů Humbert de Ro
manis ve-„svém“komentáři k dominikánským- konsti
tucím vysvětluje, _co.pohnu1o sv. Dominika k této
volbě věcí: "„-Nemůžebýti nic vhodnějšího nad tuto
volbu; neboť. .prem'onstráti zreformovali a zdoko
nalili řeholi svatého Augustina, jako. to cisterciáci
učinili _s'řeholí-sv.Benedikta, Přísný život, lépe oby
čeje, správa t'akoVého množství bratří staví je na
první místo mezi stoupence Augustinovy. Odtud jde,
že nezmocnenl .cí'rkví k novotářství ohledně kázně
řeholnické, svatý Dominik a jeho bratři rozhodli
se vyjmouti z institucí sv. Norberta všechno to, co
v nich objevili přísného, krásného, přiměřeného a
co shledali vhodného pro svůj Cl.

Hovorna.
A. P,. ve “F.-Nehodí s_e.Nezapadá' do programu. Ru

kopisy vraCíme jen, byla-li přiložena známka.
M. K. Jak posvětiti povolání úřednice sčítající a
odčítající od rána“ do večera číslice pyšného mamo
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nu? I to jde. Bůh chce 'Vásmíti v úřadě, neh je nut
ný pro běh světa. Do toho prachu kancelářského
vneste světlo s_védobré vůle, rcete před kazdym za
početím práce: Pro Tebe jen, můj Bože-! To Vám
dodá síly—.Jiné „myšlenky nejsou s to posilniti [Vás

pro tuto ohět, o hmotném zaplacení ani nemluvě.
Myslete si, že sčítáte v těch milionech miliony Bo
žích darů, a děkujte Pánu, vizte v těch. milionech.
miliony hříchů zneužívajících těch darů a oplaká
vejte jich.- Rozumíte?
„Učitelka.“ Ptáte se, zda._je-tolik, učitelek odbě
ratelkami našeho časopisu, že si zasloužily'zvláštní
článek. Ano, je vás poměrně nejvíce, dokonce více
než duchovních! Děkuji za povzbuzení.
]. U. 1)U. Jste moc přísný. Právě ty články se vel
mi zamlouvají. O ženských otázkách nedovede ni

kdo lépe psáti, než ušlechtilá zena. Od zeny ženské
čtenářky více snesou a přijmou.

A. T. Horšíte se na nás pro ty poznámky o tanci.
Nemohu Vám ale pomoci. To si vyřid té se sv. Ata
nášem & Janem Zlatoústým a sv. Tomášem. Ti to
napsali. Zda známe nebo můžeme znáti život, jsou
ce řeholníky, je přece právě tak směšné jako hlou
pé se ptát. Právě, že jsme v určitém odstupu _od
světa, _rOzumíme"mu lépe než vy, kteří v něm to
'nete!
M. V:, v-Č. Filosofie vymyká se rámci našeho ča
sopisu. Dočkáte se však možná brzo zvláštní filosof"

fické katolické revue. Tótéž p. -.B B. v Ú.
S. M. V. :; .K..Vyhovíme v některémz bližších čí—
sel. Téma opravdu důležité v dnešním hmotařst'ví';
I. B. v P. Kdo půjčuje knihy, vydává v nebez_pe-.
čí svou knihovnu. Původnost článků .někdy vyvy
šujeme, protože jsou naivní lidé, kteří nad překla—
dy “krčínos, a potom, chceme vychovat naše theolo
gické pracovníky.
E. M. 1)R. S-B. pracujeme ruku-vlruce, zcela plá
novitě. Snažíme se o zachycení a podchycení speci
elně českých poměrů.
B.. B_.'0 'U. Chtěl “byste více kritiky. Víte, jak se
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na nás škaredili lidé"pro těch pár neosobních po
známek. Ovšem, máte pravdu. Neustoupíme a radí-v
me těm, co se urážejí, ať nečtou časopisu. Nez'abijí
nás tím. Hlavně ale ať se polepší. To bude rozum
nější než .volat na redaktóra jeho představené.
A. K. Tážete se po poslední knize Dobrého díla.
Vyšla nedávno. Objednejte co nejdříve a rozšiřujte
vzácný "překlad Florianáv knih'y Saint-Bonnetovy:
O ubývání rozumu. Vřele doporučujeme vám i všem
obstarati si knihu v_Dob'rém díle ve Staré Říši na
Moravě. Iinaše administrace vám zprostředkuje ob
jednávku..

Ze sítě.
Řídí dr. ]. Krlín.
Z Vatikánu. Jak bývá zvykem, všichni postní ka
zatelě římští žádali 'o "požehnání.J. Sv. Pia XI. Při.
té příležitosti jim papež vytkl několik předmětů,.
na které“by hlavně měli upozorniti v nynější době.
Je třeba, aby 'lid měl správný .názor 0 autoritě. a'
společnosti.

„Propter nos homines et propter nostram salutem.
Pro nás _lidia pro naši spásu.„V tom smysluřekl i a
poštol o Spasitelí: "Miloval _mne a vydal _sebe pro

mne.

Dále žádá papež, aby kazatelé ve svých kázáních
povzbuzovali křesťany ke skromnosti oděvu. „Sku
tečně jest mnoho _případů, kdy by řekl náš Pán,:
Erubescam — Rdím se! Nynější necudnost _voděvu
jest nejen hanbou křesťanů,nýbrž celého pokolení
lidského.“
Dále papež se rozmluvil o nezbytnosti, o větší ne
zbytnosti než kdy jindy, modlitby. „Nikdy nebyla
tolik cítiti potřebu pomoci Boží. Bude třeba pro
siti, mnoho. prošití za Mexiko — ubohé, veliké a
slavné Mexiko. A za nesmírnou Čínu, v níž jsou zá-.
jmy církve tak veliké, a ve které jest katolicism v ta
kovém nebezpečí.“
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Z konsistoři byl čten dekret o_heroických ctnos
tech věrného sluhy Páně, ctihodného Jana Besca,
zakladatele kongregace salesiánské. J. Sv. Pius XI.
pronesl při té příležitosti. nádhernou řeě, ve které
vytkl krásu té veliké duše, její lásku, její zbožnost
a její dílo pro lidstvo.
_
Pronásledování katolíků v Rusku, Katolicism se
neradoval v Rusku 'dlouho. z -'míru,neboť poslední
zpr'ávy'oznamují nové zavírání kněží, záb'írání-chrái
mů, zkrátka nové pronásledování. Příčinou jest. ze
sílení církve a mnoho konvencí při působeníbisku
pa msgra .d'Herbigny v Rusku minulého róku. Před
jeho—.
příchodem. byla církev ve stavu neutěšeném,

poněvadž ne'měla'kněží,'a nebylo “ani biskupů, .kte
'ří by'nové kněze vysvětili. A nebylo možno pomýš
letina. zaslání kněží ze zahraničí do —Ruska.-Pro-to

msgre d'Herbigny vysvětil asi 40 kněží a 4 biskupy,
dva uniatské _adva římskokatoli0ké. Povzbudil vě—
řící- & nadchl je. Tím ovšem se rozzuřila sovětská

vláda, která nenávidí silného a jednotného táboru,
a začala s pronásledováním, Neodvážila se dosud"
vložiti ruce na biskupy, ale jest rovněž možné, _žeje
čeká oSud preláta Budkiewicze nebo arcibiskupa
Cžieplaka.
Princ, který bydlí v dřevěné chýši. Vladimír Chi
ka, strýc posledního vládce v Moldávii Jiřího V.,
tedy králóvský princ Kurnun, působí jako kněz
v nejchudším předměstí pařížském. Chce býti chu

dým mezi chudými a prOto bydlí. v prostinké;._dřevě-.
né-chýšce. V chyši jest kaple, jeden pokoji—'alékař

ská poradna pro nemocné. "Princ Chika se obrátil
na katolickou víru_před“2'0 roky a .jest“knězem od
roku 1922. Jest “ve,své osadě velice milován pro'svo
ji obětavost a lásku ke všem. Jest i dobrým_ spiso—
Vatelem.

_

_Misiev Kolumbii..Katolické misie jsou v Kolum
biil podporovány vládou, poněvadž nejen nábožen
sky,nýbrž i kulturně jsou republice k-vélikému pro
spěchu. Působí _vní 300 misionářů, většinou 'Fran
couzů ._a_
Španělů. Ve všech “veřejných budovách, pa
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láce presidentova nevyjímaje, trůní kříž nebo ob
raz Božského Srdc'e-Páně.. O eucharistickém kon
gresu v roce 1921 přijal tělo Páně president se vše
mi ministrý a vysokými státními úředníky. Na si-.
rotčince a na misie dává vláda ročně 50.000 pesos.
Svátek Beata Angelica. Tento slavný malíř zemřel
18. února 1455 v Convento della Minerva v Římě
v pověstisvatosti. Den jeho úmrtí dává každého ro
ku příležitost dominikánům ve Fiesole a četným ob
divovatelům velikého umělce ke-slavnostem u jeho
hrobu, Na jeho hrob bývá položeno v den jeho ú
mrtí mnoho krásných květin a rozžehávána bývají
světla. Pro—:
Bj. Angelica platilo plným právem slo

vo: Kdo pracuje
tužíti.

pro Krista, musí vždycky'1 v Kris-

Modlitby za unii. V anglické katolické církvi se
ujal v minulém století krásný zvyk: Byla konána
novéna modliteb v lednu za sjednocení církví. Zvol
na začali přebíráti' ten zvyk i katolíci jinýCh zemí
a nedávno veliký počet biskupů z celého světa žá
dal papeže, aby pro celou církev byly ony modlitby
vyhlášeny.K unii není třeba jenom intensivní prá
ce, jest k?ní třeba v prvé řadě intensivních 'modliw
teb, nebot, cíljest velice vznešený a daleký.—
List Pia XI. o sjednocení církví. ..J Sv. Pius _Xl.
vydá v nejbližší době list biskupům jihosloVanskýnr

a československým, který zasvěcené kruhy srovná-:
vají se slavnou encyklikou Lva XIII. „Grande mu-—
nus ..Na počátku listu vzpomene papež výročí 1100.
narozenin apoštola slovanského sv. Cyrila a dále“
bude pojednávati o unii církví.
Drobnosti; Končem května bude oslaveno v Římě.

třístévýročí založení Kolegia pro šíření víry,t

zv. Propaganda-_fid._e—Prof. dr. Morin nalezl v kni
hovně milánské dvěnová kázání sv. Augustina. —
Mezmarodm mlslonarský kóngres bude se_konati
letos v září ve městě Poznani pod protektorátem'
arcibiskupa Hlonda, primase polského. — V Rusku'
byli uvězněni čtyři metr0politě pravoslavní, _Bojí
proti náboženství _sev sovětském Rusku přiostřuje.
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—'—
Ve Spojených státech byla zřízena'nová nábožen

ská organisace pro sjednocení církví. V čele jejím
stoji P; Walses S. J. —-Němečtí biskupóvé se pósta'

vili proti vysílání 'mše sv. radiem. — Francouzští
biskupové se postavili proti koedukacif na školách.
V diecési rodezsk'é uspOřádali'katolíci stávku.-—

Literatura.
ALLEN__&
UNWIN Ltd.: „The" Making of. Modern
Journalism“
by Harold _Herd, London 1927, str. 115,
cena—'3/6.— Stručné dějiny—moderního anglického žurnalis
mu s krátkými životopisy význačnějších novinářů. Nejvíce
upoutá líčení životních osudů “ušlechtilého Arthura C. Pear
sona, zakladatele časopisu „Pearson's Weekly“, který "se poz»
ději,.když byl oslepl, stal organisátor'e'm 'péče 'o slepce. Kníž
ká zajímavá a poutavá.

——o

APOSTOLAT de la Priére, Toulouse, Lyonnard: L' A
p o s to 1a t d e -l-a,s o n ffr &n c e. 280 str. 'Dílo podávající
nauku o příčině, povaze .a dosahu křest,. utrpení. „Kniha učí
trpěti. &Kristem a pro bližní. Přesné pokyny, jak oplodniti
naše "utrpení "věčnou cenou. Pro všechny duše, které žízní
po Bohu a pd'duších. Nechť _jdou za dušemi křížem, jako
Ježíš. — Vřele odporučuji. _
,. .Braito.

ARS SACRA (Josef Miiller), Karrer: „Die

gro sso

G.lut“, Miinchen 1926, str. 532. — Karrer: „Gott in“ uns“,
Miinchen 1926,_str. 396. — Další dvě části Karrerovytrilogie
dějin mystiky, o jejímž prvním díle_.„Der.-—mysti3cheStrom“
bylo na tomto místě už loni referováno. „Velký žár“ je ob
razmystiky

"středověké —'_italské, německé 'a anglické :-—ja

ká šlehala ze zanícených srdcí chudáčka Božího svatého
Františka z Assisi, obou .Kateřin, prorocké Hildegardy Bin
genské, Mechtildy Magdeburské, mistra =Eckeharta, Jindři
cha-seuseho, Tomáše Kempenského, AngelaSilesia a všech
těch ostatních, jejichž hlasy zladěny' jsou v knize Karrerově
v jedinou symfonii žhavé lásky' k Bohu. '-—„Bůh v “nás“ ob
sahuje 'mystiku novověku a mystiku posledního"_století až po
filosofického mystika. kardinála Newmana, visionářku Annu
Kateřinu Emmerichov'ou a básníka Reinharda Johanna Sor
geho. Obraz nadpozemských tužeb „moderní—duše“.—'ofb
.ASCHMANN-SCHELLER,Ziirich, Walter-Siegfried.. Aus
d_e m" -B_.il"d e_r b _uc h e in e 8 L e—b'en' s, str._ 320; -—“:Luxus

"ně:-vypravená„kniha na ručním papíře, jehož je. skoro škoda
na jinak zajímavé líčení vlastního životopisu švýcarského
novelisty..Líčí 'v-kniz'e'-svůj životní'iumělecký vzestup, pro.
vází vá's školou'života, Velkou. .cenu"—má"ikniha."líčením'dosti
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neznámých literárních prostředí v Paříži, ve Svýcařích a
v Německu, hlavně v Mnichově. Umělce bude kniha velmi
'zajímati.
K. L.
SANKT ÁUGUSTINUS VERLAG, Hildegard von Bingen:

„Reigen

der Tugenden“,

Berlin 1927,str. 135.-—Du

chovní zpěvohra „Ordo Virtutum“ svaté Hildegardy v novo
německém překladě s důkladným rozborem, poznámkami a
původním textem, podloženým původním melodiím, které
jsou podány v moderním notovém písmu. Skvostné duchov
ní umělecké dílo, hluboký pohled do myšlenkového světa
křesťanského středověku

_

BLOT, Paris, Henri Ghéon: „L a Vie pr 0 f o 11de de

Saint Francois

d Assise“. Sedmýsvazekznámésbír

ky „Les Cahiers du Théatre Chrétien“, Je to pět obrazů ze
života svatého Františka z Assisi („Svatý František se zasnu
huje s paní Chudobou“ ——„Svatý František znova staví
dům Páně“ —_„Svatý František káže ptáčkům“ — „Svatý
František přijímá pět ran“ -_—„Chvála svatého Františka“).

Krásné evokace pěti období života tohoto světce, podávané
lahodným slohem a_místy (jako v kázání ptáčkům) i s jem
ným humorem.

CHAMPION,Paris, Hustache: M'echtilde

de Mag

deb ourg 402 str., velká 80, 45 frs. — Ve francouzské li
teratuře dávno čekané studie o této velké vidoucí, jejíž kni
hu: Tekoucí světlo božství vydalo u nás Dobré dílo, jež
všem vřele odpóručuji. Studie zkoumá prameny a vlivy této.
velké služebnice Boží. Rozehírá obsah a dosah jejích vidě
ní. Končí. studií o vlivu Mechtildině. Odporučuji toto dů
kladné dílo všem, kdož se zajím'ají o život velkých poslů
Božích, a .'přeji si, aby i u nás rozestřela své sítě a hodně
duší naplnila svým tekoucím světlem.
S. B.
DREI MASKEN VERLAG, Miinchen, A. S. M. Hutchin

son: Das Kartenhaus

— Román zajímavýpo mnohé

stránce, Psychologický líčí vývoj a konce snahy“o naprostou
emancipaci a sociální rovnost ženy. Mladou dívku utvrzuje
v mylném názoru výchova"'pensionátu, úspěchy v prakt. po
volání. Ale brzo po sňatku se začíná bořit její kartový do
meček předStav, až jej úplně zhroutí zkáza děti. Pro celko
vou jakost díla a pro blízkost problému mohu vážnému čten
náři doporučiti.
I. F. P.

FAYARD Paris, Bertrand Louis: Sainte

Thérese,

380 stňan, 13.50 frs. Za 14 dní rozletěla se kniha ve 20 vy—

dáních', známka, že Bertrand použil celého svého talentu a
svých studií, aby podal živý a pravdivý obraz této velké svě
tice. Liči poctivě boj Tereziin se sebou a s vlažným okolím.
Neobyčejně silné jsou pasáže o její činnosti, kterou vedl
Duch, a které srší přímo jeho ohněm. Mnohé životopisy sva—

tých jsou plné nasládlé unylosti a fadesy anebo moderní
zase příliš sbližující švětce s naší malostí. Bertrand se vyhnul
obojímu. Jeho Terezie není Terezií z pobožnůstkářských
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krámu, nýbrž Terezii 15021,velkou, .svatou.:Udporučuji'vš__em
milovníkům" této. reform'átorky Karmelu,
Braito.

KATH. DEUTSCHERFRAUENBUND: Kath oli's che

Eh e; Vfortrěige gehalten auf" der delegie'rten Versammlung
des KDF. in Hildesheim 1924; Pojednání o- manželské mor
rálce a manželském právu ve světle svátosti manželství z pe

ra odborníka dra K. Neundórfla následuje řada přednášek
'v nichž ženy hluboce věřící a pravověrné katoličky se sva
tým ostychem, ale pro záchranu společnosti mluví o tom,
čím je sňatek'svátostný ženě, jak jim církevodpovídá k nej
vnitřnějším potřebám'ženy, jak jí v něm dává možnost roz
vití &výstupu; mluví o něm jako o zážitku, ne jen visi, a to
dodává knize kouzla i Ceny.
—ou—

GOWANS& GRAYLtd.. „The Hundred

Best La

tin Hymn $“, selected by ]. S. Phillimore, Glasgow 1926,
str. 174, cena l.——
— Překrásná sbírka nejlepších latinských
básní náboženských Jsou v ní obsaženy nejvzácnější verše,
psané v „mateřštině křesťanstva“ od Hilaria a Ambrosia
přes Adama, de S. Victore až po Tomáše Kempenskěho.
Vzbmě revidovaný původní text, příjemný tisk, kapesní for.
mát — vše 10 činí dílko v naší době jedinečným A cena
knížky? Směšná: asi 10 Kč. Nebude jistě asi jediného pří
tele latinských básní hymnických mezi čtenáři tohoto časo
pisu, který _bysi toto dílo nezískal!
—_bler

GAZETTE FRANCAISE, Paris, Valdour: La mé-naco
rouge, str. 208,10 frs., Le glissement, 224 str., 10 frs. Za
jímavý pracovník sociální tenhle Valdour. Zije_,sdělníkem,
jí s ním, spí, směje, čt.e .pozoruje a prožívá jeho bolesti
a radosti a příšernosti bídy. Studuje kraj na krajem a práci
za prací. Upozorňuje společnost, aby si nehrála s dělníkem-,
nevyssávala jej, aby jej neštvala do bolševismu. Varovně
prohlašuje: _ruděnebezpečí se blíží. .. společnost opravdu
sklouzá kamsi dolů.__..Autor hledá zlo, jímž trpí lidská spo
lečnost, hřímá do duše politikům, že robí sociální krisi a
otázku. Knihy vážné, varovné. Paušální obviňovatelé děl
nictva měli by si ji všichni pročíst.
Braito.

GIGORD,
Paris: Ecrits spirituels

de Charles

l e F 0 u c a ul d, 268 str.,6.75 frs.Zás1užná práce B'azinova,který
sebral vše, co krásného napsal tento velký blázen- pro Ježí-_
še '— rytmistr a pak- poustevník a apoštol Sahary a- mu
čedník. Zhavá, světu šílená láska hoříz těch řádek. .A jaký
zase poklid a mír sejí do duše ty jeho meditace na evange
lium, jeho zápisky z duch. cvičení v Nazaretě, jeho dopisy.
Odporučuji všem, kteří chtějí ve chvílích suchopáru najíti.
oasu.

S. B:

GRASSET,Paris, Brémond: Priére

et poésie.

224

str.-,12frs. Dle B. třeba znáti mystiky, abychom mohli pro
aiknouti tajemství básníků. Poesie jest dle něho supraraci
_)nálnípoznání obdobně s křesť. nazíráním. Ovšem že B.
rozumí poesii ;jinak než prázdné klinkání anebo nafukování
“24.4

nějaké žáby... J_isto je, že pravý básník jest Božím nástro
jem, že vlastním úkOlem básníka je býti věštcem, vidoucím,
Božím heroldem neb trubadurem.
S, B.

WILLIAM HEINEMANNLtd.: „Verses

New and

Old“ by John Galsworthy, London 1926, str. .60, cena 3/6.
— Sliěná knížka" _upadesátistarších i novějších básní známé
ho soudobého anglického spisovatele. Jeví se v těchto pěkně
vybroušených verších dobrym umělcem slova, aě nových
hodnot do angličké lyriky jimi celkem nevnesl.
ofb

HERDER,Linhardt: Feurige

Wolken. I 1927,str.

178, 4.50 Mk. Nové vydání těchto strhujících promluv zna
menitého řečníka ukazuje na to, že zachytily svou hodnotou.
Kázání jsou opravdově časová -v tom smyslu, ze léčí dnešní
dobu Kristem — stále časovým.
S. B.

FRANTIŠEK.KASPAR: Mír neděl.

Je to nedělní mír

v přírodě spíše než _v duši, přese všechny jeho jemné re

flexy viní; Jste jím zatopení takbohatě, je tak slunný a von
ný, je jako med. Básník má klíček zamilovaného k panen
ské komůrce přírody. Odkrývá vám užaslým její závoje, ja
ko na příklad v básni „Tajemství krajiny“. Ale nejsilnější
je 'v číslech, kde mluví jeho kněžská duše, nicovský fatář;
tak v Neděli na vsi, v Poutnících a j, Vady jsou ještě hlu
boké dobýr— Kniha je vypravena vzorně. Novinkou v čes
kém-bibliofilství je frontispice knihy Kašparovy, trojbarey
ný, jásavě teplý dřevoryt Váchalův.

—ou—

LEOPOLD KLQTZ VERLAG: „Die mo derne ] e
Busdichtung“
von Karl Ró'ttger, Gotha 1927, str XII

+ 243, cena M. 6. — Anthologie básní o Kristu z novější
německéliteratury: od Hólderlina až po R. ]. Sorgeho a
Ruth. Schaumann Nejčetněji zastoupeni jsou básníci soudo

bí; a právě na těchto ukázkách z moderních spisovatelů u
vědomujeme si, jak silně buší tepna náboženského života
i v dnešním zmaterialisovaném světě.
ofb

SIMON_:KRA
-_.„Antho-lo_g_iedela Nouvelle

Pro

LESBELLES LETTRES,Paris: Confessiones

Sti

se Francaise“
, Paris 1926,str. 399, cena 25 frs. — Vzác
né ukázky tvorby mladé generace francouzských prosaiků,
doplněk ke dříve vydané „Anthologie de la Nouvelle Poé
'sieFrancaise“ téhož nakladatelství. Volba autorů i děl je
nestranná, jen Paul.. Claudel rozhodně by v této anthologii
chyběti neměl.
ofb
Augu\s t_in_i.

Nejnovější a nejlepší kritické vydání Vy

znání' sv. _Augustina'.Výhodou jest postranní “franc. překlad,
pořízený _odlskutečného odborníka P, de Labriolle. Odpo
ruěuji upřímně všem, kteří chtějí si přečísti nejraději v o
riginálu toto veledílo sv. Augustina. Vyšlo ve 2 dílech v ce—
ně velmi mírné na krásném papíře. Hodí se kněžím & do
knihoven;
S. B.

MANZ,Regensburg, Th. Wilhelm: Das Eheleďben
S pravou německou důkladností v žádoucím slova smyslu
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psaná kniha, jež chce se stanoviska přísně církevního vše
stranně poučiti o manželství a býti ukazatelem a rádcem ve
všech otázkách a problémech, týkajících se manželství a ce
lého komplexu s ním souvisících otázek. Kniha psaná že—
nou,'populárně, ale vážně a poctivě; dočkává se 5, vydání ve
20 tisících svazků a je doporučena několika biskupy; ne
škodilo by v době manželských rozluk a civilních sňatků
vkládati svatebním dvojicím do rukou takového průvodce.

]. C. B; MOHR (Paul 'Siebe'ck),'Tiibingen: Religion

in Geschichte

und Gegenwart,

(Amalékiter'Anti

ke). — Pokračování protest. bohověd, slovníku. Má všechny
značky moderních vědeckých metod. Vé specificky katolic
kých věcech se snaží referovati s klidnou objektivností,
se tu. a tam vloudí podivné omyly; na př. prý u katolíků při
obřadech „Amen“ říká výlučně. kněz, zaměňuje albu s talá
rem, ampuly v katakombách prý obsahovaly pouze vodu na
občerstvení zemřelého na onom světě.

_

_

—es—

THOMASMURBY& C0.: „The Old Testament,

Studies in Teaching

& Syllabus“

by Charles

Knapp., Vol. I., London 1926, str. XV + '463,--cena 16. — Ko

mentáře knih Starého zákona od Genese až po Knihu Ruth.
Charles Knapp interpretuje Starý zákon ve světle moderní
kritiky 'a archeologie a" v mnohém ohledu prohlubuje po
znání Písma svatého. Nakladatel 'už ohlašuje druhý a třetí
svazek tohoto díla.
ofb
MUSEUM LESSIANUM, Louvain, Cathrein S. “].,- Do

bonitate et “malitia actuu-m humanorum. 148
“str., 8.50 frs. Známý filosof V. Cathrein podává peělivoustu—
dii o nauce sv. Tomáše—o mravní hodnotě našich činů. Stu
die jest pečlivě pracována srovnávající metodou paralel
ních míst sv. Tomáše. Tato metoda jedině dnes dovede uká—
zati “pravou. myšlenku sv. Tomáše.—Jen kursoristické přebí

rání 'ělánků utkví na povrchu; Kniha jasná a důkladná a
poctivá, Doporučuji vřele.
S, B.
LONGMANS, GREEN & CG.: „A B o y_s*C h 0 i ce“ by
Maud Monahan,"London 1926, str. 40, cena 2/6. — Roztomi

lá'knížka pro děti, obsahující životopis sv.vAloise, Ilustro
val ji _Robin,který zvláště „pěkně vystihl produševnělou tvář
malého Gonzagy. Doporučoval-byéh _toto snadným a příjem
ným slohem psané d\ílko nábožensky založeným adeptům
anglického jazyka.
ofb

OLDENBOURG(l926): Handbuch

d-er_ Philo.

s ophi'e. 5. Lieferun, Philosophie der _Mathematik und Na'
turwissenschaft. (Teil II.) Von Prof. Dr. Herm. Weyl, Zii
.rich._Druhá tato část Phil. d, M. u. N; je filosofií přírod
ních věd, Autor uvádí nás ihned do nového pojetí světa
v' čas-prostoru, jemuž dala vznik teorie relativity. Vyvozuje
z tohoto nového obrazu světa důsledky _pro působení fysio
kálních dějů, jejichž podstatou je pohyb "na člověka. Poměr
subjektuepozorovatele k objektu-světu řeší autOr nedůsled
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ným kompromisem mezi idealismem a realismem, které
prohlašuje za současně platné metodické principy v přírod
ních vědách. V kapitole o problému prostoru přichází k po
divnému závěru o Kantových aprioristických soudech: a pri
ori patří ke světu mimo jednotnou povahu měmého pole
(Massfeld) jesště topologické souvislosti, obžvláště rozměro
vé číslo 4. Až na vztah ke Kantovi jest tato věta správná._
Měření jest symbolické vyjádření věcí. Tvoření pojmů v pří“
rodních vědách má úkol připisovati předmětu takové kva
litativní znaky, aby jeho chování podle přírodních zákonů
bylo úplně určité a předpověditelné. Teorie tvoří se tak,
aby důsledky její byly ve shodě se zkušeností, a pokud ne
jsou, se upravují. Jednoduchost jest sigillum veri. Opět do—
týká se Kanta tvrzením, že ve své transcendentální logice
první filosoficky vypracoval pojem skutečna bez metafysic-.
ké přítěže.Jinak, ze je Kantuv pokus nedokonalý až na uži
tečné jádro ideí substance a kausality. V kapitole o hmotě
rozvádí po rozhledu ve starších teoriích fysikální názor
dnešní. Jádra atomů jsou vystavena z jednotné základní pra
částečky, t. zv. protonu. V protonu dospívá přírodověda
k jednotnému výkladu jádra hmoty v celém vesmíru Elek
trony jako nositelé zjevů spektroskopických, poskytují však“
dosud mnoho nerozluštěných záhad. V poslední kapitole
pojednává o kausalitě, Přírodní zákon vstupuje na místo
kausality, jak tvrdí autor. Což ji zatlačuje? Zvláštním dru
hem přírodních zákonů jsou zákony statistické. Značným
uvolněním přírody ze zákonů znamená perspektiva kvantové
teorie Heisenberg-Bornovy, kterou autor vystihuje větou:
svět časově-prostorový je otevřen vůči neprostomé hmotě.
O účelnosti ukazuje, že má hlavní význam- v biologii. Za
jímavé vývody této práce mají nepochybnou cenu zevrub
ným studiem filosofických důsledků z nejnovějších výzku
mů přírodovědy plynoucích. Podstatnou však chybou celého
zpracování je, že pro autora začíná filosofie založená na
výzkumech přírodovědeckých až v době Leibnitzově. Tak
si vysvětlujeme stálou snahu vrovnati se s kantovskými
prohlémy.—K'tomu přistupuje idealistické stanovisko, které
vede ke tvrzením jako: Bezprostřední zážitek jest subjek
tivní a absolutní. Tyto okolnosti a ne vždy docela přesně
vymezené stanovisko vlastní mezi spoustou názorů cizích
vzbuzuje v nás po úctyhodném výkonu autorově přání, se
známiti se se zcela objektivním zpracováním látky tak vděč
né a časové.
Artur Pavelka.

PLON,"
Berdiaeff: Un nouveau

moyen áge. ——
Bet

diaeff ukazuje ducha ruského lidu. Ukazuje, že k ozdravě
ní je třeba vrátiti se k upřímnému křesťanství, ne ke křes—
ťanství humanistické renaissance. Hlásá příchod nového
středověkunutného pro 'obrodu a záchranu světa Bolševism
líčí jako organickou nemoc ruskou, ne něco zevně vočkova
ného. Splendidně vrhá se na: demokracii a čeká horečně
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příchod velké theokraeie, jedině nejlepší vlády. Byť pře
klad — přece pro nemající rusky velmi blahodárná četba.
DR. FRANZ PFEIFFER-VERLAG, Miinchen: Okkul—

tismus, Wissenschaft und Řeligion.

VonDr.

Anton Seitz, univ. prof ' v Mnichově. -—.-Ve trojsvazkovém
díle chce odborník již přes dvacet let v tomto oboru pracu-_.

jící podati soustavné a všem srozumitelné pojednání s ka'

tolického stanoviska O. všech jevech okultních věd, pavěd,
pověr a spiritismu. Pracuje indukcí a na všech veřejnosti
známých případech rozvinuje svůj podivuhodný kritický
bystrozrak. V I svazku: Die Welt de'; Okkultism'us (str. _240,
cena 5 M_k) rozbírá pojem okultismu, hypnpsu, jasnovid—
ství, telepathii, stigmata, čtení myšlenek, hlášení smrti, sny“
a pověry věštecke _VeII. svazku: Illusion des Spiritismus
(str. 220, cena 5 Mk) podrobně ukazuje, jak spiritismus cely
spočívá 'nasugesci, kejklířství zručnosti nebo chemie. Zvlášf
tě Zajímaváje stať o posedlosti. Jest ohlášen ještě 3. svazek

„Hauptklassen
des spiritistischen Phanomene“ Dílo zaslu—
huje největší pozornosti.
REINHARDT, Munchen, Hetler—C hr 1stli_ ch e r Cla u—.

___b'e
u. indisches

Geistesleben.104

str. Odborník

v otázkách indického náboženství probírá vliv křesťanství
na dnešní filosofy indické. „Ukazuje tím- nepřímo _směšnost
nadšení pro tyto duchy, kteří vše kladné přejali_z křesťan
ství. Heiler vidí hudóucnost Indie_-v proniknutí křesťanství,
ovšem nekonfesijního, které, dle něho, jest jedině. '—přij_atel
né Indovi. Zcela v H. duchu _onecírkevním království prav=
dy Ježíšovy. Zajímavé pro odhomíka.
——.—S
SCHULBRUDER-VERLAG, Kirnach—Villingen, Laveille:

Die hl. Theresia

12 Mk. Dosud nejlepší

vom Kinde Jesu, str. 540,

životopis _světice,__
nejúplnější .a nej

pravdivější. Tolik se o této světici píše a mluví Tato kniha
jest s to ukázati naši světici v. pravém světle. Vřele všem
odporučuji.
S. B
Bonner Zeitschrift fůr Theologie und Seels'o'rge.Schwann,
Diisseldorf. 4.ročn., 1 sešit: Vědecký časopis bónnské theol.
fakulty, který ji representuje opravdu důstojně. Engertova

kritika důkazů Boží jsoucnosti jest velmi hutná a reelní.
Larg dává vzácné pokyny k vedení konvertitů. Upřímná je
studie o utrpení ruské církve. Rada námětů z duch. správy
časově a odborně řešených činí časopis bezprostředně prak-.
tický.

Hochland: Nro 5. Z pátého čísla dlužno vyzvednouti
hospodářsky klasickou studii Schieleovu o _k010nisaci Pře

hledy politické, kulturní jsou tentokráte velmi bohaté.
Stimmen der Zeit. Nro. 6. Zase bohaté, instruktivní číslo„
dávající z plnosti, Pro naše školní poměry upo'zarňují- na
úvodu; studií [: něm. “náboženskémuboji na školach. Zají
mavé studie o Newmannovi a Goethovi.
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P. Em. Soukup, O. P., Ve znamení
kotvy.
Kurs _duchov. života 11.
Víme, že v křesťanské symbolice znamení kotvy
je znamením naděje. Když křesťanští zřízenci po
hřebních bratrstev- neumělou rukou na hrobní ka
meny rýsovali kotvu, myslili mnohem hlouběji,
nežli se obyčejně myslí při znamení kotvy. Jim
kotva značila moře, přístav, rybu, kříž.-V rozbou
řeném moři jistotu připoutání k přístavu; rybu, to
jest ichthys (řecky), začáteční písmena vyznání ví
ry v Kristaž Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel; kříž,
své nejdražší znamení, viděli na horním konci kot
vy. Byl to kus. základního programu jejich života,
jenž tehdy"-byl vskutku duchovním životem. Náš
duchovní život musí býti prožíván ve znamení kot
vy v té původní hloubce její. symboliky. Neboť po
jem naděje je plodný pojem, mnohem obsáhlejší
než neplodné očekávání pcmoci.
Meynard ve svém Duchovním životě stručně líčí
život ve Znamení kotvy: „Na cestě k dokonalosti
naděje není menší důležitosti než víra. Duše se
musí Bohu podrobiti

d__ě_ti_n_ným
odevzdanlm,

v pev

ně a pokorné naději očekávati pomoci Boží. Ne
ní-li pevnou, neobstOJl ve zkouškách, není-li pokor
nou, stane se opovážlivostí, není-li vytrvalou, niče

ho nedosahne.

Svatý Tomáš Akv. (II.—II. 17—22) ukazuje, jak
jest naděje vlastně zabezpečením duchovního živo
ta, pevně připoutávajíc k nadpřirozenému cíli na
šeho s ažení; jak jest jeho začátkem, souvisíc sbá
zní Boží, počátkem moudrosti, podle Písma; jak
uvědomělá naděje dává pravého ducha poměru du
še k Bohu, majíc vztah k prvnímu blahoslavenství,
chudobě duchem.1
1 Obšíměji ještě mluví o naději sv. Tomáš ve Quaest.
disp. De spe, a ve druhé části nedokončeného Compendia
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Rozřeďujíce myšlenky Andělského Učitele, po
známe podrobně úkoly a význam naděje ve snaháčh
duChovního života.
„Naděje člověku je dána pro pohyb za cílem.“
„Prvním a hlavním předmětem naděje jest věčná
blaženOst; nadeje še nevztahuje k žádnému stvo
řenému dobru jako hlavnímu svému předmětu.“
Tak sv. Tomáš označuje připoutání k přístavu. Kot
va již sama sebou připomíná přístav, nadějí bož
skou je člověk připoután k přístavu svého života,
k věčnému životu s Bohem.
Přístav života. Kdo zná bouře, ví, co to znamená,
kolik sladkého smutku je v tom"slově'a jaká zálud
ná nebezpečí. Naděje smutek _měnív radost, nebez
pečí v bezpečné spočinutí. Neboť zamezuje-těka
vOu nejistotu, připoutávajíe-člověka k, Bohu. Sv.
Tomáš tohotopřipoutání nejhlubší kořen a význam
Označuje myšlenkou, že naděje první učí 'člověka

vysloviti jméno „Otče“, ukazujíc člověku Boha, ja
ko Všemohoucího Otce člověka (Comp. theol. 250).
Nejpevněji naděje a důvěra o Boha s_eop1ra,vy
chází-li z jistého přesvědčení o pomoci všemohou
cího Otce. Míti naději pro věrnost a dobrotu slibu
jícího nejde tak hlubóko, protože takovym. způšo
bem doufáme i v člověka —'—
a bojíme "se:zklamání.

Jedi však v duši _zakotveno vědOmí 'o Bohu všemo
houeím &našem Otci, pak je s tím Spojenofvědomí
příslušnosti do domova, “jenž jest domovem Otce a
dětí; Z toho vyplyne šťastné přesvědčení, _že není
možno, by nechal Otec ležeti své dítě bez pomoci
na cestě. Mám '"Zajištěnu pomoc Všemohoucího své
ho Otce, dá mi, čeho potřebuji na cestě domů, a
otevře mi svou náruč v bráně domova — to je prv
ní myšlenka božské ctnosti naděje.
Ve vědomí příslušnosti k domovu nadpřirozené

ho cíle člověk doufajíeí božskou nadějí má poho
tově nerozborné základy pro výstup duše.
th8010giae,kde nesmírně zajímavě nauku o naději spojuje
s výkladem Otčenáše.
-:
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Sv.TOmáš praví: „Nadějepředpokládá touhu . . .
velikých a těžkých věci, neboť malým spíše po

hidáme“ (Comp,253). V tom je první předpoklad
vůbec vykročení na cesty opravdového duchovního
života.
Vzestup duše ohrožuje v základech malomysl
nost, opovážlivost, slabost vůle. Ty mezery, osudné
celé stavbě, vyplní božská naděje. Snad při žádném
díle člověk _.tak_
snadno nemalomyslní, jako v díle
duchovního “života, —prot0ženikde dílo tak “zvolna
nepokračuje-, “nikde nevyžaduje tolikerého návratu
k věcem,-které se již" zdály“hotovými. Nemůže však
malomyslněti duše, plnáfdůvěřivé jistoty o-přísluš
nosti do domu Otce a“o pomoci .všemohoucího Otce.
Stejně snadno se stane duše opovážlivou, když,
___.se
domnívá, že Lde„cestou duchovního života. To
jsou oni „Zbožní“,_kteří celému okolí znechucuji

nábožnost, tu jsou ony osudné; omyly duše o sobě
samé. Božská naděje nedá místa těmto chybám.
Jak
„___/......—..
by,mohr—povstati Opovážlivost při dětinném vědo
mí své nemohoucnosti a závislosti na píňoci vše
mohoucího Otce, v jehož rukou jsme a musíme býti

jako hlína v ruce hrnčířově,jak praví sv. Pavel.
Silouwvůle jebožská "naděje,volajíc stále výše a—
ke stále větším úkolům. Ono slovo bezgnála všech
svatých, že jsou_povolan1TWelm1 velikým vecem, __
bylo hlasem svaté nadeje, ,která. nedá se spok0j1t1
s malými úkolyr a vykony
Na upevněných základech buduje božská naděje
začátky duchovní budovy. Sv. Tomáš učí, že k ži
votu naděje patří bázeň Boží a chudoba duchem.

To jsou kladné úkoly duše, první stupně z naděje

výše, t je duch vystupujíčiho člověka.
'Báze'ň B_ožíje pěstování dětinné úcty a láskyplné
poddan'o-sti Bohu jako Otci“ našemu. O ní praví"

Taulerz. „Tato bázeň je silná zeď, pevná a bezpeč
ná, chránící "člověka před všemi slabostmi a pře
kážkami. Oddaluje od nás všechny skryté léčky a
nástrahy, jež by mohly naši duši uškoditi. Působí,
že jednáme jako zvěř nebo pták před lovci rychle
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prchající. Jako dal Bůh nerozumným tvorům tako
vý pud, tak Duch svatý všem svým dává tuto bož
.skou bázeň, aby se mohli vyhnouti všemu, co by
jim mohlo býti překážkou. Urozenost & hodnost,
do kterých je Duch svatý povýšil, chrání je před
ďáblem, světem i člověkem. . . znemožní .též onu
polovičatost, na které šalebná “přirozenOstchce. za
raziti “pokrok v dobrém.“ — Vidíme jasně souvis
losti.

'

Vidíme také, jak do božské naděje patří slovo
Páně: \„-,Blahoslaveníchudí duchem, neboť jejich
jest království nebeskéf'" Pán slibuje chudým 'du
chem, co čeká naděje, a' tak sám dokazuje, ze chu
doba duchem náleží k životu ve znamení kotvy, za
bezpečujíc. jeho cíl. Souvislost pak ukazuje sv. To
máš (II.—II. 19, —12):'„Kdo má dokonalou bázeň
Boží, nevyhledává „pyšně zvelebování -ze'sebe; samé_
“ho,ani zvelebování z vnějších statků, totiž- cti a bo

hatství.. Obojí “náleží k chudobě duchem, 'protože
chudobou duchem- se roZumí zničení „nadutého a
pyšného ducha, 'nebo také pohrdání pozemskými
statky, jež se děje duchem, totiž z vlastní'vůle vnuk
nutím Ducha"sVatého.“ Chudoba musí žebrati, byť
by nechtěla; musí přijímati dary, byť by se i za
vírala — protože je chudobou a nutí šlechetného
majetného.
Tím je dáno ono „vyprázdnění“ duše, které tolik
zdůrazňují zkušení, rovněž příprava na nejskvě
lejší pomáhání všemohoucího Otce.
Poslední myšlenka sv. Tomáše k symbolice kot
vy: „Máme naději v Boha skrze Krista, podle slov:
„.l'souce ospravedlnění z víry, máme pokoj skrze
Pána našeho Ježíše Krista, skrze něhož Íjsme ob
drželi věrou i přístup.k té milosti, ve' které stojíme
a honosíme se nadějí ve slávu Boží (Řím. 5, 1).
Skrze něho totiž, jednorozeného Syna Božího, stá
váme se přijatými syny. . . Nesmíme tedy ubírati
výsadě Synově, opírajíce se o Otce. “ (Comp. 251.)
A máme v naději kříž 1 rybu,-Ježíše, upravující
ho cestu a pokrm cesty, záruku, ze jest otevřeno a
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že domů dojdeme svěží, krásní, ne jako poloviční
mrtvoly a s bídou.
Ve znamení kotvy — toť charakteristicky "křes
ťanský život.

B.„P_.Dlouhá,

Naděje.

Hle, sežehls mne bleskem; \korunu mi srazil.
Jsem sama rána "živá po“celičké duši.
Jsou všecky zasloužený; kdybys mne byl zmrazil,
či jinak zničil mne, jen chválit Tě mi sluší.
-A přece lístek jediný jsi na tom kmeni živil,
ten pahýl sežehlý má zeleň u kořene.
O Bože, učiň, aby satan se mu divil
a zraněn oddálil své spáry napřažené:
Zda nebyl první, kdo do ráje vstoupil
hned s Tebou, Lásko, když jsi podal obět,
ten lotr, jehožza krev svou jsi koupil?
Můj lístek naděje!

.——Ach, rozpomeň se opět!

Silv. M, Braito O, P„ Stavme most.
Ku-r-sduchov. života

12.

Mnozí. se ptají, jaký že vlastně má význam svět,
jaký—jestúkol pozemských hodnot. Slabošskýmdu
ším “se zdá, že křesťanské odříkání jest popřením
světa, že jest ut'íkání ze světa. Sestavují obratně sty
lisované „apologie“, že křesťanství.nevelí pohrdati
poze skými a časnými hodnotami, nýbrž že žádá
správné jich užívání. A pak si každy pojmenuje to
své přilnutí k zemi a ke hmotě správným, řádným
užíváním, dá pár haléřů, několikrát si zatančí na
katolických plesech, horlivě navštěvuje katolické
restaurace a křesťanství, katolictví jest zachráněno.
Divte se pak, že jest mezi nimi tolik vlažných,
prázdných katolíků.
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Nuže, nechme „toho:slova pohrdati, když to 'ně
koho uráží, nebudeme bíti žáby, když-se jedná o bití

be a dat je Bohu. Všechnypozemskěnveclmají být
prostredkemk dosažení Boha. A tu se často stává,
že člověk tak zapomene na Stvořitele, _zezapomene
na vůli jeho a vyhledává jen to, co chce sám.,Při
lne k sobě &všecko ostatní podrobí své sluzbe Člo
věk není absolutním pánem přírody, příroda ne—
slouží za podnož jemu, nýbrž Bohu. Člověk nemá
“práva libovolně, _dlesvých chcutek užívati věcí stvo
řených. Swobovaným pánem je Bůh _a člověk smí
užívati jich jen dle Boží vůle, dle Božího přání.
Boží vůle a Boží přání je, vyjádřeno přikázáním,
hlavně prVním, které“ zahrnuje všechny. Máme_.mi
lovati Boha z celé duše, že vší mysli své, z.e vší síly
své . . .Tedy vše, co máme, vše má býti prostřed
kem, Cestouk přiblížení se Bohu, vším .máme mi

lovati Boha, tedy vysvětleníOdpověď:
a

Nemůže

me a nesmíme pohrdati Světem v tóm,_co má klad
ného, hodnotn'ého. Pohrdati smíme jen jjehoilákáv
ním, jeho světélkováním, či správněji řečeno, mu
síme póhrdati tím sklonem v 'nás, který chce nás
vynésti na úkor Boží slávy a moci. _Tysklony-v nás
jsou. Bohužel. Dědičným hříchem. Jsou sklony v nás
k odporu, k tomu, aby _sečlověk miloval až k ne—
návidění Boha.
Vnitřní sklony! .Hrůzyplné tajemství, které mu

síme _rozluštiti, odhaliti„ abychom nebyli jimi Str
žení. Sklon stahuje dolů, někdy až do propasti. Nejr
horší sklon, gravitace celé-bytosti-kolem vlastního
já, jest nejrůzněji vyjádřen a nejrůzněji odstupňo
ván. Má k pomoci řadu jiných sklonů, přirozených.
'Dychtíme po kráse, pravdě, p_ovědění, po dobru,
rádi bychom celý svět Zalili svou láskOu. Ty sklo
ny mohou býti pomocníky.1zrádci. MohOunás zra
diti a puditi hledat tu krásu hodně nízko. "Jsou-li
dě, kteří mají velmi skromné požadavky pro krá
su; Nalíčená, masitá kóketa nebo nastrojený panák
stačívá tak mnohým. Jsou to lidé malého ducha, le

254

nivě inysli, kteří se neradi- zvedajífa“ kteří by s tou
že lehkostí prohlásili“ za krásu i v ohavnostech vy;
válené tělo. 'Co-žjste neslyšeli tolikrát: Krása, toť
_šer'edno,a šeredno jest krása? Pravda jest u něko
ho to, co nezne-klidňuje pohodlný živůtek, co ne
bolí, neštve, ne—děsí,nežene výše. Pravda bývá mno-_

hým vlažná, nasládlá limonáda., A zase může nás
touha po kráse, dobru a “pravdě vybičovati k šíle
nému zápolení o-"na'prosténepochopení nejvyššího.
dobra a pravdy, -z_nichž září čirá krása. Duše, sna
žící sýe-Opravdu výše, ty trýzní. tento sklon, trýzní

je a pudík ustavičnému hledání, stálé nespokoje
nosti s dosavadním stavem. Takovým srdcím nesta
čí nic pozemského, vše jest jim málo-, pohrdají

svůdnou tváří, kterou odráží v ně lidská ubohost,
béře hodnoty pozemského, hněte je v poddajnou
hmotu a staví. si 'z_nich cestu k Bohu.
Kde my stojíme? Třeba dobře znáti svůj sklon,
či, jak říkáme, kam nás srdce táhne, abychom vě
děli, jak přacovati. Neboť obyčejně každý ten pře—

vládající sklon naší povahy “jestzřídlem naší pře
vládající chyby, že totiž špatně rozumíme svému
sklonu a_i:že na jeho volání dáváme mu jenom to,
co dovede prospěti nám,- ukonejšiti nás, zvednouti
nás. Převládající chyba jest naplňování našeho sklo
,nu sebou, .a již jsme tu. . . Sebeláska strhující až
k nenávidění Boha . . . !
Jak dosti- vážně odporučiti sebe-poznání? Sestup
me nemilosrdně, ale klidně do hlubin svého nitra..
Pátrejme, kam. nás sklání sebeláská? Jaké jsou na-.
še přirozené sklony a jak je posvěcujemenebo zne
svěCujeme?Pohled přísný a klidný. Pohled každo
denní. Sestupme do hloubky svých myšlenek, svých
prací, snah, tužeb a řekněme si klidně: Co hledám,
B_oha,anebo sebe?

"'"—'"

“'"“

když objevíme svóu slabinu, svou převládající
chybu, do boje proti ní! Pozemská věci nejsou pro
to, aby nás zatratily. Nebyli jsme stvořeni proto,
abychom se 'sytili mlátem a odpatky, proto, aby
chom brali věci, patřící ke slávě Boží. Odhalte svou
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převládající chybu a denně se snažte ji vykořeniti.
Nejen zmenšit. Kdo chce dosáhnouti něčeho vel
kého, musí cíliti co nejvýše, jinak dosáhne směš
ných výsledků. Třeba přiložiti rázně sekeru. keko
řeni-&vytnouti otrávený strom. Pýcha jest nejhor
ším sklonem, jest výronem mysli neuvažující o Bo
ží velikosti a naší malosti, jest lží, jest zbabělostí,
strachem podívati se v oči skutečnosti. Tu třeba
nejvíce _potírati, neb odvádí “od Boha, jest matkou
dalších i nejhorších hříchů. Jí odpadají lidé od
Boha. Tu třeba si stále připomínati svou slabost,
své hříchy, třeba vysmáti se krutě sobě,:třeba ihned
_odpírati pokušení, nehráti si se sebou jak s lesk
lou koulí.
Podobně i s ostatními vadami.- Myslete si, kdy
byste tak časem výkořenili jednu, pakdruhou chy
“hu."] ak brzo bychom byli svatí,;dokonalí'! Čas míjí,
a co bude s námi, když. povlečeme celý život děs
nou přítěž sebe a svých chyb! Což chceme zůstati
celý život malichernými, umíněnými dětmi v du
chovním ohledu? Chceme celý “životzneužívat Bo
žích darů proti němu?
Probůh, drazí, probuďte se!- Náboženství není.
jen strážcem pokladen a' veřejného řádu, není útě
kem od skutečna, není“ sněním, není '-jen nedělním
šatem, musí sestoupiti do „nitra, zvládnout cele nás.
To neplatí jen o kněžích a řeholnících. Křesťan
ství “má býti kvasem, celé “nás změnit, přetvořiti
svět, vystavěti z jeho hodnot most k Bohu.,
Ted)r bud, běřeme vážněsvé náboženství a _pak
— pak probíjet se zemí a časem k Bohu v nás, a-
nebo jest nám náboženství pláštíkem, pozlátkem,
životní lží . Zamýslete se!

Sv. Germán, Homilie na Očišťóvání
P. Marie.
Zdrávas, Maria, milosti plná, světějšíwnad svět
ce, vznešenější než nebesa, slavnější než cherubíni,
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váženější nad serafy a ctihodnější než všichni tvo
rove,
Zdrávas, holubičko,. jež nám. přinášíš s olivovým
plodem samého—Zachránce od duchovní potopy a

ukazuješ přístav spásy. Tvá stříbrná křídla a vzadu
zlatem se lesknoucí peří září leskem svatého Du
cha Osvětitele.

_

Zdrávas, nejpůvabnější a vznešený ráji Boží.,
dnes "navýchodě jeho nejdobrotivější a všemocnou
pravicí Aštípený, rodící mu libě vOnnou lilii. a ne
vadnoucí růži'k spáse těch, kteří na západě nassáli
morové, duši “ničící hořkosti smrti. Ráji, v němž
vzkvetl životodárný strom k poznání pravdy-, jenž
skýtá nesmrtelnost všem, okoušejícím z něho.
Zdrávas, úpravný, neposkvrněný a nejčistší pa—
láci Boha, nejvyššího Krále, vyzdobený vznešenosti
Boha Krále, všechny .pohostinu přijímající a ob
čerstvující mystickými. “rozkošemi. Paláci, v němž
se stkví nádhernými barvami ne rukou učiněný
duchovní příbytek Ženichův, v němž Slovo, chtějíc
pozvati k sobě bloudíCÍ lidské pokolení, přijalo tě
lo, aby-smířilo s Otcem ty, kteří vlastní vůlí se stali
bez domova. _

Zdrávas, převysoká stinná horo—Boží, na níž vy
chován vznešený Beránek, aby.-na se—vzalnaše hří

chy a slabosti. Horo, s'níž svržen žádnou rukou ne
zadržitelný kámen, jenž zdrtil _modlářskéoltáře a
stal se kamenem úhelným,—podivuhodným v našich
očích.

_

Zdrávas, svatý trůně Boží, božská klenotnice, do
me slávy, překrásná ozdobo, vyvolená nádobo a
přímluvkyněf celé země, vypravující o nebi a slávě
Boží.

Zdržvas, schránko, ulitá z čistého zlata, obsahu
jící nejlíbeznější sladkost duší, Krista, jenž jest
manou. ó nejčistší. a vše]iké chvály a pozornosti
nejhodnější Panno, Bohu zasvěcená pokladniCe,
vynikající nad všechny tvory.. Nedotčená země, ne
oraná půdo, květy obsypaná révo, bohatý prameni,
rodící Panno a Matko, jež jsi nepoznala muže, skry
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tý poklade nevinnosti a okraso svatosti: ,svou-vzác
nou přímluvou, zmocněnou 'tvou- mateřskou váž
ností, ujmi se vlády nad církevním řádem u Pána
a Boha, Stvořitele všech a svého Syna, a přived' vše
v tichý přístav.

Ch. V. Héris O. P.,..Svátost pokání.
Hřích, dovršuje odloučení člověka od Boha, vrhá
hříšníka do stavu bídy a odboje, z_něhož nemuže
vyjíti svým vlastním úsilím. Zničená přátelství ob
novuje se jenom s podmínkou, že uražený přítel
laskavě zapomene na bezpráví a “projeví svou “první
příchylnost k “nevděčníkovi. Hřích' rozbil“"přátelství,
“ježpoutalo “člověkak Bohu. K navázání přetržené
-ho pouta je třeba, aby Boží milosrdenství se sklo
nilo nejprve k hříšníkovi a znovu ho přitáhlo k lás
ce upřímnou a nadpřiroženou lítostí nad jeho c_hy
bami.- Při smíření duše s Bohem—činívzdycky Bůh
první krok, přinášeje jí pomoc, která jedině jí do
vOlí vyjíti z jejího hříchu, .a zase Bůh dovršuje od-
puštění, uděluje .duši milost ,posvěcující, milost zno
vu nabytého přátelství, kdy lítost dosahuje veškeré
s'vojí síly a dospívá k definitivnímu smazání viny.
Přidržíme—lise těchto prostých předpokladů, 'mu
sí'me říci, že obrácení hříšníkovo je dílem čirého

milosrdenství, neboť přísluší-li člověku dáti něja
.ké zadostučinění Bohu za spáchanou vinu, napra
viti ji lítostivou láskou a dobrovolným odpykáním,
přece nic z toho všeho není ,v naší moci bez pomoci
a' milostiBoží. Tudíž nemůže býti řeči o na'pravení
takovém, aby spravedlnost při něm mohla míti ce
lý zisk. Spravedlnost je jenom tehdy neporušena,
muže--li člověk vrátiti někomu statky,. jež mu od
'ňal, .aniž si“je napřed od něho vypůjčí. A dále kaž

dé,dokonalé napravení musí se rovnati stúpni uráž
ky; nikdy však lidský úkon lítosti, byť byl nad
přirozený, nebude moči vyrovnati tíži-nekonečné
*urážky,._způsobenéBohu. Jestliže bezpráví" se měří
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důstojností “toho-,jejž jsme urazili, usmíření má ce—
nu jenóm důsto—jnostítoho, jenž je podává: I mi—
losti přetvořený člověk zůstává člověkem a nemůže
se srovnávati s Bohem;

Ale 'víra nás učí, že Bůh nedopustil, aby jeho
milosrdenství nechalo bez zadóstučinění jeho spra
vedlnost; Vzhledem k nekonečné urážce, jež mu by
la způsobena hříchem, Bůh požadoval, aby byla
naplněna“ veškerá spravedlnost a aby usmíření stej
né ceny přišlo odškodníti bezpráví. A poněvadž
člověk byl neschopen zadost učimti takto božským
požadavkům, Bůh sám uvedl v soulad práva své
spravedlnosti a shovívavost s'vého milosrdenství,
posílaje s'véh'oSyna na tento svět aby vykonal dílo
našeho Vykoupení a vrátil Bohu čest, již mu hřích
odňal, Slevo stalo se člověkem: vzal na sebe naši
přirozenost lidskou, jí mchl lidsky jednati a pře
dávati lidským. činům svou božskou důstojnost a
tak nekonečnou mravní cenu. Proto muže jeho za
'dostiučiněnívyrovnati urážku spáchanou hříchem.
Na nekonečnoú. urážku odpověd-ěl dokonalým pod
robením člověka v- lásce, která vyvá'žila, ne-li pře—

vážila urážku. Nyní Bůh neodepře odpuštění.
Kristovo z'adOstiučinění jest tedy východiskem
zadostiučinění našeho. Bez něho bychom se nadar—
mo pokoušeli o odpuštění. Jen spojením s Kristem,
s jeho utrpením “asmrtí na kříži možno doufati, že
dojdeme milosti,
Netvrdíme však, že tím byl'převrácen postup na
šeho návratu k“Bohu. Hříšník vždy se musí též sám.
vrátiti k Bohu, veden _m'ilostí,úkonem opravdové
Ošklivostinad hříchem. Totopokání hříšníkovo jest
dokonáno v přijetí“ pósvěcujíCí milosti. Následkem,
však Výkoupení všecky ty“_milosti a pomoci, patří
jaka-i hříšníkovi.

Co učiní hříšník, aby získal Božího odpuštění?
Stačí, aby.ruchopil prostředky, které mu Kristus po
dává, to jest, svátOstkřtu a pokání.
Svátost křtu byla ustanOvena proto, aby byl ob—
259

myt ze své prvotní poskvrny, spojen s Kristem, zba
ven vin a věčných neb i časných trestů.
Křtem byla obmyta duše naše V'krvi Kristově,
stali jsme se živýmiúdy těla' Kristova, jeho zadosti
učinění stává se naším a ospravedlňuje nás před
Bohem. Stačí přijmouti tuto svátost v pevné víře
ve Vykupitele a upřímná touha po přátelství Bo
žím a odvrácení se od zla, urážky.
Křest nás však nečiní bezhříšné'. I po prvém ob
my'tí může se nám,“státi,__že_zasezhřešíme..Musíme

tedy zase býti obmyti. Ne však již prvým obmytím,
které nás "přivtěluje ke“Kristu, neb toto přivtělení
trvái ve hříchu. Navždy .jsme-poznačeni znamením
svého Pána. Zhřešíme-li po křtu, musíme použíti
druhěho očistného prostředku — svátosti pokání,
který"jest jiného druhu než očištění křtu svatého.
Ve křtu sv. naše osobní pokání jest sníženo na nej
menší míru. Stačilo nám řvevíře odvrhnouti minu
lé hříchy a upřímně zatoužiti po Božím' přátelství.
Avšak ve svátosti pokání jsme již údy __K'ristovými,
údy ovšem vinnými. Poskvrnili jsme roucho nevin
nosti, jímž nás přioděl Kristus ve své krvi. Nyní mu
síme se vrátit k Bohu 'a odčiniti viny po způsobu
Kristově a pod záštitou jeho zadostiučinění.
Svátost. pokání jest též křtem, chcete-li, ale dle
sv. Otců křest nesnadnější než prvý. .Vedl'e odřek
nutí se hříchu, návratu k Bohu, musíme ještě sami
se podjati odčinění svych vin. _Špatnějsm'e užívali

darů, kterých nám uštědřil Pán, stojíme tak vinm
před jeho soudem. Musíme se podrobiti jeho sou
du, vyznati se jeho zástupci, projeviti lítost a od
hodlání změniti svůj život a zadostučiniti určeným
způsobem.
Tudíž trpnou cestou pokání můžeme se po křtu
zbaviti před Bohem svých vin. Kdyby pokání bylo
"ponechánojen nám, bylo by vždy neschopným nás
dokonale očistiti. Když je svátostné spojeno se za
dostiučiněním Kristovým, stává se nástrojem od
puštění. V okamžiku, kdy nás kněz rozhřešuje, Bůh
přivoluje zase se nad námi smilqvati.
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Na konec dlužnopoznamenati, že jako jest křest
naprosto nutným pro všechny. _kespasení, tak i svá

tost pokání jest zcela nutná, aby hříšník obdržel
odpuštění. Není jiné cesty“ke spasení. Proto když
se opravdu nemůžeme zpovídati, musíme ke své lí
tosti přidati aspoň touhu po svátostném pokání. Po
chopíte snadno přednost—skutečnézpovědi před pou
hou touhou po ní; Svátostné pokání, řádně vyko
nané, jest skutečnou zárukou—Božího odpuštění,_jest

zřídlem hojnějších milostí a konečně nevyžaduje
tak iiitěůsivňí lítosti jako pokání mimosvátos'tné.
Všeobecně se uznává, že k účinnosti svátostné zpo
vědí stačí lítost “z„bázně nad Božími tresty s počá
teční láskou Boží. a pevným předsevzetím více ne
hřešiti.
Mimo svátost nemáme jiného znamení, které by
nás opravňovalo k přesvědčení o "našem ospravedl
nění, než horouenost "své,lásky a “lítosti. Ali když"
'nám tato lítost vymůže od Boha milosrdenství, jsme
přecepovinni hned, jakmile nám to je možno, před

ložiti knězi své hříchy.
Konečně nezapomeňme, že milosrdenství Boží,
které nám dalo Krista, aby odčinil v hlavní části
naše vinýj, jest stále ochotno slyšeti naše volání
o odpuštění a slitování, skloniti se nad námi jako
dobrý pastýř, chtějící přivésti k sobě ztracené oveč
ky. Na nás pak je poslechnouti hnutí Boží milosti
&nezatvrzovati se ve hříchu lhostejností a pohrdá
ním _ktomu, který jest Milosrdenství samo.

Ježíška Marie líbá .
Parilla Dehinel. -.-—P'řel. Otto F. 'Babler.

Ježíška Marie líbá
a v spánek ukoh'bá;
ó, nezná dne,
kdy na Golgotě kříž
se pro něj pozvedne.
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Vánek ho svěží chladí-';.
a. vlásky jemu. hladí

-—'—

ni nezvěděv,
že na Golgotě' kdys
poteče čistá krev.

Beránek si tu skáče,.
pohrává Íkolem spáče;
ó, nezná dne,
kdy- na Golgotě _Pán;
ten zhaněn upadne-_,. .

Vy starostlivě“ matky,

prožijte sensvůj krát-ký:
neznáte

dne,—

kdy děcku vašemu
též kříž se pozvedne!

\

_ ( Z „Unserer lichen-Franc ...“ von Karl Pfister, Verlag
Deutsches Quickbornhaus, Burg Rothenfels am Main.-)

H., D..Noble, Potřeba ctnosti.
Viděli jsme východiska" mravního "života, hlavní
Stavy svědomí žijícího v horlivé Lásce. Zde jsou ta
“východiska-: Jsme 'ochOtni chtíti vše, 90“chce Bůh,

uzpůsobiti. svou. vůli podle jeho vůle, zaChovávati
všechny předpisy jeho zákona. Zároveň zavrhujeme
každou. urážku Boha: bojíme „seho, než ne pouze
otrockou _háznípřed trestem, jehož by _zasluhovaly
naše hříchy, ale Zvláště stále víc a-.více rostoucí 'sy
““novskoua uctiv'ou házní před zraněním jeho lásky.
_To jsou. směrnice mravního svědomí "osvíceného
Vírou a oživeného Láskou. ] sme mravní, když t_ěmi
*to směrnicemi řídíme a spravujeme své-„činy, při
nejmenším

ty, které závisí na'vůli _a'za něž.j__sm_e“od

jpovědni. Takto žíti s očima upřenýma “na Boha,
,kterého nám zpřítomň'uje láska, _jemu obětovati
všechno; dílo, varovati se\vší urážky, vší'neposluš;
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nosti vůči jeho zákonu, hle, to jest — vedle kon—
templace —.služba Bohu. To je plnost duchovního
života.
Nadpřirozená mravnost jest zde, Vnadpřirozené'm
svědomí,úplně ovládaná láskou k Bohu a ne jenom
poroučením rozumu. Zcela nepochybně je řízena
také rozumem,..qfneboť ty dvě věci si neodporují:
je-li stanoveno naše nadpřirozené určení, tu musi
náš rozum, chce-li činiti rozumné věci, upraviti či
ny našeho života podle tohoto. nadpřirozeného cíle.
Ale v nadpřirozené mravnosti nejde více jenom
-o_to, býti čestným člověkem; zde je větší sázka:
jde o to, býtifblažeňM' láskou nebo vyděděncem
lásky, vyvoleným Boh'a nebo odsouzencem.
To tedy jsou východiska ctnostného- svědomí.

Ale má se začítipracovati,opravdově poslouchati
Božího zákona, 'uskutečňovati svůj mravní život.
Jest třeba dokázati lásku skutky vzniklými a pro
dchnutými láskou. Mravný člověk se nespokojuje
tím, že má dobré úm'ysly',ze se rozohňuje pro dob
ro; vždyť..mravnOSt tkví v žitých mravech. Člověk
koná mravně činy a koná je stále, ne nahodile ne
bo chvilkově, míse je s činy, jež by byly velikými
přestupky Božího zákona. Mravnost se projevuje
pevností, vytrvalóstí, samovolností a snadnosti dob
ré činnosti; býti mravným znamená konati dobro
ve všema vždy.
Odkud může p'ocházeti tato bez'pečnóst v dobru?
Opakuji, že nestačí jenom míti úmysl činiti dobro
——peklo je vydlážděno

dobrými

úmysly — .ale'

uskutečňuj je. trvale, souvisle a s pevnou jistotou.
Svědomí nabývá záruku splnění. dobra z držbý
ctnosti. Ctnost, toť hlavní kořen mravnosti. Mrav
ný člo. ěk, toť člověk, jehož svědomí je zakořeněá
“nov pevných ctnostech. Mravná životospráva je na
plnění dobra ctnostmi.
Proč n'ám třeba" vlastniti ctnosti, abychom byli
opravdu mravní?
_Poněvadžj naše schopnosti k činu, mocnosti ve—
doucí k uskutečňování — rozum, vůle a smysly —
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jimiž řídíme, poroučíme a provádíme naše mravné
lidské činy, nemohou zaručiti trvalost &jistotu na
šichmravných činností, nejsou-li zdokonalenysna

'bytými ctnostmi, nejsou-li schopny zajistiti tuto
pevnost v dobru, v čemž tkví'mravnost.
Abychom se o tom přesvědčili, tu probádejme
naše mocnosti činu před jejich zdokonalením ctnos
tí; a otevřeně si uvědoměme jejich složky pro dobro
nebo pro zlo.
Musíme se přičiniti o odezírání, o abstrakci; ne
boť v živém svědomí nejsou tyto mocnosti činu ni
kdy v čirém stavu, zbavené všeho, co je naklání
v jednom, či v druhém směru. Od chvíle, kdy jsme
dosáhli .mravního věku, věku, v němž náš rozum
v násvymezuje zákon dobra a zla, jsme již ovlád
nutí jistou náklonností, která se sama "zdůrazňuje
zvyky získanými opakováním skutků příznivých
nebo nepříznivých mravnosti.
Jde tedy. o toto: nazírajíce na mocnosti činnosti
v jich samých, tážeme se sebe, co nám mohou samy

o sobě dáti dobrého ci zlého; jaké nám skýtají na
děje pro dobré či špatné vedení našeho mravního
života. Tu jest třeba jich prozkoumati jednu po
druhé.

I. — Rozum je nejmravnějšífz našich schopností;
nejdéle. odolává případnému porušení způsobené
mu sklony povahy., Náš rozum nám sebou samým
_dávápro mravní život největší naději, jež v nás jest.
Rozum přirozeně rozhoduje o příkazu dobra; kaž
dý lidský rOzu'm,dokud pracuje obvykle, nařizuje,
že jest činiti dobro a vyhýbati se zlu. A ještě více:
z'cela samovolně stanoví všeobecné druhy dobrých
činů. Toto chápání dobra tvoří.část .našeho roz
u_mu.Jakmile je rozum činný, tu. jest povinen dáti
Onen příkaz pro dobro. ] ako když uvažující, spe
kulativní rozum sebou za 'své činnosti nese jisté
zřejmé pravdy, kterých nemůže. popříti a které _zo
veme prvními zásadami uvažování, právě tak náš
rožum ihned potvrzuje první zřejmé pravdy, jež
jsou základními zásadarhi mravnosti. Je-]i rozum
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na svém místě," jé nemožno současně říci, že něco
je a že to není — že jsou následky bez příčiny, že
něco jest“podohno dvěma ze základu protivným vě
cem. Tyto první zásady rOZMu ——
zásada totož
nosti, příčinnosti a protikladu. -—jsou podkladem
našeho veškerého uvažování. _Aprávě tak by se po
píral mravní rozum, zpěčoval-li by se říci: čiň-doh
ro a'vyhýbej se zlu.

Tedy V lidském rozumu je jistě tento nezměni
telný příkaz dobra a kromě toho ještě i několik
přesných směrnic: například dháti spravedlnosti
k bližnímu, ukládati svým vášním jistou míru. Ty
to první zásady, tyto první čáry větrné růžice ——
bych. řekl- -_—představují přirozený mravní zákon.

Ten jeví“dvě složky: přímé zásady mravnosti a pak
zásady, které se z prvních zásad snadno vyvodí a
které musí—_připustiti každý člověk přímo uvažu
jící. Rozum, od přirozenosti nesoucí v sobě záva
zek činiti dobro, s určitými mravními pravidly —
hle, tot, v nás první, zcela přirozený pramen pří
znivý mravnosti.
Tyto první zásady mravnosti v praktickém roz—
umu tvor-íto, co nazýváme syndheresí; ta je darem:
prirozenostl. Syndherese _sesvými prvními příkazy

mravnostineuhasíná nikdy, ani za nejhorších po

rušení. Toto „poroučeníí'rozumóvého dohra zůstává
prvním a pošledním pramenem. Ať jeozvrácenost
některého člóvěka sebevětší, přece můžeme býti
jisti, že je v něm stále a zůstává v něm tato výzva
k dobru. Není pOchýhy, že by se zásady odvozené
z prvotních zásad nemohly následkem špatných ná
vyků zamlžiti; ale-.nikdo nemuze uplně potlačiti
jejich závaznost; ta se zase vrací &hlásí se v po:
době výčitky, což sv. Tomáš zove „reptání Synd
herese“. Následkem tohoto trvalého příkazu po

vinnosti k dobru se nemůže nikdy z lidstva ztratiti
snaha otmravnost.
“Pokud je člověk: člověkemxa pokud—správně uží
vá rozumu, potud se“nemůže vzepříti .uznati prav
du, aniž hy_._se.._zřekl
rozumu, právě jako je mu .ne
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možno, aby se přesvědčil, že nemusí činiti dobro.
Na tyto.první zákony rozumu a na podkladě synd
herese, která tvoří s rozumem jedno, která jest sa
mým _pro-jevem rozumu„ se ve svědomí naočkují
mravní poučky a dospělý člověk se má snažiti je
dále rozvíjeti. Mravní výchova spočívá "vftom, že se
svědomí určí žávazky mra'Vm'hozákona. Lidské po
dání pak „vyšívá“ na prvotním základě příkazu“
daného přirozeným zákonem. Takto se. zvětšuje
mravní učení, které Semůže úsilnějším uvažováním
státi „mravní vědou. Mravověda není „nicjiného než
“zdokonalená,sýndhereSe a každý člověk se má sna
žiti za tímto zdokonalením a učiti s'evésti stále lépe.
Pokračování.

K úvaze.
Samota.
Když roste naše vůle a touha, rozpínají :se-naše duchovní
paže a my objímáme lidstvo. Lidé, jednotlivci, jeho „jednot
livci Ztrácejí- se nám. Začínáme býti osamoceni. jNejo'samoh
cenější je ten, kdo nejvíce hoří, kdo nejvíc dává; Kdo má
mnoho společníků, ten není nikdy sám. Ti lidé. společenští
netrpí pod trýznivou touhou. Jsou stále. veselí, "neb nemu
sejí nic dávati. Dáváni nejlepšífjest sebe,-"Ína's'íkrve, „a to
vždy bolí, „člověk se musí očistiti ._od sebe, aby mohl' a u

měl dávati. Musejí býti zatěžkáni medem . . . Proto nemohou
býti tak uhlazeně svěží a obratní jak -motýlci, kteří jen pro
\chvilku ssají a ne pro dlouhou, zimu, bídy a chladna. A _B
dé prchají před jich dary. To je “také smutek. Smutek z o
samocené samoty, samoty, kterí nemůže se rozhořeti v “ži
vot, vzrůsti. v čín. _A i této' oběti nepochopgené samoty je
třeba, aby _svou syčící krví “uhasila vířiv-ý rej veselého, sobě
sta_čného světa. Porozumíte samotě řeholníků, světců a 'he

rou.

Objetí duší.
Duše Boží, Kristovy, vytrvale klečí “u jeho křížea nesou
s "sebou zahořklou'vůni krve, na jejičh lící'ch hoří 'odlesk
Kristovy muky, ,tou krví sežehnuty. Hleděly do tajemství
Kristových “_“axoněměly:A když se potkají, ucítí dech z kro
ků &__splývajíc'íhoroucha, smutku i lesku, očí' zapálených
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kr'ví Kristovou, splynou v jednom žáru a políbí se. Světlem“
zasaženy, hlubokým pohledem a v pohledu-tom se rozechvěji
odstupňovaným žárem rozletu.

Oleum de saxo . . .
Vina zatížila duši. Vrhla se jí_ do náručí. Procitla mraze
ním„ Zízní._Hořela a napila se ledové hmoty... Jsou duše,
které“ se _neprobudí, které béřou hlínu jako“ to, co . .. ústa
napoprve uchvátí-Duše hlubší ,procimou zimou a chce piti
teplo
A jenom tehdy se odhodlá k různému činu, když
se nesnaží zvyknouti si na ohavná sousta, když si řekne, že
mrazivé jest ošklivé, ze chyb0vala a že nutno změniti směr.
Tehdy začíná druhá fáze viny. Vina začíná býti plodnou.
Duše jatá- ošklivostí srovnává „ošklivé s krásou, víc a více si
zamiluje dobro, zhnusí- se zlo, jež právě krvavě procítilo a'
poctivě „hledá dobro, ctnost, Boha.- Tak budeme ssáti olej
milosti _i.ze skály hříchu.

B. D., Naše blahoslavená Anežka.
'N'echci „psáti jejího životopisu; ten zaslouží pera
povolanějšíbo. Jsme jí tolik dlužní! Vykřiknout vě
domí toho dluhu — učiniti tak pokorně a žhavě za
českou ženu“ ——.
hle, co chci.

Jsme dlužní i sobě: ukážati' ji v plném světle,
s tou září svatosti, jež má věkovité reflexy přes na
še dny do budoucích, kdy bude pochopena a ná
sledována, veliká, krásná a — tolik naše!
Chceme obnovu kultu národníCh světců; musí
me ji chtíti, jako musíme chtíti osobitý život ná
roda. “Naše Anežka je s to vnésti do tohoto života
skvoStnou dívčí (ženskou), národní, sociální a ka

tolickou notu.
Nemáme a neměli jsme ženy větší a toho uznání
by ji ani jitřenka sv.—
knížete, pramáti Ludmila, pa
mticha, zbóžná & dobrotivá, nezáviděla. Vždyť
Anežka rostla z jejích a sv. Václava ctností, v nichž
se Cvičila od malička; a jen tak přerostla hranice
své vlasti i své doby.
Jsme národ nevděčný ke svým světcům; snad pro
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to se světci u nás odmlčeli? Umlčíváme je sami, ke
své ovšem 'škodě. Kdyby Anežka promluvila, po
zvedla by českou ženu. A přes ženu nepřejde žád
né duchovní obrození národa.
*

Anežka je jemná, tichá. dcera, poslušná a mírná;
sterý ohled k otci, vroucí shoda s' matkou; matku
získává pro veliké své ideály. Je sestrou oddanou
a inspirující, dobrým andělem, byť i zapom1nanym
] e moudrou tetou, strážkyní rodu. V těčhto rolích
je tak tklivá a tolik je v ní slovanského, oddaného
ženství pokorného . . . Ale tato žena je vrcholná co—
duchovní dcera Chudáčkova.

Duch Chudáčkův a "pannyKláry našel ji zralou;
ale zasnoubila-li se s paní Chudobou, dávno milo
vanou, po jejich vzoru, s paní Čistotou zasnoubena
byla už dříve a takovym způsobem, že sám by sta-.
čil na její gloriolu . . . Tato snoubenka tří králů od
3 let sveho života, tato- ctitelka Zvěstování, svátku
zásnub Ducha s_Pannou, zůstává zachována prď'nej
vyššího Ženicha-Krále. Po prvé osvobozujelji úmrtí
snOubence-děcka, po druhé zrada snoubence-jino
cha, po třetí hájí se 'hrdinně saina proti snoubenci
muži, dovolávajíc se Ochrany Otce křest'anstva. Cí—

sař-skeptik,rouhač, násilník a vilník má pro ni ta
kováto slova:

_

„Jelikož, Anežko, někdy naše nevěsto, nyní pak
věčného krále choti, bohatství, časnéi všechnu slá
vu s'větskou a rozkoš jsi zavrhla, abys Bohu a .ívyvo
leným jeho všecka se oddala, z té příčiny posíláme
Tobě ostatky svatých, jakožto duchovní poklad,
s císařskou Milostí svojí a připovídáme, že Tebe
před každým chotěm zemským hájiti budeme, abys
tím pokojněji a horlivěji nejmilejšímu Ženichu
svému, věčnému Bohu, sloužiti mohla. Na nás pak
hříšného ve svých svatých modlitbách také si vzpo—
mínej.“
268

Tak uzrálo símě zbožnou matkou Konstancií v du
ši Anežčinu vložené, svatou tetou Hedvikou polskou
záhy pěstované, příkladem sestry Anny, snachy Hed
vičiny a sestřenice sv._AlžbětyDurinské posilované.
Trojhvězdí světic: Hedvika, Alžběta a Anežka
pak měly ještěcelou plejadu následovnic; ty Anež
činy dojista dělí še s “muži0 chválu, kterou historik
vzdává tehdejším Čechám, že ,*,téměř,výlučně, zají.
maly .se o zbožnost a svatost života“.
Dnešní?

-—'._—

*

Také sociální gesto Anežčino předchází její pří
slušnost k rodině Chudáčkově, Zakládá chudobi
nec u sv. Františka a svěřuje ho řádu křižovníků
s červenou hvězdou. Ochuzuje se ve prospěch nej—
ubožejších v'národě; slouží jim v nemocech, obva
zuje jejich rány už před svým vstupem ke klaris
kám. 'Po celý život věnuje _sechudým. Ti se k ní
utíkají a obdržují nejen dary, léky, obvazy,ale i dar
útěchy, posily a konečně i zázraky.
Dokud král se- s ní radí, žije ctnostně, vládne
moudřea země prospíváaA když se vzdaluje a blou
dí, Anežka jen úsilovněji se modlí a krutěji umrt
vuje v obět za-krále -i lid. Její modlitba byla siln_a
a účinná; “jak v ni asi důvěřoval Jaroslav ze Štern
berka, vítěz nad _Tatary, když toužil být pochován
v kostele klarisek, u Anežky, pooboku pána svého,
krále Václava I., milovaného bratra Anežčina.
Anežka smířil'a kdysi syna s otcem, synovce své
ho Přemysla Otakara II. s Václavem I. Zabraňova
la ze všech sil domácí válce, jíž hynul a trpěl lid.
Vi ění bitvy na _Moravskémpoli, jež jí tradice
připisuje, svědčí při nejmenším opřesvědčení-lidu,
jak Anežka vroucně &.s účastí nejhlubší .žila osudy
své vlasti, jak její láska byla jasnovidná, moudrá,
předvídavá.
'
Anežka silně působí svým vzorem na celý"národ.
Zakládá České Assisi; její"bratr staví klášter mino
ritů. Šlechta i lid se p_ředstihujív horlivosti; bohatí
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neskrblí dary, nadacemi, odkazy; lid nabízí své
služby zdarma. Dcery boháčů opouštějí pohodlí,
aby sloužilychudým.
Nemá co říci do sociálních poměrů dnešní vlasti?
Anežka bdí nad národem a jeho poměrem ke sv.

Otci i k domáchu episkopátu.
Už za života otcova sleduje s; úzkostí roztržku
mezi králem a biskupem Ondřejem, trpí interdik
tem papeže Honoria III. _Sbratrem VáCIavem brá
vá radu později u biskupa Jana Pražského. Sama
prosí papeže Řehoře IX. o ochranu svého panenství,
do rukou sv. Otcekladevždy svá darování, jak chu
dobince u křižovníků,tak bbou klášterů františkán
skýchs kostelem sv. Salvatora; od sv. Otce vyžadu
je si dovolení, aby mohla se zváti „starší-sestrou“
místo abátyší, Ujímá se sv. Otce před-bývalým snou
bencem svým a způsobuje, že bratr její stojí v čele
jednoty knížat Římu věrných,
Dvacet dva listy papežů naší Anežce svědčí-otom,
že byla žena vzácná; papež Řehoř IX. psal její chvá
lu do Španěl, papež Inocenc IV. posílá jí vzácné
ostatky. Týž papež zakročil -v prospěch Přemýsla
Otakara II. proti Bélovi uherskému a pokutami cír
kevními donutil-knížata křesťanská ke složení zbra
.ní.

Vlídný a srdečný poměr sv. Stolice k oddanému
národu prostřednictvímAnežky měl v důsledku čest
i prospěch národa-.

'Je třeba závěru?
*

Anežka Přemyslovna je veliké světlo. Ta, kterou
sv. Klára. ve svých dopisech zvala „radostí andělů.
a korunou sester“, „svou dcerou nejhodnější“ , má
nároky 1na naši úctu a vděčnost. Na naši v prvé řa
dě.
Rozdvojení moci papežské mohlo překaziti sn'a

hu Elišky, manželky Jana Lucemburského, o její
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svatořečení; neklidné poměry české a třenice ná

boženské mohly je oddálit tak, že teprve roku 1874
byla blahořečena t_a,jež v historii. i tradici nosila
“odsvé doby titul svatosti.

Přítomný však úpadek české zeny úpí o Anežčin,
vzor ženy čisté, ženy — oběti, zeny osvícené a dob
rotivé, ženy—milující svou „vlast,-ženy duchovně krás
“né, svaté.

"

,

Obnovení a "prohloubení kultu naší blahoslavené
Anežky je věcí cti a.'p'atriotických nadějí české že-_
ny.

Dr. Tomáš Hudec, Velepífseň křes
ťanské lásky.
Svatý Jeronym v listu k Pammachiovi píše o sv.
Pavlovi: „Kdykoliv čtu apoštola Pavla,-zdá se mně,
“že slyším nikoliv slova, ale údery hrOmu . . . Kam
koliv pohlédneš, jsou blesky.“
Tato slova platí v plné míře o 13. hlavě v prvním
listu ke.Korinťanům, která se při mši svaté před
čítá _jak'o'epištola na neděli Quinquagesimu a která
případně bývá označována jako „velepíseň křesťan
ské lásky“.
Sv. Pavel ve svých listech nikdy se nestaralo- ze
vnější formu. Šlo mu vždy jen oto, aby čtenářům
důrazně a jasně předložil věčné pravdy evangelia
Kristova. Když ale v oné hlavě počíná mluviti o lás
ce, která je vrcholem a souhrnem křesťanské do—
konalosti, tu- mimovolně je uchvácen svatým nadše
ZanÍCem'jeho dává jeho “slovůmbásnický vzlet,
ryltnmilckýspád a z „pera se mu řine velebný hymnus

oslavující nejvžnešenější ctnost křesťanskou. Ona
'“13.hlava patří proto k nejvzácnějším básnickým
perlám světové literatury.“ Slova jeho se tam podo
hají opravdu šlehajícím bleskům. Význam a pod
statu křesťanské lásky nikdo krásněji nevylíčil a,
vylíčiti nemůže. —
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Pokusíme se v těchto řádcích vniknout poněkud
blíže do myšlenek sv. Pavla a přeložit je takořka
do našeho dnešního způsobu vyjadřování.
13. hlava prvního listu ke Korinťanům obsahuje
třijasně vyznačené oddíly; můžeme je také nazvati
strofami. Sv.-Pavel v nich postupně jedná o vzne
šenosti a nutnosti křesťanské lásky, o vlastnostech
křesťanské lásky a o jejím věčném trvání.
STROFA I.
Vznešenost a nutnost křesťanské lásky.
12, 31. -Aještě vše převyšující cestu vám ukážu!
13, 1. Kdybych mluvil jazyky lidskými i anděl
skými,
lásky“však k'dybych 'neměl:

stal jsem- se kovem znějícím a, zvonem hlu
čícím!

2. A kdybych měl proroctví a znal tajemství
a (měl) všeckopoznání
všecka
a kdybych měl víru, že bych hory přenášel,
lá'sky-však kdybych neměl:
ničím nejsem!
3. A kdybych rozdal vše, co mám,
a vydal své tělo, abych byl spálen,
lásky však kdybych _nerhěě:

nic. mně to neprospěje!
„__“::-<?"

13. hlava tvoří vlastně odbočení od hlavního před
mětu, o němž sv. Pavel v této části listu pojednává.
Předmětem tím jsou charismata, o nichž křesťané
korintští měli názory namnoze nesprávné a o nichž
_proto sv. Pavel chce čtenáře důkladněji poučiti.
Charismata'"čili milosti zdarma dané jsou mimo
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řádné nadpřirozené dary, které Duch svatý jednot
livým křesťanům uštědřuje k tomu účelu, aby by
lo dosaženo nějakého prospěchu pro celou církev
nebo jednotlivé její údy.. Darů těch, nemůže křes
ťan dosíci vlastními zásluhami, proto se nazývají
„zdarma dané“. Dary ony nepředpokládají nutně,
že ten, komu se jich dostane, jest ve stavu milosti,
takže i-člověk hříšný může být vyznamenán tako
vým charismatem.
Různé druhy charismat uvádí sv. Pavel přede
vším I. Korint. 12, 8—10, ale také v témže listu 12,
28 a Řím. 12, 6. Na žádném z těchto míst nechce
však vypočísti charismata všecka, protože Duch
svatý není nijak omezen.co do způsobu, jakým mi
mořádné dary uděluje.
l. Korint. 12, 8—10 čteme: Jednomu totiž dává
se skrze Ducha řeč-“moudrosti,jinému řeč poznání
skrze téhož Ducha, jinému víra v témž Duchu, ji-.
nému pak dar uzdravování v tom jednom Duchu,
jinému činění divů, jinému prorokování, jinému
rozeznávání duchů, jinému dar rozličných jazyků,

jinému vykládánírečí.

O smyslu některých názvů, jimiž t_usv. Pavel 0
značuje devět různých charismat, je mezi vyklada
či Nového zákona různost mínění. Význam jejich
jest pravděpodOhně- tento.
Řeč moudrosti, uvedená na prvním místě, jest
dar vniknouti do tajemství křesťanské nauky a do
“vésti je věřícím přesvědčivě vyložiti.

—. Řeč po—

znání, jež následuje, jest dar pochopiti a podativvě
řícím ne pouze tajemství, .ale všechny “pravdy evan
gelia, které je nutno znáti každému křesťana.. —
Dar íry neoznačuje víru v učení Kristovo, ale dů
věru, vnuknutou samým Dučhem svatým, že Bůh
nějaký zázrak učiniti chce a také skutečně učiní.
] e to ona víra, o níž děl Spasitel: Budete-li míti ví
.ru jako zrno hořčičné, řeknete této hoře: „Přejdi
odtud tamto“ a přejde a nebude vám m'c nemožno,
(Mat. 17,19.)
Dar uzdravování a dar činiti divy jest, jak patr
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no, dar uzdravovati nemocné a konati "zázraky na
potvrzení křesťanského učení.
Dar proroctví, jak vy'svítá'z 14. hlavy prvního
listu ke Korinťanům, kde je "oněm“obšírně jedná
no, záležel v tom, že „prorok“ dovedl účinným Způ
sobem napomínat, povzbuzovat a přesvědčovat vě
řící, _což.bylo také hlavní úlohou proroků starozá
konních. Teprve v druhé řadě "byl _dar proroctví
někdy spojen také s předpovídáním budoucnosti a
»odhalováním věcí tajných.
Dar rozeznávání duchů sloužil ktomu, aby._bylo
lze rozhodnouti v určitém případě, "zdali-charisma
tický projev, především proroctví a"glossolalie,jest
původu nadpřiroženého a nemá-li snad svůj zdroj
v sebeklamuneb dokonce v působení zlého ducha.
Na tento dar vztahují ,se známá s10vasv. Pavla:
„Proroctvími nepohrdejte; všecko však zkoušejte,
a co dobré “jest, toho se přidržte“ (l. “Thessal. 5,
'20—21.)

Nejzáhadněj ším mezi charismaty, uvedenými sv.
'“Pavlemjest dar jazyků, či jak obyčejně dle řecké
ho textufse nazývá, gIOSsolalie.Nebyla-to schopnost
mluviti cizími, neznámými jazyky, ale dle líčení
sv. Pavla, který o glossolaliiiobšírně jedná ve 14. hla
vě prvního listu ke Korinťanům, byla- to extase,
v níž Věřícípronášel úryvkovité modlitby, zvolání,
povzdechy, které ostatním přítomným byly často
záhadné a nesrozumitelné. P-rotodar vykládání jao
zyků sloužil právě k tomu, aby ony- nesouvislé neb
tajemně vyroky byly přítOmnýmvyloženy k jejich
duchovnímu

užitku. ——

l. Korint. 12, 28 zní: Aťněkteré. Bůh ustanovil
*v církvi předem apoštoly, po druhé proroky, po
třetí učiteli; potom (udělil) moci divotvorné, po
tom dary uzdravování, pomáhání, vedení správy,

rozličnost jazyků,vykládání řečí.
Není pochyby, že i zde sv. Pavel mluví o charis
.matech. Jsou tu však některá charismata nová. Pře
devším dar apoštolátu, jehož se dostalo dvanácti
apoštolům vyvoleným Kristem. Učitelé jsou—asi ti,
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kteří měli dar poznání,- a byli určeni k tómu, aby
věřícím učení Kristovo vykládali. Rovněž novým je
dar pamáhání bližnímu V duchovních i tělesných

potřebách,jakož 1dar vedení správy křesťanských
obcí, aby v_.křesťanském žiVotě prospívaly a pokra
čovaly.

Konečně V listu k Římanům '(12, 6) přistupují
k dosavadním “ještě dary povzbuzování, udělování
&milosrdenství.
Nebylo by. správným se domnívati, že tyto mimo—
řádné dary byly omezeny pouze na první doby cír
kve. Za všeCh dob a časů setkáváme se V církvi
s osobnostmi, jimž Bůh to neb ono charisma udělil.
Či neměl sv; Tomáš Akvin. dar moudrosti a pozná
ní? Neměli vynikající kazatelé dar proroctví, ne
měl _sv;Vincenc'z “Pauly dar pomáhání a milosrden
ství, sv. Terezie

dar ektase atd.?

——-—

Bylo—
nezbytno předeslat těchto několik slov o cha

rismatech, neboť jen tak stane se nám plně sroz
umitelným to, co sv. Pavel praví o křesťanské lásce.
Láska, to je smysl slov Pavlových, jest nejen vzne
šenější než všechna charismata, ale je naprosto nut
nou k dosažení věčné spásy. Charismata, nejsou-li
spojená :s láskou, nemají pro náš duchovní život a
pro naši spásu. žádné ceny. .
Láskou míní sv. Pavel lásku křesťanskou vůbec,
která v sobě nerózlučně spojuje lásku k Bohu 1lás
ku k bližnímu. Vypocítává sice sv. Pavel V násle
dujících verších (4—7) skutky lásky k bližnímu,
ale ,láskak bližnímu —jemu pouze projevem a důka
'zem opravdové lásky k“Bohu.

Nemá ceny charisma jazyků, i kdyby je měl člo
věk v nejvyšším myslitelném stupni a měl glosso
lalii nejen. lidskou, ale přímo andělskou, kdyby však
při tom_neměl lásky! Bez lásky jest takový křesťan
obdařený glossolalií pouze" jako znějící kov nebo
hlučící zvonec: “budí snad 'svým charismatem po
zornost a obdiv, ale jako zVon je uvnitř dutý, tak
i“onomu křesťanu "chybí pravý vnitřní nadpřiroze
ný život.
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Dar proroctví — dar 'moudrosti, která proniká
všechna tajemství víry — dar poznání, jež nauky
křesťansképoutavě předkládá — dar víry, která
hory přenáší: všechny tyto dary nemají pro křes
ťana a pro jeho věčnóu spásu opravdové ceny bez
lásky.
Ayještě dva dary uvádí sv. Pavel ve verši 3. ] e to
dar udělování, který ciní člověkaochotným rozdati
svůj majetek na almužnu trpícím a strádajícím spo
lubližním; a' pak dar pomáhání, když křesťan je
hotov dáti-vlastní život.v šanc, ba vydati-se i na smrt
ohněm, jen aby pomohl bližnímu a zachránil ho
znebéZpečí života. I tyto dva tak vznešené dary bez
lásky nic neprospějí.
Láska je nekonečně důležitější &vznešenější než
všechna charismata, na kterých si Korinťané tolik
zakládali. Ona jest královskou cestou vedoucí bez
pečně k věčnému spasení.

Pokračování

P.V. Svatohor O. Gr., O českých kři
žovnících s červenou hvězdou.
Svatý František jako anděl Hospodinův pohnul
v svou dějinnou hodinu hlubinou křesťanského ži
vota.-.acelá hladina se hned rozvlnila bližšími 1dal
šími koly až k dalekým břehům. Francescovo hnutí
se dotklo jedním takovým, zrovna. kouzelným kru
hem české královské panny z rodu Přemyslova,
Anežky, jež "roku 1233 uvedla do Prahy řád Fran
tiškových klarisek &bratří.
Ale toto tajemné rozčeření postupovalo ——
byť

poněkud jiným směrem — v Čechách od Anežky
dále, neboť na světě jest nejen kletba zlého činu,
jímž se ustavičně plemeni zlo, ale jest také požeh
nání dobra, jež- stále a stále nové dobro plodí.
Anežka, jsouc dotčena Františkovým duchem, byla
původkyní 1_svého zvláštního řádu, jenž — a to jest
opravdu v dějinách věc neobyčejná -—nebyl usta
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noven pro ženy, ale pro muže a jenž ani nemá po
ní jména. Jest to řád českých křižovníků s červenou
hvězdou. (O. Gr.)

_

A přece vznik tohoto založení byl zcela jako -_sa
mo sebou dán. Anežka, anděl dobročinnosti, jistě

měla ještě jako dvorská kněžna velikou družinu
svých chudých, jež podporovala. Opustiti je, když
sama měla vstoupiti v chudobu řádu a V odlouče
nost kláštera se zavříti, nedovolovaly ji ani láska
ani ušlechtilé smýšlení. Proto současně, co zaklá
dala dvojitý klášter chudých sester a bratři na Fran
tišku, postarala se o své chudé a nemocné ve světě
založením při tomto klášteře zvláštního hospitálu
&shledávala k jeho řízení zvláštní hospitální bra
trstVo-.A právě z-tohoto bratrstva dalším jejím při
činěním, mateřs'ky starostlivým, vyvinul se rychlým
postupem kanonicky řád křižovníků s červenou
hvězdou.
Byly sice v řádu doby, kdy se ——
teprve ovšem
později, -od_XVI."století —-živě a houževnatě v něm

udržovala podání, jako __by
první bratří, bojovníci
kříže, přišli do Prahy za času křížových válek z Vý
chodu z-Betlema a dokonce oklikou až — přes Aqui

taníi.
Tato pověst: nesla na sobě zdání pravděpodob
nosti, protože vznik řádu zapadal do posledních do
zvuků slavného onoho křížového bohatýrství, jako
byly výpravy do Svaté země; časovětehdy nejbližší
založení řádu byla-pátá výprava kříže za Řehoře IX.
(12281229. ) Avšak ——pravděpodobnost se neu
kázala skutečnou pravdou.
Vznik českých křižovníků správně podle pravdy
osvětlil veliký dějepisec Prahy V. V. Tómek, jenž
o nich napsal:1 „O málokterém z klášterních řádů,
rozšířených v ČecháCh, nacházíme se strany půvo
du jeho zprávy tak nejisté neb nedůvodné u spiso
vatelů, jako 0 řádu křižovníků s červenou hvězdou;
a to ne pro. nedostatečnost dějepisných pramenů,
1 Památky arch. I. str. -210, 211; O počátcích řádu křižov
nického s červ. hv. v Cechách.
'
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nýbrž pro to, že *se'obyčejně bez ohledu na ně hle
dal původ řádu tohoto tam, 'kde ho Ínikdy nebylo.
Z podobnosti jeho, zvláštěv pozdějších časech, s řá
dy tak nazvanými rytířskými, jako na příklad 8 jo
hanity, templáři neb rytíři německými, soudilo se
totiž, že tak jako tyto musel začátek míti v Pales

tině neb jinde ve vzdálených zemích.—
O původu tomto zahraničním není však nikdež
žádných historických svědectví; kdežto listiny z prv
ních časů rozšíření jeho v Čechách poskytují do
statečný důkaz, že počátek řádu tohoto nebyl ni
kde jinde nežli v Čechách samých, kdež jest dopo
sud sídlo nejvyššího představeného, totižlvelmistra
nebo generála celého řádu, stojícího "nad komenda
mi a obediencemi“jeho ve všech zemích,. kdež jest
rozšířen, to jest—vČechách, na Moravě a v Rakou

sích, jindy také ve Slezsku, Polsku .aUhřích.“
Dějepisec má pravdu. K založení křižóvnického
řádu nebylo třeba nějakého cizokrajného' anebo
dobrodružného rytěřování Stačilo k tomu rytířství
Františka z Assisi,z jehož rytířského ducha, berou
cího na sebe službu lásky k Bohu. a lidem, “založení
to vzdáleně vzniklo, a stačilo z blízka ušlechtilé ry

.tířství české panny královské, za touže službou ohni-—
'vě jdoucí. Při tom založení toto přijalo zevní řádo

vou úpravou od soudobého hospitálnictví, jak bylo
již v Čechách vyvinuto v křižáckýchrytířských rá
dech, k nám již dříve uvedených. Byl to přede vše
'mi řád rytířů jerusalemskýchsv.Jana, podle nichž
se podporou českých králů 1vědomým usilováním
bratří, jak se doložiti dá, původní bratrstvo českých
Anežčiných křižovníků zevně upravovalo. Rozumí
se samo sebou, že do něho vstupovali, jak to s se
bou nesla doba, i četní lidé urození, kteří tam' své
:rytířství ušleChtile pod heslem „servió ——
'sloužím“ '
ve službě Bohu a bližnímu. uplatňovali. Bylo jich
doma dosti k tomu hotových, čemu se ani mnoho
nedivíme, když čteme, že zároveň s královskou
Anežkouvstoupilo ke klariskám napřed sedm, po
zději_____více
než sto panen, většinou z nejpřednějších
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zemských rodů.._-Mohlovšem mezi prvními křižov

nickými bratřími býti sem tam i takový, který jako
bojovník dobrovolec 'nebo poutník z Čech byl ve
Svaté zemi a po svém návratu s radostí na roucho
své přijal křížkřesťanské služby'rv hospitále.
O přítomnosti domácíCh rytířských lidí V řádě
na počátku svědčí první řádový mistr Albert (1237
až 1248) ze staročeského rodu Divišoviců, kteiýžto
rod podle navě založeného hradu začal se psáti asi
od roku 1249 „ze Šternberka“. Na rytířství ukazuje
nošení zbraně mezi bratřím'i, což se jim již při pa
pežské visitaci roku 1292 jako právo přiznává,2 ko
nečně i historický oděv velmistrů, zvláštní červený
hranostajový plášť, klobouk a meč.
Při takovémto přirozeném vývoji z domácích ma
lých počátků lze bez přibírání cizího rytířství bez
pečně vysvětliti, že tu již 6, ledna 13813 v listině,
odevzdané legátem kardinálem Pileem, stojí kři
'žovnický velmistr ÍZdeněk jako osoba v hodnosti
čtvrtá po králi (magister generalis tantae dignita
“tiset praecminentiae existit, ut post regiam majes
tatem quartum obtine'at principatum), a stojí u
prostřed bratří, kteří smějí nositi „leripipia“, zvlášt
ní pokrývky.hlavý jako křiž0vm'cijerusalemští (si
cut Cruciferi Hiěrosolymitani ——quam plurimi
enim nobiles et generosi) , že dále průběhem věků
20. července 1645 v listině kardinála Harracha4 řád
se považuje na způsob řádů rytířských (ad instar'.
militarium ordinum), a že konečně v listině Inno
cence XI) z .10. března 1646 sluje krátce rytířský —.

militaris.
Ale vraťme se ještě k jeho dětství; jest velmi po
zoruhodné' a milé dívati se, jak toto Anežčinodít
ko rychle v její mateřské náruči roste, ano náruč
přerůstá.
Sotva zrozenému stará se Anežka o věno, a ježto
2 Reg. Boh._ 111536

(i 1578

3 Hammerschmid Fl.: Prodromus gloriae Pragenae p. 62.
4-5 Archiv na Hradišti n. Zn. I. B 1., 7., obč listiny.
6 Reg..Boh. I. 801.
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sama své celé věno —-přeštický újezd — dala na za

ložení kláštera na Františku, vyprošuje statky pro
“nějz rukou své matky Konstancie. Královna vdova
věnuje hospitálu na Františku listem z 26. února
1233Gstatky, koupené od německých rytířů s kos

telem sv.Petra na Poříčí, a královský bratr Vá
clav I. vydává klášteru i hospitálu -21.-března 1234
výsadní list — privilegium.7 Anežka se stará dále“
o potvrzení v Římě. Na“její žádost potvrzuje Ře
hoř IX; věnování Konstanciino dvěma bulami, da
nými v Perugii 18. května 1235.8První zaslána mis
tru a bratřím hospitáluz, druhá abatyši Anežce-s ře.
holními sestrami, a hospitál, stísněný"dotud ve dvou
domech na Františku blízko kostela sv. Haštala,
stěhuje "seještě toho -r0ku (1235) na větší a“pohodl
nější Poříč.
Ale dosavadní útvar pouhého „církevního bratr
stva jeho bezpečnému vzrůstu nedostačuje, a Anež
_'_k_a
neustává o svém usilování-,. dokud zvláštní zá

kladní bulou papežskou „anipotens

qui“ z 14.

dubna 1237,9 její milované křižovnické bratrstvo
není “přetvořeno v pravý církevní řád -—ordo ca
nonicus —"—
s “řeholí sv. Augustina,

přímo

apoštol

skému Stolci podřízený. Svého zrozence takto práv
ně dospělého hledí pak Anežka s pravým mateř
ským sebezapřením ještě i majetkově zcela osamo
statnit; proto se vzdává listem k-papeži Řehoři IX.
.:15.dubna 123810jménem svého kláštera hospitálu,

dotud s ním spojeného, 1 příslušnýchstatků, a Ře

hoř hned obratem 27. dubna 123811 odevzdává -bu-_.
lou hospitál se všemi statky a práv;r mistru a "hra-»
třím.

_

Zdálo by se, že již těmito 'činý'velké lásky jest
“mateřská péče Anežčina o křižovnický __řádvyčer

pána. Nikoliv. Protože se on tak vzmáhá, že mu již
'7 Reg. Boh. et Moraviae p, 390,
8 Reg. Boh. I. 875.
"“*“-9
Reg.

Boh. "I. 917.

10 Reg, Boh. 14940,
11 Reg. Boh. I. 943.
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ani sv. Petr na 'Poříči nestačuje, Anežka vyhledává
mu -nové-skvélejší místo a klade 21. května 1252 zá

kladní kámen k novému hospitálu a chrámu na jed
nom z nejkrásnějších míst Prahy proti královským
Hradčanům, konec kamenného mostu — a_dpedem
pontis, kde jest posud,
Nové slavné potvrzení královské, dané králem

Václavem I. 6. dubna 1253,12 dovršuje celé dílo
Anežčiny mateřské Zakladatelské lásky ke křižov
nickému

řádu.-_

_

_

Ale nelze psáti jen tak zhola „dovršuje'“; chybí
ještě _maličkost, ale v tom právě se objevuje nóvý
záblesk mateřské starostlivosti. Křižovnický řád byl
dotud označen na rouchu toliko křížem jako jiné
podobné křižácké a křižovn'ické řády v národech,
&Anežka jako _pravámatka si přála,. aby její český
miláček 'byl mezi všemi na s'větěpoznán, proto sa
ma psala do Řínia o rozeznávací znamení, jež se“
mělo přidati k červenému kříži. Papež Alexandr
schválil 20. června 125613 ——
hvězdu. Nyní teprve

měla jej celý, jak si jej míti přála, celý až do toho,
řekl bych, „mateřského znamení“ na prsou, do té
hVěZdičkY . . .

Pokračování.

_12Codéxudiplom. Morav; III. 190.
.13 Reg. Boh. IV. 1794.

Lucis Creator optime
Hymnusl-anešporni

;: neděli. ——
Přeložil.

Antonín Štembe'rg.

Ú Tvůrče světla předobrý,
jenž denní světlo rozžíháš
1 Hymnus jest ze VI. století a připomíná stvořitelské dí
lo Boží prvního dne. Vidžen proto do nešpor, že dobově
nešpory odpovídají slovům bible, kde čteme po každém ů
konu stvóřitelském: A nastal večer... Svět byl na počátku,
ve tmách, světlo Bohem stvořené tmy zapudilo. Jak často
tone duše ve tmách hříchu a v chaosu světských myšlenek,
jsouc takto vydána nebezpečí věčné tmy. Proto hymnus va
ruje před touto tmou a vyzývá k prosbě o_dar života, v němž
věčné světlo svítí.
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a novým světlem začínáš,
když naší zemi bytí dáš,
jenž dobu z ránu k večeru
dnem pro vše časy nazýváš:

hle, blíží se zas černá směs,
ó, vyslyš prosby a pláč náš:

Kéž duše pádem do hříchu
si neztratízdar života,
když nemyslívá na_věčnost
a ve hříchy se zamotá.

Ať tluče v bránu nebeskou,
by život darem dostala,
ať prchá vždycky přede "zlem
a smývá hřích, jejž spáchala.

ó, vyslyš, Otče předobrý
a Synu, Otci rovný, nás)
i s Duchem\Utěšitelem,
s nímž kralujete v každý čas,

K. Reba-n,Liturgické kapitolky.
sv. přijímání 'konejme, záleží-li to na nás, mezi
mší jsv. _po_přijímání "kněze; tam orga'nickypatří:
při proměňování stala se obět a ta dokonává se
' v obětní hostině; Svátostná hostina Nového zákona

nejen naznačuje, nýbrž vpravdě i působí nejužší
spojení Boha a duše. Pohlížejme vůbec na nejsvě
tější Svátost více jako na obět a obětní pokrm! To
bylo původní pojetí'křest'anské, jež neznalo jiných
eucharistických pobožností kroměfmše sv. 3 'sv..při
jímání. Svatostánky, výstava nejsvětější Svátosti,
adOrace,_požehnání s _Nejsvětějším.jsou pozdějšího
vzniku a to z těch dob, kdy katolická církev proti
popěračům skutečné přítomnosti Páně .ve Svátosti
oltářní- bylfá -=
nucena zaváděti tyto formy “vyznání
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víry, že ve sv. Hostii jest s námi Bůh přítomen. Vše—
chny tyto pobožnosti &mnohé jiné vznikající v do
bě nové (na příklad„ svatá hodina) mají své plné
oprávnění,_těší se lásce církve a jsou nevyčerpatel

né zdroje milosti, ale nesmíme pro ně zapomenouti,
že největším činem svátostného Pána Ježíše jest
vrchol lásky ——
obět ve mši- sv., a láskyplné Jeho

věnování sé nám v obětní hostině, ve sv. přijímání.
Ze všeho plyne. praktický důsledek: Pečujme, by
.mše sv. 0 nedělích i ve _všední dny mohla se.konati
co nejslavněji. a aby měla co nejvíce účastníků!
Církev neustává ve své oslavě Boží. Zavazuje své
kněze a řeholníky ke svaté povinnosti každodenní,
vykonati uctivě určitou mírumodliteb, jichž hlav
ními akordy jsou klanění, díky,. smír a prosby. Bre
viář slove kniha těchto modliteb. Také tato Svatá
povinnost Božích chval konala se původně společ
ně ve shromáždění věřících anebo v chóru „kněží a
řeholníků, jak *děje se dosud v mnohých řádech a
kostelích, u nichž sídlí sbor kanovníků. Církev pů-.
Vodně ustanovila 'pevné denní doby, kdy modlitby
bylo konati' (proto český název pro breviář: hodin
ky církevní). Za nejčasnějšího jitra, ještě v noci
konaly se“modlitby jitřní, předrúsvitem chvály, rá
no, dopoledne, o polednách &odpoledne podle sta
rého počítání hodin, "kdy první hodina bylo o naší
šesté hodině ranní, konala se hodinka první (spo
lečná ranní modlitba), třetí, šestá a devátá. Když
slunce sklonilo se k západu, modlili se kněží a mni
ši nešpory &ještě později přistoupil kompletář, do
plněk. Idea modlitby breviářové jest nepřetržitá
chvála B0ží a prosba Za lidstvo-; proto tolikr'áte Za'
den pouští se práce i odpočinek &konají se mod
litb . Není to překrásná myšlenka a není v tom za
se výmluvný důkaz lásky—matky církve, jestliže po

staletí a tisíceleti dnem i nocí bez umdlení dává ko
nati modlitby, aby naším jménem vzdávala Bohu
čest a od Něho vyprošovalanám 'milosti? A násle
dování hodna jest ta myšlenka! Kterak? Což mož
no chtíti, aby i laik modlil se—breviář,který stojí
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kněze i při soukromé, tiché recitaci denně aspoň
h_odinučasu? Nikoli, tolik se nežádá od laiků. Ale
je to mnoho, žádá-li se od tebe, křešťane, chvíle
ranní a večerní modlitby? A nebude/š ji odbý'vati
mrzutě a jen tak; z mechanického návyku, jestliže
si ráno i večer připomeneš, kterak. po celém světě
od točny k točně všude,. kde je "katolický kněz ane
bo řeholník, v tuto cthi' modlí "se,tvá 'církev ústy
svých sluhů, které k tomu zasvětila a vyhradila. Oč
zbožnější, pokornější a důvěmější budou tvé mod
litby, uvedeš-li si na mysl, že toto počínání církve
tvyjadřuje nejvyšší, nejdůležitější" životní .úkol lid
ského tvora, totiž OslavovatiBoha, sloužiti Mu a tím
duši svou zachrániti. Pocítíš radost v duši při vzpo
mínce na miliony a miliony katolíkůfkteré se s te
bOu společně modlí. Jaká to chvála Boží stoupá
k nebi, jaké to štěstí býti katolíkem, živým—člán
kem v obcóvání svatých! Tak zamýšlelK-ristus jed
notu lidstva v_Bohu, když pravil: „Modlete se“tak
to: Otče náš, jenž jsi na _,nebesíchposvěť se 'jméno

tvé, přijď království tvé, bud vůle tvá jako v nebi
tak 1 na zemi. . . !“
_
Ale 1 mezi dnem, abychom neutonuli nadobro ve
víru časných zájmů, občas zastavme se, pozdvihně
me mysl, podejme v duchu ruku svým katolickým
bratřím „po celém světě .a naslouche'jme v duchu.
Na _zeminaší 'zní chór modliteb. Církev ,se “modlí
svatou povinnost. Co ti 'to říká? Oslava Bóží — tvůj
je to c'íl. Zachraň duši svou ——
toť jedině potřeb

né; činíš tak? Při těchto vzpomínkách ústy neb
aspoň v duchu kratičce .se pomodleme, třebas ně
jakým zbožným povzdechem; *kdyby to nic _vícene
bylo než zbožné „Pochválen bud, ] ez1s Kristus!“

anebo„Sláva Otci 1 Synu 1 Duchu svatému. .; , již
jsi se přidružil k církvi a ke Kristu a spojil s jejich
věčným chvalozpěvem.Každý chápe, ze tím účinně
přemáháme svou rozptýlenost, soustřed'ujeme' stále
ducha v těžišti základních pravd víry a tak přemá
h'áme největší nebezpečenství protikře'st'anská, to
tiž "materialismus a náboženskou netečnost. Duše
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.okřeje, s novou láskou a energií pustí se do práce,
do boje, a je-li třeba, _ido utrpení. Toť tedy nový
prospěch, který nám plyne z liturgie a ze spojení
s modlitbou církve.
Mnohému bude. možno aspoň-někdy učiniti více
než právě naznačeno. Má volnou chvíli“a v“duši ho
to pudí, aby Se modlil. ;Nechť sáhne po Malých ho

dinkách mariánských, které máme ve výborném
překladu universitního profesora draJ. Hejčla (ná
kladem Dědictví -svatojanského), nechť se pomodlí
z nich tu onu část, odpovídající přibližně liturgic
ké modlitbě tou dobou konané. Jak by bylo pěkné,
kdyby o větších mariánských svátcích lid v kostele
při odpolední pobožnosti zazpíval nešpory z těch
to mariánských 'hodinek! Únavné jednotvárnosti'stá
le se opakujícíchstejných litanií a modliteb dosta
lo by se příjemného-vystřídání, kdyby se někdy lid
pomodlil nebo zazpíval nedělní nešpory. Jest vskut
ku nemOžné čísti pro lid vybraná místa z Písma sv.
anebo životy svatých, úryvky ze svatých Otců a du
chovních spisovatelů? Kdo chopí se 11nás vedení
této myšlenky, jež jinde dochází pěkného uskuteč
nění a působí duchovní prospěch věřících, větší lás
ku jejich ke kostelu a důstojnější způsob boho
pocty?!
Vedle "misálu měl by býti nejmilejší a nejužíva—

nější modlitební knihou 1u laiků Žaltář,kniha žal

“mů. Jest to opět zásluhou universitního profesora“
dra ]. Hejčla',"že"máme vzorný, nový překlad žal
mů, který dává jasně vynikati obsahu i formě.
Zvláštní vydani'_Žaltáře (nákladem Dědictví svato

janského) obsahuje též pokyny, při kterých pří
ležitostech kterých žalníů lze vhodně užíti. Kéž by
úmlys1y velezasloužilého překladatele bible České"
došly svéhosplnění! Vždyt žádné lidské slovo, kte
ré pochází od průměrného spisovatele modliteb
ních knih, nedostihne ani myšlenkou ani výrazem
krásy žalmů, jež vdechnuty jsou Duchem svatým a
jsou tedy slo-voBoží. Jak*je nám. v duši milo při
vzpomínce, že.tyto žalmy, které nyní říkám, modlí"
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val s_ebezpočtukráte Pán. Ježíš i Panna. Maria, sv.
Josef a jiní spravedlivci Starého zákona i naši sv.
apoštolé a světci vůbec!

BořivojBenetka, Obnova kultu
národních světců..
Země česká vydala církvi svaté tolik krásných
květů nejrozmanitější barvy. a vůně, že můžeme
erucně děkovati Bohu za takovou nesmírnou mi
lost. Nemůžeme je' sice'poěítati na desítky svatých
mužů a žen, ale každý z, těch stkvoucích drahoka
mů svatováclavské koruny je takovým. "určitým ty
pem jistého druhu duchovního šlechtictví, že jeho
příklad působí dosti mocně na duše ochotné přijí
mati z' rukou svatých svého národa školu duchov
ního života., Vzpomněli jsme tu velmi stručně již
svaté vdovy 'Lidmily, svatých Václava a Vojtěcha,
ujasnili jsme si, kolik s_větlapevného _charakteru
české ženy možno spatřiti na svatém a bohatém ži
votě svaté báby velikého. knížete českého Václava.
Její výchova nám připravila věčného Ochráncena
ší vlasti. A on sám? Kdo z Čechů by .se odvážil říci
nějaké zlé slovo o tomto vzoru statečného muže,
vykonávajícího přesně "přikázání-svého Krále, aby
dával"to, co patří státu, státu, ale také to, (30patří
Bohu, Bohu? Před námi stojí veliká postava, která
dokázala plniti toto „přikázání, aniž by jedna stra
na doznala škody. Po tomto přípravném období,
kdy národu se musilo dostati nejdříve vzorů pro
vnější život v zásadách- svaté víry, následuje nej
krásnější obr'az duchovního oddání se velebné 'na
uce křesťanské mystiky. Svatý Vojtěch stojí před
zrakem svého národa jako veliký vzor duchovního
rozmachu české duše, a_pr'óto také zůstal tak zapo
menut ve své vlasti. Sledujme cesty jeho života, po
hlédněme na jeho touhu oddati se celým srdcem
Bohu,- vzpomeňme, že přivádí k nám řád svatého
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Benedikta s vlašskými mnichy, a tak v Břevnově

nejen je prvý klášter benediktinský, ale také prvý
klášter u nás. Přivádí k nám_Italy, duše jistě ohni
věji zanícené pro Krista, než severští Germáni.
.Chtěl nám s nimi přinésti trochu toho ohně nadše
ní jižních krajů a modré oblohy, hlásající mír du
31.

Svatý Vojtěch byl západnicky orientován, ač pře
ce nemohlo vychování v cizině úplně setříti z jeho
duše vlivy "slovanské "výchovy domácí. Národ náš
byl dosud však tak naplněn vlivem východní, by
zantské kultury, že byla uschopněna vydati české
mu národu' poslední svoji ratolest, která se také po
kusila zazelenati se na naší půdě a zapustiti kořeny
do Země slovanské, ovládané již latinskou kultu
rou. A tak, ač 'nevyrostl strom, z té' krásné jablůň—
ky a svojí vůní nenaplnil celou zemi, přece ukázal,
jak naše vztahy mají stále jasný sklon k východu,
naznačuje prostaletí do budoucna, kam má hleděti
snaha"českého národa: státi se mostem pro východ
ní spolubratry.
_
A z jich "prostředí tajemným způsobem vypučel
sázavský -monastýr. Nedaleko Kouřímě narodil se
zakladatel kláštera sázavského. Legendy o jeho sva
tém životě neshodují se ve svém podání, a my mů
žeme spíšekdohadovati se, než činiti pevné uzávěry
o podrobnostech ze života svatého Prokopa. Není
také naším úkolem vydávati životy svatých české
ho národa. Chceme spíše shledávati v'zory pro náš
život. Z té příčiny kreslíme si obrázky, pokud na
še síly a schopnosti stačí, a na duších je, aby si do
plnily, co snad v těchto suchých větách postrádají.
Řekl jsem už dříve, že je nesporným faktem \exi
stenče slovanského obřadu u nás ještě dosti dlouho
po tom, když už latinský západ zcela opanoval čes
ké území._-Vzpomeňme jenom- svatého 'Ivana poua
stevníka. Víme, že přišel od východu, z krajin slo-=
vanských. Mohla to být Morava nebo snad kraje
východnější. Tam někde musíme hledati' ohnisko
slovanské liturgie. A z východu také přišel „svatý
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Prokop. Řád benediktinský počítá. jej" za svého čle
na, a “„neníasi „dalek pravdy, neboť basiliánský “řád

je tak podobný benediktinskému, že "jistě mohla
být -mez'i oběma řády -v__tédobě jistá bratrská sho
da, že monastýr sázavský řídil se regulí svatého Be.
n'edíkta. Legenda nám vypráví '0 příslušenství“—
sva
tého Prokopa k opatii břevoské. Jistě tomu“tak'mo—

hlo být, ale tím nepadá předpoklad pro naši myš
lenku, ze zakladatel Sázavyby nebyl vychovánv řá
dě basiliánském, neboť- jinak si těžko vyložíme la
tinskou liturgii, j ím zavedenou.
Ze vsi Chotouně zanesla Prokopa touha po hlub
ším životě duchovním do východních krajů bliz-\
kých SloVanů, aby zde v mnišském oddání se služ
lběBohu nalezl největší rozkoše svého ducha. Vstou—
pil do řádu s10vanského, aby posílil u sebe __Ivedo
mou spojitost se slovanskou minulostí ve vlasti, pře

trženou rozvratem říše velkomoravské. Jistě nebyl
jediným z české země, který odcházel do sousedství,
aby vstoupil do slovanského řádu. Mnohé z nich
přivedla touha po rodné zemi domů, a žili-potom
v osamocení, sloužíce Bohu modlitbou 1 svým živo
tem, a lidu svojí radou a pomocí. Svatý Ivan také
odešel/k nám „na poušť_“,_.nebylajistě naše vlastne
známa ve slovanské “cizině.-Jazykem a liturgii sva“
tých apoštolů—slóvanských velebil Pána. Byl tu ve'
svém vytouženém prostředí s bratry slovanskými,
ale to tajemné kouzlo domova nedalo-se .překonati,
aby mohl na trvalo zakotviti v cizině, třebas velmi
„blízké. Toužil znovu a znovu po vlasti-.A tak nalé
zám'e jej v lesích sázavských jako poustevníka. Šel

příkladem svých předchůdců do samoty, aby, za
chovávaje r'eguli svého řádu, sloužil. také lidem.
Poušť, ticho a samotajsou školou duchovního ži
vota. Tam, kam „_nedolehnelomoz života a tělo stříd

mé a uloupené požitkářství' slouží duchu„aby srdce
'mohlo v tichu nalézti svého Pána; oko, sluch i mysl
stává se bystřejší. A tak se připravoval. svatý Pro
kop na splnění veliké myšlenky založiti v Čechách
slovanský*klášter a v něm udržeti slovanskou litur
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gii. Mnich sázavský, pokračovatel Kosmův, líčí náš;
život zakladatele sázavského kláštera v poustevně:
„Když tedy v zalíbené sobě poušti, zbaven jsa vlno
bití hluku světského a předevšemi ukryt za dlouhý
čas Bohu bez unavení sloužil, dobr'otivá prozřetel—
nost Boží dokOnce chtěla, aby město na hoře polo
žené ukryto zůstalo & svítilna schována pod kbel

cem, nýbrž aby ke chvále a slávě jména jeho ve
řejně příkladem svítil mnohým věřícím.

Dr. JíKrlín, Svatý Jan od Kříže.
Na konci svého života dělal visitaci klášterů, kte
ré byly podřízeny jeho autoritě. Úplně vyčerpán
prací, nemocí a sebeumrtvováním kráčel velice ob
tížně. Proto mu opatřili koně, aby ho cestování to
lik neunavilo. Ale 'sv. ] an užíval jen zřídka koně,
poněvadž se mu želelo jeho průvodce, který musil.
jíti pěšky, a proto se oba dva střídali, chvili jel na
koni sv, Jan, chvíli jeho průvodce. Sv. Jan sotva se
vlekl cestou, neboť při každém kroku _sezabodáva
la do jeho těla drátěná a ostnatá košile, již nosil.
PrůvodCe, kterému bylo “líto jeho pána, _prosil ho,
aby'košili svlékl, poněvadž Bůh na nás prý nežádá,
abychom se tolik mučili. „Ne, ne, můj bratře, od
větil sv. Jan, dosti si již ulevuji, když jedu chvíle
_mina koni. Nešmíme býti příliš pohodlnými. “ Že
lezný „pás,který nosil po sedm posledních let, se

mu vryl tak do těla, že při nemoci, když jej musil
svléci, bylo třeba ho odřezávati. A bylo by těžko
vypočítávati, kolikráte se bičoval až do krve a jak
veliké Snášel bolesti.
Jest dvoje umrtvování: umrtvování tělesné a u
mrtvování“duševní a věru druhé je těžší prvního.

Nestačí přemoci tělo, je 'třeba přemoci ducha, o-_
braznost, na ..které se často hrnou myšlenky, které
by _byljrs' to úplně odvrátiti člověka 011Boha. Po
kušení toho druhu jsou hroznější než-pokušení tě—
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lesná a dostavují se zahalena různými fouškami.
Jednou pobuřují rozum, jindy vzněcují sebelásku.
Chtějí rozdmýchati pýchu v člověku, nebo chtějí
zkaliti jeho důvěru. Často. se setkáváme v. životě
světců s jejich nebezpečnými zbraněmi. Ani sv. Jan
od .Kříže jich nebyl ušetřen, ale vždkay nad nimi
zvítězil. Ne proto, že. ta pokušení byla menší než
u jiných světců, ne proto, že jich bylo měně, ale
proto, že držel sebe v moci úplné.
Nám obyčejným lidem chybí to, co přece má býti
vlastním každému věřícímu člověku, jenž chce do
sáhnouti cíle, pro který byl stvořen: Místo abychom
přilnuli k Bohu celou svou bytostí, lneme více k so
bě. Nedovedeme odřeknouti sobě mnohých věcí a
výsledkem jest polovičatost, jež zaviňuje, že často
nevystoupíme ani na čtvrtou přímku žebře svatosti,
křesťanské dokonalosti. Křesťanství hlásá, že Bůh
jest- vše a člověk že není nic. A člověk, který jest
křesťanem, říká si, že Bůh jest vše, ale nedovede
tuto pravdu na sobě přaktikovati do všech důsled
ků, neboť si i našeptává, že člověk.je více než prá
šek. Nemylme se, sjednocení těčhto dvou Věcív du
ši člověkově jest velice těžké, neboť se mu staví
v cestu příliš překážek, z nichž dvě jsou největší:
sebeláska_ a ulpívání na věcech stvořených. A ne
doyedeme sestoupiti při žádné z nich k samým ko
řenům a nemáme odvahy a síly ty kořeny vyrvati.
Často slýcháváme větu, že podmínkou svatosti
jest pokora. Jestlť přirozeným důsledkem vědomí,
že člověknení ničím před Bohem, ze jedině .v něm
jest jeho síla. Sv. Jan z pokory, uvědomí své vlast
'ní malosti a nehodnosti zdráhal se dáti se vysvětiti
na kněze &sloužitiprvní mši sv. Nechtěl přijmouti
žádnou vyšší hodnost v řádě, a když ho donutili ve
jménu poslušnosti, konal všechny práce jako po
slední .z bratrů. „První poklízel v domě. a myl ná
dobí,-Obsluhoval a četl v jídelně, ustýlal lůžko ne
mocným, umýval nóhy cestujícím. Pracoval v za
hradě, poklid mu dovolovalo jeho slabé zdraví, aby
dodal odvahy těm, kteří byli silnější a neohtěli tak
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činiti. Pomáhal zpovědníkům a kazatelům. Dělal
ty nejnižší práce, jako by byl bratrem laikem,“ dí
o něm jeho životopisec P. Jeroným od-sv. Josefa.
Zakázal si, aby se před ním mluvilo o jeho před
nostech nebo o jeho zásluhách, a radoval se, když
byl ponižován .a tupen. A ta pokora, která prame
nila z hluboké lásky, byla pevnou zdí, o kterou se
rozbíjely všechnyr sútoky'.

Řekl jsem již na počátku jedno slovo jako cha-.
rakteristiku světce: Bolest.. V životě světců se často
s ní setkáváme. Někdy je to bolest tělesná, někdy
duchovní, nejčastěji obojí _dohromady. Neboť bez
kříže není svatosti a “bez“bolesti není růstu. A mno
hokráte čteme, že světci sami prosili Boha, aby je
jich život.—prosytilbolestí. Sv. Jan od Kříže byl mu
čedníkem pro lásku a byl mučedm'kem pro určitý
ideál, ideál řádové velikosti. Utrpení se-lila “na ně
ho jako příliv a 'on měl ještě odvahu. opět a .opět'
prositi o nová. Jednoho dne prosil Ježíše Krista,
aby na něho vložil těžký kříž, který tak tížil bož

ská ramena. A Bůh se ho tázal jedné noci: „Jene,
co,chceš jako odměnu za svoji práci?“ a Jan dal
odpověd,. která jest mohutným výkřikem lásky:
„Domine, pati e_tčontemni pro te. Pane, chci trpěti
&pohrdánu býti. pro tebe.“
Budeme mluviti o sv. Janu jako o světci kontem
plativním, ale nezapomínejme, že byl i světcem
aktivnímrLze ho-nazvati se svatou TereziíJežíšovou
zakladatelem; Lze ho nazvati' s ní reformátorem a
jako sv. Terezie isv. Jan od Kříže neměli ustláno
při svém zakládání a při svém reformování na rů
žích. V životopise sv. Terezie se dočítáme o pře“
kážkách. Často proti všem musili bojovati a _tivši
ohni byli mocní, byli hodnostáři církevními a i svět-'
skými. A byli často spolubratřími. Každé velké dí

lo jest vykoupeno slzami a utrpením, jimiž jsou
stmelovány jeho základní kameny.
Svatý Jan “odKříže se chtěl podobati svémuMis
tru a proto před svým setkáním se sv. Terezií hod
lal vstoupiti ke kartusiánům. Zůstal však v řádu,
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jehož pravidla prvotní, přísná a tvrdá, .musila býti
poněkud ulehčena papeži Inocencem IV. a Ev
ženem IV., a prosil své představené, aby mu dovo
lili žíti podle původních pravidelř ádových. Později
se měl státi spolureformátorem řádovým a stal se
.jím. Ovšem někteří jeho spoluhratří, kteří žili ,po
někud uvolněně, neodpustili světci reformu, kterou
byla zavedena prvotní kázeň. Zmoc'nili se-lho a de—
"vět.měsíců ho vězniJi v tak tuhém vězení, že v něm

mohl sotva čísti svůj hrcvíř. Ahyho ještě více 'mu
čili, .shromážd'ovali se před jeho věžením- a po—
směšně mluvili o něm a o sv..Terezii..-Několikráte
v týdnu ho uvedli do jídelny, kde ho trápili.,-jak
mohli, a po to'm všem superior mu činil trpké vý

ěitky. Byl krutě hit, bylo zlehčováno jeho dílo,a
čím trpěl nejvíce, bylo mu zakázáno sloužiti mši
sv. Byl v některých okamžicích úplně skleslý. Ale
jeho láska ho vždycky zachránila.
Bůh vyslyšel jeho. přání, které _kdysi pronesl:
Volo pati et contemni pro"tě, a zahrnoval ho až do
jeho _.smrti samým utrpením. Upadl' v nemilost
u svého generála, který ho zbavil všech funkcí a
zakázal mu konati něco v řádu, jehož byl vlastně
otcem. V klášteře, ve kterém trávil; těžce nemocen
poslední dny, bylo s ním jednáno pramálo laškavě.
Převor kláštera, který byl kdysi svým představe
ným, sv. Janem, pokárán, se mu tvrdě mstil. Zaká
zal řeho'lníkům navštěvovati ho a ošetřovati ho. Po
zději seznal svoji chybu a kál- _sez ní.
Ún'avná práce, časté visitace, veliké seheumi'tvO
vání, utrpení všeho druhu, ipodlomily'konečně zdra
'ví světce, které stále bylo slabé a přece'-tak“ dlouho
vzdórovalo, poslušno silné vůle. 'Zm'no'žiloť jeho
utrpení ještě pět ran, které se utvořily na jeho no

hou, takže každý krok platil palčivou bolestí, -1když
„seusmíval. Lékaři přistoupili k operaci,. a zatím, co
se .nůž zařezáVal hluboko do těla, světec-se rado
val. Jeho láska dosáhla vrcholu a sv. Jan. umíral
blažen.
„Jest snadno,“ dí R. kde Thomas de>Saint Lau-.
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rent, „následovati Krista 'v-jeho slávě na Tábor. Ale
abychom pili. z, kalichu jeho agónie .a vystoupili
s ním na Kalvárii, musíme míti srdce silně napo
jené. Opravdová láska vede k oběti. Podle krvavé
ho znamení kříže se poznává čisté zlato lásky. Po
něvadž miloval Boha nesmírnou láskou, ] an od
Kříže miloval utrpení; Volal ho všemi svými sila-.
mi, hledal ho _jakojpůsobivý prostředek posvěcení:
to byl jistě jeden .z nejcharakterističtějších rysů je—
ho mravní" fysiognomie.“ (saint Jean de la Croix,

as.),

znáte z „,Kvítků sv. Františka“ onu rozmluvu sv.
Františka s bratrem Leonem o pravé radosti? Vzpo
menete si na ni při rozmluvě sv. Jana od Kříž
sjedním bratrem, kterou zaznamenávají jeho ži
votopisci..Jest zivým svědectvímjeho lásky a jeho
svatosti..
„Můj bratře,?6 „děl sv.. Jan, „kdyby se na, nás na

jednou vrhli nevěřící, kdyby nás chtěli zabiti, co
byste dělal? “ Mnich, který se, nebál nevěřících
v katolickém" Španělsku, odvětil klidně: „Kdyby
se nám stalo ně<':otakového, doufám, že s milostí
Boží bych- 'snesl s 'resignací všechnyr ty rány.“ „S re
s'ignací,“odpověděl sv'.Jan, „pouze s r'esignací? Jak
byste byl studený! Netóužíte tedy prolíti pro Kris
ta všechnu svoji krev-?“
Pokračování.

Sv, Bernard, Kniha o lásce Boží.
Hlava.\IV. Křesťané
mají více pohnutek k milo
vání Boha než nevěřící.
\

Naproti tomu věřící plně chápou, jak naproSto
nutný je jim Ježíš a to ukřižovaný. Objímajíce je
ho lásku, jež přesahuje všechnu vědomost, a diví
ce se jí, jsou zahanbováni, ze nedávají za tak velké
milování a povznesení ani to maličko, co sami jsou.
Komu je méně dáno, méně miluje. Žid nebo po
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han nejsou daleko takovými pobídkami vedeni
k lásce, jakých zakouší církev, jež praví : Jsem ra—
něna láskou. A opět: Hrozny mě posilte, jablky
osvěžte, neboť láskou hyn . Vidí _krále'Šalomouna

s korunou, kterou ho korunovala jeho matka. Vidí
jednorozeného Otcova nésti' si kříž. Vidí Pána vzne
šenosti zbitého a poplvaného. Vidí Původce života
a slávy přibitého hřeby, probodeného kopím, po
haněného, jak konečně d'ává svůj milovaný život
za své přátele. Pozoruje to vše a tím Spíše proniká
její duši meč lásky a volá: Posilte mě hroZny, o
svěžte jablky, neboť láskou hynu. To jsOu ona gra
nátOvá jablíčka, jež trhá nevěsta, uvedena do za-
hrady Miláčkovy, se strómu života, jež—
dostaly chuť
nebeského chleba a barvu Kristovy krve.
Vidí kOnečně smrt mrtvu a původce smrti vede
ného v průvodu Vítězově. Vidí vyváděti- zajatce
z podsvětí na zemi a se země na nebesa, aby ve jmé
nu Ježíšově klekalo každé koleno, nebešťanů, po—
zemšťanů i_těch, jež jsou v. podsvětí. Pozoruje ze
mi, jež pod vlivem starého zlořečení plodila trní
a bodláčí, jak znovu vzkvetlapod milostí nového
požehnání. A při tom všem si vzpomene na verš:
Pomoženo mi, tělo zase vzkvétá, radostně jej budu
chváliti, a touží se občerstvit ovocem, ježnatrhala
na “stroměkříže a květy zmrtvýchvstání, jejichž vů
ně obzvláště povzbuzuje Ženicha, aby ji častěji na
vštívil.
Konečně praví: „]ak jsi krásný, iMilý můj, roz
košný. Lůžko naše je z květů. Jasně “ukazuje, že
touží po tom, co značí lůžko, a slovy z květů zřej
mě naznačuje, odkud doufá obdržeti, po čem touží.
Nedoufá toho pro své zásluhy, nýbrž prostřednic
tvím květů pole, jemuž požehnal Bůh. Kristus, jenž
chtěl býti, v Nazaretě znám a vychován, má rozkoš
v- květech. Raduje se—nebeský Ženich z takových
vůní a často vstupuje _dokomnaty srdce, jež. na
lezne vyzdobené takovým "ovocem&posypané květy.

Kde totiž zpozoruje upřímné uvažování buď v mi
losti umučení nebo o slavném zmrtvýchvstání, tam
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velmi rád- spočine. _Vzpomínka na“jeho umučení je
jako ovoce minulého léta —-to znamená všech-vě
ků, jež uplynuly pod vládou. hříchu a smrti — .jež
se objevuje konečně v plnosti času. Vítězná zname
ní zmrtvýchvstání jsou “pak jako nové květy bu
doucího věku,-jenž pod vlivem milosti oživuje v no
vé tělo. Tyto květy vydají_ovoce', jež zůstane na vě
ky, při všeobecném budoucím vzkříšení na konci.
Praví: Zima již přešla, dešť us'tal, odešel, květy.
vidět u nás. Chce říci, že letní čas se přiblížil s tím,

jenž překročilmrazy smrti k jakémusi jarnímu ,po
časí nového života, a Volá: Hle, obnovuji všechno.
] eho tělo, ..zaseto ve smrti, vzkvetlo ve zmrtvých
vstání. Jeho vůní ihned nabývá síly vše vypráhlé
na poli našeho údolí, zahřívá se studené, oživuje
mrtvé. Z těchto nových květů a plodů a z plného

pole, vydechujícího nejlíbeznější vůni, se raduje
i Otec v Synu,_jenž vše obnovuje, takže praví: Vů
ně mého Syna jest jako vůně plného pole, jemuž
Hospodin požehn'ává. Vpravdě plné, z jehož plnosti
jsme všichni přijali. _Nevěstavšak důvěměji než o
statní, kdykoliv se jí zachce, trhákvěty a česá ja
blka &zdobí jimi duchovní statkysvého nitra, aby
líbezně vonělo lůžko, když vejde Ženich do srdce.
Chceme-li míti Krista častým hostem, musíme
mít vždy srdce upevněno svědectvími naší'víry, jak

v milosrdenství Krista umírajícího takv jeho moc
né zmrtvýchvstání. Tak“praví David-: O těchto dvou
věcech jsem slyšel, že jest moc 11Boha a milosrden—
ství pak u__tebe,_Pane. Svědectví _otěchto dvou vě
cech jsou naprosto h'odnověrná, neboť Kristus, u-.
mřev pro naše hříchy, vstal z mrtvých k našemu
ospravedlnění, seslal Ducha sv. k naší útěše a vrátí
se jednou k dokonání naší spásy. Ukázal své milo
srdenství .umřev za nás,- “moc ve Zmrtvýchvstání a
oboje ve všebh ostatních skutcích.

To jsou hrozny a jablka, jimiž touží býti posíle
na a osvěžena nevěsta. Cítí asi, _žesíla lásky může
v ní snad poOchladňo'uti a jaksi zeslábnouti, nebu

de-li chráněna stále takovými pobídkami, dokud
2951.

nevkročí do pokoje “'a nebude přijata .toužebnými
objetími, kdy řekne: Levice jeho je pod mou hla
vou a pravice jeho mě objímá. Pocítí tehdy a po
zná, že všechna svědectví () milování, jež při prv
ním příchodu Miláčkově přijala jako z levice, jsou
nízká a-opovržení hodná vzhledem k nesmírné slad
kosti jeho objímající pravice,. Okusí', co slyšela:
Tělo nic neprospívá, duch však oživuje. -Požná, co
četla: Na mne _mysljtisladko jest nad med a mít
mě za podíl plást medu převyšuje. A slova: Památ
ka má bude od pokolení do pokolení praví, že, do
kud bude trvati přítomný věk, v němž pokolení při
chází a pókolení odchází, “nebude chybět, tato útěš!
ná vzpomínka vyvoleným, jimž “není dosud dovole
no požívati plného občerstvení z jeho přítomnosti.

Proto je psáno. Pamět tvé nesmírné dobroty hlá
sají. A bezpochyby jsou to ti, _onichž rečenofvýše:
Všechna pokolení Chválí tvé "skutky.
Vzpomínka tedy“ v- pokolení věků,. přítomnost
v nebeském království. _Tato je slávou Vývole'ných,
_ježdosáhli už cíle, ona je zatímní útěchou putují
cího pokolení.

.P. A. Scherzer O, P., Živá věda,
O vědu velmi zasloužilé nakladatelství

F. Meiner—Leip.

zig vydává velmi originelní sbírku.' „Die Wissenschaft
der Gegenwart in Selbstdarstellungenf“ „Jednotlivé skupi

ny obsahují: FiIOSofie (dosud 6 sv.), lékařství (3 sv.), u
mění (2 sv.), nauka o národním hospodářství (2 sv.) pe
dagogika (2 sv.), náboženství (3 sv.)
Tato sbírka se může právem nazvati jedinečným dílem,
jehož cena stále poroste, až pro budoucnost patřící na na
ši dobu bude prvOtřídním dějepisným pramenem. Meiner
nežádá po svých spolupracovnících autobiografie ale au

toergobiografie. Tak poskytují jednotlivá líčení pohled na
vyvíjení osobnosti učencovy jako jeho životního díla..
Z těch, kteří již své příspěvky uverejn111,uvad1m jen něko

lik jmen vůdčích osobností ducha. Filososové: Keyserling,
Natorp, Baeumker. Psychoanalytik Freud. Pražský medik
Hueppe. Dějepiscové: Pastor, Finke, Dopsch. Sociologově:
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Kautsky a H. Pesch. Pedagogové: Dunin-Borkovski a Oe
sterreich. Protestant. theologové: Lietzmann, Zahn, Deiss
mann, Seeberg. Ještě přispějí: Dibelius, Jíilicher, Soder
blom, Gem'elli, Liebert, Reinke, Scheler, Flechsig,L.v.W1e
se,Bernheim a j.
III. svazek skupiny „Religionswissenschaft“ jest věnován
katólické theologii. Přiznávám se, že jsem še od četby to
hoto svazku nemohl ani odtrhnout, neboť jeho obsah je
nejvýš zajímavý. .Mají v něm příspěvky: Bartmann, Grisar,
Mausbach, Peters, Sawicki, Schmidlin, Schrórs. Bartmann
vpletl do svého líčení cenný a jasný rozbor katol. dogmat.
a-Takové přísně vědecké, čistě positivní líčení působí lépe
než nervosně podaná apologie dogmat. Vhodně provází svůj
příspěvek otázkou: „Gehóre ich iiberhaupt in die 'Sammlung
ReligiOnswissenschaft?“, ,Ist die Dogmatik denn eine Wissen
schaft?“ A nyní rozvíjí dle sv. Tomáše Akv. nauku o roz
lišování mezi vírou a vědou.
Duchaplně, jako vždy, píše ]. Mausbach, jenž beze sporu
náleží k vůdčím duchům Německa. Zajímavý pohled do je
ho činnosti vrhá stať jednající o vznikání tak vlivného dí
la: „Religion, Christentum und'_Kirche.“ Neméně zajímavá,
stať (V.) vysvětlující směrodatnou činnost Mausbachovu ve
veřejném životě. Pódobně jako Bartmann o dogmatu, jedná
vykladatel ..St Z. N. Peters o základech biblické kritiky a
o katolickém pojímání inspirace. Sawicki ve svém líčení
hodně mluví o touze po štěstí lidské duše, o svém pátrání
v otázce důkazů jsoucnosti Boží, o své práci v problému o
sobnosti. (karakteru), jemuž, jak známo, věnoval více pra
cí. Grisar, Schmidlin, Schr'órs mluví jako zástupcové církev
ních dějin. Grisar jako dějepisec ve vlastním smyslu, Schmid
lin jako odborník Ve vědě misijní. Schrórs věnuje zároveň
pozornost i právnímu dějepisu. Zvláštní c,pozornosti zasluhu
jí úplné seznamy děl jednotlivych učenců.
Odkládám svazek. s u'spokojením a vděčností a těším se
na příští, jenž přinese líčení : Grabmann, Meinertz, Dól'ger
a-j. Ježto sbírka má na zřeteli nejen německé, ale i cizí u
čence, bezděčně vzniká přání, viděti i české theology v tom
to mezinárodním družstvě učenců. Bohužel, theologové na
šeho národa jsou v cizině velmi málo známí. "I přes to mají
někteří mezinárodní pověst, proto by se dobře hodili do
rámce íla. Jmenuji jen čtyři: Hejčl, Musil, Šanda, Zaple
tal. Z ivuldčíchtheologů jiných národů postrádám: Schmidt-a'
W., průkopníka ethnologů; Lagrange, vůdce pokročilé ka
tolické exegese (čestného doktora university ve Vratislavi);
Batiffola — význačného znatele křesťan. starověku. Z pro
testantských theologů neměl “by chyběti A. v. Harnack.
Meinerova přičinlivost, prozíravost a objektivnost oprav- /
ňují k naději, že podobná přání budou nejen splněna, ale
i překonána.
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Doporučuji tuto_ obsahově“ bohatou knihu každému vzdě
lanci. Zvláště učenci z _ní budou 'čerpati bohatě povzbuzení.

Literatura,
ALCAN, Busch: Schumann,
Paris, str. 222, 12“frs. —
Úspěch, jakého docílil Robert Pitrou svou knihou „La Vie
Intérieure de'-Schumannž dokazoval růst zájmu francouz
ských hudebních kruhů 0 tohoto velkého německého skla
datele; také Baschův životopis psán je s láskou a porozu-_
měním.

B-r

APOSTOLAT de la Priére, Toulouse, Plus: L a folie
de la Croix. Pravé postní &velikonoční čtení. Zajímavá
historicky ašketic'ká studie v různých formách úcty a lásky
ke kříži v křesťanské askesi a mystice. Dobrá kniha.

V. Marmoiton: Simone,

1926, stran 53,2 frs. — Zivot

„malé oběti Ježíšovy“, zachycený P_._Marmoitonem,

dýše
vroucí láskou k božskému Příteli dítek, a'ž oko zvlhne.
Mocný vzor pro dívčí dorost, na cestě k dokonalosti. fa.

„ARSSACRA“,]. Mu'ller: Unser Herr im Elend
a Christ ist erstanden. Každá32 stranya 8 mědiry

tin. Po 0.80Mk. Br. Edigus připomíná, že bez smrti není
života. „Per crucem ad lucem! — Křížem ke světlu!“ —
V první prožíváme se Spasitelemůmučení & v druhé duše
plesá v naději. Skvostný velikonoční dárek, neb jest to' cen-
ná sbirka z německých mystiků.
F.;I. T._
ASCHENDORFF, Miinster, Starr: D a 8 F r 6 m m i g 

keitsideal

der Propheten.

Str. 60, cena 1.45Mk.

Vzácný spisek tak se hodící' do rámce našeho časopisu! Storr
podává vysoké mravní a náboženské hledisko u proroků,
jejich žhavou víru, lásku & důvěru k Bohu. Vhodné pro
poznání proroků.

Heigl:Religionsgeschichtliche

M_ěthodeu.

Theolo gie. Str. 60, 1.40 Mk. Autor odmítá radikální a
plikaci metody dějin náboženství na křest'anství, Křesťanství
není rovné s jinými, jest výlučně správné náboženství. Ne
mají nám co do něho holohlaví profesoři strkat své usmo
lené nosy. Autor se vypořádává s jednotlivými naivně ne
možnými výsledky této metody. Výtečná přímčka pro rych
lou orientaci. Pro středoškolské profesory zvláště prospěš
né!
S. B.

Hardy-Schmidt:
Der Budhismus

nach álteren

Pa- li Werken. Str. 212, 8.50 Mk. Stěžejní, odborné dí
lo o budhismu, Budhov1, nauce a zařízení. Velmi zajímavá

jest kapitola srovnávající budhismus s křesťanstvím.- Uka
zuje úžasné protiklady budhismu s křesťanstvím. Není mož
no mysliti si něco tak diametrálně protichůdného, A přece,
co poloučených blbečků ohání se ještě u nás s tím, že křes
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ťanství povstalo z budhismu. Nemohu dosti vřele odporu
čiti tuto vážnou a poutavou. knihu všem, kdož se interesují
o budhismus.
S B

LES BELLES LETTRES, Paris-, Platan: Lettrés

Zna

menitý znalec Platona Souilhé podává vzorný překlad nám
zachovaných 13 listů Platonových, projednávajíc s platonov
sk0u opatrností a moudrostí řadu politických problémů.
Přesný text, překlad a podrobné historické a literární stu—
die velmi toto řecko-francouzské vydání odporučuje, právě
tak jako v téže sbírce vyšlý překlad Aristotelovy Fysiky (I.
_ažIV.). Překlad této knihy jest pořízen Carteronem, pro
fesorem ze Strasborgu. Obě knihy se vyznačují na francouz
ské' poměry skoro nezvykle pečlivou typografickou úpra
vou.

—m—

BENZINGER 1911, Fonck: Mod. Bibelfrage,n,

80,

346 “stran, 7.50 Mk. Fonckova .kniha obsahuje 4 časové před
nášky, které měl autor v domě katolických tovaryšů v Cu

rychu. První a druhá přednáška jedná" o neomylnosti Písma
svatého a kritice evangelií; tedy o základních otázkách bib
lických. Ve třetí a čtvrté přednášce rozdává Fonck, co na
čerpal vlastním pozorováním orientu. (Země biblické a ži
vot & nauka J. Krista ve světle východního života.) Dopo-.
ručujeme tuto knihu pro biblické přednášky.

Decker O. P.: Mein Weg aufwěirts!

Eiu Lebens

bild des hl. Thomas von Aquin. Autor neobyčejně mistrně
líčí sílu milosti na postavě sv. Tomáše, který jí úplně pod
lehl
.Přes všechny překážky a svody zla, přes úskalí
a propasti, jimiž děsila tehdejší doba duši tohoto genia
běhů — dostal se Tomáš ke Kristu, k jeho svatým službám

.Kniha tato je útěchou duší hledajících Boha. ..A V.

BLACKWELL: Readings,

selected by Walter de la

Mare and Thomas Quayle, Book III, Oxford 1925, str. 159,
cena 2.——.
Velice pěkná pohádková čítanka pro mladé čte
náře. U nás by se dobře uplatnila při vyučování O.
anglličgně.
.

BLOT,Paris,Ghéon;Les trois Sagesses du Vieux
Wan g. Třináctý svazek téže“sbírky obsahuje tuto hru, je
již látka čerpána je z historie čínské misie za dob boxer
skéhodpovstání. Starý Wang, který i. po nejkrutějších zkouš
kách zůstává věren Kristovu přikázání a miluje své nepřá
tele, je ústřední figura této hry, psané slohem prostým, ale
divBadlně
UD,účinným.
Paris, Ageorge's:Le

Cardinal

ofb
Mercier.

Bdšhatěilustrovaná informativní knížka o velkém kardinálu,
učenci, asketovi & vlastenci. Nemožno dosti vřele odporu
čiti tento výstižný obrázek.
S. B.

THE COLUMBIA UNIVERSITY PRESS: Dante

the Animal

Kingdom

and

by Richard ThayerHolbrook,

New York 1902, str. XVIII—l—376.— Kniha, _vyšlá před pě

tadvaceti lety, je podnes základní dílo pro poznání Dante

299

OVy filosofie říše živočišné. Obohacuje poznání životních
názorů básníkových o_mnohou novou perspektivu.
ofb
DESCLÉE, DE BROUWER ET CIÉ: C_inq petit-s

Mystéres, joués par mes enfants, napsalHenri
Davignon, ilustrovala jeho dceruška Claire, předmluvu na
psal Edmond de Bruyn, Bruges, 1923, str; 88. -— Pět drob
ných náboženských her, jež improvísovaly autorovy děti.
Rozkošným a zcela přirozeně působícím primitivismem, při—
pomínajícím středověká mystéria, dosaženo je tu hlubokých
účinků. Nejvíce cením hr-u Sur'le chemin d'Emmaiis, která
svým
slohem připomíná
povídky
vlámského
spisovateleBFe
lixe Timmermanse.
-—Úprava
knihy
je vzorná.
O. F.B

DEUTSCHE BUCH—
GEMEINSCHAFT: Griechische

Rei se von Franz Spunda, Berlin 1926, str. 326.-— Roma
nopisec a veršovec Spunda podnikl se svojí ženou a s bá
sníkem Theodorem Dáublerem většinou pěšky cestu Rec
kem, o níž píše v přítomné knize. Jeho cestopis je pln za
.jímavých postřehů; směšně působí ovšem líčení rozličných
spiritistických a podobných pokusů, které autor na své ces
tě činil. Smělé je také tvrzení, že byzantská kultura před
stavuje pouze křesťanskou obměnu kultury řecké;
. F. B.
DEUTSCHE VERLAGS- ANSTALT: R e 111b r a_n d t von
„Wi_lhelm Hausenstein, Stuttgart 1926, str. 553. — Monumen

tální- dílo o Rembrandtovi, v němž duchaplný myslitel Hau
senstein vystihuje nejhlubší podstatu jeho tvbrby. Osobnóst
Rembrandtova byla dosud už mnohonásobně vykládána ——
toto však je dílo, bez něhož se v budoucnosti neobejde ni
kdo,. kdo se bude vážně zabývat lidským i uměleckým pro
blémem tohoto velkého člověka. Zivotodámý význam umě
ní Rembrandtova krásně vyjádřil _van Gogh, jejž také Hau
so'nstein klasifikuje jako vzdálenější hvězdu Rembrandtov
ské konstelace: Někdo miluje Rembrandta, ale vážně, a pro-_

to jistě ví, že existuje Bůh, a bude v něj pevně věřit... .“
'

. F. _B.

CASA EDITRICE FRANCESCANA, P. Achille Fosco:

I r_itratti

di S. Francesco,

Ia e lla serie,Assisi

1924 a 1925, str. 64—|—__68,
cena a L. 20. -— Dva 'svazky krásné

ho sborníku obrazů ze života sv.. Františka. (Nebylo by
správněji immagini než ntram? ) Ikonografie .františkánská
od Giovanni Cimabue-ho až po Federica Girolamiho, od
mistra Margaritone až po Vincenzu Rosignoli-ho. Prohlížíte
_si tyto dobré reprodukce známých i neznámých obrazů a
maně vám přijde na mysl, která z těchto značně se od. sebe.
odlišujících podob je světcova vlastní? ;Ale snad je nám
zjev _Chudáčkůvtím dražší, že není ustáleného typu jeho
fysické tvářnosti, že v jeho zobrazeních není šablonovité
formy-, jež by se. stereotypně opakovala.
ofb

GUSTAVFRANCL,Praha, dr ] Klug; Zivotní

_otáz

ky. -Přel. dl =F. B. Cernovský. 256 stran, 5.60 Kč. —.Boží
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slovo a B ož-í'Sy'n. _Stran '320, 6.40 Kč. "Dvě velmi uži
tečné „knížky, dosti "rozšířené (vyšly těsně před' válkou), ale
opět na ně .slušno upozorniti; neboť jsem zase poznal je
jich cenu pro lidi zápasící za sebe i za jiné s pochybností,
“s bludem či nevěrou. Dr.. Klug dobře vycítil,o co klopýtá
mnoho inteligence, a snaží se pomoci,.Odbomé knížky urče
né. pro.:neodborníky. „Ziv'otní otázky“ jsou kapitoly o Bo
hu a o- nesmrtelné duši, „Boží slovo a Boží Syn“ hájí zje

vení a božskouosobu P..Ježíše v'N. Z. Dej do rukou blou
dícím. Dobrá—úprava a velmi mírná cena umožňují zde ši;
roký apoštolát knihy.
_
-—fa.

W. FOULSHAM& CG., Ltd.: The Biblical

W'ho

s Who by Rev. Albert E. Sims and Rev. George Dent, Lon
don s. a., str. 96, cena l/6._ -—.Alfabeticky sestavený seznam

všech osob z bible s poukazy na místa v Písmě, kde je
o nich psáno. Výborná příručka.
—er.

GABALDA,Paris: Bremond: Les péres du désert,

2 sv. 581 str., 36-frs. Vzácné obohacení literatury. Bratr a
kademika Bremonde ukazuje sytě a pestře dnešnímu z'měk
čilému světu velké bojovníky Boží. Pro tolik našich po
vrchních, unuděných katolíků správná horká lázeň. Kéž by
dovedla sedříti až do“ krve Ícelou vrstvu přilepené moderní
limonády, _ve které se zbožně kou'pe.
Braito'.

HODDER &-STOUGHTON LTD.: The Sea in Eng-'
lis-h Literature,...
., by Anne Trene'er, London 1926,

str. XVII+299, 'cena 10/6. — Cyklus studií a úvah o námořé'
ních motivech v anglické literatuře od nejstarších dob '
po první polovinu sedmnáctého století. Dílo, snad nejzají
mavčjší .ve' svých partiích o Shakespaerovi, otevírá nový
pohled do dějin. anglické literatury a kultury. Cetné 3 dob-_
ře volené citáty umožňují četbu také čtenářům anglického
písemnictví méně znalým.
ofb
CHR. KAISER VERLAG, Můnchen, G. Merz: D e r

.vorreformatorische

Luther. Str. 62. —-Spisova

tel chce na základě spisů L. ukázati, jak M. L. byl před
odpadem i po odpadu stejný, totiž mnich, rytíř a učitel,
a chce póvzbuditi ke čtení spisů jeho.
—es——
KEGAN PAUL, TRENCH, TRUBNER8z CO., L.:TD Ro

me the Law Giver, bY]. Declareuil,translatedbyE

A. Parker, London 1927, str. XVI-+400, cena 16. — Jeden
ze svazků monumentálně založených „Dějin civilisace—.“
, kte
dává G. K. Ogden. Obsahuje bohatě dokumentované
líčení vývoje Římského zákoníku od jeho vzniku z tradič
ního právnictví až po "reformy Justiniáno'vy a změny v době
úpadku římské říše. Zajímá především právníky.
B-r.

KUNCÍŘ, Básně S. K. Macháčka, s úvodním slovem
Jaroslava Durycha. S. K. Macháček, básník typu Erbenova,
ožívá. před našimi zraky. Podivuhodné jsou jeho náměty
k romancím. .Jsou to verše básníka doby předbřeznové.. ,
Zajíma'vo čísti.

A. V-.
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KUNCIR, Spor duše
smrti...

s tělem.

O nebezpečnémčasu

S úvodní studií R. Jakobsona. Kniha tato skytá

možnost nahlédnouti do tajů poesie středověké, v—níž je
mnoho ohlasů života. společenského a náboženského . . .
Jeho živé, káravé gesto obráží se i v této sbírce básnické,
jež je psána kolem třetího desetiletí čtrnáctého století.
A. V.

ENEASMACKAY:_The Calling

of Bride

by Iso

bel Hutchison, Stirling s. a., str. 32, 'cena 3/6. -— Vánoční

mysterium dle staré galské legendy, jež vypravuje, jak Bride
byla zázračně přenesena z Hebridů do Betlema. V látku
křesťanskou mísí se několik motivů pohanských.
ofb

MACMILLAN& CO., IJTD.: Autobiograph'ies

by

W. B. Yeats, London 1926, str. 477, cena 1016. — Obsahuje

dvě autobiografická díla Yeatsov'a: „Snění o dětství a mlá
dí“ -zroku 1914 a „Klesání závoje“ z roku 1922. Líčí vývoj
tohóto významného irského básníka až po mužná leta. Nej
krásnější jsou stránky, kde líčí, jak si vzdor otci nevěrci už
v nejčasnějším dětství uvědomil jsoucnost Boží.
ofb

Little Brother Francois of Assisi by Michael

Williams, New York 1926, str. 188, cena 1.75 dol. — Zivo

ztopis svatého Františka z Assisi, psaný pro mládež k loň
skémuSluneční
výročí. Cte
se velice příjemně. Krásný je v němopře
klad
písně.

JOHN LANE THE BODLEY HEAD LTD.: Geoorge

Bernard

Shaw by Gilbert K. Chesterton,London_1926,

str. 258, cena 2. — Kniha, vyšlá v prvním vydání už 1909,
plná vtipu a kousavého posměchu.Hned v úvodu píše Ches
terton: „Většina lidí bud říká, že souhlasí s Bernardem
Shawem anebo, že mu nerozumí. Já jsem jediná osoba, kte
rá mu rozumí a nesouhlasí s ním.
ofb

MAYER, Wien, Gabriel: Z or ob ab el. Spis jedná velmi
zajímavě o důležité době izraelského národa. Zjišťuje vel
mi šťastně identitu Z. 1 pro textovou kritiku znamená spis
mnoho.Přeb1ednost knihy a bohatý rejstřík činí knihu hod
ně praktickou.
—81—

Das Problem der Willensfre-iheit.

hang: Die thetischen

Mit An

Akte,von PhDr.-AntonStrigl.

X a 194 str. v okt. brož. S. 6, Mk 4. — Wien 1927.Dílem
Striglovým, jenž postupuje empiricky na základě nejno
vějších psychologických výzkumů, jest tento problém 0
světlen; Přesné je schema uvažování. Kniha plná zajíma
vosti pro každého vzdělance.
'
A. MARCUS VERLAG, Bonn: D ie t'h e 01 0 5 i s ch e

Entwicklung

Gaspara Conta-rinis'. Von Lic.H.

Riickert. Str. 108, cena 4 Mk. — Obsah: Kardinál Contarini
se stal 'z tomisty přesvědčeným přívržencem nauky reformá
torů, a kdyby byl předčasně neumřel, mohl se státi chlou—
bOu protestantismu.
—es—
]. C.B MOHR (Paul Siebeck), Tiibingen, Dr E Herri—
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gel: Urstoff

und U'rform. Str. VI+172, cena 6.60Mk.

— Zajímavý pokus dáti subjektivismu metafysický podklad
na doplnění Kantovy nauky; tím zajímavější, že se apliku—
je stará scholastická myšlenka -o ,materia-forma.
—es—

Preuss: Di'e Eingeborenen

Amerikas. l926,str.

61. Skutečně. cenný pramen pro náboženství amerických do
morodců. Je to druhý sešit díla „Religionsgeschichtliches

Lesebuc

MUSEUM LESSIANUM, Louvain,

E, Laveille

S, J.:

L'Évangile au Centre de l'Afrique, stran 401,
cena 18 frs. — I. van Hencxthoven už patří historii, zemřel
na poli Kristově před 20 roky; ale jeho zásluhy v obrácení
černošských kmenů Konga; zvláště jeho způsob práce 'po
moci „fermes-—chapelles“ jej staví do “předních řad věro
zvěstů poslední doby. Belgičtí jesuité vydávají ve svém
„Museum Lessianum“ i misijní spisy, na které se můžeme

úplně spoléhati.
I. F. P.
L'OEUVRE Nat. de la Maison du Missionnaire, Vichy,

Watthé: La Chine

qui eš'éveille2

— 1926.stran 267,

cena 10 frs. ——Název prvního vydání byl „Květy a trny z
Kiang-Si“, čímž byl dobře vystižen duch knihy — sladké
.s hořkým ze života misionáře. Dává mnoho obrázků již dří
ve porůznu uveřejněných, aby “čtenáře zábavou poučil a

získal; nezdrží všichni silnou stravu.
ST. PAULUS-DRUCKEREI, Freiburg in Schweiz: Príim

mer: Psychopathie

und Moral. 37 str. Nástupní

rektorátní řeč jednoho z nejlepších dnešních moralistů.
Jedná o zajímavém dnes tématě, neb psychopathie počíná
silně. zajím'ati moralisty v ohledu dobrovolnosti činů atd.
'Líčí podstatu, účinku a léky, udává pokyny pro zpovědní
ky. Nesmírně důležitá pomůcka pro všechny, kdož mají co
činiti s chorobnými dušemi.
S. B.

PLON: Chroniques.

Str. 380.Zase nový sborník Plo

novy kolekce: Reseau d,0r. Toto číslo jest vskutku bohatou
studnieí. Jak je plná a bohatá Maritainova studně o ul'nění
dle scholastiky. Reverdy má tu hluboké své verše plné síly
vidící duše. Jak vás probudí a naději v budoucnost Francie
naplní důvěryplné stránky Harlaireovy o potřebě návratu
Francie k Bohu, protože potřebuje život.
S. B.

PLON ET NOURRIT, Paris, G. Goyan: Monseigne

ur Augourd.
——
1926, stran VII+213, cena ? — Nedáv
no
byíl
Mgr.
'Augourdovi
postaven
Kongu
pomník; díla
p.
Goyan ——jenž věnuje značnou
část vsvého
vědeckého
i historii misií, ať uvedu z dřívějšího jen životopis kardi
nála Lavigeriho z roku 1925 (též u Plona) — mu staví
pomník, který může býti viděn všemi — jeho misionářský
život. Čistá francouzština & věc plná povzbuzujících mo
mentů skytají čtenáři mnohonásobný užitek.
LF. P.
LES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, Gene

viěveBianquis:La Poési-e autrichienne
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de Hof

mannsthal

a Rilke,

Paris 1926,str. VIII+334,

35 frs. — Významná kniha o německo-rakouském básnictví
posledního čtvrtstoletí; Peter Altenberg, „Hugo 'von „Hof
mannsthal, Rainer .Maria Rilke a ještě někteří "méně _pozo
ruhodní básníci jsou tu.-předmětem-.'pečlivých studií. Dílo,
.jež zajisté trochu přispěje k poznání se "a sblížení dvou ná
rodů._

Grimaux: La vie plus

belle.

_

ofb

Zajímavá kniha ve

formě kuriosních dialogů. Probírá palčivou otázku; zmen
šení a odstranění zla, Spousta bystrých, mladistvě živých
postřehů vedle- řady dutě znějících vět. Vystihuje snahu
určitých proudů mladé generace 0 nové štěstí, novou este
tiku a novou jistotu. _Jaká krvavá hrůza dnešního '.lidstya
pláče z té“ knihy nad červánky" budoucnosti.

HAROLDREEVES: The Influence
of Music
from _Arabi'c Sources by Henry G. Farmer, London
1926, Str. 29, cena 3/6. —- Pokus () filosofii hudby arabské,

který nám ovšem prakticky mnoho neposkytuje, jelikož ne
pódává ukázek této hudby.
_ ofb
__REINHARDT,„.Miinch'emHeiler: .Evan g e,li s che Ka
tholiz'itžit.
350 str...——,„Hei1er*stále
hledá Kristovu nau'
ku ve volné necírkevní společnosti Kristově. Proto si v kni
ze všímá všech zjevů aspoň poněkud" všeobecně se. _snaží
cích. Snahy, co nejvíce otevříti Kristovu nauku, nazývá e
lvangelickou katolicitou na rozdíl od katolicity římské. Cel
kem mluví o církvi slušně, ale přiznává jí jen částečnost

a ne všeobecnost. Starý, nepolepšitelný Heiler, protože si
tvoří a vykládá Krista sám. Divím se, jak mohl vážně psát
takové chvalozpěvy na zemřelého starokatolického biskupa
Herzoga!

Die Sprache der deutschen Mystik des Mit
t_elalters im Werke der Mechthild von Mag
debur

g, von Dr. Grete Liiers, Miinchen 1926, __str.XVI

+319, cena RMI

Grete Lůers pokouší se v tomto

vzá'cném díle vniknouti do hloubek Mechthildina „Plymou
cího světla“ cestou jazykozpytnou. Ze při tom neulpěla na
mrtvé filologii, nýbrž podává výsledkysvého badání v pří
jemné a svěží formě, slouží jí zvláště ke cti.0.. F. B.

SPES,Paris,Dubois8.1.: Aquarelles

malgaches

—- 1926, stran 231+X, cena 15 frs. —- Ve dvou částech kn!
ky' __- Kraj — Misie .—-podává tolik zajímavých obrázků

z „Velkého ostrova“ Madagaskaru, ze života a z pohanství
malgašského kmene. Misie utěšeně vzrůstá, žeň se bělá, ale
dělníků málo. Spis má hojnost pěkných ilustrací, pro_to jej
tím více doporučuji těm, kdož síří misijní myšlenku, zvláš
tě mezi mládeží. (Na Madagaskaru pracují jesuité ze seve
rofranco'uzské provincie.)
I'._F. P.
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Jaroslav Durych: Sedmdesátiletí Pia XI.
„Ejhle, kněz veliký, který ve dnech svých zalíbil
se Bohu“, můžeme říci s jásotem hymny v den, kdy“
papež Pius XI. dožívá se svého sedmdesátého roku.
Papež jest zasnouben s církví a.jest s ní spojenlás
kou; tato láska může být skryta v samém úřadě,
může zůstati neosobní a působiti jen mócí úřadu;
ale může býti také osobní, může vycházeti nejen
z úřadu,ale i z ohně, kterym hoří duch a srdce. Ke
každému papeži jsme vázání láskou a"'z lášky té
vyplývá pošlušn'ost; ale i v této lásce jsou různé
rozdíly, Ukážeme to na příklad tím, že v den, kdy
přišla před pěti lety- zpráva o výsledku volby pa
peže, třebas jsme tenkrát o novém papeži ničeho
nevěděli, přece. jen _jsme se zaradovali _velmi srdeč
ně “ztoho, žesi-dal jméno .Pius. To už samo něco
znamenalo, totiž slib, že bude pokračovati v díle
papežů Piů, které nad veškeru pochybnost bylo du—
chovní a svaté.
_
_Z jeho dřívějšího živóta dvě věci se nás- zvláště
dotýkají svým obrazným významem. Jeho jméno
bylo Achille Ratti. Achilles bylo původně jméno
statecneho bojovníka. hIůžeme je považovati za'
znamení, neboť doba panování nynějšího papeže—
opravdu si žádá statečného bojovníka a víry neo
hrožené.
Druhou „pak věcí bylo to, že nynější _pap'ežv dří
vějších__
dobách byl věhlasným alpinistou, který vy
stóupil na “nejvyšší evropské vrcholy, hledaje no
vých cest. Vznešenost hor, která ho v'áb'ila a přita—
hovala, byla obrazem vznešenosti duchovní.
Jeho dosavadní působení ukázalo, že.jest pape
žem, který _si zasluhuje lásky a oddanosti nejen
svým svrchovaným úřadem, ale i svou vlastní osob—
ní a duchovní činností; vstoupil na cestu papežů
svatých.
Papež není pro nás jen nejvyšší správce _aúřed
ník, ale především je to otec. ,Jsou chvíle v živo
tě církve nebo národů, _ba i jednatlivců, kdy _je
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třeba papežské otcovské ochrany nebo otcovské lás
Áf Pepés; ver/ezďťždŽ/Wď/Zcíl/zjes; dřív; 10033.
Že to lze/tí jen človek s titulem, represe/zlatu; lze/'
vyšší administrátor a soudce lidské spolecnosti,
nýbrž skutečný náměstek Kristův, jemuž jedinému
byla dána všecka moc. Papež tedy není sn'ad něja
ký primus inter pares, první mezi sobě rovnými,
nýbrž první nade všemi. Nelze se před ním za ni
nosti. ]ehoslovo .musí býti slyšeno a zachovávána
koho schovávat, když volá k poslušnosti a k povin'
_před slovy jiných lidí, dokud ovšem.mluví a jedná
z moci Svého __úřadu,nebo ex cathedra.

Nelze se

proti němu vymlouvati na zvyky, kterénebyly od
'něho nebo od jeho předchůdců potvrzeny. A na
řizuje-li něco z moci svého úřadu, celé církvi, pak
„toplatí okamžitě a závazně před všemi příkazy ji_
nými. Vůle papežova musí být slyšena ode všech
“katolíků, neboť papež jest .otcem všech.
Modlitby, které při mši svaté čte kněz za pape
že a za církev, jsou tak důležité, že do obřadu mše

svaté musily býti pojaty, abychom jejich důleži
t_ostviděli obzvláště potvrzenu, abychom viděli, jak
velikou a vážnou povinností jest pro nás pro vše
cky pravý a skutečný synovský poměr" k papeži.
Tento zákon dětské poslušnosti vůči-"otcimusí býti
vrostlý v našich srdcích, jinak bychom nemohli po
znati slávu a moč církevního řádu a také byChom
nemohli milovat svou církev. Koho máme milovati,
-toho,musíme poznati, to jest nutnost nejen mravní,
ale i zvyková. Máme-“li'milovati papeže —. a bez
lásky obtížná jest poslušnost .—musíme'se k němu
blížiti aspoň ve svém\ rozumu poznáváním našeho
poměru k němu .a jeho poměru k nám. Je to nut

ný prostředek k pochopení církve; pochopení cír
kve — to 'jest vlastně účel veškeré křesťanské in
teligence. A je třeba milovati církev a papeže po

slouchati bez ohledu na. jakékoliv lidi a jakékoliv
zájmy, poslouchati statečně a pozorně a nedati se
másti ani'od těch, kteří. chtějí dokazovat, že církvi
lze posloužiti- lépe všelijakými: kompromisy a ohle
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dy na praktické zřetele, čili že chytráctví jest zá
.f/z/žoeýkž'lzež ,o/zzeřzíze:/šopa,

Papež/e dole/(:o,ole/ze za; má daleko; odvrátil/ze
lí svoupozornost od falešných proroků a dáme-lípo
zo_r_na jeho slova, uvidíme, že může býti docela
blizko, tak jako- mezi n_ámi.A Pius XI . si zasluhu
je, abychom ho “znali dobře.

_MODLÍMESE ZA oTcE NAŠEHO PIA: BůH

JEJ ZAcHoVEJ,PL1<J ŽIVOTEM ŽEHNEJ
JEHO POZEMSKÉ POUTI, NEVYDAVEJ Ho
V RUCE _NEPŘÁTEL

'P'.Met. Habáň O. P., Modlitba..
Kurs duchovního žůvóta 13.
Rozumný tvor- poznáVá zpropasti své nicOty zá
vislost na Bohu, jenž jest vším.

závisí,-nezměnitélné, na jejíž pokyn střídá se a mě

ní v největšímsouladu.

Bůh proniká svou _silou do nejtajemnějších zá
hybů bytí, od něho pochází &jest “zachovávánobytí
samo, neboť velmi se liší činnost tvora, který může
vykonati tuto určitou, “omezenou věc od působení
Božího tVořícího bytí vůbec, neboť podstatou Boží
ješt bytí samo, kdežto tvorové obdrželi býti koneč
né, přiměřenépodmětu přijímajícímu. Jedině bytí
samo může vytvořiti celé bytí, a nejen toto bytí, ne
boť má plnost bytí, má zdroj bytí, z něhož každá

jiná věc čerpá bytí. Omne quod est tale per parti
cipationem, reducitur ad id, quod est tale per essen
tiam, ješt všeobecný princip sv. Tomáše, na němž
staví závislost všeho stvořeného, které má" určité,
omezené a přijaté bytí, na Bohu, jenž jest esse sub
sistens.
Bůh jest základem. a zdrojem všeho bytí & vše
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bytí zachovává v jeho trvání, nebot? by se rozpadlo
v nic, kdyby je tvorná síla Boží neudržovala v jeho
bytí. Důvod"toho jest týž, jako přestává dění ně-.
jaké věci, již koná druhá příčina, když přestane pů
sobiti druhá příčina; tak přestává samo bytí něja—
ké věci, .přestane--li působiti, --to.jest, je zachovávati

první příčina, jež není příčinou dění, nýbrž bytí
samého.
'Naše závislost na Bohu—,prvním principu, budí
v rozumném tvoru povinnost, aby'uznal své nic a

ukázal Pánu své poddanství, tak jako je ukazuje
celý vesmír, v němž postavil Bůh nezměnit'elné "žáf
kony; Bouře a-krupobití, vítr i jas slunceplní jeho
vůli a žádné jeho dílo neporuší vymeZenýchhranic,
vše ukazuje svou závislost na jeho moudrosti.
Z hlubiny lidské duše zaznívá zřetelný hlas Velí

cí'pokořiti se před Nejvyšším, uznati stu závislost
od něho-, v'zd'áti m'u' příslušnou

úctu.—a—
tíhnouti

ke

spojení s ním, neb On jest i posledním cílem. Cit
odvislosti a úcty k Nejvyššímu není “jen slepou, .ne
jasnou ozvěnou sentimentálnosti, neodvislou od'roz
umu, pocházející z podvědomí, z neznámého ústro-'
jí,.naopak, rozum na prvním “místě chápe odvislost
1 poznává, že první Příčina všeho “jesthodna úcty
pro svou vznešenost a 'to i u „lidínejnižšího vzdělá
1í, kteří prozrazují svou odvislost od něčeho vyšší
10, jakkoliv to_nazývají, růžným kultem. Lze spa
řiti. po kostrbatých skalách všemožných bludů
i"pojmu bytosti, 'od níž člověk. závisí, paprsek čiš
ého' světla rozumu,. jenž vnuká tvoru. oprávněnost,
rznešenost'a nutnost úcty k' Bohu pro- jeho svrcho
fanost.

_

Koná-li člověk svou povinnost,- již mu diktuje
ozum, získá si častým opakováním skutku pocty
Bohu přináležící v duši ctnost, která _dávástálost-_a

n'adnóst a jakousi rozkoš při vzdávání pocty"Bohu;
íískaná ctnost nábožnosti se uplatňuje v přirozee
ém řádě. V nadpřirozeném řádě, kam je lidstvof
ozdviženo, jest potřeba vlité ctnosti, která vzdává
est Bohu, jak ho poznává ze zjevení, totiž dobrého
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"Otce,který z nesmírné lásky pozvedl lidstvo k pa
tření své bytosti. Aby tedy byla shoda, úměrnost
mezi skutkem,_jej podává ubohý tvor, a Bohem pů
vodcem nadpřirozeného řádu lásky, musí býti V'člo
věku nadpřirozené, vlité uschopnění.
Tím se stává bohopocta díkem a úctou dítěte
k OtCi nebeskému, v jehož objetí je poslední a je-_
diná lidská blaženost a ztrácí neužitečný strach před
přísným, neúprosným Pánem; V duši v nadpřiroze
ném řádě roste bázeň úctyplná před nejvýš svatým
Otcem.
Prvním vzletem, jímž zalétá člověk do vyšších
končin otcOvskélásky Boží, je pobožnost, první čin
ctnosti zbožnósti. Duše lidská podává jím Všemo
houcím'u, co má nejdražšího, svou vůli, obětuje ji
&ochotou do vůle Pána a vyjadřuje mu svou po
volnost plniti, cokoliv od ní vyžaduje, aby mu slou
žila &jehoj čest množila. To-jest vznešená obět, již
vyžaduje “tak často Hospodin od svého vyvoleného
lidu. Podstatná zbožnost nezáleží tedy v citu,“o němž
jsme se zmínili, nýbrž v obětování své vůle Bohu,
která jest připravenou sloužiti Hospodinu.
Vnitřní rOzkoš,jíž duše často oplývá při hrdinné
oběti své;vůle, jest jen účinkem podstatné zbož
nosti—.Rozvážná povolnost vůle, s jakou se ukazuje

ochotnou oddati se službě Páiia, má nesmírný vý-q
znam v prospěChu duchovního života. Upevňuje
mysl v Bohu.
Rozjímání a nazírání, v nichž duše proniká do
hlubšího poznání Boha, jsou příčinou oběti vůle,.,

která jde-slepě za poznáním dobra, Bůh pak je nej
vyšším Dobrem.
Obětuje-lise Bohuvůle, žertva chvály má ohrom
ný vy nam, neboť vůle hýbe všechny Ostatní moc
nosti v člověku.
Člověk má ještě jinou schopnošt, vznesenejm než

první, poněvadž její předmět jest vznešenějším,má
rozum,. jehož předr'nětem jest pravda.
Rozum naplněný vznešénějším předmětem jest
vznešenější „schopností než vůle, a člověk, cítě .při
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rozeně potřebu vzdávati Bohu, svrchovanému Pá
nu, čest a slávu,. vyjadřuje ji obětí. Nejvznešenější
tedy obětí, jíž, člověk ukazuje sve poddanství, jest
modlitba, v níž rozumný tvor obětuje svůj rozum
první Pravdě, aby svou' všemohóucností pomohla
nedostatku ubohého tvora. Rozum pořádá v mod
litbě, čeho se slabosti nedostává, a tím naznačuje
svou poddanost, ubohost a slabost.
Dobrý Otec přijímá pokorné vyznání rozumu a
sesílá pomoc dle potřeby. Duše stoupá k Bohu
v modlitbě po nejlepších perutích, modlitba jest
důstojnou rozumného tvora, neb vychází z hlubiny
lidské přirozenosti, koření v přirozené závislosti
člověka, tvora na Bohu, nejvyšším Pánu, jehož vše—
mOhoucnost může pomoci nedostatkům, které člo
věk v sobě _cítí.

Silv. M. Braito, Na srdci Božím.
O vnit-řním životě. — Kurs' duchovního
života-14.
Duše naše potřebuje modlitby. Modlitbou dotýká
se Boha, od něhož čerpá nesmrtelnou sílu, chutná
Boha, poznává Boha, začíná tušiti Boha v jeho 1n
timním životě. Modlitbou se člověk povznáší do zi
vota věčného, nadpřirozeného. Modlitba pak vše
chna musí cíliti' a konečně vyústiti' v prosbě k Bo
hu o Boha, musí býti vyjádřením Tomášova velko
lepěho shrnutí duchovního života: Nic, Pane, než
Tebe! Jest jeden druh modlitby, který zahrnuje vše
.chny Ostatní druhy, který jest modlitbou nejúčin
nější.
Vnitřní život nemůže postupov'ati__bez modlit
by. Pokrok duchOvn'í jest vzrůst v Bohu. Nutno
.tudíž 'vnořiti se do-Boha, vrůsti do něho. Modlitba
nás svazuje s Bohem. Musíme konečně přijíti k o
nOmu stavu, ve “kterém se duše'nadšeně a velkomysl
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ně odevzdává Bohu, ve které se mu obětuje, dává
uchvácena jeho velikosti. Toť devotio, zbožnost, od
dání sebe, radostné přilnutí .k Bohu, kdy se Bůh
stává „naším ovzduším, kdy patříme Bohu, každou
žilkou chceme k Bohu a jdeme též k němu. Toť cí
lem- křesťanského života dostati se takto blízko
k Bohu, přemoci hmotu a sklon k ní a stále žíti-sBo
hem, v Bohu a z Boha.
Sv. Tomáš se táže, co že nás přivede k tomuto úz
kému spojení __s_
Bohem. Nejprve,- odpovídá krásně

tomášovsky. Vlastní příčinou zbožnosti je Bůh, kte
rý volá, koho chce, který volá i nás. Ostatní příčiny
jsou právě prostředky a cesty tohoto volání Božího.
Cesta'nejrychlejší pak a nejúčinnější je vnitřní mod
litba, ať již rozjímavá nebo u duší pokročilých na—
zíravá.
'Sv. Tomáš pojednává o tom v 2. II.q .82. art. 3.
své Summy, Di: „Vnitřní příčina naší. zbožnosti mu
si být rozjímání. .. Bylo řečeno, že zbožnost jest
úkonem vůle, kterým se člověk ochotně oddá
Boží službě. Každý však úkon vůle plyne z nějaké
úvahy, neb předmětem vůle jest rozumové dobro . .
A proto.je nutno, aby vnitřní modlitba byla příči
nou zbožnosti, když totiž člověk vnitřní modlitbou
přijde k tomu, aby se oddal Boží službě. K tomu
pak přivádí dvojí úvaha, jedna totiž se strany Bo
ží dobroty a jeho dobrodiní , . . Tato úvaha zanítí
lásku, která jest bezprostřední příčinou Zbožnosti.
Druhá úvaha všímá si člověka a jeho chyb a nedo
Statků, pro něž potřebuje opříti se o Boha . . . Tato
úvaha zamezí troufalost, která člověku brání pcd
dati se Bohu, kdyžse spolehne na sebe. . .
Hle, program vnitřní modlitby. Slavný kardinál
Cáie anus praví ve výkladu k tomuto článku: Zbož-'
nost'a ctnosti rodí se z této vnitřní modlitby. Du
chovně žijícím lidem měla“ by “býti denním chle
bem tato vnitřní modlitba, měli by zanechati věč—
ného drmolení mnohomluvných ústních modliteb
(omisso vocalium orationum multiloquio volunta
rio). A dí přísně, že, kdo aspoň jednou za den se
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nepohr'ouží do vnitřní; modlitby, “nemůže-\a_ni,slouti
duchovně. žijícím člověkem.

Jak všeobecně označiti tuto vnitřní modlitbu?
Jest to -modlitba, kterou zvedá se duše k- Bohu be
ze slov a formulek, aby mu. vzdala svou čest a. stala
se lepší, jest to dětinné íhovoření s.Bohem2 o..jeho
dokonalosteCh & ponrování vlastních nedokona
lostí V Boží kráse s prosbou o pomoc &rozhodnu
tím :přiblížiti se k onomu tak dokonalému. Bohu,
ničením od kořene hříchů, chyb, nedostatků & zá
rodků jich. V obyčejné, všem přístupné vnitřní
modlitbě pracuje rozum osvícený věrou a Duchem
sv., pracuje cit i vůle, pomáhá “iobrazivost'. Věrou
a ohněm Ducha "sv.ožářený duch ponoří se klidně
do tajemství Božích, do jeho vlastnosti, zpřítomňuje
si Boha, obdivuje lio, klaní se mu,- prosí za odpuš
tění, že ubohý tvor tólik urážel tak nekonečnou

Velebnost,poznává úmysly Boží s duší, ze má býti
podobna Otci, a prosí o přispění..Náslouchá hlasu
Páně, kde dlužno nasaditi páky, &pak dí:- ano, jdu!
S počátku vydatně pomáhá. Obraziv'ost._Včas Duch
vanoucí, kde chce, odtrhne od přílišného lpění“na
obrazivosti a nese výše. Začátečník pozoruje. Boží
Velikost, jak dí sv. Tomáš, a dle téhož učitele v zá
pětí srovnává se svou ubohostí. Svléká se s hříchu

a činí prvé krůčky. Dále již pak převládá snaha
opřipodobnění se Bohu ctnostmi. Rozjímající po
úvaze snaží se zažíti pravdy, snaží se, aby mu vešly
v krev, v život. Ale rozjímání nesmí se otáčeti ko
le'm člověka, to by mluvil se Sebou a ne s Bohem.
Stále _astále musí sevraCeti k Bohu, úpěti k němu,
vzdychati, toužiti. Tak radí i sv._Terezie, (Svéživo
ťopis 13. hl. ke"ko_ncí'): Ať se (duše rozjímající)

nevyčerpává stálým hledáním, nýbrž ať dlí s Kris
tem, drže rozum v tichu . . . Rozum nesmí nás v ta:
kových chvílích roznášeti po celém vesmíru,-nešmí
náspzavrtávati do nás, musí spíše žíti -z Bóhá, sytiti
se jím . . .

A ted vím, že mi mnohý řekne: To je jen pro
lidi, kteří jsou výše a blížek Bohu. Pro všechny
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jest vnitřní modlitba, neb všichni mají se"co nej“

těsněji přivinouti k Bohu, Sv. Terezie přůo praví:
„Všichni mají Začíti tento druh modlitby, pokra
_čovativ něm a v něm též dostoupiti vrchole.“
Postupně prómluvíme o metodě, o všem přístup
ných stupních vnitřní modlitby a o dalším postupu
vnitřního života.

P. Em. Soukup O. P., To jediné .
Kurs duchovního života 15.

„To jediné máme na tom“světě, že se živíme Je
ho Tělem“ —-psal; sv. Jeroným u betlemské jesky
ně po *zkušenostech Se vším, co chce člověka po-,
vznášeti. Je to vlastně useknutá věta, známe ten
tvar řeči a také jeho. pokračování: a kdybychom
toho neměli . . .

Co by bylo,kdybychom se neživili Jeho Tělem?
Snad za chvíli. vzejde tušení, že bychom opravdu
nic neměli, kdybychom toho jediného neměli, kdy
bychom se neživili Jeho Tělem.
Tážeme se těch, kteří vpravdě měli, aby nám po—
věděli, coměli. Svatí Otcové měli a požívali ještě
pod dojmem &jaksi ve stínu Večeřadla a praví, co

měli:
„Kristus v nás mírní krutý zákon těla, utišuje

rozbouřenou duši.“ (Cyril Jer.) Velká sv. Terezie
dokonce tvrdí takový vliv Eucharistie na tělo, že
mírní bolesti &uzdravuje.
„Tchoto denního Chleba 'požíváme na vyléčení
denních slabosti.-“ (Ambrož) „Zhřeší duše, které
nepozdvihuje přijímání Eucharistie.“ (Cyprian.)
Sv. Tomáš ze sv.-Augustina dovozuje, ze Eucharis
tie chrání před hříchem. (III 79, 6 ad 3.)
„Kdo dvojí rozpuštěný vosk sleje, sloučí jeden
s druhým; tak kdo-tělo a krev Páně přijme, tak se
s ním spojí, že Kristus je v něm a on v Kristu.“
(Cyril Jer.) „Prijetí Svátosti je zasnoubením duše
s“nesmrtelným ženichem.“ ( Efrem )
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„Jak přeslavný je tento kalich! Zapomínáme na.
minulost, nemáme smyslu pro tento svět . . . . od
moudrých tohoto světa jsme považováni za' blázny.
Tento Chléb . přesahuje sladkost každé- rozko—
še . . . celou bytost proniká cit lásky.“ (Cyprián)
„Chléb tento .jest odpu'štěním hříchů.“ (Ambrož)

„Jeden chléb, jedno tělo jsme všichni, kteří jed
noho Chleba požívámef“ (Pavel.)
„Nechtěl Ježíš propustiti hladové, aby cestou ne
zahynuli. Je tedy v nebezpečí, kdo se ubírá k ne—

beskému domovu bez nebeského Chleba“ (Jero
nym.) „To jest naše zásoba na cestu, udržující nás

při síle, abychom 5 tohoto světa “došli k Němuf“
(Gaudentius. )

„Jako do hojné hořlaviny pouštíme jiskru, aby
chom zachovali semeno ohně, tak náš Pán Ježíš
Kristus tělem svým ukládá v nás život a jako zrnko
nesmrtelnosti, jímž se ničí všechno působení smr
telnosti v nás.“ (Cyril.)
Ukazují nám oslňující bohatství života a stkvělé
ospravedněni slova „to jediné“. Takový tedy je ži
vot z, Eucharistie.
Reformováno je tělo. Hmota a zákon těla, se stá
vá částí stupňů, po nichž vystupuje duše. Poměrně
snadno ovládne duše všechny bouře, působené hmo
tou, nadbytkem nebo nedostatky hmotné složky.
Nejhorší překážka vzestupu, hřích, _je zbaven své
síly Minulost a přítomnost jest očišt'ována, budouc
nOstje jasná, majíc ochranu proti hříchu. Uskuteč
něno je nejhlubší přání všech hlubokých duší, sjed
nocení s Bohem“ lásky a odpuštění a do'stiučinění,
Mizejí všechny trudy., duše a celý živOt,dostává oheň
a křídla vzletů, pro něž lidskářeč'skoro ani nemá
slov. Život člověka se uklidňuje v důvěřivé jistotě,
že není ničeho mezi duší a Boží láskou, když duše
o ničem neví, protože Eucharistie dává duši i po
svěcující milost, kdyby jí bez své—vinyduše postrá
_dala.

Duše Eucharistií živené jsou, celek vzájemně se
podporující modlitbou: a zásluhami, ani třeba—otom
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nevědouce. Dokud je duše živena Eucharistii, po
skytuje "sejí záruka setrvání v dobrém a v lásce
Boží. Závěrek našeho vyznánívíry je rovněž dílem
Eucharistie: těla vzkříšení a život věčný.
Amen — staň se. Neboť je v těch darech Eucha
ristie všechno, čeho potřebuje člověk bojující s ní
žinami. A když v nížinách se ohlíží po léku na své
rány, po útulku pro štvanou duši, po zbrani vítěz
né a po zárukách Zajištěných vítězství, pozná, že,
co se nabízí na pomoc, vše je na konec bezmocné,
nedostane se vítězně přes boje a překážky-.
To jediné máme, Eucharistii, neboť v ní máme
vše.

Chápeme hlad svatých. po Eucharistii.- Chápeme
úpěnlivě volání papežů. _kEucharistii, Nechápeme
svůj cthad k Eucharistii.
Také “jedna podmínka prohloubení života duše.
Kdo chce svůj duchovní život prohloubiti a_ne-e
chvátá k Eucharistii, nesnaží se zvroucniti svůj „eu—
charistický“ život, má nekIMné znamení, že není
dosud na pravé cestě. Ukazuje se mu, že nepoznal
dosud významu vzestupu duše, neuvědomil si jas
ně všech, překážek, bojů a záhad duchovního živo-.
ta. Kdy-bysi je uvědomil, byl by veden přímo k Eu
charistii! 'Poznal by, že na přemožení tolika pře
kážek Stačí.pouze svaté opojení; toho poskytne je
diná „Eucharistie
_
Říká se dítku na prahu křesťanskéhoživota:'„ve
jdi do chrámu Božího“; to je heslo na úpatí hory
dokonalejšího života: Vejdi do chrámu Eucharis
tie. Ježíšřekl o sobě: „] á jsem dveře; vejde-li kdo
skrze mne, bude zachován.“ (Jan 10, 9.) Ježíš vEu
charistii, chrám Eucharistie 'je vchodem do silné
ho, ' zího a hlubokého života duše.
O =šem„musí býti duše ve chrámu Eucharistie ja
ko doopravdy ve chrámu a."ne jako u výkladní
skříně.

Modlitba Wessobrunnská.
Přel. Otto F. Ba'blen.
„Tomu slýchal jsem lidi nejvíce se divit:
že\_nebylo země, ni nebe'na—hoře,

ni stromu, ni hory nebylo,
že nesvítily hvězdy, nezářilo- slunce,
nebylo měsíce, ni nádherného moře.
A když ničeho nebylo na koncích -a krajích,
tu byl jediný všemohoucí Bůh,
nejmocnější bytost, a s “ním
hožští duchové. _ABůh Byl svatý,
Bůh byl všemohoucí . . .
Pozn. překl.: _T. zv. „,Wessobrunner Gebel“ „z devátého
italie-1%15
1Sr,:
Míillenhoff,
m
.

Jaroslav

„De carmine

Durych,

Wessofontano'í

Duch;sv.

“Ber

__V
zaPo—_

menutí,_
Nynější doba jest velice chudá azpustlá ve všem,
co se týká ducha; a zvláště v našich zemích &nej
více vnašem národě. Upadají rozumové schopnosti,
z lidského počínání mizí důslednost, víra a čest
nost, i lidé vysoce postavení i ti, kteří v očích náro

da slynou duchem a rozumem, nerozeznávají to, co
se o nich samých mluví, nerozeznávají. chválu od
posměchu, služby věrné od služeb.zištných, skuteč
nost od samolibé představy. Chceme-li -a umíme-li
to, můžeme se komukoliv pos'mívati co nejkrutěj i,
slovy zdánlivě lahodnými .a nejen svět, ale i ten,“
komu se posmíváme, zůstane přesvědčen„ že to by-.
la chvála, neboť lidé jsou _krátkozrací. a nedoslý
chaví pro určité věci a vybírají si.to, co jim lichotí;
I lidem vy's'oceučeným a věhlasným se musí podá
vat všecko po lopatě, poněvadž smysly duševní jsou
dnes tak tupé, že to budí úžas. Dnes těžko lze ně-
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“koho poučit,. že _to,co dělá, jest nemoudré, nečest
né.. směšné, poněvadž lidé ztrácejí smysl pro tako

vé věci;přestávají rOzuměts'mysluslov,smyslureči ,
zápas mezi lidmi dnes už se nevede duchem, nýbrž
hmotou; kdo nemůže být koupen, musí být zastra
šen. Vidíme, ze lidé, kteří by chtěli a mohli se proti.
tomu bránit, —'jšoujako vyplašení mravenci, lezou
jeden přes druhého a svými neuváženými činy spí

še působí nepřátelům užitek než škodu. Není od—
vahy k hájení rozumu, práva a pravdy,*není odva
hy 'k cestě za pravdou, pravda se snižuje, "místo
pravd věčných se ctí pravdy maličké, polovičníi po
chybné jako zázračné “prostředky proti zkáze.
Kdyby'se t_otýkalo jenom nesvatého života obec
ního a politického, nebylo by důvodu k znepoko
jení. Ať se svět motá, _jak chce, jen když „vcírkvi

jest pokoj a jistota. Ale není tomu tak. Církev u
trpěla ohromné ztráty na duších, jest v nevážnosti,
ponížení a posměchu a pakli právě dnes další ze
vní pohromy na ni nedolébají, lze mluviti. o všem
jiném než o zotavení v jejich řadách. Úkolů jest
mnoho; mnoho lidí o tom mluví_a .píše ze řemesla,
pro chléb, mnoho lidí mluví a píše pro církev, aby
se udrželi ve své kariéře nebo aby si pomohli k dal
ší; mnoho lidí mluví a píše proto, aby nemusili dě
lat nic jiného, poněvadž slova jsou laciná a čím jso'u
planější, tím jsou vítanější. Slov je mnoho, z těchto
slov nevZešel však dosud skutek žádny. Svatý Otec
dá nějakou radu, která má téměř závaznou plat
nost ro'zkazu, Čiperní katolíci začnou o. tom mluvit
a psát; jistě si tím něco vydělají, neboť vědí, že
hoden jest dělník mzdy své. A dost. Co dobrého
vzniklo --kdyz něčeho pro náboženství, ujaly-li se
toho- oviny'P—Ale _n—oviny
nejsou nejhórší; smutek

přichází odjinud.
Snad by množí chtěli lecjak p'raco-vati a snažiti
se, aby byli činnými katolíky; dobrá vůleby se na
šla a jest-jí dosti. Ale dobrá vůle nestačí. Často se
citovalo. heslo scire, velle, agere — věděti, po pří
padě uměti, pak chtíti .a. jednati. To slovo věděti
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jest na prvním místě a tam se musí začíti.. Jak má
někdo pracovati na. vinici Páně,—nemá-li o té prác'
ani“nejmenší potuchy? Čteme- ledacos o akci kato
lické, o akci unionistické _ao jiných věcech, ale čte
me už"leta stále tatáž slova a jen slova, jakobyr se

hřešilo na naši pamět. Takový podnik náboženský
jest něco vážnějšího než založení odborové-organi
sace nebo pohřebního ústavu ;—
to se nenechá nadik

tovat nebo odhlasovat; _k tomu nepomůže ani celý
parlament, kdyby pro to hlasoval; to je věc, o kte
ré se lidé musí dohodnout s Bohem.
Ale to je ten smutek, že dnes jen málo lidí umí
mluviti s Bohem o těchto věcech.
Doufáme-li v milosrdenství Boží, můžeme při
pustit, že se ho dostane tomu, kdo chová o Bohu
představu podle řádu své přirózenosti a svého roz
umu či své omezenosti; tak jednomu jest Bůh las
kavý'm almužníkem, jinému dobrým hospodářem,
jinému spravedlivým soudcem, jinému velikým mu—

drcem, jinému mocnýmvladařem,jinému divotvor
cem. K'úctě to stačí. Ale to není takové poznání
Boha, jakému učí. církev, jakému učí katechismus.
] est to starý lidský zvyk, že, když. jdeme k,někomu
o něco prosit, zeptáme se dříve,“kdo toíje a čím je,
a_bychómgenerála nenazývali kaprálem. A jest to
samozřejmá povinnóst pro lidi, kteří se bud sami
považují za inteligentní, nebo u nichž se má inteli
gence předpokládati již z jejich úřadu nebo posta

Vení.

A _tadyje to-hrozné,-co by mělo otřásat každým
člověkem. Víme sice z katechismu, že“'Bůh. jest
Trojjédiný ve třech osobách, známe jejich jména
a každou modlitbu začínáme“jejich jmény, ale ja
kou ozvěnu a jakou představu v nás vyvolávají ta
to jména? Řekneme-li: Duch svatý — musí to pro
nás něco znamenat, ale, .pro Boha, znamená to dnes

něco? Snad ve většině případů to neznamená
'nic než pouhé prázdné slovo, za které by se mohlo
dosadit jakékoliv jiné nesrozumitelné s_lovo.Co to
jest? Jest to nějaký zdvořilostní termín, nějaká
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'floskule úřední? Co si lze pod tím myslít? Kus ne
viditelnosti, kus prázdnoty, nějakou sílu magnetic
kou, nějaký odznak? Není to žádné škarohlídské
přehánění. Tisícerá a každodenní zkušenost, ba zku
šenost každé hodiny na nesčetných místech nám to
potvrdí, že Duch- svatý jest cosi úplně neznámého,
tak neznámého, že toto jméno se považuje jen za
okrasnou zbytečnost.
A přece jest to božská osoba, rovnocenná Otci
i Synu, stejně nutná pro "každého, ale zároveň i stej
ně hrozná »prokaždého jako první i druhá. Bez Du
cha svatého nepochopíme svou víru a nemůžeme Se
modliti. Sestoupení Ducha svatého bylo v dějinách
světa právě tak důležitou události jako stvořenísvě
ta a vykoupení lidstva. Teprve když Duch svatý se
stoupil, mohli apoštolové nastoupit své misionář
ské pouti a hlásati evangelium. Duch svatý jest dár
cem sedmi darů duchovních a zvláště toho rozumu,
který v"_dnešní době tak __žalostněupadá, poněvadž

týž Duch ho odnímá lidem, kteří o něj neprosí. Slý
cháme něco o Duchu svatém? A nebývají to nej
častěji zase jen leva? A čte-li se to jméno, nečte
se zase jen jako prázdné slovo? Kolik té úcty a o—
pravdového vzývání Ducha svatého vidíme? Píseň
našich předků k svatému Václavu se k Němu hlá
sila: Nebeské jest dvorstvo krásné, blaze tomu, kdo
tam přijde, v život věčný, v oheň jasný svatého Du
cha. — To bylo v dobách, kdy křesťanství u nás za
čínalo kVésti. Ale dnes?
Na dva miliony lidí odpadlo a “rozvratještě není
dokončen, poněvadž není obranných opatření a ví
ra není upevňována. Bláhový, kdo se nechá mýlit.
K odpadu není třeba úředního ohlášení o vystou
peníj z církve; kolik jest neohlášených atheistů
i v těch řadách, které z různých důvodů se hlásí
k víře katolické! Jak upadá znalost víry, základ
ních článků o víře a mrave'ch! Jak je vše pomateno
politikou, různými hesly i svou pohodlnosti a ne
tečnosti, kolik “bludařství a atheismu jest hluboce
zakořeněno i \v těch, kteří se považují za inteligent
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ní část katolického lidu! Mohli bychom to dokazo—
vat denně na příkladech starých irčerstvých; každý
den by nám "přinesl nové, čerstvě doklady.

Jak na to, jak proti tomu? Zdar práce misijní a
každého podniku náboženského závisí od přízně.
Ducha svatého. Církev, kdykoliv začíná něco vážné
_ho rozsuzovat nebo podnikat, ode dávna se k Ně
mu obrací svou modlitbou Přijď-, svatý Duše, Bez
osvícení Duchem svatým nelze ničeho rozežnati.
Duch svatý to byl, který budil světce, misionáře,
zakladatele řádů, bojovníky proti kacířství, “již od
dob_apoštolských. _Osvěcovaljiž proroky ve Starém
zákoně a dal signál apoštolům, aby vyšli do světa.
Šel před nimi a osvěcoval národy, aby poznávali. sly
šené slovo evangelia; šel před misionáři ke. kací
řům, pokud nebyli ještě zcela odvráceni; chodí
k hříšníkůma Dává radu v nesnázi a sílu v proti
venství. Bez Něho nelze nic dělat. Zíškat odpadlíky
v našich zemích nebo získat Rusy pro unii's církví,
to nelze.provádět tak jakospOlkovéúčetnictví. K ta
kové práci je "třebaosobm'ho přispění Božího. Dnes
lidé si myslí, že dělají a mají dělati všecko sami.
Kdepak by věřili v opravdový zázrak, v opravdové
bezprostřední zasažení Boží! To by 1nejeden z dneš
ních katolíků považoval takového věřícího ža bláz

a.Ř.íkají: Boha vzývej, sám ruky přikládej, ale

myslí si; zkus to, a když se ti to podaří, můžeš zdvo
řile a_chytřeříkat, že ti pomohl“Pán Bůh. _Azatím

hlavní věcí je to vzývání Boha, ta vlastníprácěBo
ží. Zatím musíme v takových věcech, jako je po
vznesení duší, získání duší a obrácení národů, spo
léhati se jen a jen na zázrak &to na duchovní zá
zrak, který může učinit jen Duch svatý. Bez zázra—
ku lze založit politickou stranu _a.získat'voliče. Ale
nepřijde-li zázrak, “pak se mohou porady za zele
ným stolem konati každoročně třebas'sto let, ;a ne
bude z toho zase nic.

_

Náboženské dílo dělávali světci: misie, zakládá
ní řádů, organisace věd duchovních,obřadů a po
dobné. I k.-dnešnímu dílu náboženskému je třeba.
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světců. A to jest zase jen v moci Ducha svatého.
A kdyby už nebylo těch světců,kdyby Všemohoucí
chtěl ukázat, že může působit 1_skrze hříšníky, jak

také již častov dějináchlidstvaukázal, pak je k to

mu třeba lásky, oddané a obětavé lásky. Té, o kte
rou se volá v modlitbě k Duchu svatému slovy:
A oheň lásky svév nich roznět. Jak by se mohlo po
dařiti tak veliké dílo, proti kterému se staví nejen
svět, ale 1 peklo jistě.s veškerou svou ohromnou &
úžasnou _mocí.Ovšem, Ono se dnes na to peklo moc
nedá, poněvadž každý druhý se pokládá za pojiště
na proti“peklu nějakou legitimací anebo nadějí v to,.
že neumře bezzpovědi a mimo to se pantheismus
zakořenil tak,že se nevěřív přímé zasahování sata
novo do dějin lidstva i osudu jednotlivcova, jako
se nevěří v zasahování Boží; to snad _sedělo leda
v prvních dobách křesťanství a pak ještě někdy tu
'a tam. Vždyť se tak lehce vnucuje představa, jak

by ti, kteří mají býti získání, s posměchemmohli
zírati na to, jak se na ně Chystají lidé, kteří mají
víru jen povrchní a lásku žádnou; kteří dělají, ja
ko by něco dělali, když už se něco dělat musí. A je
přece zapotřebí lásky, která by se nebála mučed
nictví, __nfěboť-mu'čed.nict_ví-není

mimořádný

zjev,

který se odstraní kulturou a politickým organisoi
váním, nýbrž bude trvati a"bude nutné?až do konce
světa.Tyto věci nutno míti stále na mysli. Není di-
_vu,že z nich je s'mutno, neboť jsou to věci nelahod
ně a nepohodlné. Už pouhá. přítomnost svatého o
byčejně -byla..d1fuhýmlidem'obtížna. A nyní se má
prositi. o svaté,-prositi _o-svatost,připouštěti chmur
n_é_'
vyhlídky na práci, oběti, hrdinství, prositi o lásí
ku,.která by nás zbavila naši milé lenosti, lhostej—

nosti a pohodlí!
Ale je to nutno. Papež volá do práce, Bůh volá
do práce. Nutno se aspoň nějak hýbat. Kdo může
pomoci? Jen Duch svatý. Jak Ho může někdo vzý
vat, nezná-li Ho?

_

Jest ještě: přemnoho jiných bolestí, které působí
pohled na katastrofy, 'ubohost, b'ezectnost a poruše
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ní, plynoucí z toho, že Duch svatý jest přímo či ne
přímo vymítán mlčky i hlasitě ze srdcí lidských, že
bloudí na poušti'a nemůže k lidem se svými dary.
PřiChází takřka neznám a nevolán, jako odstrčený
průvodce Synův, a není zdržován, aby.zůstal. N89
dostává se .Mu úcty a neponechává se Mu ani času,
aby mohl svou útěchou naplňovat' srdce lidská.
Bylo .by nesnadno dovolávati se. milostilidí- pro
Ducha svatého, aby jeho poznání, vzývání a uctí-.
vání bylo šířeno a'prohlubováno. Láska však neče
ká na cestu úřední; modliti se můžeme ihned a kdy
koliv chceme. Víme, že přemnoho jest již zpusto
šeno a že rychlá pomoc Ducha svatého je nezbytná.
Proto pro nás, pro lidi, je nutna svépomoc.
Odvážili jsme se rozvažovati o prozatímním .nej
nutnějším opatření. Známe lidskou slabost, poho-dl
nost a lenost, nechuť k těžkým a pravidelným zá
vazkům, zvláště pokud se modlitby týkají, a rovněž
i všecky obtíže, které překážejí jakékoliv Organisa
ci 'v tom směru. A přece se chceme obrátiti k nej;
“většímu počtu čtenářů, k největšímu počtu věřících.
Jedná se o to, aby zhas'ínající.-úcta kDuchu svaté
.mu neuhasla docela; aby aspoň živá jiskra byla'zae
chována uprostřed množství vychladlého popele.
Proto předstupujeme 's tím nejnepatrnějším a jistě
pramálo obtížným návrhem, aby každý přistoupil
k neorg'anisovanému družstvu, jehož členové, nevá
záni ani přihláškou ani jakoukoliv formalitou, u
ložili by si jedinou povinnost, totiž tu, že se každý
z nich pomodlí,aspoň jednou za týden,_vkterýkoliv
„_den.a hodinu, ať doma či v kostele-, modlitbu:
„Přijd', svatý _Duše1“

_

Jest to jistě “závazek velice mírný, až nad; míru
plný ohledů. Kdo pochopí nutnost této modlitby,
kdo z 'ní bude míti útěchu, kdo se dovolá Ducha
svatého, jistě si najde pak způsob, jak by sám po
znání Ducha svatého v sobě samém prohloubil &
jak by svou úctu k Němu rozmnožil. Jest to bolest
.né, že tímto způsobem se má projevovati Duchu
svatému vlastně jakési lidské milosrdenství'jáko vy
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hnanci. Ale aspoň toto! Aspoň ať máme jistotu, .že
oheň víry v Ducha svatého v našem národě přece
jen hoří, třebas jen jako malá jiskřička, kterou
Duch, který vdne, kde chce, bude moci jednou roz
nítit v mocný oheň své lásky k vykonání díla, okte
rém se zatím jen mluví.
Štěstím a požehnáním pro národ jest žhoucí pla
men víry v Ducha svatého. Bez Něho jest jen pus
tota, hanba, ubohost, bežectnost, úpadek, rozvrat a
zahynutí. Svatý Jan Nepomucký jest očhráncem
předbanbou světskou; ale proti bezectnosti, zvláš
tě proti hromadné bezectnosti třebas celého náro
da, může _chránit jen Duch svatý, k němuž církev
volá uprostřed zpuštění;
A obno'víš' tvář Země!

Ze života egyptských poustevníků.
Verba senilomum: Mign'e P. L. I:. 7-3,přeložil
dr. K. Vrátný.
KdyžTÍ's'eněkteří bratří dotazovali svatého Maka
ria, kterak. by se měli—
modliti, odpověděl jim, řka:
Není nám potřebí zbytečných slov,nýbrž máme.jen
ruce roztáhnouti a říkati: Bože, jak chceš a jak se"
ti líbí, tak se staň. A když pokušení přijde nebo do

tírání ďábelské, říkati sluší: Bože,pomoz'nám. Ont'
zajisté Ví, co je nám dobré.
*

Jeden stařec řekli Jako se mouchy k hrnci roz
páleněmu n'epřibližují, ale když již vlažný jest, se
dají na něj a nasazují červy, tak také před mni'
chem, zaníceným ohněm lásky Boží, utíkají ďáblo
vé, vlažného však oklamávají a pronásledují.
*

Vyšli jednou bratří z kláštera a šli 'n'avštívitiotce,
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kteří bydlili “na poušti. Když pak přišli k““jednomu

poustevníkovi staršímu, přijal je s velikou radostí,

a jakož obyčej jest, dal jim jisti.—Viděl _totiž, že

jsou cestou unaveni, a proto je občerstvil před ho
dinou devátou, a cokoli měl ve své chyšce, „to při
nesl, aby pojedli a aby si odpočinuli, Když pak na
stal.večer, modlitby a žalmy podle obyčeje odříkali,
a tak učinili také v noci. Starší pak výše řečený od
počíval dále od 'nich na jiném místě a slyšel je,
ani spolu hovoří a praví: Tito poustevníci “více.a
lépe jedí než ti, kteřížijí v klášteřích. Slyše pak to
starší, pomlčel o tom. A když zasvitl. den, vybrali
sena cestu, jdouce navštíviti jiného poustevníka,
který zůstával v sousedství téhož starce. Když však
odcházeli, řekl jim starší: Pozdravujte ho ode mne—
a rcete mu: Měj-pozor a _nezalévej zeleniny. Když
tedy přišli k onomu jinému staršímu, pověděli mu
Vzkaz. On. pak„ porozuměl věci: a podržel ty bratry
u-sebe „adal jimna práci, aby pletli rohožky, a sám
sedě u nich, neustával od díla rukou. Večer pak při
světle přidal mimo obyčej jiné žalmy, a když doko
nali modlitby, řekl jim-: Není u nás „vobyčeji každý
den jisti, ale pro váš příchod se sluší, abychom dnes

povečeřili; a dal jim suchý chléb a sůl, řkaí K vůli

vám musíme trochu hojněji večeřeti; a nalil. malič-:
ko octa a přidal sóli a maličko oleje. A když vstali
od jídla, počal opět odříká'vati žalmy až do svítání
noc podobně míjela, a když se modlili ahorlivě žal
tář a"proto si odpočiňte malicko, neboť jste una
ve'ni po cestě.Když pak byla první hodina ranní,
chtěli odejíti, ale nepustil je starší, řka: Prodlete
_snámi raději několik dní, nebot? dnes vás nepus
tím, nýbrž z lásky si vás tu nechám ještě tři dni.
Oni pak, slyšíce to, vstali v noci a. nežli se rozedni—
lo, tajně utekli s toho místa.

.

Jeden ze svatých starších přišel navštíviti jiného
staršího poustevníka, jenž jej přijal s veškerou ra
dosti a pro __
jeho příchod přichystal k občerstvení
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vařenou čočku, a řekli si, že se prve podle obyčeje
pomodlí modlitby a odříkají žalmy a potom pojedí.
Když pak vešli dovnitř, říkali žalmy a přeříkali ce
lý žaltář. Mimoto také z _Písem svatých čtouce ří
kali, nemajíce dva proroky. A již den pominul &
noc podobně míjela a když se modlili a horlivě žal
my říkali, zasvitl druhý den a tu poznali, že již
minula noc. Ale opět vespolek o slovu Božím _ho
voříce a duchovní smysly sobě vykládajíce, konečq
ně kolem deváté hodiny se navzájem rozloučili,
i vrátil se stařec, který tam prisel, do své chyšky.
Neboť. zapomněli ,na občerstvení pokrmem, který
byl přichystán, když požívali pokrmu duchovního.
Kdyžpak byl večer, našel starší hrnec plný tak, jak
byl připraven; a zarmou'tiv se, řekl: Ach, kterak
jsme zapomněli na tuto kaši?

Immense coeli Conditor
Hymnus ne'šporní v pondělí '—-feria II.

Přeložil Ant. Štemberg.

__ó Tvůrče nebes nesmírný,
Tříjenždělíš _vodních proudů směs,
'a aby neslěvaljr se,

jim dáváš. nebe jako mez,

jenž nanebi i na zemi
jim. jisté "“místostanovíš,

by “plamen vodou mírněn byl
a nespálil v prach zemskou říš:
vlej nyní, Otče laskavý,
nám dary věčné milosti,
\

by v zkázu" zas nás _nesvedl

' blud starý ve své nové lsti.
Ať světlo vírou zesílí,

že vzplane velkou jasností
a každou marnost rozptýlí,
šáleno nejsouc klamností.
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() vyslyš, Otče předobrý,
a Synu, Otci rovný, nás
i s Duchem Utěšitelem,
s nímž kralujete 'v každý čas.
Hymnus je ze VI. stol. Liči stvořitelské dilo Boží dne
druhého, kdy Bůh, sám jsa nesmírný, odděloval pro nás
nezměrné vodstva v oblacích a pramenech zemských. Co by
byla země bez vody této!

B".P, DIOuhá, Žena trpící.
Žena dnešní máj odbojný rys společný s padlým
andělem: jako on odmítal sloužit, tak ona odmítá
trpěti. BOuříse proti nejvlastnějším'u, Bohem chtě
nému údělu svému.
Kletba byla vyřěenav ráji za trest. Trestem měla
ovšem trpěti žena i muž; ale při—ženěBůh to utrpe
ní ještě zvláště zdůraznil.
V celém _světě do- příchodu Krista (tož Marie)

žena trpěla tím utrpením, jak bylo vyřěeno v klet
bě: ujařmením pod mocí muže; nevolnictvím ve
službách jeho tělesnosti; mateřstvím bez práva _na
dítě.
Moderní žena je antipod ženy předkřesťanské:
emancipujeqse z nadvlády muže i v manželství; “tě
lem neslouží muži ani. zachování rodu; sloužíc
svým vášním zotročuje muže; mateřství připouští,
jen“pokud si slibuje od něho dobro, nebo spíše je
odmítá. Neboť odmítá utrpení.
Mezi těmito dvěma ženami je celý svět: žena
křesťanská.

_

Kristus vzal trestu Božímu zoufalství kletby a ti
koly trestu proměnil v prostředky spásy. Z kletby
těžké práce pro muže a utrpení pro ženu vykupo
val lidstvo i prací i utrpením; ale utrpením dílo
„spásykorunoval. A jestliže pena jeho díla spočívala
-_vposlušnosti Otce, jemuž člověk pokušení padlého
„anděla a návodu jeho vrhl .vtvář své _Non serviam
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— tož i poslušnost je v základě ženský element;
starozákonní muž a muž do Krista po- celém světě„
ať Žid, ať pohan., byl tvrdým pánem; a býl-li otro
kem, byla jeho žena otrokyní otroka.
Po nesmírném převratu názoru na ženu křesťan
stvím, jež jí vrátilo rovnocennost s mužem, osvobo
dilo ji ze služeb tělesnosti, vyvýšilo mateřství kul
tem Panný' Bohorodičky, role ženy zůstává stejná
jako ve Starém zákoně, neboť Nový zákon je jen
jeho naplněním. To, co bylo kletbou, má se státi

póžehnáním. Vůle zeny při tom ovšem není znásil
něna. Žena mění utrpení v požehnání, přijímá-lije.
dobrovohiě, z lásk)r k Bohu. A jen tak naplňuje
svůj úděl. Jen tak je živým údem Církve, v níž se
dílo spásy dokonává.
Je příliš přirozená, je animální ta první'reakce
lidské přirozenosti na každou bolest, to hnutí od
mítající utrpení. Ale pak přichází Kristus a od při
rozeného zvedá nás k _nadpřirozenému tím_slovem;
Vezmi. kříž svůj &následuj. mne!

Přijmouti utrpení 'je nutno; kdo je odmítá, od—

hazuje život. Muž může odhoditi jen svůj, žena má

tu démonické možnosti překážeti Tvůrci v jeho dí
le a plánech;
Má nekonečné možnosti tvůrčí pomocnice při
jmutím utrpení. Křesťanství učíji vítěziti nad ním,
ha 1 toužiti po něm.
Její přirozenost je jí na pomoc. Má zvláštní schop
nosti k utrpení. Tělesně 1 duševně slabší a jemnější
trpí už, když muž' ještě netrpí. Za .to má _darvětší

trpělivosti a odoansti. Poddává se utrpení, ab)r ji
hnět ,formulovalo, ciselovalo, nepoddává se mu
tak, aby ji zlomilo. Roztavena v ohni bolesti při
jímá hluboký vtisk obrazu Trpitele; jde "munad to
vstříc z nitra vroucí ženskou schopností, soucitu, je
kovem živým,jenž pracuje sám spolu s milostí Boží
na své modelaci. Tolik žen neslo stigmata'; světec
jen jeden“ je stigmatisován. Odpovědí Boha k sou
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citu ženy byl "obraz—tvářeTrpícího v rouchu. Vero
ničině.

Na tom, jak žena kterého národa odmítá utrpe
ní, honíc se za požitky všeho druhu od intelektuál
ních až do animálnich, můžeme změřiti, do jakého
stupně odklání se národ od křesťanství a tím i od
života &kloní _sek pádu.

Odmítá utrpení! Neujde mu ovšem, ale zoufá
v něm, zlořečí mu. Ta, jež v řeči básníků mívá jmé—
no „láska“, nerozumí Bohu, jenž jest Láska. Ten
Bůh chcepo nás utrpení, po ženě spíše.Láska před

pokládá utrpení. Podstatou křesťanstvíje láska. Je
jeho jediným přikázánim': Milevati budeš . . . i Bo
ha, 1 bližního. Nemá nikdo lásky větší, než aby dal.
život. Dávati život ve „chvíli, najednou, nebo dávati
ho po dnech, toť trpěti.
Moderní žena nedává/"život, nedává živOtu; bere“
od života, nenasytné, nestoudně, bere'.i_krade. Zna
mení upíra, ne dárce. _.Požitky, i do'volenými &,ne

lišnými, zakrňuje, jaloví duše; jen utrpením roste
do nekonečna.

_

Bůh chtěl míti ženu dárkyní: 'Má býtiv prvé řa
dě matkou.- Význam matky tkví v tom_ (dle sv. To

máše), že zalidňuje- nebe. Běda neplodnýrň! Jen
staropanenství je sterilní., Panenství" je vyšší druh
mateřskos't'i (sv. Anibrož, De Virgiňibus). I- panna
svou obětí zalidňuje nebe. Mateřství pak jako lás
ka předpokládá utrpení.
Žena, jež nechce trpěti, vylidňuje svět. Prázdná
kolébka, dítě —'manekýn s hlavou k odšroubování,
muž — zmetek orla, k zemi přišedlý vedle ní po
slepičímu, nemohoucně tlukoucí zakrnělými křídly
“v prach ——'
toť její dílo. A na konec ohlíží se po

hřbitově, jejž zanechává, se šklebem pláče a slinou
zlořečem'.Nevyhnula se. Trpí přec,ale — bez po
žehnání.
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_Za svolení k. utrpení v' pokoře a poslušnosti dáno
Panně Marii."míti podíl na díle vykoupení. Svolila
k utrpení, nejinteligentnější z lidských stvoření,
v nejúplnějším pOchopení díla Synova. Je to defekt
inteligence 11ženy, odmítá-li trpěti. I žena prostá,
bez knižního vzdělání, právě V utrpení, kdy budí
se podvedomé síly a schopnosti, intuicí dobírá se
pravé moudrosti-,sladké a vroucí; působí jí na mrt
vé duše jako voda _zživé studánky; proniká k duši
všeho apoštolátu.
'
rI.lakovébývaly naše maminky, ať dle těla nebo

dle duše, Ludmily i Anežky. Dovedly trpěti, při
jíinati utrpení, .milovati je. Nesly na duši pečeť
.plného důstojens'tví ženy vykoupené, ženy křesťan
ské: chápaly široce důstojenství dítek Božích, po
nichž Bůh sníživší se na syna člověka, aby ho zvedl
k synovství Božímu, chce účast a podíl na díle spásy
utrpením. Chápaly,v čem má žena předskok utr
pení ——
proto jsou předchůdkyněmi lidu svatého,
Šly statečně, neobcházejíce svůj ideál, Bránu ne
bes, jež nese nápis: O vos omnes, qui transitis per
viam . . .

Máěli náš národ .s cesty, jež vede k“vylidnění fy
sickém'íífj duchovnímu, vrátit se“na cesty života,

musí míti ženy milující utrpení; ženy statečné, jež
by dovedly utrpení přijímat, nést a obětovat; jež
by samy vzrostlé utrpením dovedly dýchati lásku
na všechen život, fysický i duchovní svých dětí a

mužů pro jejich růst.
Utrpení má božskou cenu. Lásce k němu lze se
naučiti jen ve škole kříže, 8 místa, na_němž stála
Sedmibolestnáyve škole oběti nejsvětější, ve škole
svátostné, tam, “kde se jí učily prvokřesťanské že

ny, je k mukám a na smrt šly se zpěvem a jáso
tem; fam, kde církev dodnes při obětování Opaku
je skvěloumodlitbu prvokřest'anů:
Bože,který jsi přirozenost lidskou podivným způ
sobem stvořil a podivn'ějším .ještě obnovil v prvot
ní její" hodnosti, učiň, abychom skrze toto tajem
ství vody a vína (symbol dokonalého utrpení) uči—
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něni byli "hodnými účastníky božství _Toho, který
ráčil míti podíl" na našem člověčenství, Ježíše Krise
ta, Syna tvého-, Spasitele našeho.

SV.Bernard, O Božském Srdci Páně.
Úryvek z III. řeči o umučení Páně.

Poněvadž jsme jednoď dospěli k nejsla'dšímu Srd
ci Ježíšovu a je nám zde dobře, nedejme se snadno
odtrhnouti od něho, o němž je psáno: Odcházející
od tebe budou zapsáni na zemi.
A co přicházející?

——
Ty sám nás poučuješ. Tys

řekl přicházejícím k tobě: Radujte se, neboť v_aše
jména jSou zapsána v nebi. Srovnejme to. Jestliže
zapsaní v nebi se budou radovat, co ti, již jsou za
psáni na zemi? Jistě že naříkat. Avšak kdo by se
nechtěl radovat?
Přistupme tedy k tobě a budeme jásat a se rado
vat v tobě, pamětlivi jsouce tvého, Srdce. ó, jak dob
ré a libé je přebývati v tomto Srdci!
Tvé Srdce,. dobrý Ježíši, je Vzácný poklad “&dra

há perla, jež nalezneme,.budeme-li'kopat na poli
tvého těla; Kdo by tuto perlu zahazoval'? Vše dám
raději, za všechny myšlenky“ a_city své duše si ji
koupím, vložím své myšlení v. Srdci _PánatJežíše .a
ono mě jistě bude sílit. '

V tomto chrámu,v této velesvatyni, u tohoto ol
táře smlouvy se budu klanět a chválit jméno Páně,
volaje s Davidem: Nalezl jsem své srdce, abych se
modlil k Bohu. Ano, nalezl jsem Srdce Krále, bra
tra a dobrotivébo přítele Ježíše. Mohl bych se ne-“
klanět?
Ano, budu je vzývat.
Jeho Srdce je se mnou. A nebojím se 'to říci, ne
bot, Kristus je mou hlavou. Jak by mněmohlo ne
náležet, co.patří mé hlavě? J ako tedy oči mé těles
né hlavy jsou skutečně mě, tak i ducho'vníSrdce je
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mým srdcem. A co na tom divného, jestliže množ
ství věřících bude jedno srdce?
Nalezl jsem tedy, nejsladší Ježíši, toto Srdce tvé
isvé a preto tě budu vzývat, můj Bože. Dovol jen,.
aby stoupaly mé prosby do svatyně vyslyšení &mě
cele přitáhni k svému" Srdci. Ohavnost mých hří—
chů mě sice “zdržuje, poněvadžlvšak ono Srdce je
velmi rozšířeno..nepochopitelnou láskou, ty, jenž
sám můžeš očistiti člověka počatého z nečistého se
mene, dej, abych odložil horu hříchů a byl schopen
projíti uchem. jehly.- ó Ježíši, nade vše vynikající
krásou, obmyj- mě od mé nepravosti

& očisti od“
mých hříchů, abych očištěn tebou byl uschopněn
přistoupiti k tobě nejčistšímu a ve tvém—Srdci za
leužil, přebývati po všechny dni svého žití, abych

vždy dovedl i poznávatii plniti tvou vůli.
Proto byl proboden bok, aby nám byl otevřen
vchod. ““Proto bylo zraněno tvé Srdce, abychom
v něm a v tobě,. zbaveni vnějších soužení, mohli pře
bývati. A ještě proto bylo zraněno, aby rána vidi

telná ukazovala neviditelnou ránu lásky. ] ak se mů
že tento žár lépe "jeviti, ne'-li že nejen tělo-, nýbrž
i Srdcesi dal zraniti? "Tělesnárána tedy ukazuje
ránu duchovní . . .

.

Kdo by Srdce tak zraněné nemiloval? 'Kdo by
tak milujícímu nesplácel láskou? Kdo by tak čisté
neobjímal?'. . . My tedy dosud dlíce v těle, jak jen
můžeme, milujme, splácejme láskou, objímejme
svého Raněného, jemuž bezbožníci 'prokláli nohy
i ruce, bok i Srdce, &snažme se, aby naše srdce, 'do
sud tvrdé a nekající, zasloužilo býti spoutána pou
tem jeho lásky a šípem zraněno.
\

!

Chci Hospodine .

Neznámý s_tarý italský au't'or. — Přeložil
Otto F. Babler.
Chci, 'Hospodine, to jen, co Ty chceš,
jsem srozuměn s tím„co Ty“učiníš;
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tvůj kříž je moje 'jho, a já jsem spřež,
mne připravena ke všem žalům zříšl.
_Bij,hoň-a můč' mne, jak jen dovedeš,
bičem či .bolem — jak si usmyslíš;
jen kéž mi jednu milost _neupřeš:
bych\Ti.směl býti stále blíž &blíž!
Z _knih)r „Dal Cor _gentil d' ltalia“- by Grace Warračk,
nakl; Basil Blackwell, Oxford 1925.

K. Beban, Liturglckěikapitolky.
V ještě vyšším stupni dosáhneme úmyslu, který
má církev se svým breviářem, totiž posvěcení času
a zduchovněn'í všedního pozemského života, jestli.
že budeme užívati oněch“součástek, z nichž „sesklá
dá breviář. Jsou to hlavně žalmy, knihy Písma, sv.,
životy svatých, výklady sv. Otců a příslušné modlit
by. 0 žaltnech byla již zmínka. "Je to něco těžkého,
čísti denně úryvek z Písma_sv.? Velmi mnohý“ prOÍ
testant má denně i na cestách, i když přijde pozdě
večer domů ze schůze nebo zezábavy, svou kapito
_luz bible. Každý katolík má míti Nový zákon a ten
lze za celý rok-aspoň jednou nebo dvakráte přečís
ti. Máme taková vydání Nového zákona, že i nej
chudší může si knihu koupiti (Dědictví svatojan
ského). V neděli a ve svátek pročteme' -a zbožně u
važme na _sebeje vztahujíce denní epištol'u. a evan
gelium. Epištoly a evangelia na' každý den čtyři
cetidenního postu, jaká je to. výživná á krásná "du
chovní

četba!

_ _

\

Při.výběru modlitebních knih volme takové, kte
r_épodávají co nejvíce liturgických'modliteb anebo
modlitby odpustkové.
_
Posvětiti čas a dodati tak životu vyššího obsahu
jest hlavním účelem církevního roku. Je to zároveň
nejsnazší prostředek k tomu, abychom se vžili _do
života církevního a do liturgie a z nich pro sebe
čerpali zbožné myšlenky a city i mravní snahy. .Li
turgie církevního roku jest nejúčinnější výchovný
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prostředek. Je to něco nesnadného vžíti se do nála-—

dy adventní, kající a toužebně čekající? Jak otu
pělá by byla duše, která necítila by dojetí o váno——

cích u jesliček a na kterou by nepůsobilo kouzlo
dětství Ježíšova v době povánoční! Doba svatopost
ní dovedně stupňuje v nás lítost a pripravuje na ob-.-_
novu života, na duchovní zmrtvýchvstání, jež má
me slaviti o velikonocích. Pak se radujeme nad tím,

že vstal z hrobu Dobrý Pastýř. O svátcíchsvatodušg
míchpřijímá milost Ducha svatého a potom celý ten
dlouhý čas 0 nedělích po Duchu svatém upevňuje
v sobě království Boží. K tomu přistupují svátky
Panny Marie, její měSícmáj a svátky svatých. Rok
po roce nachází zbožnost novou potravu v tajem
stvích, jimž jsou svátky věnovány. Nikdy nám ne
zevšední církevní rok, nikdy ho nevyžijeme docela.
Tato stálá svěžest“a působivost. liturgických slav
ností a svátků církevních, vedle nichž památné dni
a oslavy národní a státní jsou jako umělé květiny
vedle přirozených, jest také důkazem pro božský
obsah křesťanswí. Nebyly by možné u nás snahy
po odsvěcení náboženských svátků, kdyby se národ
jejich smyslu neodcizoval. Mimo náboženské účin
ky měly by svátky prožívané v duchu liturgie 0
hromný význam mravní a společenský: nebylo by
tolik hrubých požitků, za nimiž žene se dnes v neá
dělí a ve volný den město i venkov, svátky byly by

oasou duše napoušti úmorného života práce &sho-_'

nu a společnOstlidská by spíše vstoupila na cesty
pokoje, míru, svornosti a lásky.
Abychom' z církeVního roku Conejvíce vytěžili,
poznávejme jeho stavbu a význam dob a slavnosti;
spolu s církví plesejme, pokořujme se, toužebně
velejrhe, mějme s ní stejný stav duše! Kéž bychom
slyšeli častěji liturgické kázání, které by nás uved
lo do smyslu liturgických dob! Postrádáme také
dobré populární ]iturgiky psané 5 tohoto hlediska
'a za tímto cílem. Nemáme-li jinýchpomůcek, vší
mejme s_ipoznámek' o světcích a svátcích, které "při
nasejí katolické časopisy.
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Mějme otevřené oči pro symboliku liturgických
úkonů a předmětů! Naše modlitby budou pozor
nější, budeme-li věděti, co „znamená klečení, co ru
ce sepjaté, co postoj, proč se žehnáme křížem, proč
skláníme hlavu, bijeme se v prsa, co znamenají
barvy mešní kasule atd. -Oživne vše kolem nás, uvě
domíme-li si, že chrám je hmotný symbol nebes, ol
tář že značí'Krista, světlo rovněž že je znakem učení
Ježíšova, kadidlo že znamená “vroucí lásku a dým
modliteb i vůni ctností. V liturgii má všecko svůj
duchovní a mravní význam: voda Znamená očiště;
—níduše, oheň její "zanícení lásky,.popel naši nicotu
a pomíjejícnost' dle těla, ratolesti vítězství Kristo
vo a poselství míru atd. Zcela jinak budeme pří
tomni slavné mši sv., sv. biřmování, svěcení a žeh
nání posvátných osob a předmětů, jestliže se po
učíme o tom, co který děj anebo věc znamenají.
Nejlepší výklad je ten, který církev. dává ve slo
vech jimiž úkony doprovází a světí liturgické před
měty. Proto jest si přáti, aby vydatně se užívalo při
obřadech svátostí a svátostin dovolení daného Be
nediktem XV. 21. května 1920, jímž se“připouští ži
vý jazyk národní do liturgických obřadů při křtu
sv., sňatku církevním, pohřbu a průvodech křížo
vých a o Božím těle. Mimo to potřebujeme pro vě
řící dobrého překladu a výkladu těchto liturgic
kých textů, mají-li jim rozuměti a neodcizovati se
katolické církvi.
Mnohé předměty žehná a světí církev, aby si je
odnesli věřící domů a užívali jich v mezích víry a
církevní praxe, na příklad.:hromnice,'ratolest_i, svě
cenou vodu, .křídu, kadidlo, pokrmy a pod. Někte
„i-écírkevně posvěcené předměty přinášejí svým uži'
vatelům, jsou-li toh'o schopni, veliké' "milosti““dua'
chovní, neboť" jsou _obdařen'yrodpustky' (křížky, 'růa
žence, medalionky, škapulíře “apod,). Moderní'dob'a
provádí stále důslednější dílo odkřest'aněníi —v
lid

ském příbytku a životě vůbec. Kolik katolíků'má
správný pojem o těchto s'vátostinách? A přece mu
síme se tím lišiti od svého atheistického proštřédí
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Musíme v takových věcech povznášeti se od' hmoty
k duchu, od světa k Bohu.. Nečekáme ničeho od
hmoty samotné, nepovažujeme ji za talisman, ale
prakticky osvědčujeme víru, že Bůh ochrání nás
pro zásluhy Kristovy a na přímluvu církve, která
nám předměty posvětila. V tOm jest ustavičný po
pud, abychom vynaložili všechnu energii na své
mravní zdokonalení, neboť 'jen tehdy budou nám
posvátné obřady a předměty prospěšné. Úkony a
předměty _.obdařené odpustky mají veliký vliv mrav
ní: jimi vyznáváme "víru, že církvi náleží moc od
pouštěti tresty časné, a chceme-li dosáhnouti od
pustků, musíme býti v posvěcující milosti &naplniti
předepsané podmínky; tak vedou odpustky k čas-_
tému přijímání sv. svátostí a k horlivosti ve ctnos
tech. Opět nové užitky ze "sblíženís církevní liturgií!
Kdo dovede, ne-li rozjímati, tedy aspoň rozjíma
Vě-čísti, konej svá rozjímání na podkladě liturgic
kém, pročítej a promýšlej liturgické obřady a mod
litby a přesvědčíš se, že liturgie je zlatodol, jehož
bohatství ani zdaleka není dosud vyváženo.
Co jest na sblížení s liturgii zvláště důležité, tot?
“okolnost,“že učíme se žíti ve spojení s nadpřiroze
ným světem. Hmotné a smyslové stává se obrazem
a symbolem neviditelného, duchového. Počínáme
vnějsími úkony, a_le znenáhla pronikáme k jich
vnitřnímu smyslu. Pozorně zachovávání vnějších
ustanovení a úkonů přináší duchovní život založe
ný na pevných základech věroučných. A tento dog-,
matický základ modlitby a askese, na kterém bu
duje liturgie, je jistě spolehlivější než kterýkoli
jiný, V' křest'anském- starověku a středověku světci
'a duše vyvolené byli hrdiny strohého sebezáporu.
Boj plroti tělu je nezbytnou součástkou křesťanské
askese za každé doby, tedy 1 dnes; nechceme-libýti
nepřáteli kříže Kristova (sr. Fil. 3,18), nýbrž býti
vskutku Kristovými, musíme ukřižovati tělo své
—is vášněmi a- žádostmi (Gal. 5, 24), Také my mu
-síme míti týž cíl,—
jaký.-měli askété starokřest'anští:

podrobiti tělo duchu a ducha. milosti Boží. V tom
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všem jest nám„ vůdcem liturgie,—tento “boj proti
zhmotnění a zesvětštění života, tato mohutná “snaha
'z_duchovňujícíživot a dávající mu směr ku věčnosti.
Liturgie počíná vnějšími úkony, proniká do nitra
a vrcholí a ústí v lásce k církvi a ve zduchovnění
života nebo-li v duchovním životě: liturgie jest pra
vou obnovou!

Sv. “Bernard, Kniha _olásce Boží.
Hlava V. Vzpomínka na Boha je hořká bez—bóžní
lcům, ale velmi sladká duši měřicí.

Avšak je důležité 'vědět, který druh lidí těží ze,
vzpomínky na Boha útěchu-:*Jistě ne__lidé 'zvrácení
a zlí, jimž. se praví: B_ědavám bohatým, neboť již
_mátesvé potěšení, nýbrž ti, již "mohou opravdu ří;
ci: Nechce se dát potěšit má duše". A věří—“tomu

plně, jestliže dodá: Vzpomínal jsem na Boha'a byl
jsem potěšen.
Je zajisté spravedlivé, aby ti, pro něž nemají pů
vahu časné _věci,rádi mysleli na budoucí, a kteří

pohrdají útěchami z dober pomíjejících, aby' na
lezli útěchu ve vzpomínce na věčnost. A to je po

kolení hledající Pána, které nehledá svýchzájmů,
nýbrž tvář Boha Jakubova.
Duším hledajíěím a vzdychajícím po přítomnosti
Boha je nyní jeho přítomnost blízká a sladká, ne
ovšem, aby je nasytjla, nýbrž aby. víceJačněly po
tom, odkud by byly- nasycený. Totéž svědčí o sobě
sám Pokrm slovy: Kdo mě požívá, bude dále lač
nět, A kdo z něho“požil, praví: Nasytím se, až se
ukáže tvá sláva. Blahoslaveni, kteří nyní lačnějí a
žízní po spravedlnosti, neboť jednou budou Oni a
“ne jiní nasycení.

_

Běda ti, pokolení zlé a zvrácené, běda ti,—lidepo

šetilý a nerozumný, jenž si i vzpomínku ošklivíš a_

'jeho přítomnosti se lekáš! Právem. Nechceš se ny
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ní osvobodit z osidla lovců, neboť :kdo *chtějíbýti
bohati na tomto světě, upadají. do osidla d'áblova.
Nyní se můžeš zachránit před tvrdým slovem. —
0 slovo drsné, ó řeči tvrdá! Odejděte, _zlořečení,do

ohněvěčného!
Jak tvrdá a drsná to slova proti těm, jež nám
denně v chrámu připomínají jeho utrpení: Kdo jí
mé tělo a' pije mou krev, má život Věčný. To zna
_mená',kdo myslí na mou smrt a podle mého pří
kladu umrtvuje- své údy na zemi, má život věčný.

Nebojinak: budete-li se mnou trpěti, budete 1kra

lovati.

A přece—většinai dnesgse—obracízády k těmto slo

vům a odchází odpovídajíc ne sice "slovy, nýbrž

skutkem: Tvrdá jsou ta slova,-kdo je může slyšeti?
Tak lidé neustálené mysli, jejichž duch není Bo
hu věren, nýbrž spíše doufá'fv.nejisté bohatství,
zdráhají se slyšeti reč o kříži a vzpomínka na 11
mučeníse' jim zdá býti obtížná. Avšak jak snesou
pak tíhu onoho slova: Qdejděte, zlořečení,do Ohně
věčného,jenž je připraven ďáblu a.jeho andělům?
Ano, na koho.padne tento kámen, toho rozdrtí.
Avšakspravedliví dojdou požehnání, kteří s apoš
tolem usilují se líbiti Bohu, ať-jsou v těle nebo
kromě těla. Úslyší na konec: Pojďte, p'o'žé'hnaní
Otce mého atd. Tu lidé, kteří nechránili svého srd
ce, zakusí pozdě, jak bylo vzhledem k této bolesti
jho Kristovo “sladké a břímě lehké,. jemuž jako 'těž
kému' a obtížnému odepřeli podložiti tvrdou šíji.
Nemůžete,"bídní otroci mamony', radóva'ti se zá
roveň v kříži Pána našeho Ježíše Krista a doufati
v poklady peněz,jíti za zlatem a okoušeti, jak libý
jest Pán, A poněvadž necítíte při vzpomínce jeho
sladkosti, pravděpodobně ucítíte hořkošt z jeho pří
tomnosti.
Ale věrná duše 'dýchtivěi'tou'ží .po jeho“ přítom
nosti, l_iběspočívá ve vzpomínce na něho, a dokud
není uschopněna patřiti tváři v'tvář na slávu Boží,
raduje .se “z“potupného „utrpení kříže.
Tak, ano, tak nevěsta a holubička Kristova hoví
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si zatím a spí uprostředdober, nebot? obdržela pro
zatím ze vzpomínky na nadbytek tvé libosti, Pane
Ježíši, stříbrná křídla, totiž lesk nevinnosti "a cud
nosti a doufá nadto, že bude doplněna její .radost,
až bude patřit na tvou tvář. Tam se bude její peří
vzadu lesknout zlatem, až, uvedena s radostí v jas
světců, bude plněji ozářena leskem Moudrosti. Prá
vem se tedy již nyní chlubí: Levice jeho je pod
mou hlavou a jeho pravice mě obejme.
Pod levicí si představuje vzpomínku na jeho lás
ku, nad niž není větší, poněvadž dal život za 'své
přátele. Pod pravicí si představuje blažené patření,
jež slíbil svým přátelům, a radost z přítomnosti Ve
lebnosti. Právem ono obožujíCÍ patření na Boha,
ona neocenitelná rozkoš .z jeho přítomnosti _se_po
kládá za pravici, .o níž se radostně pěje: ..Plno 'roz
koše -v pravici tvé vždycky. A právem—seumístňuje
'v levici ono podivuhodné milování., neustále při
pomínané a pamětihodné, neboť dokud neodejde
nenravost. v něm spočívá a si hoví nevěsta.
Je vhodné, že je Ženichova levice pod její hla
vou, aby se na ní spolehla a opřela, totiž pozornost
její duše, aby se neobracela a neklonila k tělesným
a světským tužbám, poněvadž smrtelné tělo Obtě!
žuje duši a zemský stánek .dolů stlačuje mysl .velmi
Starostlivou. Neboť co jiného působí úvaha o tak

velkém a nepovinném milosrdenství, tak zdarma
proka'zovaném a tak vyzkoušeném milóvání, tak ne
'předvídaném povznesení, tak nepřekonatelné vlíd
nosti, tak úžasné sladkosti? — Co, pravím, způsobí
pečlivá úvaha o tom všem, než že. duši uvažujícího
úplně osvobodí od _vš'í'špatné lásky a milosrdně

strhne k sobě, prudce nadchne a učiní schopnou
pohrdati mimo ni vším, po čem nemůže toužit, aniž

by jí nepohrdala.

Není tedy divu,. že ve vůni těchto mastí nevěsta
běží rychle, miluje žhavě a zdá se jí, že málo milu
je, jsouc tak milována, i když .se cele oddá jeho lás
ce. Ne neprávem. Jak malá “to odplata za takovou
lásku takového Milovníka, jestliže se cele sebéře
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k oplacení lásky nepatrný prach, jejž předchází
v lásce ona Vznešenost a na nějž pohlíží zaujata
cele jeho spásou! _

Konečně Bůh tak miloval svět, že Jednorozeného
daroval. Není pochyby, že to platí o Otci, Rovněž:
Dal. na smrt svůj život. Jistě mluví o Synu. Praví
také o Duchu svatém: Duch Utěšitel, jehož pošle
Otec, ten vás naučí všemu a připomene vám vše, co
jsem k vám mluvil. Miluje tedy Bůh &miluje cele,
“poněvadž miluje celá Trojice._ A musíme to říci
o nekonečném a nepochopitelném, poněvadž ojed
noduchém.

K úvaze.
Sestra Chudoba.,
Stále a stále se staví ta otázka chudého. Moderní člověk
se chudého štítí, Tak se 'zapsal svému zlatému bůžku, že"
nenávidí prostě toho, kdo se nežene za mamonem jako
on. Proto je chudák dnes vlastně zločincem. Nevyrábí hod---.-:=.

noty pekelné. Proto se na chudé vymýšlejí almuženky a,.
podobné neřesti moderní nemohoucnosti proti zlořádu chu
doby.

eAni
ti, tak Až.
zvaní
jak'
zdá,katolíci,
chudobětotiž
rozum'ěti.
bydobří,
Kristusnemohou
přišel kjiž,
jejich
prahům, snad poslali by naň strážníka anebo by mu dali
onen ohavný lístek zvaný almuženka. Zapomnělo se, že
_chudý,který objal svou chudobu a snaží se nesháněti se za
zbohatnutím, jest jen důsledným prováděčem myšlenky
Kristovy o nepečování. Omezenci siCe skuhrají o tom, že
nutno tvořiti hodnóty a že, kdyby tak všichni konali, že

svět musí zajíti nedostatkem hodnot, ale co jsou nám,kšíp
ku, již. všecky hodnoty? 1501; jen prostředkem k dosažení
Boha. A ten, kdo poznal-, co je Bůh-, že on niusí státi v po
předí našich zájmů, že“on je hodnotou největší 'a že nutno
jen k 'němu se snažiti, ten pošle .celý ten svět i s jeho
bláznovstvím- tam, kam patří; Nebude ale rozhodně se po
horšovati nad chudákem. Chudý svatý a čistý a Boží, ta
kovy františkovsky chudý je největším vrcholem pokroku
lidství. Co se lidstvo naoslavovalo ted' sv. Františka. Osla
vovali ho a hořeli proň lidé v hedvábí a mašličkách a pen
tlích, hrdla svá mluvící o chudáčku Božím svlažovali vy
braným vínem. 0 sv..Františku! Kdyby tě tak potkal někdo
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vrtí
z_těg.h__
velmožných pánů, kteřé .jsem—sám slyšel o tobě mlu

Katolíci ztratili smysl pro chudobu jako pro jedině dů
sledné řešení zacílení celé bytosti k Bohu a ztratili take
smysl pro almužnu. Dávají almužnu bud ze sportu nebe
z_přirozeného soucitu, když se někomu srdce _róztéká jakc
přezrálá okurka. Nebo dává almužnu právě proto, že- nená
vidí chudobu a že ji potírá svým penízem. Ani jeden z těch
.--'t_ozpůsobů není správný. Křesťan dává ahužnu proto
že vidí v chudákovi Krista. Jsme všichni bratři a trpící :

strádající jsou trpícími udy svatého těla Krištova. P_rot(
jim patří láska. Proč se tak štítivě díváme na žebráka, proč
.mluvíme raději s pány usměvavými a blahobytnými, p_roi
raději s dámami naparfumovanými, než s poctivou mámou?
34.130,nevěříme dosti, došti pevně a hluboce. Žijeme stále

ještě na povrchu křesťanství. Kristova nauka nepronikla
nám ještě do krve.
Křesťan pomáhá chudému, prOtože mu zobrazuje Krista.
který nejdokonaleji odvrhl všechnu přítěž pozemských hod
not'. Křestan mu pomáhá, proto, aby mu pomohl -k Bohu.
Ano,_to je pravý smysl křesťanské lásky. Viděti v chudém
Krista trpícího a důsledného a potom pomáhati blíže k Bo
hu. jak to? _Clověkmusí míti aspoň jakési životní mini
mum. Nemá-li je, hledá je“ a čím více musí __jehledat, tím
více olupuje Boha 0 čas,-kteřý by věnoval jen a jen služ
bě Boží. To musí býti cílem křesťanské lásky“ _a
“almužny-,
ušetřiti chudého rozptylovaní a hledání, usnadniti mu cestu
k Bohu. Vše ostatní je jen prázdnou h_umanitou,neupřím
nou, nepřiznanou předhůzkou vůči chudému, která říká:

Abys nedělal ostudu naší moderní kultuře. Však čtete
často takto argumentovati katolíky; .„Skvrna moderní kul
turyf' Proto t_olik katolíků přijímá .ěasto tak nadšeně vše
chn)r pseudoreformy chudinství. Křesťan nemá jiného ře-.
šení pro chudého, než je míval Stojan; Máš hlad? Tu máš.
Nemá jiného řešení než: Hle, zase Kristus trpí, hle, mi
láček Boží, pomohu mu, aby zůstal tak blízko Bohu.
Katolík má přísné povinnosti k chudému. Jeho bóhat—
ství _neni jen a jen pro něho. Jeho bohatství má sociální
povinnosti. Jinak bude páchnout mezi d ábly i se svými
poklady jak bohatec z evangelia. Přísná je povinnost-katolí
kova pomoci chudému, aby se nemusel tolik-starati 0 denní
skývu. Proto běda katolíkům zaměstnavatelům, kteří ne
platí to, co by měli, a kteří zapřahují dělníka a služku a
úředníka jako dobytče, že nemá ani času mysliti na Boha.
Přísnou odpovědnost .mají katolíci, kteří tvoří zákony, aby
nezhoršóvali životní podmínky chudého, neb to ho olupují
o čas pro duši a pro Boha. Jak ohavné, odporné a směšné
je lomení rukou, tak mnOhého katolického buržoa nad
'zkázou mezi-„nižším“ lidem — nad komunismem. Odírali
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chudáka, nedali fmu mysliti na Boha a vyssi věci a nyní,
když jde jejich cestami, ted' by chtěli kněze snížiti na hla
satele němé spokojenosti chudákům, vyssátým oněmi vy
dřiduchý, kteří nejsou hodni nositi jméno Kristovo. Sestro'
Chudobo, _jsi vdovou!
Braito.

_Sv.Terezie ]ežíškova.
Světice hrdinná, usilná, bijící se houževnatě o svatost.
Jest) příkladem „strhujícím a,proto peklo skresluje- její po—
dobu fysickóu—i duchovní. Clověku je hnusno, co obratní
obchodníci “zbožnosti dovedow z té světice udělati.. Ob
rázky a knížký a-íknížeěky se“ množí jak 'houbý po dešti
aje vám hořko _ztoho nevkusu. Vše se _ve mně bouří při"
tom kramaření svatosti a říkám si: Proto se ta světice
namáhala celý život, aby si jí nějaký Chytráček pomáhal?
Třebas pokladniěkou v kostele? Světice je pro následování
a ne pro shánění příjmů. A mohlo by též přeStati to věčné
terezitkování a terezitečkování; Jaká pak Terezička. Velká,.

svatá Terezie, za kterou nutno jít temnou nocí smyslů a
vůle a duehai' Chtěli svatost přiblížit a zatím ji rozbryndali.
a to jménem světice, která byla tak absolutní k Bohu.
Braito.

Knihkupectví
katolíků _nesmívystavovati nejsprostští literární brak, kni
hy, jichž obálky masem přímo křičí. To raději zavřete
krám, když nemáte co slušného prodávat. Na to katolíci
nedávali své peníze, aby se \jimi“ množilo knižní svinstvo.
Katolíkem “je ten, jenž je 'celý ve svých zásadách a v ce
lém životě proniknut věrou & ne jen ten, kdo ráěí bráti
kněžské peníze!
Redaktor.

Dr. Tomáš Hudec, Velepíseň křes
\

ťanSké lásky.

'

STROFA II.
VlaStnosti křesťanské lásky.

4: Láska jest. s_hoVívavá,.jest dobrotivá;
"láskaneřevní, nevychloubá se, nenadýr'ná se;
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5. nejedná neslušně, nehledásVého prospěchu;
neroztrpčuje se, nevzpomíná _zlého;
6. neraduje' se' z nepravosti, ale má, radost—

,s pravdou;
7. Všechno. přikrývá, Všecko Věří,
Všeho se naděje-, Všecko "snáší.

Sv. Jan ve svém prvním, listu píše: Řekne-li ně
kdo „Miluji Boha-“,'a nenávidí-li bratra svého, jest
lhář; neboť kdo nemiluje bratra svého, kterého vi
dí, kterak může milovati Boha, kterého nevidí?
Tedy-V opravdové ctnosti křesťanské lásky nedá še
láska k Bohu odloučiti od lásky k bližnímu, ba prá
Věskutky lásky k bližnímu jsou nejlepším duka
zem, že máme i lásku k Bohu-. Proto svatý Eavel
V druhém oddílu Velepísně o křesťanské lásce vy"
p'očítává, jak—'máme lásku osvědčovati vzhledem
k „našemu bližnímu'.
Asyndeticky je tu uvedena dlouhá řada Vlastnosti,
jakými se má- láska vyznačovati. Tyto & podobné
Výpočty, které jsou u sv.--Pavla'dosti časté, jeví ja
kýsi Vliv -—ovšem jen čistě zevnější a slohový —

současných filosofů stoických, kteří ve svých mrav
ních traktátech zvaných diatriby mívají rovněž po
dobné dlouhé řady ctností, jež_třeba konati, a ne
řestí, jichž se nutno Vystříhati.
Vlastnosti „lásky dle sv. Pavla jsou jednak klad
né, jednak záporné dle oné zásady: Co chceš, aby
ti druzí 'činili, konej i ty a “varuj se-toho, “čehone

chceš zakusiti od' druhých.
Láska je shovívavou k chybám & nedostatkům
druhého a nedá se strhnouti k netrpělivosti neb
hněvu. Je dobrotivou, neboť hledí býti jiným k u
žitku a prospěchu. Neřevní a nezávidí bližnímu je
ho předností a statků; nevychloubá se a nenadýmá
se, domníváme-li se, že druhého V té neb oné Věci
převyšujem. Nejedná neslušně jako pyšný, který
uráží bližního, nezachovávaje ani forem slušnosti.
Nehledá s_véhoprospěchu sobecký, ale dovede se
obětovat- pro druhého a ze srdce mu přeje V'šeho
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dobrého. Neřoztrpčuje a nedá se unésti hněvem,
když druzí nás urážejí nebo nám křivdí. Nevzpo
míná zlého, jež druzí nám učinili, ale ráda od
pouští. Neraduje se škodolibě z nepravosti, to jest
z chyb a nedostatků, které vidí na druhých, ale má
upřímnou radost s pravdou, když totiž pravda ví
tězí nad lží a křivdou.
Všechno přikrývá, to jest omlouvá a skrývá ne_
dostatky druhého ;\ všechno věří a s důvěrou při-'

jímá, co bližní praví; ovšem aniž'by při_tom ztrá
cela s mysli“—
křesťanskou

opatrnost;

všeho se" na

děje, vše-nejlepší očekává od druhého a nepoddá
vá se nedůvěře apodezřívavosti; vše s_nášís trpěli
vostí a odevzdaností, cokoliv Bůh na nás sešle.
Tak láska uzavírá—=
v sobě všechny ostatní křes

ťanské ctnosti. Kdo má takovou lásku, ten má
i křesťanskou dokonalost. Proto sv. Jan apoštol dle
vypravování sv. Jeronyma, když ve vysokém stáří
býval od svých učedníků nošen do shromáždění vě
řících, říkával pouze: Synáčkové, milujte se navzá
jem. A když se ho tázali, proč vždy totéž opakuje,
odpověděl: Poněvadž je to příkaz Páně; a když
jenom jest plněn, postačí to.

H.-D. Noble, Potřeba “ctnosti.
Vždy.je náš' rozum &syndherese rozhodčím o'prv

ních zásadách přirozeného zákona a tak je nejpřed
nějším a velmi důležitým pramenem mravnosti.
Důležitým, poněvadž tento rozkazující způsob dob
ra j nezahladitelný; a také proto, že jest původ-'
cem nápravy, bez níž “bynebylo možné žádné obrá
cení. Rozum nebyl tak dotčen prvotním hříchem.
Byl zasažen jenom přímo neznalostí odvozených
mravních zákOnů a jichj uplatnění. Proto mu
síme býti vzdělávaní v uplatňování a v dovod o
vání přirozeného zákona, ale sám rozum a jeho
příkaz dobra zůstal i přes první pád nedotčen.
343

II. —-Vůle. — Naše vůle svou přirozeností, sa—

ma sebou a aniž by jí bylo třeba pobídky, je na-„
kloněna krozumnému dohru tak, jak je..přikazuje
syndherese; přirozeně chceme, co nám náš rozum
ukazuje jako dobré. V této samovolnosti dáti se-=za
dobrem je také zvláštní mravní posila, Když je. ně
komu zřejmo, že jeho rozumná povinnost se nese
v daném smyslu, t_ujest pro něj nemožno-, aby ne
měl hnutí vůle v tomto smyslu.
Ale zde jest možný pád; tato spontánní-vůle dob
ra poznaného rozumem a představeného syndhere
'sí může zůstati neúčinnou. Této dobré vůli mohou
vzniknouti překážky, může nedosáhnouti činnosti,
může zůstati chtěním bez výsledků; a to tehdy,.
jestli náhodou vyvstane jiné dobro, vábivější než
dobro rozumné, a uplatňuje svou lákavou přednost.
Právě v tomto úpadkářství vůle přímo pociťujeme
ránu dědičného hříchu. Člověk, stvořeny ve spra
vedlnosti, měl vždy účinně chtíti p1n1ti to, co
mu rozum ukáže dobrým, co by se mělo činiti;
tehdy nebyly možné takové prOtivy. Ale, člověk od
kazu prvního “hříchu chce, i když „je chtěním na
kloněn \chtíti dobro přikazované rozumem, raději,
přirozeněji, usilovněji a' především, co je mu doh
'ré, jemu příjemné, co jemu skýtá potěšení, Touto
zvažující náklonností jíti za tím, co je "námdobré,
jsme 'za náhodné příležitosti pokoušení opustiti po
vinnost, je-li protivna nějaké zálibě, která nás k s'o
bě mocněji přitahuje. Každý mravní zápas je vždy
ohraničen těmito dvěma mezníky:- rozumnou čin-—
noStí a činnosti, která by nám dala potěšení. Lid:
ská vůle stále kolísá mezi touto dvojí volbou, ale
je' mocněji přitahována—na stranu potěšení než na
stranu rozumnosti, spíše "k-tomu, co je dobré, než
ktomu, co je, dobro, Cílem vší mravní výchovy, vše
ho hospodářství ctností bude upevniti a “dáti pře
vahu vůli rozumného dobra &postaviti ji před vůlí
dobra osobního, pctěšení, _ukojení.
za každého předpokladu, i když vůle Osobního
dobra podraží nedostatkem ctností a přítomnOstí
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neřestí nebo získaných špatných “návyků vůli dob—

ra rozumného, přece tato svoboda dobra zůstává.
A v lůně nesmrtelnosti -— v tomistickém slova
smyslu '—nemůže býti vůle mravního dobra z ko
řene zahlazena. Pokud je rozum, p_otud zůstává
i mravní vůle a není nucena ustupovati. poddává
me se vábení rozkoše, ale mohli bychom odporo
vati &právěv této .m'ožnostiodporu se dopoušthe
chyb.
III. — Složka smyslová. — To jsou naše vášně.
Je jich jedenáct a dělí se na dvě skupiny: 1. na
vášně žádostivosti, pramenící v touze po rozkoších,
po radostech, které pocházejí ze smyslového vní
mání , hlavní jsou nestřídmost a smyslnost; 2. na
vášně vznětlivosti, vyznačující se odporem k stráz
ni, ke smyslovému utrpení, k námaze.
Tak jako v prvotním stavu spravedlnosti vítězila
mravní .vůle, právě tak ji všechny vášně posloucha
ly v naprostém poddanství. Byly-li tam překážky,
vždy se zvládnuly. Po prvním pádu jsou vášně zů
staveny vrozenému sklonu 'po samostatnosti "a po
možné nepodřízenosti, avšak mají býti podrobeny
rozumu a vůli. Ovšem toto panství vůle nad vášně—
mi je velmi nesnadné. Vášeň sebou přivadí fysio
logické pohnutí, rozrušení svědomí, představy tak
dráždivě, tak" prudký zmatek, že jest zde, čím lze
hodně přitlačiti .na stranu vůle rozkoše i potěšení,
čím předstihnouti vůli povinností. Vášeň uplatňu
je všechno nám příjemné či škodlivé s takovou ži
vostí a s mimořádnou přitažlivostí, která proto má,
čím by podrazila mravní vůli, jež jest pokojnou
vůlí po duchovním dobru.
V' šeň je největší obtíží mravm'ho života; to ne-.
'ní otrok, praví sv. Tomáš, ale „propuštěne'c“. Čas
to povstává s prudkostí, jež mate rozum; ale to je—
jenom výjimečný případ.
Následky dědičného hříchu se jeví nejvíce prá
vě ve smyslech; rána není v rozumu, jedině snad
nevědomostí, ale ve vůli a zvláště v bouřlivé ne
poddajnosti našich vášní. Avšak není tu holého
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úplného porušení a jest na hospodářství ctnosti ří
diti naše vášně, učiniti z nich ctnosti, neboť naše
mravní ctnosti nejsou nic jiného než samy naše váš
ně-přetvořené a zmoudřelé. Vášeň jedenkráte zmon
dřelá a “ctnostná se svým rozmachem nadšení a sí
ly, jež nám sděluje, stává bohatým pramenem mrav
ních konů.
Shrňme a stanovme, co v našich schopnostech
k činu, odezíraje' při tom všeho pozdějšího zdoko
nalení ctnostmi, podporuje. nebo'ztěžuje mravní ži
vot.

'

Aby tento mravní život byl snadnější, máme:
1. “rozum,syndhereši s jejím příkazem dobra, ne
zahladitelným a projevujícím "sevýčitkami;
2. vůli rozumného dobra, při nejmenším Ve sta
vu chtění, spontánní “vůle,jež však může zůstati ne
účinnou,
3. svobodu, která může odporovati všemu, igv'áš
ním přešlým ve zvyky a v zastaralé neřesti;
4. vášně, schopné státi se ctnostmi, býti zatlače
ny až na' místa, kde nejen více mravnosti neuškodí,
ale stávají se jejími pomocnícemi.
To jsou tedy naše opory: rozumový příkaz dob
a,. výčitky,. svoboda vůle a možnošt ctnostnosti
u,.našich vášní.

Tyto pak jsou překážky mravního života,.jakjich
potkáváme v mocnostech k“činnosti:
1. neznalost mravního zákona. Můžeť se _námne
dostá'vati mravního poučení nebo,-může býti 'neúpla
né, pokud se týče mravních zákonů'či' jejich prak
tického uplatňování;
2. snaha, v nás převládající, chtíti naše .osobní
dobro, co nám je dobré, co svou'lákavostí vítězí nad
vůlí dobra rozumného;
3. zesílení této vůle rozkoše vlivem našich svášní,
neboť vášně jsou Výdechy kochání smyslů & jsou
pro nás přitažlivější než duchovní dobro a přísnost
ctnosti.

_

'

_

Od prvního hříchu je s-mravního hlediska v dě
jinách lidstva- VÍce“zla,než dohra, V každém z nás
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je větší vyhlídka pro zlo než pro dobro. Celá mrav-f
ní výchova má získáním a „zapnutím“ — užiji ob
razu z elektrotechniky — ctností jen jeden. cíl: sna
žit se v nás zbudovati nové vyhlídky dobru tím, že
vytvoří duševní nálady, jež by nám učinily dobro
snadnějším. Ty šťastné nálady (zasev našich schop
nostech a inocnostech) pro dobrou činnost,-pro čin
nost, kterou právem vyžaduje mravní zákon, Boží
zákon, zákon milovati Boha nade vše-,se stanou sa
mými ctnostmi.

Boi-Benetka, Obnova kultu národ
ních světců.
Nahodilé setkání poustevníka s českým knížetem
Oldřichem připravovalo budoucnost slovanskému
monastyru. Pokračovatel Kosmův nám líčí setkání
svatého Prokopa s "knížetem, “jehož se stal duchov
ním rádcem. Tato událost byla několikrát zpraco
vána. Legendy vypravují o životě světcově na sa
motě aí'líčí nám velmi-;pěkně, jak svatý Prokop bo
joval s ďáblem, jehož zapřáhl do pluhu a oral ka
mení. ] ak krásně vidíme žobrazeno veliké dílo
sebezáporu! Bůh postavil jej do boje proti—největ
šímu nepříteli lidstva. V samotě se připravoval pro
svoje veliké dílo výchovy, aby jako opat kláštera
mohl býti "vzorem pro své spolubratry i křesťany
okolí. Jak krásně je symbolisován svatý opat, an
drží na řetěze čerta!
Časté návštěvy knížete Oldřicha na Sázavě sezna
movaly jej s myšlenkami ukrytými v srdci poustev
níka.„ Tak- -došlo k založení kláštera, do “něhož se

shromáždili mniši, jimž dal svatý Prokop regulí
podle příkladu svatého Benedikta; Sloučil asi zá
sady mnišství východm'ho se západním, vydávaje
tak vlastně novou řeholi na prospěch svého náro
da.. Bratří se sešli velmi záhy, naplnění zbožným
r-přánímsloužiti slovanskému národu, když nepřítel
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rozmetal jejich monastyry. Také .titul kOst'elakláš
terního Panny Marie a sv. Jana Křtitele ukazuje
na obyčej východní, kde tato dvě svatá jména jsou
spojována. Tak najednou znovu na české půdě,
ztracené pro slovanskou liturgii, staví se stan slo
vanským mnichům, aby pokusili se roznítiti _vsrd
cích slovanského lidu lásku pro to veliké privile
gium, získané slovanskými apoštoly.- Rozhořel se
sice malý ohýnek na Sázavě, při němž nalezli tro
chu tepla slovanští mniši, ale domácí poměry, kde
vliv německý působil na dvořeknížecím, nedovolil
rozkvětu slovanského obřadu, z obavy snad, aby
rozmach slovanské liturgie [neodklonil celý národ
od jejich směru, kde mohli prostřednictvím du
chovní vrchnosti působíti 1 kulturně ve svém smě
ru.
Postavením kláštera byla vlastně také ustavena
škola, kde mladí synové svatého Prokopa 1 jiní žá
ci seznamovali Se se slovanskou kulturOu, štípenou
sv, Cyrilem a Metodem na slovanském stromě. Sva
tý Prokop 1 jeho spolubratří, přišli ze slovanského
prostředí, vyznali se ve slovanském písemnictví a
umění již od svého mládí. Tak vzniká na Sázavě
první umělecká a technická škola, jejíž vliv jistě
nezůstal omezen pouze na úzký okruh klášterní.
Prostředí slovanské kultury dokázalo svoji života
schopnost 1 tam, kde zakoutí klášterní dovedlo róz—
nítiti lásku k umění slovanskému 1 k vysokémuvze
pětí starého písemnictví slovanského.
Tuhou kázeň v sázavském klášteře nám pěkně
načrtala česká legenda: „ . . . dal příklad všěm bra
trórň svým, zapovědě, aby toho nečinili, 'by sě kde
náboženstvím “Chlubili, řka: —„Bratřie,vám jest to

známo, jakož čteniu psáno: súkromie bte všech lu
dí, a ten, jenž srdce ludské vidí, kdy uslyšie .co
slyčného, přijme hotově každého . Proto může
me říci, že jeho působení mimo klášter odnášelo
se také k širokému okolí. Jistě z dalekého okolí
přicházeli lidé, aby poznali svatého opata a v jeho
klášteře nalezli nejen osvěžení pro sVojí-duši, ný
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brž poznali také tu posvátnou službu Bohu v jazyce
slovanském. Životopisec jeho ze třináctého století—
píše, že horlivý opat, aby venkovský lid mohl čas

něji obcovati svátečním službám Božím, nařídil
slóužiti zvláštní liturgii hned po primě, kdežto kon
ventní konala se teprve po sextě. Súčastňovali se

asi mnozí “zokolí'bohosluže-b- na Sázavě.
"Vidělijsme ve skrovné ukázce, jak mocně zasáhl
veliký opat. do duší “českého lidu. Již za života _je
ho pověst Světce zářila z jeho svaté postavy, a čtee
me mnoho s“oučas_ných_
zpráv, mluvících o velikém

počtu zázraků, dosvědčujícíďchjak jeho práce byla
milá Bohu. Sázavský klášter byl jedním z těch za
jímavýCh ukazů, kdy česká země vydala světu
tak krásné květy slovanského uvědomění, o němž
,se ani nezdálo v jiných zemích. Taková síla vě'
domí jednoty, vytrysknuvší z lásky velikého opa
ta, dala základ—k slovanskému klášteru v pro
středí latinské' kultury. SáZava stala se útočištěm
slovanský cítíéích mnichů, kteří neztratili posled
ní naděje v obnovení slo-vanského ohniska v české
vlasti.
Zazelenal se na krátký čas slibný výhon slovan
ské osobité kultury na české půdě, ale nepříznivé
poměry zničily práci svatého Prokopa a jeho ná
stupců. Nový pokus Břetislavůvbyl jenom krátkou
episodou "vdějinách slovanského kláštera na Sáza
vě. Potom vime již o latinských mniších, mezi \ni_-.
miž snad se udržovala láska k vlasti a svým slovan
ským předchůdcům. Pokračovatel Kosmův byl ta
kovým příkladem, jak patrno z jeho zápisů planou
CÍchnadšením pro vlast a národ, že to až překvapí
v tehdejší době. Vliv slovanského působení přinesl
aspoňltu dobrou „památku, _zecítění české zakotvilo
i v duších latinských mnichů.
Odkaz sázavského opata -,zapadla dnes nem'kláš
ter'a, není nikoho, kdo by navázal na slovanskou
minulost,:dnes, kdy pociťuje se tak veliká potřeba
navázati přímou cestu k slovanskému východu. Be-.
nediktini zakládají v Belgii slovanskou řeholi, či.
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spíše zavádějí do řádu svatého Benedikta téhož du
cha, kterého před tisícem let štípil do srdcí svých
mnichů svatý Prokop. A v jeho vlasti, která má vše
chny podmínky svobodné říše, nepomyslí nikdo,
aby“byl obnoven slovanský monastyr na Sázavě, od
kud hy šli hlasatelé Jednoty tam, odkud jejich
předchůdci přinesli do naší Vlastimyšlenku slovan
ské jednoty. Proč by. dnes zase nemohli jít z téhož
kláštera nadšení hlasatelé spojení Slovanů pod touž
hlavou, uznávanou slovanskými mnichy?

'P.V. svatohor 'O. Cr., 0 českých kři
žovnících s červenou hvězdou.
Potom „mohlaklidně ještě několik let do švé'jsmrti
(% 1282), těšiti se pohledem na: jeho vzrůšt až za

hranice do Polska, kam jej uvedla její “sestra,vrati
slavská kněžna Anna, zvláště-však nablízku doma
v mezích českého státu, kde viděla jej zahrnutého
přízní i Přemysla Otakara II. i královny Kunhuty.
Nejen že ,muxv duchovní správu svěřovánýr četné
chrámy, některé i v samé Praze, ale zvláště po čes
kých městech starší i nově zakládané 'hospitály pro
nemocné, opuštěné i poutníky. Křižovníci-byli v 'tom
podporováni moudrou prozíravostí samých králu,
kteří rádi viděli vznikati nové ústřední svazky, ji
miž se vzdálené části zeme :— na příklad Chebsko
— k Praze poutaly, ale ještě“vítali raději, že chu
dinství a zdravotnictví“ veřejné je soustřeďováno
v osvědčenýCh rukou a_způsobem, j ak tovstředověk

nejlépe tehdy dovedl. Anežka mohla ještě za živa
čísti. chválu svých duchovních synů v-list_ech' krá—
lovských — u Přemysla Otakara II. 1269 -—a klid
ně zavříti oči.

I po její smrti víc než sto let trval tento vzestup
řádu. K nejstarším hospitálům v Praze-, Stříhře,
Mostě a Chebu přibyly hospitály v „Klatovech Ústí
n. L.„ Litoměřicích, Kouřimi, v Budějovicích a Pís
350

ku, v Sušici a lužické Žitavě a řád dosáhl v Karlor
vě době největšího rózpětí země a duchovního vy
pětí uvnitř.
Husitskou vichřicí; byl ovšem řád s výše své sme
ten, otřesen a majetkově podlomen. Ale na "podiv
— nebyl docela zničen, ani v troskách jiných du
chovních ústavů pochován. Co krom ctihodných
zbytků V něm skoro nadobro zahynulo, bylo _h0spi
tálnictví, Avšak řád, jenž vedle péče o churavé a
chudé měl i duchovní správu'při kostelech, za -hu
sitského převratu “učinil v sobě závažný přesun.
Obrátil totiž za změněných okolností Všecky své
zbývající hmotné a zotavující se duchovní síly vět-.
ším dílem na vykonávání duchovní správyr a tím se
znova mocně uplatnil v českém náboženském živo
tě. A byl to právě on, řád křižovnícký, jenž v zá
pase s kališnictvím katolické církvi zesláblé a praž
skému arcibiskupskému stolci, sto čtyřicet let osi
řelému, „dal ze svého členstva dva vynikající muže
za arcipastýře, osobně statečného a duchem zna
menitého Antonína Brusa a po něm Martina, Med
ka, o jejichž významnosti svědectví podávají dra
K—l.
'Borového stejnojmenné monografie.
Ano, řád neváhal, když po jejich smrti pražské
arcibiskupství zůstávalo stále bez přiměřených
hmotných prostředků, podstoupiti nejtěžší obět,'
jaké duchovní společnost jako společnostje schop
na, vzdáti se svobodné volby předštaveného a pro
půjčiti svých zbylých statků 1 jiným arcibiskupům,
mimo řád jmenovaným, a přijmouti je dobrovolně
(postulovati) zároveň za své velmistry. Tím se stal
ovšem hospodářskou komorou pražského arcibis
kups ví a- nesl tuto oběť sebezapření tak dlouho,
doku, o příjmy arcibiskupského stolce nebylo _j1
nak postaráno. Ne—počítáme-liBrusa a' Medka již
uvedených, tedy v době 1590—1694, více než sto let,.
vydržoval ne méně nežli šest arcibiskupů: Zbyňka
Berku, Lamberga, Lohelia, Harracha, Kolovrata a
Valdšteina ze svých příjmů, "až teprve v Jiřím Ig.
Pospíchalovi (1694—1699) největším svém velmis
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tru -—byl nazván obnovitel a takořka'druhý zakla
datel řádu — ujal- „se znova své svobodně volbya
řízení svých věcí,

V' té době těsnějšího spojení a s arcibiskupským
Ístolcem řád pro katolictví napínal. všechny své síly
hmotné a duchovní a to co.nejúporněji, zvláště v zá
pase s německým _protestantst'vím, do Čech hlavně
na Chebsku mocně vnikajícím; o křižovnických fa
rách, o—pravověrnostbojujícíchpod _přírhýmvede
ním arcibiskupů-velmistrů, neostýchá seuznale mlu
viti A.. Frind' jako o křižovnické' diecési-.1.4'

Staré původní rytířství', které křižovnický řád
kdysi vnášel do svého hospitálnictví, zůstávalo mu
přece stále v žilách a projevovalo se statečností
“i_vduchovní správě. Nebylo to jen snad nějaké břin—
kání ostruhami v okázalostech, ale zdatnost v ko
nání povinností a v pěstění čestné vyhraněné pova
hy, kterou řád, jinak popřávaje pokud možná osob
ní volnosti, _vnich důsledně vyt—vářel.Ve sbírce o

brazů chová si řád jako světlý doklad tehdejšího
svého smýšlení zajímavý _obraz. Představuje rytíře
na způsob sv. Jiří v boji se saní; tento rytíř —mána

zbroji odznak křižóvničkého řádu. A opět pravím:
křižovnické rytířství. není jen hezky-, „malovanou

vzpomínkou na staré časy, ale i za nynější celkové
ochablosti jest ještě životní silou, tu a tam propu
kající, jak jest toho důkazem činnost křižovníka

P. K Tomana, jenž za nedávných zápasů 8 rozko
lem všude na ohrožená místa volán, do- řečnických
zápasůo víru nebojácně vetupoval, až „prudkým zá
nětem plic sklán, s pole byl odnesen. 'Světské du
chovenstvo uctilo památku jeho obětavé statečnosti
zvláštním fondem, nesoucím jeho jméno.
'
Rovněž ani duch původního hOSpitálnictví se
ztrátou hospitálů a s proměnou celé lidské společ

nosti vůkol nadobro nezanikl. Řád v žárlivém opa
trování si zachovává i ty skrovné zbytky “zbývalé
své činnosti pohostinstvím, podporováním chudého
studentstvai chudiny vůbec, jakož i vydržováním
14 Kirchengeschichte v. Bišlimen IV. 219,
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hospitálů pro řádové služebníky, a' to v Praze-, St.
Kníně, Mostě, Chlumu, Chebu, na Hradišti n. Znoj
mem a ve Vídni. A ku podivu i z těchto zbytků
hospitálnictví, t_akořkajen živých uhlíků z bývalé
ho velikého ohně, vyšlehl ještě v nedávné době zi
vý plamen v řádovém bratru svatého života P. _F.
Havránkovi, jenž se stal. spoluzakladatelem domácí
české kongregace šedých sester, obírajících se ob
sluhou nemocných po domech v soukromí i v ne
mocnicích. Když na Bílou sobotu 22. března 1856
žehnal P. F. Havránek v skrovném bytě sester v Pra-'
ze-III. č. 83 duchovní roucha tří prvních sester, ne
tušil, že se za sedmdesát let rozroste tato společnost
blíženské lásky v sta členek po Čechách a ve zvlášt
—níodnoži 1 po Moravě. 15

Dr. J . Krl'ín, Svatý Jan od Kříže.
II.
Mysti'ci, a'mezi nimi na “prvém místě sv. Jan od
Kříže, rozeznávají tři cesty, vedoucí k dokonalosti:
Via purgativa, illuminativa, unitiva. Nejdříve je
třeba se'očistiti, potom je třeba býti proniknut svět-_
lem a konečně duše dospívá sjednocení. Aby pa
prsky slunce pronikly, jest nutno odstraniti tvrdou
kůru, která “jim překáží. Proto jest“ nezbytnou as
kese člověku a po celou životní pout- tímto světlem
musí bdíti nad tělem, nad žádostmi, musí zápasiti
s hříchem, který_ se snaží vždycky a při každé pří
ležitósti zničiti duši. Není možno představiti si sva
tost bez sebeumrtvování, bez zápasu s tělem a s níz
kými pudy.
Čl věk je stvořen pro Boha, jeho _cílemjest chvá
la Boha a patření na Boha. Všechny ostatní, „cíle
křesťanovy jsou podružné a mají jimi býti. Jsou
prostředkem k jedinému cíli, k cíli-nejvyššímu.
Život ělověkův jest cestou neschůdnou a strmou
15 Dr. I,. N. Sedlák: Půl století služby u nemocných v Pra
ze 1906.,
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na vysokou horu, jejíhož vrcholu oko lidšké nedo
zírá. Jest chůzí namáhavou a leckdy vyčerpávající,
jež působí utrpení, takže cestující omdlévá a často
se. zastavuje a ..nechcedále.
Na té cestě je třeba síly, aby nás nezarazily žád
né překážky, je třeba dobrého pohledu, abychom
nezabloudili ve tmách, _aje třeba oprostiti se ode
všeho pozemského, abyChom nepodlehli našeptává
ní hlasu, volajícího nás zpět. A ježto čím dále se
ocitáme v horách, tím neschůdnější se stává pěšina,
je třeba, abychom byli co nejlehčí a co nejodváž
nější.
Nelze dospěti do výšin bez modlitby a rozjímání.
Je třeba zdvojnásobiti, ztrojnásobiti, zmnohonáso—
biti sílu a vroucnost modliteb, je třeba prohlubov
vati rozjímání. Čím hlouběji- zasahuje naše rozjí
_mání,tím hlubší jest naše poznání. Modlitba, kte
rOu jsme začali, napomáhá našemu rozjímání, roz
jímáním zvroucňuje naše modlitba a oběma se _roz
paluje naše láska.
Tragedií člověkovou jest, že bud, si neuvědomuje
této pravdy, nebo uvědomuje-li si jí, .nemá odvahy
a síly v životě ji uvésti ve skutek. 'Světe'cjest osoba,

která si ji uvědomuje, která ji praktituje. Proto

velice miluje.
Meziprvní mší svatou, při níž ministroval apře
kvapoval jako jinoch s_vouzbožností.a usebraností,
a mezi první 'mší svatou, kterou sám jako novosvě
cenec sloužil, uplynulo dvacet let, 'snad ani ne. dva
cet, ale malý Jan má s-tím novosvěčencem jedno
společné:. čistotu srdce. Mají společnou lásku. k Bo-'
hu, ovšem její stupně jsou různé. Novosvěcenecjiž
znal, čeho neznal ministrant: Byla mu do jisté mí
ry známou krása Milovaného, vznešenost Boha. „Vy
modlil si tu jistou znalost, vystudoval si ji a vytrpěl
si ji. Vystupuje stále výše, opovrhoval stále více
věcmi stvořenými, jejichž krása, miží před krásou
Nestvóřeného.
Při první mši svaté, v té svaté chvíli Proměnění,
novosvěc'enec byl již ohromen vznešeností Boží- .a
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omdléval“t_ímpoznáním; A doba mezi první 'mšísv.
novosvěcencovou a .mezi umíráním světcovým jest
ustavičnou kontemplací, naplněním-,zanícením. Jen
Bůh ho váhí', stvoření nemá pro něho žádné ceny.
Jediná vůle vládla"'u něho, a to nebyla vůle jeho,
to byla vůle Boží. Svatý ] an od Kříže vystoupil až
na vrchol hory Karmel. Nic- — stvořené a vše —

Bůh. Již měl smysljen pro vše,

Jest známo ze života světcova —-mnohopříkladů,
svědčících-, do jaké až. míry se oprostil od věci, po.
zemských a přilnul _kBohu.
Jednoho dne, ve svátek nejsvětější Trojice, _roz
mlouval sv.“Jan se sv._Terezií o nevýslovném tajem
ství nejšvětější Trojice. Sv. Jan Obdržel 8 nehe pos

divuhodné světlo o mystickém tajemství a mluvil
s nadšením, které stále mohutnělo. Sv. Terezie-, po-'
slouchajíčí ho, klečela a rozjímala pravdy, které
vycházely —z—úst
světcevých. Pojednou sv. ] an zmlkl

v extasi a podobně i sv. Terezie, Sestra, která vstou
pila v tom okamžiku do hovorny, uzřela oha svět-,
c'e zdviženéÍ “neviditelnou silou nad zemi. Sv. Jan
držel “židli,jíž se chtěl přidržeti, když byl jat exta
sí, 'a sv;_i'Terezie'_stál_eklečela; oha dva se vznášeli

ve vzduchu. Sv. Terežie, vyprávějící “později sestrám
o této ext-asi, dodávala: „Co.chcete, mé- dcery, .'s P.
Janem není možno mluviti o Bohu. Nejen sám_u
padá hned' u vytržení„ nýhrž- strhuje do“něho i o

statní“

Svědectví sv.—“Terezie
jest podepřeno i jinými fak
ty, o kterých se dočítáme ve světcových' životopi
sech. Ocital sečasto u vytržení přinejsvětější Ohěti
i při svých kázáních a promluvá'ch. Někdy upro-.
'střed řeči zmlkl, pohroužen v rozjímání, a jeho
smysly mu vypovídaly s_lužhu.„Tak mne zmohl 'spá
nek,“ “omlouvalse svým posluchačům, zatajuje jim
pravou příčinu, Často ho hylo viděti před svato
stánkem klečícího &jeho tvář zářila vnítřním ohněm

lásky, který ho cele stravoval. Stačil jen pohled na
Ukřižovaného, nebo i slovo Bůh a sv. Jan se ocitl
u vytržení.
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V klášteře v B_aezařeholníci _ovánocích vystavěli

jesličky. Sv. ] an zašel se na ně podívat a pohledem
na Novorozeně byl tak unesen, že, plana láskou,
uchopil je do ruky a tancoval kolem _jesliček,pěje
písně. Po-chvíli stanul s Děťátkem v ruce nehybný,
bez sebe, jen jeho líce zářila.
Sv. I an zanechal psané dílo, které nám podává
mystickou nauku, již přijala církev za svou, pro
hlášivši sv. Jana za světce a jmenovavši ho ústy sv.
Otce Pia XI. _doktorem církevním: Nuže, v.té nauce
ukazuje duši cestu na horu Karmel-„Jest prožitá,
neboť málokdy spatřhe—větší intimnosti mezi psa
ným_slovem a žitým- životem, než ji vidíme 'u sv.
Jana-od Kříže. Žitý život jeho jsme poznali. Zbývá
studovati jeho dílo. Jednota nám bude zjevná.

Literatura.
0. F. BABLER, Olomouc, Resslova 13. Flaubert:

genda o sv. Juliánu

Pohostinném,

Le_

75 Kč. Kle

not české bibliofilie. Rada originelních, hluboce pojatých
dřevorytů Němcových ladí celé dílko v tutéž melodii střeo
dověké naivity a lásky k světcům. Dílko vystihuje středo
věký ráz dobrodružné legendy. Nemohu než vřele 'dopo
ručiti toto dílo. Cena 75 Kč je mírná při povážení, žeuspis
vyšel ve 150 výtiscích na ručním hol. papíře v originelní
vazbě. Nechť hodně čtenářů našich pomůže svým zakou

pením této-i následující knížky mladému nadšenci pro
bohatství katolické hloubky dále vydávati.

Babler: Maria po poli

kráčela.

Cena 9.50 Kč,

s dřevorytem prof. Kameníka. Dávno čekaný další, příspě
vek" naší chudé mariánské literatuře. Babler vybral křeh
ké a něžné kousky z lyrické poesie lidové různých dob a
národů. Úprava bibliofilská. Přístupná cena 9.50 Kč do.
volí každému obohatiti si dílkem knihovnu. Objednejte
zavčas u autora, než bude. kniha tištěná v 600 ex. rozeo

brána..

ALCAN,Paris, Delacroix: Psychologie

de Part,

str. 480, cena 50 fr. Světoznámý odborník v psychologii
pokusil se o psychol. rozbor_umění. V prvých kapitolách
ohledává terén,.—tápe, hledá "výměr _umění a konečně bije

se. za jeho intelektuální očistu. Myslím,. že 'mu ale bude mo
derní umění málo vděčné. Delacroix dívá se na umění _in
telektualisticky, blíží. se scholastice a zápasí s „filosofií ně
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meckou, která prý je “neslučitelná v důsledcích s uměním.
Zavrhuje čirý subjektivism. Přijímá obě formy umění i to,
které svět béře a které z něho prchá v svět jiný, ale též
objektivní. Upírá, že by jen umění tvořilo, háje vědu.
Pravý umělec je správně dle D. -,ten kdo tvoří, tvoře sebe,
uskutečňuje svou vlastní vnitřní harmonii a jednotu. Vel
mi poučná kniha pro odbčmíky,
Braito.
„AMATRIXGŠRoma-Milano, D. G. Minozzi: „I Santi

dell, Anno Santo“

— str. 283, cena L. 12. — Zkušené

pero spisovatelovo podává poutavě životy svatých kanoni
sovaných sv. Otcem Piem ,XI. v roce velkého jubilea. Jsou
'zde obsažení . sv. Terezie Ježíškova, ten vonný kvítek
Karmelu, vychovatelka. Zofie Barat a misionářka Maria
Magdalena Pestel, Farář Arský, reformátor s. J. Eudes a
světec i učenec sv. Petr Kanisius. —Mnohé ilustrace do
provázejí toto zajímavé dílo.
'C. D. W.

CATHOLIQUE, Paris, Dan coeur: Měre Ma
rieL'ART
Ignace
des Auxiliatrices du Purgatoire.
-— Maria Ignacia dvanáctá ze třinácti dítek vzácné lilles
ké rodiny, vstupuje jednoho dne ještě se svými dvěma ses
trami k „Pomocnicím duší v očistci“, jako— obět nejsv.
Srdci Božského Pána. — V lásce k Němu dosáhne vzácné
intimity, plné příkladů a výzev.
Jar. "C.

Zeller.-/Histoire

de l' enfant Jésus. Knihu zdobí

originelně vyjádřené dřevoryty. Ruční papír, cena 18 frs.
Zellerová dovede se vžíti do dětské duše a sblížiti jí Je
žíška, jak toho dítě žádá. Kniha je ale přece prostá senti
mentality._a vlivu apokryfů.
. B.

Dimier';L'art ďenluminure,

str. 136,8 frs. Rozto

milá knížka v dobré úpravě, která nám činí přístupným je-
den z rukopisů, který podával r_netody „středověké knižní
výdeby. Co péče a lásky dovedli dáti ve středověku slovu.
Znamení, že slovo jim něco znamenalo, že cítili jeho dů-'
stojnost, když Bůh byl Slovo. Moderní hibliofil se zájmem
a praktickým užitkem přečte si toto dílko.
H. L.

Les Sa'ints déserts des Carmes dé chaussés.

288 stran, 23 ilustrací, 15 frs. Autor, karmelita, dokazuje
v prvém díle věrnost středověkých karmelitů k poustevnic
kému ideálu. Reforma 'sv. Terezie provedla podřízení čin
nosti životu rozjímavému v reformovaných klášteřích. Kar
melita Tomáš od Ježíše zakládá proto klášteryepouště, kde
se každý může na rok uchýliti, aby duchovně zase okřál.
Spisovatel ukazuje, že karmelitskému. řádu patří místo me
zi kartusiány & dominikány. Vysoce zajímavá kniha pro přl
tele karmelitského řádu.
S. B.

ASCHENDORF, Miinster, Sickenberger: Leben
Str. 48, 0.80
chronologické
lium svatého
optiky. Život

Mk. Spisovatel béře si
uspořádání událostí ze
Jana, do něhož vsouvá
je stručný, přehledný a
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Jsu.

základní rámec pro
života Páně, evange
episody líčené syn—
zajímavý.
S. B.

Von P. W. SchmidtS. V. D.: Der Ursprung

_Gottesidee.

der

2. rozmnožené vydání. Stran XI+832. Ce

na 22.50 Mk. —. Do neplech, které tropí srovnávací nábo
ženská v_ěda,zasahuje pádnou rukou největší katolický od
borník a jeden z nejlepších odborníků světa. PodrobuJe
kritice soustavy, chtějÍCí náboženství snížiti na plod vývoje
lidské mysli. Pak' provádí čtenáře náboženstvími roztodiv
ných národů a kmenů celé zeměkoule, aby ukázal všude
nejhlubší kořeny, Až budou hotovy" ještě další tři svazky,
bude nám jasna “náboženská situace všech věků. Kdo chce
nesmírně zajímavá poučení v těchto otázkách, aby nedal se
zmásti a jiným aby dal světlo, nechť nelituje peněz za to—_
to

dílo.

——es——

BARVIČ & NOVOTNÝ,Brno, Kratochvil: Meditace
věků. 218 str., 30 Kč. Uznaný odborník v otázkách dějin
filosofie podává výsledky svých mnoholetých studií v tom-—
to díle podávající dějiny filosofie řecké a výčhodní. Krato—

chvil miluje filosofy a. kreslí je s láskou, cóž však není na
úkor přesnosti, Autor snesl úžasný materiál -a propracoval
se neuvěřitelnou literaturou. V otázce dějin filosofie zůstá
vá opravdu iniciátorem a vůdcem uznaným i nás, kteří
jsme s ním kdysi zkřížili zbraně. Přeji dr. Kratochvilovi,
_abyvydal _conejdříve a právě tak hodnotné další svazky.
Braito..

BEAUCHESNE-.G,Paris, ]. V. Bainvel: La vie inti
me du Cathólique.
Spisovatel dává markantními rysy
vyniknOuti katolické praxi, tedy intimnímu životu katolí

ka. Kapitola: Hlavní rysy toh'oto života, _'přidržena jako
zrcadlo našim taky-katolíkům,'měla by za následek mnohou
—on-—
BERGM—ANNMÍÍDChejl,Leuba -:Pfohl Hamburg,
str.
260, 16.50 Mk. Kniha zajímavá jako dokument, jak se dívá
nevěrec na vnitřní duchovní život. Celý problém mystiky
a zbožnosti je mu problémem čistě psychologickým. Přiro
zeně, že nachází hysterii u svaté Terezie, u svaté Kateřiny
Janovské. Pro hlubokéreality náboženské nemá o_všemnej
menšího smyslu. Vše vysvětluje čistě“přirozeně a jako sta
rý psychopathológ všude větří manie a fixní i_deje.A ještě
.platí za prvou autoritu. Píše s takovou jistotou a “povýšee
ností, že jest to až směšné. Světci vypadají v rukou jeho
jako růže v rukóu opice, která nemilosrdně trhá lístek za
nevolnost.

lístkem. Bohudíky, že Leuba je odbyt, proč ho ale pře
.BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT, Dostojewskij- Brie
fe, Leipzig s. a.., str. 480, Cena 5 Mk. — Arthur Luther,
Briefe, Leipzig s. 3., str. 480, cena 5 Mk.. — Arthur Luther,

jeden z nejlepších znalců ruského písemnictví v dnešním
Německu, uspořádal a přeložil tento výběr z koresponden
ce F. M. Dostojevského. Spolu s Lutherovými úvody ke
každému období jeho života představují tyto dopisy velice
názorný a p'óutavý životopis.
—
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BLACKWELL,
'The—Documentary
Greek

Sources

of

L-Hist'ory by M. Cary, Oxford 1927, str. 140, cer,

na 6 s. —- Stručný přehled pramenů pro studium řeckých
dějin s"bibliografickým náčrtkem. Pro historika.
BONIFACIUS-DRUCKEREI, Paderborn. Německo zavá
dí jednotný katechismus. Rozčleněním látky liší se od na
šeho, podržel však otázky -— odpovědi. Generální vikariát
v Paderbomu vydal _hOřejšípříručku pro katechety. Na 367
stranách obsahuje výklad apoštolského symbolu.-Nejsou to
vypracované kate'chese, ale spíše metodický návod k nim.
Svou hloubkou hodí še příručka _pro dospělejší žactvo ne
ho ještě lépe pro katechese na kazatelně.
C. P.
(Maison de la) _BONNEPRESSE, ParÍS, ]. Berthier: L-a

měre selon le coeur de Die..u Aplikacekatechismu
na _mateřskéúkoly v péči o tělo i duši dítěte; cennou čin!
knihu četné příklady vynikajících matek a vychovatelů
i citáty z nich.
—on—

]. Burret:L' éducation religieuse de l'Enfant,

Kniha, jež podává metodu náboženské výchovy a primer
ního náboženského vyučování před školou. V době, kdy
škola ohrožuje duši dítěte, našim matkám žádoucí.
BLOUD A GAY, Paris,. I. Fioretti: (Překlad a úvod od
.Arnolda G_offin;a.)— „Kvítky
sv. Františka“
, fran——
couzsky. Kniha pozoruhodná pohotovou předmluvou (1—34
str.) jako objasněnímdoby svatého Františka, kdy církevní
"poměry zhierarchisovány na nemožnost, církevní represen
tam v- rukou p_relátů v rytířském hmění, bludy, ničitelé,
rušitelé atd, -— Mnoho jsme slyšeli, ale za to zvlášť díky.
_

Jar.

C.

PicardfÍ—.—
de Tourville: Précis dela
dOCtrine
catholique.
264 str., 15 frs. Vzácná kniha, která by
neměla ujíti pozornosti našich vzdělanců, našich kněží. Po-'
dává poutavé a hluboké shrnutí katolické theologie, vpří
stupné i laikům. Od pojmu vědy přechází pak k postižení
víry touto vědou. Ve třetí pak části mistrovsky probírá
dogma jedno za druhým, ukazuje na jeho božský původ.
Vřele doporučuji.
Braito.

M. Bria'ult: Sous le Zéro éq__uatorial. 1926,stran

246 a mapka. Cena ? — Nedávno jsem se zmiňoval o díle
.msgr. zouchera; studie a obrazy z Afriky P. Briualta S.
Sp. jsou z Gabonu a Franc. Konga „ohrazy svěží, bystré a
odp vídající skutečnosti“, je kvalifikuje msgr. Le Roy.Dvoj1
užitek: rozum obohatí a vůli posílí k novým námahám
pro království Boží.
J. F. P.

—'La_me
Russe _(Cahiers dela

nouvelle

journée

Nro. 8). Zajímavá sbírka, ve které Bulgakof, Berdjaev,
Zdziechowski a Miroglio se snaží. Jedná o náboženském
duchu ruského národa, o nových nadějích a starých tros
kách o ruské dmigraci, Opravdu zajímavou jest studie
o dualismu _Boha a ďábla v ruské národní myšlence. Sbor
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W“

ník jest jistě obohacením literatury o Rusku. Přispěje k je—
ho poznání.
H. M.

BREMERPRESSE:„Ewiger Vorrat

Poesie“,

deutscher

besorgt von Rudolf Borchardt, Munchen 1926,

str. 508. ——Nádherná anthologie německé lyriky od nej
starších dob, třináctého století, až po soudobé básníky Hu
go von Hofmannsthala a Rudolfa Alexander Schródera. Ru
dolf Borchardt, sám velký zjev v moderní německé litera
tuře, pořídil tuto zcela nekonvenční sbírku, která v mno
hých případech (Chamisso, Kleist atd.). podává definitivnl
ocenění. V doslovu odůvodňuje Borchardt svůj postup při
výběru a podává tak přehled německého básnictví s nej
vyšších hledisk. Je to dílo, bez něhož se neobejde nikdo,
kdo vážně usiluje o poznání německé poesie.
obf
THE BOOK—SHOPFOR BOYS AND GIRLS: „Th e H 0 r n
B o ok“,._Boston 1926, str. 80. — Dobrý ilustrovaný sborník
studií o americké literatuře“ pro mládež. Zájemcům ,nejvře
leji doporučeno.
_
ofb

BUHNENVOLKSBUNDVERLAG:
„Bruder

Ginepro

Spiel“, von Ruth Schaumann, Berlin 1926, str. 30, cena
1.20 Mk. — Ruth Schaumann náleží dnes k nejnadanějším
náboženským básnířkám Německa; čtenáři našeho časopi
su poznali .ji básní „Křížová cesta“, uveřejněnou ve čtvrtém
čísle. V přítomné hře, psané. už 1917, zpracovala známou
látku o' „dokonalé radosti“. Tato dramatisace legendy mů
že obstáti i vedle františkánských her Henri Ghéona. ofb

CONCORDIA,Berlin, Schleich: Esláuten

.die G'lok

ken. 326 stran, 200 obrazů. 8 Mk. Neobyčejně o'riginelní
kniha-. Ve formě pohádkové podávány nejhlubší přírodní
tajemství a problémy. Vše“ jest nevtíravě líčeno. Po pře
čtení knihy duše. samovolně zapěje: Magnificat moudrému

Tvůrci.

R.

„ZweiFrauen, Die Grafin Tolstoj und Frau

D ostoj ewskij“,

herausgegebenund iibersetzt von Wolf

gang E. ',Groeger Berlin 1926, str. 256, cena 6 Mk. — Kniha

přináší krátký vlastní životopis hraběnky Tolsté & výňatky
zenzápisníku manželky F. M. Dostojevského. Obě je čes
kým čtenářům přístupno. Uvod ]. ]. Eichenwalda psán je
s hlubokým pochopením pro životní osudy obou těchto lŠen.
G. GROTESCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, Berlín,

Heinrich Herm: D ome im Feuer.

— Román. Tato kni

ha německy píšícího Francouze oprávněně vzbudila větší
zájem německé kritiky (Schónere Zukunft)._ Podobné poči
ny mohou totiž (jak myslím) mnoho přispěti k nějakému
uvolněni dosud napjatého kulturního poměru mezistátního
dvou starých soků. Název románu vzat z války, jež se vtiskla.
hlavnímu hrdinovi Charlesovi hluboce v uměleckou duši
ostřílenými, ohořelými rumišti velebných gotických dómů
východní Franciem Belgie. Román pedagogicko-nábožensko
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politický. :Problém Francie a Německa bude vždy časový.
Zde je kus jeho řešení v umělecké formě, jež trpí snad jen
nerovnoměrným tempem líčení. I “úpravou kniha sympatic
a.
Jar. C.

GRUYTERDE, Berlin, Aufhauser: Buddha

u. Jesu,

str. 30, sešit. 157. ze známé sbírky pro universitní semináře.
Aufhauser bez jakékoliv kritiky podává to, co—se označuje
za obdobné v životě Kristově a Budhově. Divím se po pře
čtení, jak možno mluviti vůbec o “paralele. Zajímavé pro
poznání, čemu “všemu musí 'nevěrec věřiti, 'aby nevěřil.

Růckert':Die theologische
paro

Contarini.

Entwicklung Gas

108 str., 4 Mk. .Spis ze sbírky církev—

ně-historických studií, řízených Lietzmannem. Líčí vývoj
této záhadné duše od scholastiky v reformačního theologa.
Práce rozbírá jeho vývoj a jeho názory. Studie čistě tech
nická pro dějiny protestantské nauky.
K. .

ČSL. AKCIOVÁ TISKÁRNA, Kaška: „Růže

tajem

n á“. Májová kázání. Sv, IX; homiletické knihovny „Zivé
slovo“. Stran '95. Cena 12.50 Kč včetně poštovného. Nakla
datelství Čsl. akciové “tiskárny "v Praze II., Panská ul. č. 1.
Z těchto prostých kázání vane dech zbožnosti a eucharistic
ký tón. Jsou sice pracována podle starých metod, obratný
kazatel však si je- snadno přizpůsobí.
—es—
Vlasta Javořích—d:,
Máj ová bouře, díl 1. a_2. ena 39
Kč. Kdyby zvířátka uměla“ čísti, dra'la- by se o tuto četbu.
Nalezla by v ní vše, co hýbe živočišnosti: „cítí rozkoš, je-li
na blízku — rozkvět ženství — 'nadělaná a jako voheň ——
vyvinutá postava — krásně modelovaný' krček — dlouhé,
pevné nohy?-.— chvátal za ní jako dravec —. polibky. jako
žhavé jiskry — užívati lásky“ ——a dobré jídlo také. Pro
člověka“,křesťana s nesmrtelnou duší však by se z kato
lického nakladatelství nečekalo doporučování takové „zdra
vé četby“_, i když “jsou v ní "také“ kalendářové povídky s o
potřebovanými náměty. _
-—es'—

LECA EUCARISTICA, Milano, Aniello Calcara: „11
Serafico
A—more'f, str. 83. —_—
Básnický příspěvek
!; františkánskému stému'vý'ročí. „_ V osmi scénách; „roz
víjí- se v tichu lesním, za bublání potůčku. Pět bratří zde
vystupuje. V rozmluvách a touze směřují k bratru Fran-
tiškovi; jejich touha se později vyplní. Kromě toho ozývá
se zde hlas andělský a sykot pekelného hada. Drama smí
šené z lidského iQnadlidského upoutá do poslední stránky.
—'—
Kniha pěkně “vypravená, s nádhernými ilustracemi ke
každé scéně..
C. D. W

Exerciční dům“(prof. “R.-'Schikora),Hlučín: „Zivotem“.
—"—
Drobné knížky, nazval .bych je cisternami

exercičního
ducha, jež mají dvojí účel: exercitantům- připomínati &
neexercitanty přivolávati; jak pěkně se dají užíti pro apoš
tolát mezi lidmi, kteří nemohou užíti větších děl.
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FERRARI, Milano—Roma,Domenici S; J.: Giovanni"
Hus ela Boemia, str. 78, cena 2 L. — Zpusob, jakým
je zde poměr národa českého k Husovi vylíčen, vede k do
mněnce, že celý československý národ propadl heresi.. Je
zajímavo čísti tuto brožuru, vydanou při příležitosti vý
--stoupení svaté Stolice proti jednání-vlády při. oslavě Hu—
sově; čehož se hlavně dotýká v předmluvě a přídavku. —
Cituje zde mnoho zajímavých míst z různých. pramenů,

P.E.Rosa:Il'martirio

C. D. W.

dell-a Chiesa nel Messi

co.“ Str. 264, 7.70 L. Stručně a poutavě předvádí dějiny
církve v Mexiku. Ukazuje, že utrpením církve se Mexiko
fstalo pro katolíky „zemi slavnou, milou, požehnanou. —
Krev mučedníků

——semeno křest'anůl“

Jsem ; vděčný“ .za

vydání této knihy a vřele ji doporučuji.

FABER & GWYER:Umb ri a Santa by Carradb Ricci,
translated by Helen C. Stewart, London 1927, str. 190, ce
na 12/6. — Italský originál této knihy vyšel teprve loni
v Milánu a byl ihned uznán nejlepším a nejkrásnějším dí
lem o tomto kraji velkých světců a malířů. Kniha psána je
svěže a příjemně a zaujme především svými vžorně repro
dukovanými obrazovými přílohami. Měla by rozhodně býti
vydána také v českém překladu! — Ve stejném naklada

telství vyšlo dílo „Becthoven: The man“ by André de He
vesy translated by F. S. Flint, London 1927, str. 224, cena
7/6. _—Autor kreslí svého Beethovena a jeho životní osudy
na sugestivně podaném pozadí společenského života jeho
doby. Materiál (: části zcela nový a posud nevyčerpaný).
volen je vkusně a zpracován pietně.
ofb

I—IERDER,
Freiburg, Schceben: Der heilige

Domi

ni-cus. 1927, s.tr 458. — Máme spousty životopisů jednoho
z největších středověkých světců sv. Dominika, ale může
me říci, že ve všech téměř vedle historických fakt se uvá
dí mnOžství legend, jak je tomu u středověkých světců vů
bec. Kniha dr. Scheebena je důkladným historickokritic
kým obrazem velkého reformátora a zakladatele slavného
řádu dominikánského, ukazuje světce v celé jeho velikosti
charakteru, intelektuality a významu pro církev 'a společ
nost. Ukazuje velkého muže ,a světce a právě proto velké,
'_'_ho,že světce. .Doporučuji

zvláště těm,._kterým

nechutnají

životopisy plné nehistorických legend, kteří touží poznat
světce v jeho pravé velikosti.
--R.\D

Kúhnel: Von Gott

und von' uns. 2. vyd., str. 134,—

cena 3 Mk. Čtěte všichni, kdo můžete, tuto knihu hlubo
kých výhledů do božství, jak je sbližuje theologie a vroucí
zbožnost. Třeba dlouho hledati, než nalezneme o Bohu
knihu tak vysoko a tak bezpečně vedoucí. Sloh strhující.
Pro meditaci, četbu i kázání.
S, B.

Beethoven in Aufzeichnungen, Briefen u.

Tagebiichern,

Freiburg .1922,str. 264. — Obraz Beet
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hovenovy osobnosti, jak se jeví ze zápisků jemu blízkých
„lidí a z jeho vlastních deníků, dopisů a zápisníků. Prová
zime tohoto velkého hudebníka cestami jeho života. z Bon
nu až na Wahringský hřbitov.

IRIS VERLAG, Angelus Silesius: Heilige

lust,

Seelen—

Frankfurt am Main 1926, str. 150, cena 1.50 M.

Nádherně“ básnické dílo—Angela Silesia, u nás známějšího

svým „Cherubínským poutníkeni“. Celá elevace duše ke
Kristu, jaké byl barokní člověk -schopen, došla v těchto'
básních výrazu. Kniha je opravdová perla v náboženské
poesii.

KOSEL-PUSTET,Miinchen,Schlund: Verantwortun

g,

80, 93 stran, 1.50 Mk. Moderní problém vnitřní souvislosti
mezi vykoupením a osobní odpovědností snaží se osvětliti.
přístupným způsobem dobře psaná knížka, která probírá
otázku odpovědnosti se stanoviska mravního, věroučného
i filosofického. Pouěné a srozumitelné.
S.

Schmidt: Rasse

u. Volk, str. 67,1.50 Mk. Ethnolog

světového jména kritisuje ostře různé teorie o rasovém vý-
voji a zase háji sám rasový princip. Praví, že rasa, jako—
taková, má Omezený vliv na kulturu, který však nutno-
pěstiti a jeho využití.
S. B.

'KEGAN: Ludvig van Beethoven

ce, London

by HarveyGra

1927, str. 326, cena 7 s. 6 d. ——Mezi nesčetnyf

mi publikacemi o Beethovenovi, které se vyrojily při stém
výročí jeho smrti, vyniká přítomná kniha, vyšla ve sbírce
„Masters of Music“, dobrými kvalitami životopisnými. .Ne
vyrostla
slepého nadšení pro člověka dílo, nýbrž vrhá=
také dost, ostré kritické světlo na Beethovenai jeho tvorbu,
KOTRBA, Praha, Karel --Vrzít_ný:Četba.
(Vzděl. kai-
hovna kato.l 2. řada, s'v. IV.) 1927, stran 111, cena 7 Kč.,

— Bojujeme o dobré knihy; než, třeba bojovati o dobré
čtenáře, o čtenáře se zdravými požadavky. Takové čtenáře

si musíme vychovávati; k tomu výborně poslouží dílko vdp..
Vrátného, zpracované dle P. Arense S. J. Najdete v něm to
nejdůležitější a nejlepší. Pomozte rozšířiti!
—i—.

L. KUNCÍR, Praha, Francis Iammes: Svatební

zvo

ny. (Dva milostné romány.) Silná, zdraví vůně poesie ven-
kova 'baskitského, který rodil nejen tvrdé, pyšné duby,.
čist'ounké studánky, ale i lidi silných povah. Jammes mi
velklý dar: nalézat skrytá rýžoviště prostinkých krás, ale
měl'by již přestat psát.
Jar. .
MACMILLAN "& „CO., Ltd.: William,
Blake by"
_Osbert Burdett,

London 1926, str. 198, cena. 5 s. -— V k0*

"lekci „English Men of Letters“, kterou vzorně vede ]. C..
Squire, vyšel tento pěkně vypracovaný životopis mystika
anglického Williama Blake; k letošnímu stému výročí jeho
úmrtí (12. srpna) je nám tato biografie obžvláště vítána.
ofb
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MAME,Tours, Fer. 'Landet: L'enfant
chérie d-u
monde, Sainte Thére'se de Li'sien. 255str. -—'—
Kdo
by nemiloval tuto| něžnou „květinku“, sv.- Terezii? Proto
s velkou radostí vítáme novou- knihu o světici. Autor dělí
spis na tři části: Zivot, Dějiny duše, Po smrti. Zvláště za
jímavá druhá část, kde vrhá jasné paprsky na něžnou, ale
hrdinnou, mužnou duši sv. Terezie. „Oběť lásky!“ To je
opravdu devise- Terezie Martinovy. A právě proto dosáhlo
svatozáře. Autor dokonale vystihl velikost usvětice.

'_MAME-GIGORD,
Paris, Tours, Bazin: Fils

de l'Egli

se, 12 frs. Bazin zahleděl se do několika světců kanoníso
vaných i jiných. Chtěl v nich podati především vzory. Pro
to je ukazuje tak blízké nám bolestmi, hrůzami a životem,
s. tím rozdílem, že s ním neučinili kompromisu jako. my,
_že uměli žít-. Romanopisec Bazin' nás mile překvapil.
, MANZ (Verlagsanstalt vorm. G. ]. Manz), Regensburg,

KieflKatholische Weltanschauung u. moder
"ne's Denken.- Str. 558, 6 Mk. Hluboce založená studie
o' poměru katolického náboženství k moderní- myšlence.
Vypořádává Se nábožensky s celou německou filosofií, dů
kladně rozbírá a boří Nietzscheho. Jde dále ,přes Hartman
na k—monismu a hájí othodoxní obraz Kristův, jeho evan

gelia a jeho prvotní církev. Na konec hodnotí katolicismus

.a protestantismus v Německu. Kniha vážná, přísně“fkatolic
ká, nesmlouvavá a n'eklanějící se nikomu než Bohu.- Vřele
odporučuji;
S. B,

]. Kempen-Hexen-wahn u_nd Hexenprozesse

in Deutsch-land.

— Když byl v některém “století za

znamenán silný úpadek víry, silně. stoupla pověra. Čaroděj
nice, kouzla _atd.,je risiko pověry. Procesy, mučení, upalo
vání a statistiky — obsahuje _tatokniha. Psána a věnována
jen

dospělejším.

_

—-j—c-—

J. G. B. MOHR (Paul Siebeck), Tíibingen: Religion

in Geschichte

und Gegenwart.

5.—7.Liefg,Anti

.ke — Aufklširung. -— Pozoruhodně jsou články Antika a
_krest'anství, celá hutná monografie o všech otázkách _práce'
a "všude bohatá bibliografie.
-—es—
Deismann: Paulu's.- 292 str., 11 Mk. D; vžil se psycho
logicky do osobnosti „sv. Pavla. D. dílo má všechny vlast
nosti dobrého filologa, historika a_ člověka, zná život (ve
své autobiografii „Die Wissenhast der,._Gegenwart in Selbst
darstellungen“ děkuje Bohu, že "začal svoji“životní. dráhu
v duchovní správě) a proto žije jako Pavel; Skvostné' jsou
kapitoly: Svět Pavlův, Pavel člověk, Pavel křesťan, Pavel
apoštol, Pavel mystik. Ale při vší lásce k největšímu apoš
tolu přiznává D. ——
proti racionalismu ,_ obrovský rozdil
mezi Pavlem a Kristem. Celkem sympatická'kniha věřícího
protestanta.,
A. Scherzer.
MOSER, (Graz, Graben" I 111K a mp f'e um C h t i s t u s,
230wstr., l_5 šil: Dobře propracovaný prolemicko-vědecký spis
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proti Drewsovým útokům na historičnost Kristovu. Vítězné
obhajuje prameny Kristova života. Krok za krokem potírá
nápady Drewsovy o původu křesťanství z gnosticismu,
z mystérií a mytů. Kniha nutná pro každého, kdo se věc
nuje apologií a apologetíce.
S. B.

JOHN MURRAY:Th-e Future

of Christianity,

edited by Sir James Merchant, London 1927, str. 300, cena
7 s 6 d. —- Sborník statí o budoucnosti křesťanských věro
nauk, v němž řada autorů, anglických theologů, probírá
dnešní “vztah náboženství křesťanských k jiným nábožen.
stvím, poměr soudobé filosofie k the_ologii, úkol Písma sv.
v přítomném a budoucím světě. Dílo poskytuje theologům
mnoho zajímavých námětů.
B.

NIJHOFF,
LaHaye:L'Architecture

Brabant

relígíeusedu

par JH P.lantenga, a la Haye 1925,str. LIV+,

352, cena 25 fl. —' Velkolepé dílo o církevním stavitelství
v Brabantu, doprovázené třícetišesti phototypiemi a dvěstěv
šedesáti ilustracemi. J. H. Plantenga analysuje v osmi ka.
pitolách stavby ze sedmnáctého století a podává dobře doc.
kumentované životopisy nejhlavnějších stavitelů těch dob
(Cobergher, Francart, Aguilon, Huyssens, Hésius atd.).
V krásném úvodu pojednává o podstatě stavitelského uměv
_ní („Stavitelství je umění krásných proporcí .. .“), objasňuv
je pojem barokního umění a poměry ve španělském Nizo
zemí. Martinus Nijhoff vydal touto knihou dílo, které o—,
pravdově obohacuje poznání dějin umění v Belgii. 0. F. B.

PAN-VERLAG, Charlottenburg, Kraus- Alb. Schweit

zer, 62 str., lex. 80, 4 Mk. Zajímavá studie pražského spi—
sovatele Oskara Krause. Zabývá se náboženským vývojem
myslitele 'Schweitzera a hodnotí pri tom křesťanství. Kniha
jest neobyčejně poučným, dokumentem o touhách, boles»
tech a snahách každé hlubší duš'e dostat se blíže k Bohu.
Krausovo líčení je lidsky sympatické, vřelé, křesťanství o
vsem neproniká, nýbrž skresluje.
S. B.

PAULINUS DRUCKEREI, Trier, Ketter: Im Lande
der Offenbarung.
50 ébr., 250 str. 5 Mk. Dílo při—
stupující s píetou, se srdcem i s rozumem k zemi neijo
svátnější. Spisovatel provádí nás všemi místy, která jsou
ve spojení se Zjevenínn Styl živý a teplý. Výborná pomůc
ka pro katechety středních i měšť. škol.
S. B.

B. OLDENBOURG,Miinchen: Handbuch

der Phi—

Iosephie.
10. Líeferung:
Religionsphílosop
hie
evangelís-cher
Theologie.
Von prof. D. E.
Brunner-Ziirich.

Str. 100, Cena 4.10 “zl. m. ——Důsledně pro.

vedená nejhlubší myšlenka reformace, přiznávajíc část prav.
dy racionalismu, subjektívísmu, historismu, a vrcholící ve
větě: „Víra není více Věrou, zaměňuje-lí se se správným
utvořením života; míti viru, znamená býti čekajícím. Nof
boť co víra skutečně má, je slib toho, co nyni nemá.“ —
Přehodnocení křesťanských hodnot.
—es—
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Lieferung 12. Philosophie

des

Ge-iste-s; "Von

prof. dr. 'Em. Wolff. Str. 80, cena_4 zl. m. -'— „Ducb“ 've
smyslu ontologistickofhegelovském, tedy filosofování" o du

chu v tomto smyslu. Zajímavé odborníkům v dějinách fi
losofie.

——'es—'-_

PLON, Paris, Green: Adrienne

Meé-ůrats Sue 355.

Kniha těžké, dusné atmosféry, Hrozné hledání mladé dív
ky vyrostlé v ovzduší sobectví, monotonně neuvěřitelné,

“Slepě sahá po, přvé sympatií, která se v _ní,probudila, a v ní
žbledá své štěstí. Prázdnota duše bez vyšší touhy pláče" pří
šerně z celého románu. Dočítáte znavení nudou toho -ne
šťastného života. Obraz, až snad přebroušeně věrný, obraz
prázdného buržoasního života. =
'“
S. B.

De Laváleite:.l'ournal'int-ime

de Maine—de Bi

rau. "300 str. velký 80.. Denik psaný_jen pro vnitřní potře
bu. Deník “sršící bystrými' postřehy “velkého filosofa, šle
hající politické současné stvůry a kritisující život vrstevni
ků. Vydání je velmi pečlivé, kritické __aopatřeno úvody a
doklady. Maine de Birau byl vůdcem celé svégenerace u
-eěenců-hledačůa křesťanů. Deník pak je nejlepším jeho od
kazem. Dává v něm svého ducha. Zajímavé jest._sledovati
vývoj od "skeplicismu k- vroucnosti následování Krista.
Braito.

Paul -Bourget: Nos

actes

'nous

s_uivent 1927, 2

svazky" o '244 a 260 stranách, cena 24 fr. “Nový román zná
mého a neméně slavného Bourgeta. Jeho 'děl je 'řada a pře—

ee neštáme. Syn odčiňuje otcovu vinu, svou obětí. Cituji
z Calvet-ova referátu v „L. V. O. 4, 132: „... Bourget
zavádí zvláště pojem Zákona nedotknutelnébo a nejvyššího,
jenž drtí ty, kteří jej porušují, & léčí ty, kteří jej přijíma
jí . ..“-“Román odporučuji, 'zvláště za vzor některým spi
sovatelkám jakx řešiti problém zajímavosti bez újmy na
vnitřní ceně. O' obsahu "spisu napovídá

„Naše skutky jdou za námi.“

došti_—_sámtitul.-—

,

fa.

'RUTTEN & LOENING:__„Gesprii_che mit Heine“

g'esammelt von "H. H. Houbena Frankfurt a.--"'M-1.926, B_tl'
1072, cena 15 RM. —_—
První velké seskupení všech .zacho—

valýcb' výroků. Heinových _v'rozmluvách o umění, filoso
'fii, společnosti a politice. Důkladné vytěžení všeho přístup
ného materiálu. Jedinečné dílo pro poznání Heineho. 'i je3
:ho

doby.

,

_ ,

_

_

SOC. ED. INTERNAZ., Torino: *Ch'iaraChiari: Santi
&'Italia,
str. 228, cena 8 L. Italie byla vždy "úrodnou
matkou hrdinů netoliko ve zbrani, vědě neb umění, .de
zvláště ve svatosti. Tato kniha, příručka to pro učitele ni
božen'ství, podává s uhlazenou jednoduchosti a “hlubokou
procítěností životy_ 22 svatých a je_ užitečná i vábiVár nejen
;pro mládež, ale'též pro četbu v rodině. C.' D. W.
'

.THE POETRY PUBLISHING CO: „A-n English
Lute“, cómpiled by Charles John Afnell, London, »s.
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str. 143, cena- 5. — Anthologie soudobé lyriky anglické,
kterou sestavil známý vydavatel časopisu „Poetry“. Postrá-j
dáme v-ní řadu nejzvučnějších jmen dnešního anglického (
básnictví. .—. Stejné nakladatelství zaslalo nám také „Cro
s'ses of Gold“ by Caresse' Crosby, Paris 1925, str. 69. — Je
to sbírka mnohdy velice naivních veršů mladé básnířky,
jejíž nadání se projevuje spíše ve zdolání básnických fo
rem než ve volbě a zpracování námětů.
—b

, Ghibau'do; 'Un. Capitano
Santo, str. 4-16,-cena 7.50
L. — Zivotópis doktora Guido Negrifda Este padnuvšího
pod horou Colombarou 26. června 1916. Kniha pěkně vy
pravená s ilustracemi otvírá nám nádherné panorama ctnosti,
dobroty a víry, snažíc se zvěčniti. zvláštní '.ctnosti nábožen
ské i občanské . ——
Vzpomínka na starou slávu Este z nej
starších dob počátků křesťanství dala mu živý popud k ná-_
sledování skvělých příkladů a k vytyčení vznešených ide
álů.
C. D. W.

SPES,Paris, Mgr;Laveille: Le Cardinal

Mercier,

Stran XIIl+240, 15 frs. Mercier je-z prvních katolických
velikánů poslední doby. Muž subtilní vědy a muž činu
srostlý vjedno s mužem živé dětinné víry, nebojácný" ob:
hájce"_práv _národa; vzácný příklad pro akademickou naši
mládež všech oborů.
SESTRY DOMINIKANKY, Repčín, P. Kassian Karg 0.

M. Cap.: Ve škole

Spasitelově

-—1927.V němčině.

se .dočkala tato kniha v krátké době 7. vydání. To proto
(jak praví spisov.), že „dobře míněná slova ze srdce kněž
ského nalézají přece cestu do srdcí plnych dobré vůle“
Knížka podmanivě poučující, jak si osvojiti „řeč vnitř. ži
vota“' —-.-_„dýchání duše“. - ——
Malé tajemství, taková střelná

modlitbička ——
upřímný povzdech při práci i zábavě posí
lané- nebi —-pohání duši. „sursuin._Překladatelky a vyda
vatelky (ctih, sestry dominikánky v_Repčíně), jež, jak vím,
se zdarem tohoto způsobu výchovy duší praktikují — měly
šťastnou myšlenku. -.—Pomůže mnohým
Jar. C.
SESTRY N. P. P. M„ Přerov, ]. B.—Chautard 0. G.R.:

Duše veškerého

apoštolátu.

_Unás, kde hyneme

na množství bezduchých organisací, kde je mnoho úspěchu
a' málo “účinku, mnoho činnosti a málo požehnání —-nechy
bí právě ta' duše apoštolátu? Přerovské sestry učinily správ:
nou-: diagnosu a. podávají účinný lék. Přejeme zdar Boží,
\
_
_'
Květy
nejsvětější

Svátosti.

—on—
Eucharistické
po:

vidky. Povídek toho druhu pro “děti není nikdy dost. Moi
no jen vítat!

—on——,

STOCKWELL,Ltd.: Arametes
by Daphne de Lacey,
London, str. 110, cena 2/6. ——
The Ba ck of Beyond by
Gwendoline Rowley, str. 79, cena 2/6. — Průměrná anglie“
ká beletrie bez vyšších uměleckých ambicí, ale mravně ne-'
_závadná.-—Prvníknížka pro odrostlé, druhá pro děti.
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SCHWANN,Díisseldorf;Adam: Das Wesen des Ka
th olicism us. 258 str. 80, III. vydání knihy, která shrnu
je přednášky velkého katol. apologety, které. měl před vět—
šinou protestantských- posluchačů. Hledá základní tón, pře
vládající ideu ka'tolicismu, totiž “soustředění věřících kol
_hlaVyKrista, život z něho a v něm, život mající Viditelnou
opěrnou osu v církvi, snahu o zvládnutí celého člověka

jeho výchovou pro celý život. Na konec ukazuje objektivně
katolicismus v jeho působení. Přednášky rozvážně psané,
kde každé slovo je uvážené, které však katolicismu neubí
rají z falešné mírumilovnosti.
S. B.
THE SWAN PRESS ('Gay & Hancock): The Unchar
ted Coast by Lorna Keeling Collard, Leeds 1927, str.
40, cena 3 s 6 d. — „Rosemary“
by Lomu Keéling Col
lard, 1926, str. 12, cena 6 d. — P 0 em s, .1927 by S. Mathew-_

man, str. 104, cena 7 86 d. — Poesie L. K. Collardové,-o níž
se v předmluvě k její sbírce „The Uncharted Coast“ roze
pisuje Walter de la—Mare, je -—-zvláště -ve čtyřech sonetech
sešitku „Rosemarý“ — příbuzna veršům Alžběty Barrett—

Browningové; je to poesie jemné a citlivé ženské bytosti.
— S. Matthewman je empatický zjev mezi mladými ang
_lickými básníky. Dokonale ovládá básnickou formu, a bylo
by si pouze ještě přáti, aby svou poesii myšlenkově a ci
tově prohloubil.. ——Knihy, které vydává The Swan Press,

mají vesměs krásnou úpravu; jedině ilustrace by mohly
býti lepší.
Ofb
SOCIETÉ ET. LIBRAIRIE S. FRANCOIS D9ASSISE, Pa

ris: Les Martyrs Franciscains

des Carmes;

120 str. Zivotopisy tří mučedníků za víru z—revoluce fran

couzské, kapucína Apolináře, františkána Jana Františka a
terciáře Severina, jimž se dostalo 1926 pocty oltáře prohIá-
šením za blahoslavené.

P. TÉQUL Paris, L. ]. Dominique Rambaud O. P.: Saint
Do'mini que. 1926,stran 322,12 frs. Jenom o díle: Jis
tě z velké úcty a z lásky ke svatému Dominikovi psal P.
Rambaud své dílo; chce svého Patriarchu ukázati v jeho
osobě, v jeho duši a v jeho řádu; chce jej učiniti živým
i pro dnešky. Plně se mu to daří; umělť z velikého množ
ství látky vybrati nejlepší i nejdůležitější. Přeji autorovi
z toho srdce — za jeho lásku ke svatému Dominiku — aby
se toto nové dílo hojně rozšířilo. (Tak stranou si naříkám
“na P. redaktora, ze se příliš brání referování o O. P., „aby
se . . .“; a nechce se dáti přesvědčiti.)
I.- F. P.

_ Mgr. Roland-Gosselin:Lettres

&un retraitant.-—

1927, stran 76, cena ? — Již brzo začnou exercicie pro a
kademiky a pro inteligenci. Jak se připraviti, co s sebou

vzíti? V této drobné knížečce najdeš stručný, ale hluboký
úvod i návod k dobrému využití chvil milosti.
fa.

A. Maurand.
Rome
conq2-uise
ou Začátky
Les dieux
S'en
vont.
1927,"stran
47, cena
2frs. ——
křesťanství
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v Římě, jeho zápas s pohanstvím a zvláště osoby sv. Petra
a Pavla stále vábí katolické spisovatele. Maurandův veršo-
vaný kus o třech jednáních pěkně scénuje „Quo vadis“ a
ubohost Neronova počínání. Hodně účinné a proveditelné,
při tom bez laciných efektů.
fa,

_ÉlieMéric: L'imagination

et les prodiges;

1927 II, 2 svazky, stran XXXI+316

& 329, cena 20 frs. —

Jest mnoho zjevů, kterých 'se chápe proti pravé víře blud
či nevěra. Zjev zázračný, mimopřirozený, dobry či zlý, při
rozený? Nelze nad vším pok'rčiti rameny, všechno nazvati
podvodem. Méric-ovo dílo je výborné tím, že dává vysvět
lení a přesnou ——
pokud ovšem možno — odpověd a směr-
nici pro další badání soukromé; a dává odpověd katolic
kého učence. Vřele doporučuji, zvláště těm, kdož žijí v kraji
zamořeném býlím pověry.
I. F.

P. Yves"Marie 0. Cis'.: Petite

Reine.

Str. 23. Ctyri

bášně (Mládí, .,Karmel _Nebe, Dešť růží) o princezničce
svaté Terezii Ježíškově. Verše vytryskly z duše zanícené
něžnou láSkou' k velké světici.

GronS. J.: Jésus en Cro'ise en. la. science du

Crucifix.

Revue par le P. A. Cadres S. J., str. 236, ce

na 3.5 frs. Malá, ale hodnotná knížečka. Prosté, ale vróucí;
meditace uvádějí duši do hlubin tajů kříže, učí ji, jak má
milovat kříž Kristův a pro něj kříž svůj. Vřele doporučuji
milovníkům kříže.

Grimaud: Ma messe, str. 626, 9 frs. Duchaplný a
theologicky školený spisovatel sbližuje inteligentu mši sva
tou. Nesnižuje jí, ale strhuje jí výše čtenáře. Hlavní po
zornost věnuje naší účasti na kněžské oběti Kristově. Celá
theologie i liturgie mše svaté učiněna přístupnou laikům.
Vřele odporučuji.
Braito.

P. Alexis de Barbezieux0. M. Cap.: Lectures

évan

geliques.
——1927, stran VII+360, cena 10 frs. — Du
chovní četba určená pro široké kruhy náboženské obce;
v životě Pána Ježíše a Panny Marie nachází stále svěží
vzory _pro upravení života křesťanů ve- světě a obratně je
podává všem. Velmi vhodné. pro dospělé.
fa.

Gouvello:Pierre de Keriolet le pénitent Bre

ton, str. 415,10 frs. S dychtivostí sahal jsem po této kni
ze. Jest to nové vydání prastaré bretoňské legendy o vel
kém kajícníku Kerioletovi. Kniha podává pěkně zhuštěně
velkoů tuto postavu. Má cosi z těch dobrých silných legend
středověkých, které světce nebřídily, nýbrž obdivovaly. Kni
ha je oslavou kajícnosti. Gtěte!
S. B.

Morice: Pour vivre

en beauté,

str. 200,6 frs. Ve

formě korespondence snaží se autOr postaviti před oči nej
krásnější ideál, učí vnořiti se do krásy díla Božího, býti
harmonickým článkem jeho. Stále volá výš, výše. Hodí se
..B
za četbu každému inteligentu.

THEATINERVERLAG:Hymnen
369

an die Kirche

von Gertrud von Le Fort Miinchen 1924, str. 56, cena 4.50
Mk. — Jásavé hymny, mající někdy mohutnost zvuku var
han. P_oslyšte melodii z básnířčina Te Deum: „Velký Bože
_mého žití, chci tě chválit na všech třech březích tvého jed
notného světla! Chci písní svou skočit do moře tvé nádhe
ry: jásavě chci se ponořit do vln tvé sílyl. ..“
B.

Hl. Johannes vom Kreuz: Werke,

I. Band. Theatiner

verlag vydává nový, vzácný a pěkný přehled díla svatého
Jana od Kříže. Překlad pořídil známý odborník karmelita.
P. Ambrož od svaté Terezie. Svatý Jan byl prohlášen za
mystického učitele církevního a proto věřící mají se s ním
seznámiti. Nemajíce český překlad, ohlédneme se rádi po
překladu nám nejpřístupnějším. Jest jím toto vydání. Prv
-ní díl 460 str., váz. 9.50 Mk.

S. B.

TYROLIA,
Innsbruck:Die parapsyc-hologischen

Erscheinungen.

W. K. Iaschke.S.tr 88, cena 1.50 M.

— Autor pojednává o všech hlavních mediůmistických je
vech, reprodukuje fotografie materialisace a kloní se znač
ně ke skutečnému působení. Odborníci vytýkají nedostatek
kritičnosti jemu i jeho pramenu, Raupertovi. '
_ —es

Siissenguth:Die Grundfragen

der

B-i-ol—ogie.

74 str., 2.20 šil. Odborník dr. Siissenguth stručně a výstižně
řeší zde otázky, „kolem nichž se dnešní biologie stále otá
čí. Potírá darwinismus a materialismus a hájí stanovisko
katolické. Doporučuji zájemcům pro rychlou orientaci.
—and.
--„ROMA“ C353 editrice, P. Innocenz'o Taurisano O. P.:

San Domenico

di Guzman, str, 83, cena,7 L. —

Kniha pěkně vypravená s ilustracemi líčí životopis světce
'a počátky řádu dominikánského. Zajímavý tento životopis
živě vyobrazuje svatého Dominika Guzmana, pocházejícího
z Kastilie, z rodiny světců, “'Z'níž tři jsou zvláště-uctíváni:
matka Jana de Aza & dva bratři:“ Mannes (neb Mamerto)
a- Dominik, statečný bojovník proti albigenským. —- Vlast
ní pojednání je doprovázeno 'velmi hojně v poznámkách
texty vyňatými. z různých pramenů.
C. D. W.

UMBACH, Kandern, Graeter, Nervenarzt: Menschen

lei.den als Lebensge-heimnis.

Str; 200, cena 5

zl. m. -— Kniha o autosugesci a léčení autosug. i soukro
mém. Zák Coulův pokračuje ve stopách mistrových, podá
vá nesmírně zajímavé a důležité pokyny. Pro život se tu
rozřeší mnohá záhada nemoci, slabosti, jakož i duševní sí
y.

_

,

*-—'—es——

UNIVERSAL-EDITION A. G.:

H, Kaminski:

Drei

Geistliche
Liede r, U. E. '7755,Wien 1925,str. 13+2.
— N. Mjaskowsky:Sonate fiir Klavier, Nr. 4 C Moll,
Op. 27, U. E. 8151, str.44.4 -—Velké; hudební nakladatelství
vídeňské zaslalo nám tyto dva svazky hudebnin. “Kamin
ského „Duchovní písně“ pro soprán s průvodem houslí a
piana upoutají hlavně druhým a třetím číslem (Wiegenlied

..370

v lydické tónině & __GeistlichTaglied ,s mohutně vystupňo

vaným závěrem.) — Sonata moderního ruského skladatele
Mjaskowského vymyká se svou zcela moderní harmonickou
strukturou a smělou hudební dikcí našemu úsudku; nej
přístupnější zdá se střední věta Intermezzo quasi Saraban
da.

.

VALLECCHI',Firenze, Papini:; Pane

et vino, str. 204,

na ručním _papíře, 15 lir, Knize předchází hluboká studie
o poesii, o velikosti, hrůze"a odpovědnosti básníků ——
vi
doucích. Jak je “pravdivé, co dí (str. 27). Básníci hledají
hudbu, hudbu, která by še obracela k nebesům, neboť při
chází z nebe, Musil bych stále a *stále citovat; Ano, pane-—
gyrikon na bášm'ky. A básně za tou předmluvou odpovídají
vroucímu výkřiku po žhavé,. strhující velikosti. Prostý, ne'
hledaný' výraz, který ale zazvoní duši včas, aby se probudí
la a šla si“ pro. almužnu, která se právě v té chvíli dává.
Pochoutka a občerstvení. Který že zmetek tvrdil, že Papi
ni konversí se stal „svatouškem“!_
„
Braito.

[. S. Túrghéniev:Le -Memorie Let'terarie,

Firen

ze s. a., str. 152, cena 5.50 L. — Literární pamět-i I. S. Tur
geněva, jak _je dogvlaštiny přeložil Enrico Damiani, italský
znalec a__propagátor ruského písemnictví.

VITTE, Lyon: Le Curé

ď,.Ars. Stran XVII-+702, .24

frs.—-Jsem přesvědčen-,-že toto dílo je nejlepším z životopi
sů svatého Jana Marie Vianneye. Snoubí ze zde oba zásad

ní hagiografické moderní požadavky: vědecká důkladnost
s náboženským pochopením. Je třeba pilně badati v tolika
pramenech a neméně žádoucno prositi o osvícení s nebes,
aby našim zrakům neunikaly odlesky nebeských milostí.,
Autor činil obojí. a jistě mu milovaný světec vyprosil mno
ho a mnoho ,darů pro tak jemnou práci, Vzácná a příklad
ná bio'grafie,'poctěná francouzskou Akademií. , I. F. P.
VĚSTNÍK MARIANSKYCH DRUZIN, Praha II., Ječná

2, Huber-Černý:Následování

svatých.

1927,736str.,

plát. orig. vazba 42 Kč. — Mnoho čtenářů „Hlubiny“ si
žádá životOpisů svatých; ale- „to jest svatých pravá sláva,
že k—následování vyzývajíl“ učí svatí Otcové. Nestačí živo
topis přečíst, je třeba následovati jejich ctností, u nich

hledati Klu.. Učí. tomu Hubrovo následování, vyzkoušené,
_opatrně psané, abychom snad nezbloudili... Neměla by
chyběti u toho, kdo se snaží po duchovním životě. Velmi
užite'ný je úvod do pojmů souvisejících se svatosti. Kniha
je_p měrně laciná, přeji upřímně brzké nové vydání.

Heft 15.,Konrad GrafPreysing: Gesellschaf'tssit
ten und,Sitte_ngesetz
(Mnichov1927).— Velmi za

jímavá a poučná knížka. Její aktuálnost vyzvedají dokona
le témata kapitol: Gesellschaft..., Die 'katholischen .Moral
und' die Gesellschaft, Kleidermode, Tanz, Die ,kirchliche
Autoritěit und moderne Kleidung, moderne Ta'nze
Psána
povolanou— rukou.

j—c
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ZUR RELIG. LAGE DER GEGENWART, Heft 16., Dr.

Georg Wunderle: Zu'r Biológie

des IC,-„,'irchlichen

Le'b en s. Mnichov 1927. Téma: Biologie církevního ži
vota (jakož i náboženské psychologie)

——jsou nové věci.

Pokus Wunderleho o biologii církevního života se velmi
zdařil. Hlavní důvod klade na 2 problémy: Vývoj a ustrnutí
v církevním

životě.

KOTRBA:Nová legenda

zlatá,

j-——c

Monumentálnídí

lo KotrbOva' nakladatelství, zasluhující největší pozornosti.
Pódává starý český pasionál s bohatými ilustracemi. Vy
“cházív laciných sešitech, z nichž I. a II. přímo překvapuje
jazykovou ryzosti a pečlivou výpravou.

NEUBERT,Praha. Ant. Špale: Kniha poutníkova,

I. díl, 1927, stran 507 (212 obrazů, 19 map 'a nákresů), ec
na 88 Kč,v polokož v. 148 Kč. — Tak jsem se v duChu
octnul v době svého dětství, kdy nám maminka předčítá

vala večer ze staré rodinnébible

ještě tištěné „kurentem“,

sama svým citem řídila výběr. "Dnes je všem těm duším
zpomoženo. P. Špale odposlouchal' za svého vznešeného. _ú
řadu kněze a katechety potřeby" srdcí, mnoho se modlil a
mnoho studoval, aby mohl dáti českému čtenáři neodborní

kovi knihu, nakterou můžeme býti právem hrdi, Knihu pout

n'íkOVu;Z pokladů Písem svatých vybral nejdražší. perly -—

tak jak je přeložil jeho vzácný rádce msgr. dr. Hejčl —
od učených biblistů vybral nejdůležitější poučení, shrnul
vše obratně v krásný celek, v biblickouč í.tanku Nechybí

'obrazů, které by podpořily tvořivou obraznost, zpestřily ši
ky liter a osvěžily oko. Vítám „Knihu“, aby-nahradila prázd
ná"místa v knihovnách ať duchovních, ať třídy inteligentní
“či u lidu, všude „bude na svém místě a zasluhuje_____být'i
na

čestném. Oceňuji ochotu Neubertov'a nakladatelství, že kni
hu dobře vypravenou nepředražuje, ale umožňuje lácí'hoj—
né rozšíření' do všech vrstev; a vroucně t'oho'knize přeji.

1: F. P.
de

ÁUBANEL FILS AINE, Avignon, Abbé Chevalier

Córswarem:
La liturgie

byzantine

et l'Union

d e 5 E g11 s e s (sbírka La priére et la vie liturgiques), 1926,
stran 131, cena ? —-Katolický západ si hodně všímá otázky
sjednocení; nehledají, co rozdvojuje, ale odkrývají zapo-_
menuté mosty jednoty. Liturgie je nejdražším majetkem
východ anů, a tam třeba chytiti jejich srdce. Spis de Corswa
\rem-ův je jakýmsi církevním rokem výchódní církve, struč
ným, ale mnoho poučným a bohatým myšlenkami. Potřeb
né dílo pro každého, kdo pracuje v unionismu _av liturgi
ce.

Cristiani: La. sainte ,COmmu'nion_dans

fa.

la li

turgie.
(La priére et la vie liturgiques) 1926, stran 000.
Jde o pochopení ducha“ liturgie, vždyť jen tak dosáhneme
zmohutnění náboženské praxe. Toho nelze bez znalosti —
aspoň 11 učitele a u_ vůdce —-—
dějinného
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vývoje liturgie

ani

bez poznání ducha těch, kteří ji tvořili. Cristiani .si všímá
hlavně svatého přijímání, nejdůležitějšího konu v osobním
křesťanském životě. Snaha. je dobrá, třeba nemůže vyčer
pati všechnu obsáhlou látku. Výborná příručka pro kněze a
pro vzdělané laiky.
_
fa.
ÉDITIONS SPES, .Émile Ripertr „L e P 0 é m e d' A s s i
e“, Paris 1926, str. 213, cena 12 frs. — Ze záplavy knih,
již přineslo loňské františkánské jubileum, vyniká tato sbír—

ka veršů jemností a hlubokou poetičností. Nejvíce upoutá
„Chvála. tvorstva“, uvedená do pevného .veršového útvaru,
„Kázání ptáčki'imfz a především baseň „Radost“.

—ofb—
' KURT STENGER, Erfurt, podává dvě nová filosofická
díla, jež chtěJí modernímu člověku objasniti smysl života:

Per-son, Weltbild

u_nd Deutung,

von Dr. Phil.

Ferd. Weinhandl, str.'110, cena 4.50 zl. m'. -—.—
Wert. Von
]oh. Erich Heyde. Str. 216, cena 8.50 zl. m. ——
Dílo Heydovo

je dokonale instruktivní kniha o t, 2. filosofii hodnoty. Sna
ží se shrnouti, sestaviti a upraviti vše, co dosud v tomto
směru bylo vykonáno. Nad dosavadní díla v tomto směru
vyniká velmi jasným podáním myšlenek.— Knihu Wein
handlovu bych nazval duchaplným pokusem aplikace filo
sofie hodnoty na určité hlavní složky života: osobnost, osud,
smysl života. Kniha je psána vlastně pro člověka úplně ne
věřícího a materialistu; těm, jsou-li dobré vůle, přinese ve
liké sblížení s metafysikou i s vírou.
—es-.—

ARTHUR H. STOCKWELL, Ltd.: „Arametes“

by

Daphne de Lacey, Londón, str. 110, cena 2/6. — „T_he Back
of Beyond“ by Gwendoline Rowley, str. 79, cena 2/6 ——
Prů
měrná anglická beletrie bez vyšších uměleckých ambicí, ale ._

anvravněnezávadná.
První knížka. pro odrostlé, druhá pro
ěti.
SCHULBRÚDER-VERLAG, Mielert': L e b e n d 1g e s

Christentum

im Spiegel Hollands. 22st., 2 Mk.

Dobře obrátiti pozornost z našich poměrů do jiných, kde
poctivá nekompromisnost katolíků tolik učinila pro králov
ství Boží. Spisovatel líčí pravý zdroj vítězství katolíků v Ho
landsku, kde jsou v menšině, ukazuje na zlatou žílu cítěni
s církví a Kristem. Učme se od hol bratří především křes
tanskému životu. Vše ostatní bude nám přidáno. —B.—

TEUBNER,Leipzig, Misch: Der Weg in die Philo;

sophie,
str. 418, 14 Mk. Originelní úvod do filosofie.
Uvád do filosofie jejími dějinami Rozdělil si knihu na
nesčíjlný počet odstavců, ve kterých dává mluviti .filosofům.
Jak je prázdný _monism tolika kapitol. Jiní zase jej ruší a
"mluví a aktivitě proti pasivitě takových budhistických pa
sáží. Jednotlivého systému tu není a proto zcela se hodí pro
závěr knihy takové smutné doznání, ze filosofie neuspokoji,
že dá něco v mládí„ ale pak, pak ze zklame a — že nedovede.
vésti život.

S. B.

I-. Hugon S. J..- Le m'is'sionaire.
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— Stran 130, .cena

*

“1

3 frs. — Od spisku I. B. Piolet—a „Nos missiono et nos mis
sionaires“ (u- Bl'oud et Gay) jsem ve franéouzském nepotkal
tak oduševnělého dílka věnovaného čitě rozšíření misijních
povolání-. Veliká přednost knížky je v tom,že staví zasady
žité velikými misionáři; nazval bych ji proto „obrázkovým
vývojem“ misionáře od začátku povolání až po slavný ko
nec ——
smrt. Připojený přehled misijních kongregací a sluš
ná bibliografie zvyšují cenu. Pro vychovatele (zvláště pro
kněze), pro mládež a pro nepřítele misií. .
I. F. P.

Émile Rippen: „Le Poéme

d'Assise“ , Paris 1926,

str. 213, cena 12 frs. -—Ze záplavy knih, již přineslo loňské

františkánské jubileum, vyniká tato sbírka veršů jemnosti
a. hlubokou poetičností. Nejvíce upoutá „Chvála tvorstva“,
uvedená do pevného veršového útvaru, „Kázání ptáčkům“
a především báseň „Radost“.

Sturmfels,Geschl-echtliche

Erziehung.

——ofb—

108str.

Velmi vážné pojednání o výchově a ne o pouhé povrchní
osvětě ve věcech pohlavních.
TÉQUI, Paris,..P. Alexis de Barbezieux 0. M. Cap.: Lec

t'ures

évangeliques.

—,—
1927, stran VII+360, cena

10 frs. — Duchovní četba určená pro široké kruhy nábo
ženské obce; v životě Pána Ježíše a Panny Marie nachází
stále svěží vzory pro upravení života křesťanů ve světě a
obratně je podává všem. Velmi vhodné pro dospělé. fa.

Mgr.A. Boucher:A trave-rs le's missions

.du To

go et du Dahomey.
——
1926, stran 164, cena 10 frs. ——
Mgr. Boucher, ředitel „Apoštolského díla“ (pro misionář
ské potřeby), píše po svém návratu vzpomínky __zvisitace
misií v Togo a v Dahomey; je to vlastně přehlídka práce,
vykonané misionáři, pro věčné. i časné blaho afrických du
ší. “Budete knížku čísti se zájmem — je v zábavné formě
— a s jistou pýchou nad “zásluhami bratří apoštolů; repro
dukce fotografií jsou velmi zdařilé._
I. F. P.

_.TYPOGRAPHIABEFANI, Roma: De p'rlophetiae

,c'harismat-ein populo israelvitico libri q'uat
tu or. Napsal P. Marc. Ant. Van de Oudenrijn O. Praed. ——
Vel. 80 form. Stran XXIV—I—412.Cena 6 dolarů.

Prof. _na Collegiu Angeliku v .Rímě podává _exegeticko
dogmatick'ou studii o tomto nejvýš zajímavém tématu ve
v tomto oboru doma, svědčí jeho úžasná sečtělost v biblic
čtyřech knihách latinou čistou a plýnnou. Že autor jest—
ké literatuře. Uvádí na 600 autorů. Mezi nimi i naše zná
mé: Zapletala, Sandu, Musila
Největší chválou pro knihu jest, že je zbudována na sv.
Tomáši Akv. Kniha splňuje tužby katOlického světa. Obha
juje a dokazuje božské poslání proroků proti racionalismu,
který se snaží strhnouti proroky s výšin obcování s Bohem
pod úroveň normálních lidí. Přikročme k stručnému roz—
boru knihy.
Liber I. =De prophetarum israel. nominibus. Stať velmi
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zajímavá pro filology. Zde vysvětluje různé názvy proroků
se stanoviska filologického.
L. 11. De prophetarum israel. historia et origine. V této
knize zajímavě probírá dějiny izraelských proroků od po
čátku až po .dobu Kristovu. Jasně a přesně dokazuje, že
izraelský profetism se nemohl“ vyvinouti z kultu kananej
ského a arabského.
L. III. De. prophetis israel. ut stant sub influxu Divino.
Autor dokazuje, že praví proroci jsou přímo voláni a nu
ceni Bohem. Obšírně _mluví o disposici člověka k úřadu
prorockému. Bohu nepřekáží ani věk ani stav, poněvadž
dar proroctví .je „gratia gratis data“. Zvláštní pozornosti
zasluhují psychologicky & dogmaticky zajímavé články „De
revelatione prophetica“, „De visione et somnio apud pro
phetas“, „De limitibus prophetiae cognitionis“ _a konečně
nejpoutavější „De prophetarum extasi_“. Vzhledem k per
spektivě mluví o defektu perspektivy, ježto prorok. přesně
nerozlišuje bližší od vzdálenějšího, ale knihy proroků se
podobají hvězdnatému-nebi, kde nemůžeme pouhým okem
určiti vzdálenost .-a velikost hvězd. Dále ukazuje, 'že izrael.
proroci .neužívali žádný.-zitprostředků, aby přišli do exta
se, jak vidíme u' ostatních národů. Bezdůvodné jsou námit:
ky moderních, kteří chtějí :: proroků vysoustruhovat lidi
hysterické a fanatické šílenec. Takoví _“prorociby též byli
Boha nedůstojní,
L. IV. „De iis, qui prophetae' erant professione“. V této
knize rozlišuje proroky pravé od nepravých.
Toto dílo “má nesmírnou cenu pro dějiny. Úprava jest
velmi orig-inelní. Titul je i hebr--—jskýa zároveň syrský. Ne
zbytná kniha pro profesory exegese—'a milovníky Starého

zákona. Jak poráží „kniha názor ozprorocích, jak jej vymě
řil dr'. Farský v Csl. katechismu: „P:-moci jsou od prvopo
čátku lidstva nesčetní objevitelé, vedci a myslitelé, kteří
hledali pravdy Boží a poznanou pravdou učili národy no
vému životu.“-

_

F. K. F.

Musica Sacra. Rivista liturgica ;musicale. Milano (104),
Via Arcivescova'do N. 1. — Dvouměsíčník pro církevní zpěv
a hudbu s 12- str. textu a 16 'str, příloh notových. Seriosní
a velmi zajímavá publikace, obsahující pojednání o všem,
co patří k'pojmu církevní hudby (zpěv všech druhů, Var.
hany, zvony). Přílohy jsou krásné.. Roční předplatné 14 lir.
——eBc—

Philosophisches Jahrbuch, Fulda, 2. číslo: "Nesmírně bo
haté číslo hodnotného a cílevědomě řízeného filosofického
s_borníku německé Góressovy společnosti“. V tomto čísle vy
nikají studie Brinkmannovy o rozumových zdůvodněních
základní filosofické jistoty" a Brandensteinova klasifikace
relací. Číslo podává odborné a podrobné rozbory posled
ních filosofických novinek, které jsme též uvedli.
Hochland: 8. číslo. Milé překvapení působí“ teto číslo.
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Vedle plastické novely Dórflerovy setkáváme se tu s váž
nou studií Schaezlorovou o polyfonii. Brilantní jest úvaha
o metafysickém smyslu ruské revoluce.
Quartalschrift, theologich-praktische, Linz, 2. číslo: Z bo
hatého tohoto odborného časopisu pro duchovenstvo dluž
no vyzvednouti Seitzovu studii o demonismu ve spiritismu.
Seitz je odborník a vnáší nové světlo do celé otázky. Krás
'ná jsou úvodní slova o pótřebe dalšího kněžského sebe
vzdělání.
Banner Zeitschrift fůr Theologie und Seelsorge, Schwann,
Diisseldorf. 2. číslo. Benediktin Casel polemisuje s Umber
govým článkem 0 zbožnosti, plynoucí z liturgie. Důkladně
a duchaplně čerpá z pokladů liturgie pro vnitřní život.
Velmi poučné .jsou překlady theologické- literatury, pokyny
pro živót a pastoraci._
Stimmen děr Zeit,- Herder, Freiburg (8. sešit). _Z' čísla
“Vyniká studie“ Gattererova o průkazné .síle o'kulti'smu “pro
záhrobí. Przywara vrací se ke starému, "stále ožehavému. té

matu integrálního katolicismu; Nejcennější jsou přehledy"a
kritiky v literární rubrice.

.S.“Emilie“Schneider, Žízeň lásky.
Můj nebeský snoubenec ukázal mi své srdce žha
vé láskou a pravil:
Zde jest tvé skryté místo"odpočinku. Pojd' k pra
meni mé lásky. Jest všem otevřen,ale jen málo na
cházejí cestu, která k němu vede. Chci ti říci ve

kterých duších mám zvláštní zalíbení a kterým se
co nejdůvěrněji podávám.
Jsou to umrtvené', tiše u mých nohou modlící se
duše. Ale jen málo „jest těch, co tomu chtějí roz
uměti. Mnozí se rmoutí' nad mým utrpením, “málo
kteří však chtějí se mnou trpěti-. .,Ach o jaké mi
lOSti se připravují!
Hleď, jak mne zraňují moje duše svou chlad
nou, odměřenou láskou. Chceš-lí, můžeš zahojiti
mých ran! Kdybys věděla, jak toužím, zcela se sdě-.
liti svým vyvoleným, a to již v tomto životě, a jak
toužím podati jim z té lásky, kterou vidíš, kdybys
to vše věděla, ještě více bys činila, abys ukojila tu
to mou touhu.
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Jaroslav Durych, Obcování duší.
Opustíme-li samotu,'kde jsme nějaký cas trávili,
a přijdeme-li do většího města, kde se ulice pro

plétají jako v bludišti, kde se těsnají vysoké do
my, plné příbytků, kde se hemží spousty a spousty
lidí, kde jest vidět dlažbu, zdi a střechy, ale pole
jest odtud daleko a těch lidí, štvaných staroští
o chléb, jest takové množství, působí to v nás čas
to zvláštní a velikóu úzkost, obzvláště v ulicích
lidí chudobných, kde z oken čiší bída, kde jest
zřejmo, že ty"ubohé příbytky jsou tak napěchová
ny lidmi, že se v nich lidé dusí, kde se zdá, kdyby
se dlažba proměnila v chléb, že by se ještě nemohli
všichni najísti. Zdá se nám, jako by takové město
bylo pevností, které hroZí vyhladovění, mor a smrt.
A žasneme takřka nad tím, že ti lidé přesto žijí,
že se udržují při síle ba 1 při radosti a lásce, a zdá
se nám to zázrakem. Národní hospodář a statistik
se tomu ovšem nediví, poněvadž ví, kolik lidí a ja
kým způsobem země může uživíti; ale to jest jen
vysvětlení neúplné; lidské hospodářství by- tolik
lidí nezachránilo, neboť pro ně jest mnoho lidí
nepotřebných nebo jen napolo potřebných, bez
kterých by se obešlo. Div nasycování tisíců provádí
Bůh dnes právě tak: jako za dnů Kristových, tře
bas to činí jiným způsobem.
Musilo by pomříti hladem, bídou a zoufalstvím
ročně mnoho tisíc lidí, kdyby Bůh nepomáhal. Ne
projevuje- se to" jen' almužnou, která se viditelně
„udílí na ná'rožíchíulic

a u plotů _nebo-se—_
vymáhá

sbírkami 'a žádostmi; to jest ta nejposlednější for
ma p moci. Vlastní pomOc se děje láskou a ta při
chází z vnuknutí. Setkají se dva cizí lidé; tisíce
lidí se míjí, a i když sedí vedle sebe, nemají si co
říci, neseznamují se, neboť o to nestojí; aby na
sebe pohlédli, promluvili, seznámili se &spřátelili,
k tomu jest třeba budy nějaké časné osobní potře
by nebo “nějakého Vnuknutí. Tato vnuknutí bývají
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tajemná 'a nadpřirozené. Tak přichází láska, přá
telství, pomoc v bídě, pomoc v boji Božím. Někdo
vyjde z domu,.ničeho netuše, potká člověka zcela
neznámého, do “kterého mu- nic není; ten neznámý
ho třeba bezděčně na sebe něčím upozorní a snad
se i oba z lidského samotářského pudu brání bliž
šímu seznámení, ale nějaká síla je k tomu "nutí a
vede je jako slepé k sobě; Bůh vysílá „lidi k lidem,
otvírá jim někdy sluch a srdce, aby rozuměli pros
bě a potřebě, _at' zřejmé či skryté. Neposílá chu
dých k boháč'ům, ale k těm, které určil; neposílá
pomocníky všem chudým, ale také jen těm, které
určil. Působí jinak nežli instituce lidské,; působí
neviditelné, ale účinně-ji,; bohatěji, radostněji a
skrytě. Posílá lidi k sobě _a'ti jdou a často ani ne

mají tušení o tom, že jejich krokya hnutí řídí Bůh
skrze anděly strážce. Tak jest organisOVán'asociál
ní péče Boží. Bůh má mnoho andělů, kteří se zo
vou strážcové a mají skutečnou moc říditi naše
skutky, ne sice všecky, ale mnohé.
Pomoc"_Beposkytuje přispěním hmotným, útě
chou a-“pomocí duševní, srdcem a modlitbbu. Mod
litbu může věnovati-každý a přece,.jest to dar nej
dražší a nejúčinnější.
_.
V evangeliu mánie příslib :" „Začkoliv budete
prosit Otce mého ve jménu mém, dáť—
vám.“
VZpOmeňme si Í'n'a,podobné modlitby z naší zku
šenosti.

\

Modlíme se rádi nebo-neradi, dle toho, jak zbož
nost, která pochází, od Ducha svatého,- byla nám
hojně či—skrovně udělena, QKmodlitbě jest třeba
důvěrné lásky k Bohu, _ale často cítíme svouf_ne
věrnóst vůči “Bohu a těžko jest "nám mluviti s Ním

důvěrně. Modlitba za mrtvé má obzvláštní cenu,
poněvadž zavazuje k vděčnosti budoucí svaté. Ně
kdy“ se nám„_nechce modliti se za sebe, poněvadž
cítíme k sobě odpor-a zdá se nám, že sami za to
nestojíme, abychom se za sebe modlili; rádi by
\chom se modlili za své rodiče nebo za jiné drahé
bytosti, ale cítíme svou nehodnost. A-přece jen po
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třebujeme se modlit z celé hloubky duše. A tu jest
dobře mod-lití se za .lidi cizí, které jsme třebas jen
jednou v životě potkali, za nějakého chudáka, kte
rého jsme zahlédli &na kterého bychom zapomně—
li, za někoho, 0 kom víme, že žijexbez—lítosti,zkrát
ka za nějakou bytost určitou, ale jinak s námi ne-“
společnou a_odsouzenou k zapomenutí. Krásné jsou
třebas na. starých. hřbitovech výzvy pod náhrobní
mi nápisy: Prosí o Otčenáš a Zdrávas. Takové
prosby neměly by býti oslyšeny. Nevíme, odkud a
zač dojdeme milosrdenství.
V modlitbě za cizí osoby máme k Bohu blíže i ve
stavu ochablosti-. Modlíme-li se za rodiče, přátele
a drahé bytosti, tu cítíme, že to činíme z vlastního
zájmu, poněvadž jejich užitek může býti i našim
užitkem; cítíme někdy jakési rozpaky. Ale prosí
me-li za cizí, nabýváme "většíodvahy, důvěry a u
přímnosti, nemusíme“ se tak obávati výčitky, že
přicházíme se svou nehodností prosit za své drahé;
naše modlitba nabyvá hloubky a síly a razí si sama
ceStu do nebe. Ale k takové modlitbě býváme také
vedeni vnuknutím a to zvláště v dobách pokušení.
Andělů jest mnoho, a pracujeme--li, pracují s ná
mi, prostredkuji spojení duší, a dáváme-li pozor

na jejich vnuknutí, řídí náš osud a naplňují ho

štěstím .a láskou. Nevíme, kterého nuzáka anděl
zachrání “násjednou z nebezpečí. A co jest hlavní,
nežnáme- všech:lidí na světě, kteří se za nás modlí,
a komu budeme jednou děkovati "za svou “záchra—

nu před záhubou věčnou. Snad bytostem, se kte
rými se nikdy v životě časném tváří v tvář neset
káme.

Sil-v;M. Braito, Metoda vnitřní
“amodlitby.

Kurs duch. života 16;
Vnitřní modlitba prosí “celoubytostí, co nejméně
možno. rozptylovaná, celou duši koupe v“dobrotě,
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velikostí a kráse Boží.. Vnitřní modlitba má nám
intensivněji přiblížiti Boha, má duši “více _otevříti.
jeho působení. Proto třeba u_mětise vnitřně modlí—'
ti. Otázka metody. Dva výstřelky třeba od'souditi.

Vnitřní modlitba není spekulací, ani ne theologie

kou .a není zase blouzněním, citovým_sněním; Za
druhé, nesmíme Zavrhovati metodu vůbec. Začáteč
mk se bez ní' ani neobejde. _Apřece nesmí se ustr
nouti na jedné, nepohnutelné metodě. Stala by se
přítěží. Pro začátečníky jest nutná "obvyklá"_meto

da, jak jsme ji podali v loňském ročníku v článku
o rozjímání. Čím však více pokračuje duchovní ži
vot, třeba metodu uvolniti, přizpůso—bitijednotli
vým- povahám.
\
Tedy, nejprve, vnitřní modlitba "nesmí býti jen

hloubáním, badánm, třeba o pravdách Božích. To
je theologie, snad svatá,- neb “i nesvatá zvědavost,

ale ne modlitba. Duše, která pouze takto še blíží
k Bohu, nemiluje jej, nýbrž svoje vědění o něm,
nemodlí se, nýbrž ukojuje sebe.
Jen láska k Bohu jest nejlepším východiskem
vnitřní modlitby. Neboť v modlitbě máme prositi
a seklaněti. Nejlepší pak dar jest dokonalost. O tu
prosíme. Ta na zemi spočívá v lásce, třebaže má za,

výsledek zdokonalení 1 rozumu.
Vnitřní modlitba má nás co nejvnitřnějí spojití.
s Bohem. To je úkol tří božských ctností,.z nichž
hlavní jest láska. Rozvojem tří božských ctností pů
sobí dary Ducha svatého.
Jak se tedy máme vnitřně modliti pod světlem a
vodítkem božských ctností?
Vyjděme z podkladu ctností, z pokory, která jest

správným oceněním sebe. Vezměme si nějakou sv.
pravdu. Představme si svou malost před ní. Boží
velikost. Pokora způsobí, že naše vnitřní modlitba
nebude citlívůstkářstvím. Pokorou přejděme ke
klanění se Bohu a Tajemství, před kterým právě
klečíme. A nyní nechť se rozhoří víra. Nechť za
pálí ono tajemství celý náš rózum, nechť se mu
___,
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naše pOznání cele věnuje, aby jim bylo úplně pro

niknuto, by jim bylo dokonale oplodněno. Stačí tu
slovo z Písma svatého, výrok svatého Otce nějakého,

úryvek z liturgie, neb i myšlenka,. kterou nám “Bůh
vnukne. _Není dobře, aspo-ň_ze začátku, příliš odmí

tati' "pomoc obrazivosti. Obrazivost jest služebnicí
rozumu a jako bezuzdná mu škodí, tak vedená vý

bomě jej podporuje. Ovšem, příliš se při ní a jejích
obrazech nezdržujme. Tedy, představme si pravdu,
.a nyní, patřme na ni se všech stran. Dejme se osví
tit v_ěrou,dejme působiti víře na ducha v této prav
dě.. Netřeba. mnoho rozumovati. Stačí pozorovati,
_dívati se na „pravdu a vyhírati si „zpravdy, Co z ní
kane pro duši. Tiše, klidně. Víra at' nám osvítí

pravdu jako bohatý klín skály plné'pokladů, z nichž
duše může vybírati do nekonečna.
A ted' se duše ptá; co z toho plyne pro mne?
Jak jsem žil, jak jsem se *choval dle toho? V čem
muším postoupiti'vpřed? Začátečník musí dáti dob
rý pozor, aby si vyloupnul Závěr prostý, jednodu
chý, proveditelný, úměrný svému stavu. U pokroči
lého bude. ten závěr pomalu- ustupovati ovlivnění a.
zvládnutí celélbytosti pozorovanou pravdou.
A jes't-to tak přirozené, že vnitřní modlitba mu
sí pracovati Věroua že jen takto má účinku. Člověk
se Věrou,ponOřildo tajemství, které je pravdou Bo
ží, tedyxse pohroužil do moře života. Člověk, který
vnitřnímodlitbou proniká, prohlubuje svou víru,
ví, .že ona tajemství jej mají jednou oblažiti, že
v jich náplni v Bohu má nalézti své štěstí. Snaží se
žíti tak, aby dosáhl p_atřenína Beha tváří v tvář.
Poznává hloubku štěstí, kterou skýtají, a zatouží
vřele po _niCh.Naděje jej vymrští vzhůru jako oce
lová '\pružina. Pošilní snahu, předsevzetí jíti vpřed,
za Bohem. Ví, že\Bůh je mocný a dobrotivý. Sdě
lení oné pravdy nám ukazuje to jasně. Bůh může
a chce nás dovésti k sobě. Z naděje této vytryskne
samovolně prosba, modlitba, neb modlitba jest ob
vyklou mluvou naděje. .Čím žhavější touhfa a nadě
je, tím radostněji' se člověk vine k Bohu, tím _ra
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dostněji hovoří s posvátnými tajemstvími, tím ra
dostněji pak z nich a dle nich žije.
Co přirozenějšího, než že duše vybuchne lás
kou k Bohu, který jest tak velký a mocný a dobrý
a bohatý. Nechť duše _plane láskou nad Božími
vlastnostmi. Nevzpírejme se ani žhavým citům. l ci
tovost stvořil Pán, nechť mu vzdá hold služby!
Ovšem, nutno držeti ji v mezích, aby nás'nezavedla
k citlivůstkářství, které je plané'-a neužitečné.
Ta láska musí totiž býti opravdová, životná. Musí
býti odevzdáním se Bohu ve všech skutcích, myš
lenkách, žádostech, citech. Musí končiti vzplanutím,
které volá: Bože, "jsi dobrý, jsi Láska, dej mi Tě
milovati, stále, v každém skutku. Ať žiji dle víry.
Pak Tě budu milovati. V této lásce budou plodná
naše předsevzetí. Pak nabudeme sílyrzlomiti vše, co
brání vzrůstu láský.-Zlomí pýchu, liknavost, bázli
vost. Ukáže “nám, kde chýbujeme, kde se zastavuje—
me,'v čem couváme. Naše láska musí se pro-měniti
ve-velké, rozhodné: Chci, &to ihned. ,
Zde vrcholí vnitřní. modlitba. Chci Tě, Bože, ce—

lého, s tvou vůlí, s tvými přikázáními, 's tvou prav
dou. Tu víra, naděje a láska“splývají v jediný po
hled "nadpřirozené lásky k Bohu. .Tu duše přátel
sky obcuje s Bohem, jest sama se svým Mil'áčkem.
Jak může hřešiti, být malichernou duše, která jest
stále s Bohem a -v Bohu? Jak může nepostupovat?
Příště podám praktickou ukázku rozvedení myšlenky ve
vnitřní modlitbu.

P. Em. Soukup 0.11, Chápati
Nepochopené.
Jest asi málo.,tak tragických skutečností v životě
katolického lidu, jako nepochopení svatých. _Usmí—
váme se; čtouce seznam svatých, který loni začal
kdosi vydávati—a kde u každého pečlivě zaznamem
nává, v čem a od čeho který světec pomáhá. Je—to
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úsměv značně přitrpklý, protože se nám_připomíná
právě toto nepochopení u mnohých, jako by svatí
byli hlavně pomocníky.v bídách pozemského života.
To—všakje věc velmi podružná ve významu sva
tých. Chápati Nepochopené, chápati první a hlavní
význam svatých znamená. Znáti význam a vliv sva

tých jak. jej označuje církev. Pak svatí budou tím,
čím je chtěl Bůh míti: vůdci v duchovním životě,
ne pouze pomocníky v pozemských bědách, jak po
vrchnější pozorovatel soudí podle jednání mno
hých lidí. Proto je tak málo nových svatých křes
ťanů, že kolem starých svatých nestojí zástupy u
čedníků s dychtivou duší, nýbrž zástupy žebráků
s nataženou rukou. A člověku by se zdálo, že leckdy
se smutnou tváří konají svatí skutky milošrdenství.
Chtějíce úplně oceniti význam svatých, nesmíme
mysliti na článek víry o svatých obcování jen jako
na"jakýsi náboženský komunismus, v němž úspěchy
hrdinů jsou též majetkem celku. Neboť to je- zase
až druhé, to nastává, až když svatí jsou vytvoření.
První a hlavní je tVOření světců. Světce tvoří
Bůh. Bůh. “nic netvoří nazdařbůh, jaksi čekaje, co
z toho bude. Každého světce již od věčnosti určil
k přesně vyměřenému dílu. To dílo nikdy nemělo

býti konání zázraků ani pomáhání lidem v pozem

ských bědách. Každý .sv'atý měl býti novým částeč
ným zjevením Ježíše Krista s výrazným vyznače
ním právě toho-, čeho ona doba nebo ono prostředí
potřebovaly z Ježíše Krista, aby-duše nalezly cestu
domů, k cíli "duše a celého člověka, k Bohu.
Když bylo lidstvo dokonale duchovně na mizině,
když neznalo ani cest k cíli ani cíle samého, vtělil
se Boží Syn. V něm postavena byla před všechny
věky ucelená, universálně & harmbnicky dokonalá
vzor'ná bytóst. „Já “jsemCesta, Pravda, Život“ ——
tím

slovemprohlásil seJežíš Kristus za Svatého,jenž je
_nejenom ukazatelem cesty, nýbrž Studnici božsky
hlubokou, Posilou božsky vydatnou. Světci, které
tvořil Bůh po Ježíši Kristu, měli nápadně zdůraz
ňovati jednotlivosti z Ideálu-Ježíše, jak jich lidstvo
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potřebovalo, znajíc již povšechně cíl a prostředky,
ale bloudíc V určitých podrobnostech
Ve Svatém je všechno, co chtěl Bůh, když tVořil
pozdější svaté.- Jako Syn Boží jen proto se"Vtělil,
aby osvobodil duši _astal se Cestou, Pravdou a Ži
votem, tak později tvořil Bůh svaté, aby—
Vnich byly

zdůl azněny zvláštní pozapomenuté části cesty, aby
Výrazně postavili před své současníky určitou část
pravdy, aby ukázali, jak třeba čerpati z určitého
pramene

života.

_ "

_

Nebylo a nebude světce bez úzkého spojení s Je
žíšem Kristem. Platí také zde V celém svém význa
mu slovo Písma: „Není Vjiném spásy“, p_rotoženěm
Vjiném pramene ani vzoru svatosti.
Žádný "svatýnevyrostl náhodou, žádný není dílem
příznivých okolností. Kazdy svaty,jest majákem pro
menší nebo větší období, jest pro/_zeela určité cíle
Bohem vytvořen. A ještě: žádného svatého netvořil
Bůh výlučně ani hlavně proto, aby byl mocným
orodovníkem a divotvorcem. Divy.byly. a mají býti
jen prstem, ukazujícím na svatost.
Po takové zásadní úvaze můžeme odpovídati ve
smyslu Božím a ve smyslu učení církve na dvě otáz

ky: Jak hleděti na svaté? Jak užívati svatých?
Často se opakuje slovo: ,.,sVatélze obdivovati, ne

lze jich nápódobiti“ Tak se snadhledělo na svaté
V době josefinismu, ale tak na ně' hleděti nelze.. Ně
které jednotlivé činy ze živóta svatých ovšem_lze
pouze obdivovati, nikoli následova'tifgto- však jsou
zase jen. podřadné zjevy ze světcé, nikoli podstatné.
Svatí mají býtiinapodobováni.
"
Jest ovšem dvojí napodobování svatých, jako je

dvojí napodobování Všeho, na příklad obrazu. U
mělcův obraz napodobuje a napodobí zručný ma
líř; napodobí jej tak, že udělá kopii, které ovšem
chybí to nejhlavnější,

duch půVodní—houmělce.

Sourodý umělec však vytvoří podle originálu dílo
takřka dvojníka. Proto znetvořil Bůh,-svaté, „abyse
podle nich dělaly bezduché kopie._Proto je tvořil,
abychom se-učili na nich znáti ducha“Umělce-Boha,
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bychom t_ímtoduchem proniknuti ze Sebe vytvořili
sourodé dílo.
Proto není zrovna snadno pochopiti svatého. Mu—
síme napřed rozuměti době, ve které a proti které
tvořil Bůh světce. Je třeba znáti prostředí, Vněmž
světcova bytost bojovala své zápasy. Je třeba po
znati základní rysy duše, povahy a temperamentu
světcova. Je třeba při tom Všem znáti Ježíše Kris
ta, rozuměti jeho duchu, míti pochopení pro cesty,
jimiž—chcevésti lidskou duši k Sobě a k_Otci skrze
Ducha.
Kdyby Všechny žiVoty svatých byly probadány a
sepsány podle těchto zásad, nebylo by zapomenu
tých sVatých. _Abylo by více opravdu napodobova
ných svatých,
Jsou to-tiž svatí V každém stáří, Vkaždém stavu,
_Vkaždém povolání. Kritika již dávno opravila. onen
omyl do-b,_
nevolnictví, V němž životopis svatého sko—

ro muSel začínati slovy, že byl „urozený“. A tak si
každy může vybírati. _Pro svou dobu, pro své po
měry, pro svůj Věka stav a pro Všechno to dohro
mady nalezne světce, jenž by byl majákem a Vůd
cem"k Ježíši a Otci' skrze Ducha.
Nenílžsinadno,tak hleděti na sVaté. Ale což je, což
může býti hračkou naléZti správnou cestu pro svou
duši ve Všech jednotlivostech? Obtížnost takového
názoru na svaté, nesnadnost takového poznávání sva
tých označuje bohatství, na něž přijdeme. Pak bude
možno též svatých správně užívati.
To je druhá otázka: Jak užívati sVatých. V du
chovních _kruzích se Vypravuj'e anekdota, že kdosi
na sVůj domácí oltářík postavil sochu svatého J0

sefa, žádaje, aby Svatý Josef pomáhal hospodařiti.
Když| jednou přeš Všechnymodlitby k svatému J0
sefu stále pršelo, p0stavil Sochu světcovu na dešť,
nehodlaje ji odnésti, dokud nepřestanepršeti. Je to
obraz naivnosti nemalého.-počtu lidí, kteří užívají
svatých jako jakýchsi talismanů a vystrčí je ven
z duše a s nimi-třebas'i vystrčí víru, jestliže se ta-'
lisman neosvědčil. Tak se svatých neužívá.
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Ani se neužívá svatých tak,. jako slavných a „vzor
ných“ lidí, třeba z občanské. nauky. Neboť \většina
těch vzorných lidí je ve skutečnosti hrozně málo
Vzorná &všichni jsou mrtví, protože "žiliv jiné době,
pro jinou dobu, z jiné doby.
Svatí jsou zcela jiné osobnosti. Žili v době, z do
by a pro dobu zcela jako my, neboť jejich život a
boj byl životem a bojem v zorném úhlu věčnosti,
z věčnosti a pro věčnošt. Čas a okolnosti byly pou
hým polem, jež obdělávali věčnosti a pro věčnost.
To je přesně náš úkol. ČK tomu si “přidáme článek
víry o obcování svatých—avidíme, jak svatých uží
vati.
Obcování svatých není jen náboženský, duchóvní
komunismus nebo dědění, nýbrž je živým přátel
stvím. Živé přátelství přetvořuje.V zivém přátelství

býti s vybraným svatým, toť jedině správné užívání
svatých, jedině odpovídající .úmyslům Boha, tvoří
cího svaté a učení církve, ukazující „svaté. ,
Toto živé přátelství má' své předpoklady. Předně
vyvolení světce, jenž by mohl býti- naším přítelem,
nikoli pouze protektorem nebo mecenášem. Život
v zorném úhlu věčnosti, z věčnosti a pro věčnost.
Spojení se svým svatým, po způsobu spojení duše
s Ježíšem Kristem jako přítelem duše, jemuž se
svěřuje a žaluje vše. Na těch předpokladeCh se u
skuteční, co slibuje svatá Terezie: „Lidské přátel
ství činí stejným, svaté přátelství činí lepším.“
Podle takového chápání svatých se vyvine správ-'
ná úcta k nim sama-.Nebude třeba podrobných ná
vodů, jak uctívati, co se modliti, jak dlouho _semod
liti, a podobného. Kde je živé přátelství se světcem,
tam není třeba návodů; právě"jako v krásném &ži
vém lidském přátelštví. A naopak také: kde není
tohoto živého přátelství, mají všechnjr návody jen
jediný výžnam, totiž dopomoci k němu. V' tom
smyslu volal církevní učitel již v—
prvních stoletích
křesťanských: „Přestaň ctíti svaté, nechceš-li jich
následovati,“ t_.j. nechceš-li žíti v živém'přátelství
s nlml.
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Až si každý najdeme svého svatého, až budeme
uměti žíti s ním v živém.přátelství, bude stále více
mizeti naivní :a neplodné nazírání lidu na svaté,
svatí začnou zase.konati v tomto přátelství podivu
hodné věci -—a umlkne posměch a irc-nie plochých
duchů.

K. Beban, Liturgické posvěcení
casu,
v

.

Nejsnazším prostředkem ke sblížení zbožnosti
soukromé s katolickou liturgii je prožití posvátných
dob a zužitkování církevního roku. Církev, mystic
ká snoubenka Ducha svatého a nástroj ]eho milostí,
posvěcuje mnohonásobný'm způsobem čas, aby lid
ská srdce pozdvihla od hmotného k duchovnímu,
od pozemského k nebeskému. Prostý pohled na ka
lendář katolický a jinověrecký' nebo bezkonfesní
dokazuje očividně, co vyšších pravd, etických sil
a duchových krás vnáší církev do prosa-ického ži
vota. Liturgické posvěcení času tvoří zlaté mosty
spínajíč'ífřk sobě Boha a člověka k společnému ži
votu. Ukázkou toho budiž"“neděle a všední den v „li

turgickém pojetí.
I. Liturgické j'prožití neděle.

1. Z historie neděle. Je požadavkem již přiroze
ného zákona vyhraditi něco času nejvyšším hodno
tám životním, totiž náboženství, bohopoctě, práci
na vlastní duši a myšlenkám na věčnost. Tento při
rozenz' zákon "výslovněje potvrzen a bližšími po
drob ostmi určen ve Starém zákoně bezprostředním
ustanovením Božím již na počátku-světa: „Dokončil
tedyBůh dne sedméhosvé dílo-,které byl konal, a
odpočinul dne sedméhfo ode vší práce, kterou byl
.činil. “Požehnal. pak dni sedmému a posvětil jej,
„poněvadž dne toho- byl ustal ode všeho svého díla,
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o kterém při tvoření pracoval. “ (1. Mojž. 2, 2—3.)
A když Hospodin na Sinaji vcházel ve smlouvu s vy
voleným lidem, znovu přímo nařídil: „POmni, abys
den sobotní světil, šest .dní budeš pracovati a konati
všechny práce své, sedmého dne však jest sobota
Hospodina, Boha tvého.“ (2. Mojž. ZO.) To byl
starozákonní sabbat, den posvátného klidu. Zákon
o svěcení dne, který sobě vyhradil Hospodin k své
.m'u kultu, konkretně vyjadřoval základní prvky
všeho náboženství: ÚZnával závislost na- Bohu a po—
vinnost Jej uctívati.
Tento základní duch zákona o svěcení dne :se-d
mého přešel také do křesťanství. Avšak mnohé se
“změnilo. V Novém zákoně marne mnohem více a
krásnějších pohnutek, světiti sedmý den, máme při
něm hojnější náplň obsahovou, máme také. _vydat
nější jeho působivost mravní. Především stala se
změna.ve dni v týdnu, který byl věnován bohosluž
bě. Ustanovení-: soboty jako dne Hospodinova ve
Starém zákOně byl pouze o—břadnýpředpis. První
věřící,kteří pocházeli ze-židovství, s počátku zacho
vávali sobotu. Ale již tehdy počíná slaviti _se'nedě
le_._.Lzepřipustiti, že změna měla původ ve “výslov
ném nařízení SpasitelOvě; nepochází-li přímo OdNě
hO.,je jistě původu apoštolského, neboť...kanonické
knihy Nového zákona (t.j.-od Ducha sv. vděchnuté'
"&zá takové od církve uznané) výslovně praví, '
křesťané scházeli Se k—
bohoslužbě v.neděli. Na př.

:svatý Pavel mluvil v Troadě v neděli, když obec
věřících shromáždila se k lámání chleba (t. j. ke
_mši svaté

a svatému._,p__řijímání;—.Sk. ap., 20, 7); K_o-

rintským týž apoštol nařizuje konati sbírky pro
chudé křesťany v Jerusalemě každou neděli při
službách Božích (1. Kor. 16, 2). Nějakou dobu za
chovává se ještě pohanský název. dne ,hémera heliu,
dies solis, t. j. sluneční'den, ale brzy razí—křesťanství

své nové jméno-: hemera kyriu, dies Domini, den
Páně, což jest ozvěnou místa ve Zjevení svatého
Jana 1, 10. Tento název nacházíme již u svatého
Ignáce Antiochijského (Jr 105), Tertulliana (T240)
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a jj. V nápisech-čteme po prvé slovo „den Páně“
roku 404 a 415,“pokud je došud známo. Proč zvolilo
-si křesťanství neděli za svůj _den bohoslužebný?
Protože připomínala první biblický den, kdy Buh
počal tvůrčí dílo stvořením světa a protože v neděli
staly se události věkopamátné pro křesťanství: v ne
děli vstal Kristus z mrtvých a v neděli sestoupil
Duch svatý vidite-lně-na rodící se. církev. Krásně
tedy hlásala neděle pravdu o BOhu Trojjediném a
o dílech, jež se připisují "jednotlivým Božským
Osobám: stvoření, vykoupení a posvěcení. Od prvo
počátku měla neděle slavnostní a radostný ráz. Na
neděli nekladly se nikdy posty, v neděli věřící při
službách Božích neklečeli, nýbrž stáli ——
klečení
bylo Znamení smutku a pokání; tak již Tertullian—
dosvědčuje, podobně jako svatý Justin (T 166) ú
čast věřících na bohoslužbách odvozuje z vděčnosti
za milost vykoupení. Ve středověku k neděli při
pojena ještě vzpomínka na svátost křtu (u Ruperta
von Deutz T 1135) a to proto, že křest je v úzkém
vztahu k zmrtvýchvstání Páně, jak dovozuje' již

apoštol (Řím. 6, 4) a jak je zvláště rozvedeno v li
turgii Bílé-..soboty. Podnětem k této vzpomínce na
křest byl obyčej kropiti věříčí svěcenou vodou před
službami Božími, což dálo se již ve století 9. a 10.
Zákon o svěcení neděle byl velmi přísný.Tertul
lián přál si, by věřící byli přítomni nedělní boho
službě.1 v době pronásledování. Sněm elvírský tres
tal ty, kdo tři “neděle po sobě následující tak ne
učinili, čtvrtý sněm karthfaginský stanovil trestvy
loučení z církve pro toho, kdo omeškav bohoslužby
byl přítomen divadlu. Od Konstantina Velikého ne
dělní klid stává se zákonem státním: soudní řízení
a práce řemeslné byly zapovězeny; vojsko toho dne
bylo prosto služby a bylo přítomno shromáždění
boh0služebnému. Za Graciana a Theodosia byla
V neděli“zakázána všechna divadla, zápasy, dostihy
a "podobné „zábavy“. Pozdější církevní předpisy
ještě dále šl'y ve svěcení neděle. “Tím vykonala cír
kev ohromný mravní a sociální vliv na národy, jež
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„___—'
z barbarství &pohanství obracely se ke křesťanské
vzdělanosti.
2. Dogma a etho's, pravda víry a mravní zákon
nedělí vyjádřené. Liturgie není pouze připomínkou
jednotlivých událostí z dějin spásy. ] e zároveň vý
razem, prožitím, móh'li bychom snad říci že i dra
matisací, oživotněním posvátných tajemství a člán
ků víry; Jes't též vyjádřením té či oné zásady mrav
m'ho zákona a zřídlem mocných pohnutek "mrav
ních. Tak také neděle křesťanská je více než pou
hou vzpomínkou na stvoření světa, zmrtvýchvstání
Páně a seslání Ducha svatého. Čím mluví k nám

neděle? Hlas její vniká do moderního spěšného,
“horečně činného života našeho a praví: Křesťané,
'zastav se na okamžik v tom svém shonu, odpočiň
si tvoje tělo, by tvůj duch mohl se povznésti k ně
čemu vyššímu. Neděle dává se ti proto, bys měl cas,
klid o možnost ke službě Boží a ku práci pro svou
duši. Šest dní sloužíš sóbě a povinnostem svým So-,
ciálním, svému povolání; pracuješ, protože je tak
nutno k exištenci společnosti i tvé vlastní. Sedmý
den věnuj Bohu, duši a duším svych bližních. 'Ne
děle je tedy výrazem naší víry v Boží svrchovanost
a otcovskou dobrotu; je projevem, že na tomto zá
kladě, totiž na víře v Boha, Otce lidstva, spočívá
veškerý mravní řád, jehož hlavou, vrcholem a nej
vyšší povimiostí jsou povinnosti k Bohu: víra, na
děje, láska, klanění se a služba Boží, jež osvědčuje
se jednak přímo bohopoctou, jednak dobrými skut
ky pro Boha vykonanymi ve prospěch bližních.
Jest tedy neděle souhrnem křesťanské věrouky,
mravouky a bohopocty "neboli souhrnem celého ná
boženství křesťanského, Chápeme' nyní,_ proč ve
Starém zákoně synagoga, ba, Hospodin sám kladl
takový nesmírný důraz na svěcení dne Páně. Roz
umíme _zceladobře,„pročkatolická církev ,zavazuje
nás k svěcení neděle pod“ těžkým hříchem, takže
dopouští se hříchu těžkého, kdo v neděli svou vinou
zanedbává mši svatou nebo bezdůvodně neděli ruší
dlouhotrvající služebnou prací nebo znesvěcuje ji
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hrubě neslušnou a křesťana nehodnou zábavou.
Vždyť neděle je připomínkou nejvyšší náboženské
povinnosti, klanění se Bohu a péče o věčnou spá
su a znesvěcování neděle má následky osudné. Ne

děle je měřítkema teploměrem náboženskéhozivo
ta jednotlivců, rodin, obcí a států. Kde se nezacho—
vává přesně náboženský účel nedele, tam křesťan
ství slábne, víra odumírá a mravnost upadá. Z po
svátného dne Páně stává se den lenošení, nestříd
mosti,_planého s_chůzování,sportua radovánek v zba
ru a podobných zřídlech moderních požitků, jež
ohlušují smysly a nanášejí bahna do řečiště života,
protože podemílají hráze mravnosti._Jaké ohromné
důsledky má „neděle svěcená či znesvěcená!
Pokračování.

P. V Svatohor O. Cr., 0 českých kři
žovnících s červenou hvězdou.
Podobně řádový kněz, kurát v karlínském domě
vyleužilců P, ] . Všetečka — ať pomlčíme o zalo
žení dětské opatrovny v Karlíně, první v Čechách,
velmistr-'em ] . A. Kčhlerem — v témže ještě živém
duchu starého hospitálnictví zavedl první k nám
dílo Ozanamovo, konference vincentiánů k vyhledá
vání a podpoře ostýchavých chudých.
Jejich sdružení oslavila 1. června 1926 své první
padesátiletí a učinila přehlídku své činnosti. Za
těch padesát let vzrostl počet skupin na 72 se 16.244
činnými členy a 96._752chudými ošetřovanci, mezi
něž'kromě—potravin,šatstva a jiných potřeb rozdáno
na hOtovosti 6,026,280 Kč. Nejstarší konference, poj
čítajíl tyto tisíce dárců i obdarovaných- a miliony
rozda'ných peněz,- vzpomněla také na “1“P. ] . Vše-“
tečku, když se- šesti stejně smýšlejícími 1. června
1876 zakládal v budóvě křižovnického kláštera prv
ní skupinu?“
1 Victoire du Travail: „K p'adesátiletí vincentiánů v Ce
cháchf'“
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Takové jest tedy až dosa'vad dílo řádu a jeho. od

danosti církvi 1 vlastního povolání.
Zbývá ještě doložiti něco o díle jeho oddanosti
k národu, v němž jej Anežka jako dědice svých
královských myšlenek na dlouhé věky postavila.
Celkem--mož_noříci, že osudy řádu v národě býl)r
spojeny s osudy staroslavného- mostu, u jehož kraje“
se strany Starého Města pražského usedL Byl to
ovšem nejprve most Juditin, z něhož posud v zákla
dech klášterního zdiva jako v pokladnici se-uchová
vá první. krajní “oblouk, pak most'Karlův, na nějž-.
byl lámán kámen _zkřižovnických lomů v_Slivenci a
—Hlou_b_ětíně
a "jehož prvními strážci. a opatrovateli

byli křižovníci.Osudy zeme i národa, jež se valily
touto velikou tepnou, co nejtěsněji a nejcitelněji se“
dotýkaly 1kláštera, hned Vedlepoloženého-,a to již
“od těch bouřlivých dob, kdy vbojích za Jindřicha
Korutanského obsadili Olbramovci hošpitál u mostu
a kdy sám t..zv. Dalimil byl očitým svědkem zápasu
a hrdinství českých pánů. „Viděl jsem — tak píše?
— když na hrad jeli, jak po koni pana Vítka střeva
se vlekla“
_
A tak bylo i vždy „později, „za“útoků husitských,
švédských, až do roku 1848, kdy Windischgraetzovy
střely, špatně mířené, dopadaly do kláštera.: _

Avšak nejen bouřlivého života, ale'i života klid
nějšiho, osvětového, byl řád a klášter účastníkem.
Zvláště"dvakráte silněji přičinil ruku a jeho. zasáh
nutí jest v dějinách _č'eskévzdělanosti znatelné a
v národě nesmrtelné.

_

Ponejprv to bylo za Karla IV. a to v českém urně
ní; Tehdáž, když se utvářela česká škola knižních
drobnómaleb, po Evropě na sever od Alp proslulá,
jejímiž výtvory jsou bible Velislavova, pasionál
'Kunhutin a j. —přihlásil se do řady 1 křižovnickžr
řád skvostným pergamenovým breviářem, jehož pí
sařem a podle nejnovějšího badání. pravděpodobně
i_maliřem iluminátorem byl sám“desátý velký řá
dový mistr Lev, podle Tomka rozený Čech ze Stavu
2. 'Dr. J. Flajšhaus:

„Dal. Kronika, 1920, str.- 184.“
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panského. Píše .o_tomto jeho díle jeden z prvních,
jehož i'jiní'v úsudku následovali, K.V. Zap 17: „Kři
žovnický breviář náleží vším právem mezi. přední
a spolu nejstarší ozdoby našeho vlastenskéhorma
lířství.“

Po druhé to bylo v nejtrudnější době českého
poklesu, když národ, po třicetileté válce na všech
stranách skleslý, ponejprv byl .křísen jesuitou Bal
binem a kanovníkem Pešinou; tehdy mezi křisitele
se přihlásil i křižovnický řád upřímným Čechem
velmistrem Jiřím ]. Pospíchalem, jenž založil řádo
vou knihovnu, nyní 0 50 000 svazcích, v níž zachrá
nil národu mnohá vzácná bohemica, a zvláště děje
piscem Janem Frant. Beckovským. Kdežto však Bal
bin psal latinsky &větším dílem 1 Pešina, Beckov
ský k' národu svému minm jiné české spisy poslal
svou velkou českou Po'selk'yni, poslední českou kro
niku, roznášející vědomost o české minulosti ne sice
kriticky — neboť toho tehdejší věk neznal — ale
zato vlastenecky á vrouCně, & tím udržoval teplo
v chladnoucí mrtvole národa témeř sto let, dokud
nenastala druhé úplné vzkříšení v století XIX.
1 tohoto. druhého vzkříšení se účastnil křižovníc
ký řád ovšem především na svém těle vlastním.
Bylo to hlavně činností již pochváleného P, F. Hav
ránka' (1805—1867),jenž doř ádu vstoupil r. 1827
a jako-_pozdější spolured'aktor Blahověsta a Časopi
su katolického duchovenstva, jako výborný kazatel
i spisovatel kázání, duchem, slohem 1 jazykem zna
menitých, i jako dlouholetý novicmístr vychoval
celé nové pokolení v církevním a národním duchu.
Jistě jest to značně také jeho zásluhou, že duch pro
ticírkevního a protinárodního josefinismu byl ko
nečně v řádu překonán a že řád za posledních čtyř
českých velmistrů, Huspeky, Horáka, Murata a Vla-.
sáka jest nejen zevně novou stavbou klášterní bu
dovy, ale i vnitř novým duchem obnovován.
Tak přečkal s národem všecko. a posud stojí řád
českých. křižovníků s červenou hvězdou, dílo Anež
ky, bl. Přemyslovny. Nyní má 30 far a 60 kněží,
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potřeboval by jich však aspoň 80. V poslední době
byl ovšem silně ohrožen záborem statků. Sekyra ke
kmeni jeho přiložena. Avšak podetnouti strom ta—
kového královského štípení, skáceti strom jediný
český, domácí _avlastní toho druhu, poraziti strom
již téměř sedmsetletý a posud zelený —.bude míti
„národ vzkříš'ený“anyní i' svobodný odvahu k takové
ráně . . .?

Ježíšova jablíčka.
Charvátské národní, — Přel. dtto F. Babler.

Zakoulel Ježíš
jablíčko zlaté,
zakoulel on je
na naše pole-;

tu naše pole
rodilo krásně —
zrodilo krásně..
'p'šeničku. zlatou.

zakoulel on je
na naše stráně;

tu. naše stráně
rodily krásně —
zrodily krášně
.ty vinné révy,
“jimiž se světí

mše Boží svaté
pod Boží střechou
na Božím “stole.

'Zakoulel on je
do naší':vísky ?
&víska byla
zdravá “a..čilá.
Z knihy „Hrvatske narodne- pobožne pjesme“, sabrao Ju
raj Lahner, Zagreb 1926.

394

G. Papini, Samomluva o básnictví.
Úryvek z knihy: Pane e viino.
Ta, která dříve stála na výši, jako paní v dobách
velkých a silných, jako objevitelka světa, jako dcer
ka obrazivosti, a ochránkyně duší, ta, která byla
hudbou plnou, smyslu a smyslnosti duchem pročiš
těné, choť chudého a služebníci Boží, ta — ta, více
není, neb právě zkomírá anebo je skryta v nějaké
podzemní poušťce.
Chci však věřiti, že jednoho dne se Poesie vrátí,
jak zajatec z,Patmosu dlící v očekávání v hluboké
jeskyni — že se vrátí, vítězná a zářivá jako nejliběj
ší alegorie, aby "zkrášlila život poustevníků.
Ale poesie se nevrátí, jestliže dříve duše, sesaze
ná královna, se nevrátí na své místo, které prve mě
la. Není místa pro poesii ve světě, který se vzdaluje
cest Božích, aby se klaněl sobě 'v jásajícím těle a
_vsmradlavém kovu. Nějaký rosolovitý duch může
vyždímati ze sebe cizí šťávyg'Vývětralénektary, ně
která ubpljedláduše napíše své nostalgie na popelném
loži dekadence, nějaký ctižádostivý klinkal bude
chtít'i foukati 'na pozounu e'popeje, ale to budeme
míti jen odpadkovou a zparchantělou poesii, štuko
a ne čedič, klokotám' anebo tetragrammy.
Opuštění vrstevníci postaveni před volbu mezi
mrakem a blátem jistě si vyvolí bláto. Jejičh drzos
ti se docela dobřehodí společnost ustaraných opatr
níků. My jen připomínáme, že Bůh mizí lidskému
zraku za hustým mrakem, a stále hledíme do nebe,
do onoho třetího nebe, kam nedocházejí a ani—
ne
„přijdou ani obojetníci ani uchvatitelé.
Poesie se nedá tvo'řiti bez pevné víry. Člověk dnes
již věří jen v sebe — zákon a měřítko všeho. Protože
však těžko 'se dá sloučiti v jedné osobě uctívaný a
uctívající 'a protože ten nový pozemský bůh, třebaže
pyšný, pozoruje nicméně svou ubohou .nemohouc
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nost, nakonec přestáváme věřiti i v sebe. Člověk za
č_ínábýti nevěřícím i vůči bohu-lidstvu. A tu nezbý

vá než útěk. Člověk utekl od Boha a nyní prchá 1od
sebe, prchá zoufale 1 s těmi stroji, které mu popřá
vají přelud, “žemizí"čas a prostor. Prchá do “propasti
čisté myšlenky, která mu dává přelud, že:mizí sku

tečný a viditelný svět, prchá do vyvolaných haluci
nací, které mu na chvíli zakryjí jeho bídnou ubo
hOSt, Uprchlík. však může ..jen řváti; nezpívá!

Je-li z'apuzen mír, je konec s poesii něhy. Když
byl učiněn pokus o oloupení nadpřirozena', zmizela
poesie mystiky.

Když byly vyhozeny staré hodnoty, klidné muž
nósti, vznešená poesie. národů byla stlačena na pís
ničky smrti a _smjlstva.

*

.Plato tvrdil, že básník je zajat Bohem.. Ale—kdo
zajme básníka, když jsou všichni bohové vypuzeni?
Básník, pěl Dante, píše pod vládOu lásky. Ale co
bude milo'vati, když chce jen sebe milovati a ne
může se do ničeho zamilOvati?
\
Carducci vykřikoval,ze básník je řemeslník.'Kam
se však poděli ti trpěliví řemeslníci, když se dnes
vše vyrábí strojem a v tuctech'?

Básník je děcko, připomínal Pascoli. Ále dnes
v závratných časechzrychlené hniloby bývaji děti
“ubíjeny'dříve, než dorostou-,protože život je tvrdý
a chce míti raději .zchytralé barbary než bezbranné
rozjímače.
Francis Jammes představuje básnika jako chu
dáka, který žebře.alnmžnu od krásy. Laici ho však
trestají pro žebrotu a nepro-puští. ani? úsměvu za
svým talířem.
Avšak, více než" jindy "jest správná definice V.

Huga: „Básník jest obviněným“
Ten, který by měl býti slavnostním hlasem ně“
mych, jest odsouzenk mlčení..Tajemný hledač, kte
rý měl odhalovati prameny v poušti-,"jest odsouzen
k žízní. Ten, který býval.-plnomocným zástupcem
39.6

nebes a, země, aby ukázal krásu zjevitelné ale neví—
děné, .byl' dnes zaveden do podzemí harémů.
_

Jak vidí dnes básníci? Išou uzavřeni do tmavých
slov, obehnáni stránkami, obklopeni vykladači, zha
nobeni. produkci promluv a parafrází, takže upomí—
nají na slavnostní dvo'rany, na odřené palice, na ne.
'uznané katakomby. Pro roztržité oči Homér podává
seznam lodí, Katullus statistiku polibků, Dante pře
hlídku mrtvých, Petrarka vypočítává události, Shel-z
ley pořizuje soubor mraků, Leopardi rejstřík Zou
falstev, Baudelaire poučuje o červech. Musíme býti
bratry i na. vzdálenost, abychom mohli čísti básní
ky. Kterýsi mystik volal: „Nemysli, že bych kdy
více do tebe vstoupil, kdybych neměl ráje v toběl“
Poesie jest pro vyvolené náhražkou ztraceného
ráje, ubohá a chabá náhražka, ale oč vyšší než sliz
ká tělesnost.

_

V pozemském ráji všechny věci byly sestersky
spojeny a člověk naprosté vlastnictví Boží byl brat
rem všemu stvoření jako syn téhož Otce. Pád rozbil
onu všeobecnou rodinu a v semeni Adamově zůsta
la jen občas se objevující vzpomínka na bývalou
jednotu.-..Básníci. nejsilněji připomínali původní
jednotný-.Silou. obrazivosti hojili-zlomeniny, "znovu
skládaliv'okraje plášťů, sbírali roztroušené zlomky
a obnovovali spo-jitOst mezi věcmi, svazky mezi lid—

mi. Výmluvné kouzlo básníků obnovovalo pomalu
i když nedokonale a zmateně krásnou jednotu, kte
rá byla porušená neposlušností! Básník staví poma
lu cestu těch, kteří se odlučují, namáhá se, aby ob
novil bratrství stanovené Bohem, aby dovedl ke
skulinám ohnivé hradby, jimiž můžeme na okamžik
spatřiti nevýslovnou krásu zahrady, tak jak byla
předjvypovězením. V tomto smyslu je každá veliká
poesie, ne pouze Komedie, opravdu božskou.
Kdyby lidé opravduněco věděli neb na něco se
upamatovali,“'kdyby' se opravdu milovali — neboť
když se oddali jen sebelásce, zapomněli milovati —
músili by považovati poesii za věc velmi potřebnou.
Když _Ježíš“pravil, že člověk nežije samým chlebem,
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snad narážel na víno svatební,. které i-on po-dáVa-l
chudým hostům poesií svých podobenství. Chléb ži
ví'tělo, poesie rozradostňuje a povznáší ducha jako
-'víno, ba, více než—víno. Víno představuje božské
opojení víry, a poesie by nepředstavovala lahodu
zákusku, který působí, že více toužíme po denní
podstatě Chleba samého?

_

„Jsme užívači nesmírného panství, které každý
chce .míti a nikdo neumí viděti, „básníky vyjímaje.
Když se podíváš kolem, pozoruješ, žes V příbytku
Páně. Země je příliš/krásná i pro nejbohatšího
z nás. Avšak tato .krása jest“ skryta zraku logika,
mechanika, praktika, fysika i metafysika. Jsou jako
krtci svázaní uprostřed ne'jpodivuhodnějšího musea
nekonečna. 'Mají nevýslovné vlastnictví, ale nepoží
vají ho. Jsou hostmi-královského paláce a zavírají
se do kantiny.
Básnů: je jediný privilegovaný vůdce toho ne
smírného _musea,on sesťrojuje vodopády, objevuje
neobyčejné u obyčejného.
'
Většina lidí toho nezná a'proto je-smutna &zna-—
vena. Kdo chce být šťasten, musí m'ilovati. Aby
chom milovali svět, třeba jej znáti, o'bjeviti. Obje
vení ono nazývá se p'oesií. Zde. se jeví styčný bod
mezi poesii a náboženstvím. Kdo se nemůže tak po
hroužiti jako světec do. dokonalé lásky ,Jediného
Boha, může se mu přiblížiti milováním „jeho celého
díla. Světec jest větší než básník, ale po něm hned
má básník své místo-. Poesie jest žebřem k svatosti.
Zdaž 'Bůh sám nediktoval žalmy .a Velepíseň?
A vynikající _světci— jmenuji jen italské: _svatého
Františka, Bonaventura, Tomáše a Filipa Neri ——
zdaž nebyli též básníky, kteří napsali “iverše?
Básníci hledají hudbu, hudbu, kte-rá by směřova
la k nebi, protože přišla z nebe. Matematika jest
hudbou sfér, hudbou bubnů jest “válečný lomoz,
virtuosovou sebezbožnění. Ale při tom-neumíme na—
slouchati hudbě ticha. Ta, která šepce v nás jak
pramen v jeskyni, jest přerůstána býlím.
Proto básm'k, když _nemůže mluviti .k lidem, ho
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vořís Bohem a Bůh ve svém otcovském milosrden
ství ho poslouchá.

H. D. Noble O. P.,_Vliv povahy na
ctnost.
Viděli jsme, že máme sice v sobě určité zdroje
mravního konání a přece že je v nás sklon ke zlu.
Následkem dědičného hříchu.
Tak se dostáváme po studiu mravních schopností
ke_studiu našich vloh, které jsou jako naočkovány
na naše schopnosti a'které je určují a sklání k dob
rému neb ke zlému. Tyto vlohy jsou různé dle jed
notlivců-. Jsme si rovni dle svých schopností, ale
nemáme všichni stejné. vlohy v těchto schopnostech.
Jsou povahy s větším či menším—sklonemk dobru.
Svatý Tomáš se dokonce nerozpakuje říci, že jsou
lidé, kteří se již rodí s jakousi vlohou ke hříchu.

Prostudujeme si tudíž vrozenoupovahu. Ovšemjen

v hlavních obrysech, protože se jedná o obrovškou
studii, která je samostatným oddílem psychologie.
Ptáme--:seCo to je vrozená povaha? Jaké má ko
řeny a.hlavní sklony a značky? Jaké pomůcky a
překážkyrz ní plynou pro mravní jednání?
1...'Coto je'vrozená povaha? Nejlépe můžeme sle
dovati vrozenou povahu u dítěte, proto-že tam se ješ
tě jeví ve“své přirozené čistotě. Abychom mu poroz

uměli, srovnejme jej, jak se jeví u, dítěte s charak
terem, osobitostí, osobitou povahou u dospělého.
Všeobecně řečeno, charakter je souhrn a hlavně ty
pickým uspořádáním různých vlastností, kterých
človek nabyl během svého života. Každý člověk má
svou mentalitu a duchovní orientaci, určitý sklon
vůle a citové zabarvení. Nikdo se nepodobá druhé
mu tímto. souhrnem vlastností. Každý člověk má
svou vlastní rozumovou, citovou, -mravní a psycho
logickou osobitost. Povaha je tedy původní osobi
tostí člověka -—dítěte. Jestfto prvotný způsob ko
nání, který se jeví u dítěte, než přijdou různé jiné
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vlastnosti, které"zaostří a určí ony sklony původní;
Odkud je tato povaha? Z-velké části povstává dě-'
dičností. Máme svou povahu od svých předků. Tře
ba i vzdálených. Dědičnost je jakoby náladovitá.
Postupuje často skoky, nejdouc vždy po přesných—

"stupíncích
Co přejímá dítě od svých předků?
Přemrštěnýrnázor 0 dědičnostitvrdí, ze rodičové
předávají svým potomkům, bližším či vzdáleným,
již zcela hotové & vypracované, vlastnosti, kterých
sami nabyli během života. Tento názor tvrdí,. že ro-
diče předávají Svým dětem již“hotoýé vlastnosti ná
boženské, mravně, rozun'lové a afektivní. Vždyť
zkušenost tomu sama odporuje. Dítě hodných a_
čestných rodičů nemá ještěsamým narozením za
jištěnou mravnost. Nutno k ní vychováváti, Není
dědičnosti psychologiCkéve vlaštním slova smyslu.
Nedědíme po rodičích ctnosti neb neřesti samy a
přímo.Můžeme mluviti jen odědičnosti fysiologic
ké “čiliorganické,-která jen nepřímo-se. stává dědič
ností psychologickou. Jako se"může. dítě podobati
rodičům s_voupodobou, tak se jim může podobati
i tkání a útvarem těla a jeho údů. Každý jednotli
vec má své tělesné vlastnosti a zvláštnosti. Máme
tytéž údy, ale ne tentýž vnitřní tělesný útvar. Bio
chemická seskupování nejsou uÍnás stejná., Každý
jednotlivec -.upravuje si následkem svého vlastního
vývoje každý zvláštním“způsobem svůj organismus
a“své nervové buňky pro .svou mentalitu, pro Své
sklony á “pro své vlastní psychologické- reakce.
Každá činnost mravní, rozumová i citóvámá urči
tý ohlas v' tělesné soustavě. Naše těloje jako lýra,
"jejímiž strunami hýbe každá myšlenka, každý po
cit. Všichni si jednotlivoStně upravujeme působnost
svých nervových buněk.
Tak je snadno, že dítě přejímá od svych rodičů
s_véosobité tělesné uzpůsobení a v něm mnoho stop_
z jich vlastností získaných 1 zděděných. Nepřijímá
ovšem,-jak bylo rečeno, od svých rodičů ctriósti a
neřesti,-_ba,'ani vyhraněné vlastnosti, nýbrž přejímá
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od nich své tělo, které je jako podklad svým urči
tým uspořádáním u předků k té neb oné ctnosti,

'k té či oné neřesti.

Tím je člověk jaksi disponován, připraven,ovšem
nevyslovené, ke ctnOstem neb 'neřestem svých rodi

čů. Tyto tělesné vlastnosti jsou prvním zdrojem
osobité povahy. Tyto sklony, k nimž člověkje jaksi
připraven, brzo se začnou u dítěte ukazovati. Již od
prvých let ukazuje dítě svým obvyklým jednáním,
co z něho asi bude, jaké bude jeho smýšlení, cítění,
jeho rázovitost. Již od mládí liší se dětinavzájem.
Jeden se ukazuje jako prudký, výbojný duch, jiný
ukazuje na buchtičku. Jsou „děti plačtivé i usměva
vé, děti ukazující, že budou klidnými, rozšafnými
táty, máme děti labužníky, sobce, kokety, parádní
ky & tyrany.
_
Dítě roste; jeho organismus se rozvíjí a 'otvírá
poznání. V prvých letech rozvíjí dítě neuvěřitelnou
činnost__Jen bystré oko matčino si toho je vědomo.
Uvažte jen onen nesmírný počet vědomostí, který
dítě, přijímá“ v prvých letech. Denně se množí jeho
akty h_něvu,mlsnosti, sobectví. Kolikráte musí pod

lehnouti mlsnosti věcí vábících právě proto, že jsou
zakázané, Tyto špatné úkony zesilují. ony vrozené
sklony, onu vrozenou povahu. Prvotní povaha, kte

rou si člověk přinesez kolébky, není ani dobra ,-an1
zlá, ale sklony se.mohou státi dobrými nebo zlými!

Hlavní"druhy povah.

Ukážiletmo přehled různých povah, které může
me pozorovati .u dítěte'i u dospělého,“neb naše po
vaha se"může Stále _vyvíjeti. Nechci “řaditi povahy
dle nilravního hlediska, nýbrž dle hlediska psycho
logického, které je zajímavější-a poučnější. Všechny

povahy jsou upotřebitelné pro dobro tak jako pro
_zlo.Třebaje vychovávati, vésti, čistiti a-orientovati...

S“hlediska lidského poznání rozlišujeme povahy
typu rozumářského a'více smyslově založeného. Typ
rozumářský je ten, kde ani smysly ani obrazivost
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nepřevládají; Takový člověk rád abstraktně myslí,
přemýšlí, hraje si s pojmy, rád rozumově disputue
je. Stále si klade to věčné „proč“. Toť duch vědec
ky, filosoficky založený.
Typ smyslový je ten, jehož činnost „sepředevším
vybíjí “vesmyslech, v obrazivosti. Myšlení tako-„vého
člověka se spíše obírá věcmi praktickýini &experi

mentálními. To je duch praktický, duch,. který ne
rad vysoko a dlouho hloubá, duch často prospě
chářský. Tací lidé jsou bedliví požorovatelé detailů,
obtíží ve věci, jsou to duchové s dobrým hospodář-.
ským smyslem, soudní a prozíravě opatrní. Mezi
'těmito dvěma typy, duchy vyhraněně badavými a
praktickými, je celá řada povah smíšených. Jsou
mezi nimi duchové osobití, kteří dovedou dobře po
souditi arříditi vlastní činnost. S druhé strany jsou
zase duchové bez iniciativy, duchové, kteří se ne
zmohouna vlastní myšlenku, kteří jen přežvykují
myšlenky přejaté. Jaký rozdíl mezi duchy vášnivý
mi, v nichž není klidu a rovnováhy, a mezi duchy
klidnými, kteří stále dovedou spekulovati, kteří
stále vyvozují_z daných hodnot a veličin, mezi du
chy přesnými a metodickými a mezi snílky, kteří
nedovedou nic realisovati.
S hlediska citového rozlišujeme zase řádu růz
ných typů. Můžeme tu mluviti přímo o nesčíslném
počtu. Citová založení jsou nejsilnější a jeví se též
nejzřetelněji. Naše citovost je stále v chódu, neb
každá událost vnější nebo vnitřní zanechává v nás
nějakou stopu citové nemoce.
Tak máme typ lidí apatických neboli lhostej
ných. Tito lidé nejšou jakoby ani schopni nějakého
vzrušení. Přijímají vlivy jen velmi pomalu a slabě.
Vedle nich jsou zase vznětlivci, v nichž se chvěje
citovost tak jako elektrické proudění vln. Avšak ta
to citovost je pohyblivá, přechodná, dosti mělká, ne
zanechává hlubších dojmů a stop.
K nim se řadí lidé citliví. Vyznačují se“hlubokou
citovostí, u nichž pocity mají dlouhodobý odraz, a
u nichž prochvívají celou bytóští—rozrušujíce duši
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až do nejhlubších záhyhů. Jsou dvěskupiny těchto
lidí. Jedni jsou sentimentální. Jsou hluboce citliví,
ale jejich citovost jest jemná. Jsou to melancholici,
snílci, lidé něžní, “kteří potřebují něhy a to něhy
často-výlučné, kteří se neradi o ni dělí. Vedle nich
jsou lidé citoví, kteří. živě prožívají své dojmy a
city, ale je v nich mnoho neurovnanosti, kteří na- .,
ráz a násilně přecházejí od jednoho .dojmu ke d'ru
hému. Tito lidé milují silné scény &krise. Hned se
rózohní, ale. jsoutak měniví! Jsou lehce podráždie
telní, výhojní, výhnšní, dovedou vyhičovati výbuchy
svých vášní. Podohají se"bengálu, který zapaluje
ohm—„a-"brzo ztrácí “své;jiskry v temné noci.

Po nich přicházejí lidé vášniví. Charakterisuje je
žár, oheň, nenávist, hluboce soustředěná žádostivost,
výbojnost v provádění myšlenek, kteří nepouštějí
své kořisti. I tato povaha je různě odstupňována.
Jsou vášnivci nestálí, kteří žijí ve stálém varu. Váš
ně jimi zmítají vše-mi směry. Neohlížejí se na vý
střelky a na směšné &nemožné důsledky. Jsou však
i vášnivci, kteří jsou soustředěni. Jedna vášeň je
zcela zaujme. 'Zcela je přichvívá, nikdy nejsou do
konale -.-_upokojeni.Přece však jejich dychtivost .je
uspořádfáha, koncentrována. Zachovají klid i ve
svých vznětech, zůstávají stále pány sehe.

Povahy s hlediska vůle.
Setkáváme _se s povahami nestejné síly energie.
.lsou slahoši, lidé nerozhodní, kteří se nechávají
unášet'i. Jsou to automaty, otroci pohodlnosti. Znají
jen jeden zákon, to jest co nejméně se namáhati.
.Jsou to lidé věčněváhající, věčně se hojící a všeho se
hojící, Často se r_o-zeženouaspoň slovem ke krásné
mu gestu, ale nikdy je neprovedou něho nedokončí.
Tito lidé začínají tisíce věcí a žádnou nedokončí.
Jsou plni rozhodnutí třeba, _aleta jsou všechna hez
ladu a: skladu a. žádná nevidí svého provedení.
Proti nim stojí lidé, kteří vědí, co chtějí, a kteří
to chtějí zcela klidně. Jsou odvážní, když se jim na
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skytnou obtíže. Ba, právě obtíže .je ,jenom utvrdí
v jejich úmyslech. Jsou podnikaví <a vytrvali; Zá
roveň jejich nitro je plno důvěry; Jsou pevně"od
hodlaní, vždy sebe Ovládající, nesnáz je jim jen při
ležitostí k rozběhu, v němž nalézají vždy novou sílu.
To jsou hlavní druhy lidských povah. Ovšem
jednotlivec zapadá “jen nepřesně a jen'přibližně. do
některého z těchto rámců. Jednotlivec je častoslou
čení různých typů, Takové sloučení zase bývá čistě
individuelní a nikým nebývá dosaženo.
Někdy i'řvěk ještě zaostřuje ODYJ'YBYQ
které jsme

viděli jaksi v rovné a. široké linii.
Pokračování—=

Běla P Dlouhá, Píseň rOzsevačů.
Chodíme nyní sice s pláčem,
nosíce símě na zasetí.
(Zalm 125 \

Jdem, rozsevači, kamenitým polem,
“jdem starostlivi, žár a touhu v_líci:
Těch srdcí —hrud jak tvrdý kámen kolem!
Zda vzejde zrno vláhu čekající?
Až přijde Hospodář v"den účtů/poslední,
jak shledá úrodu, jak počet z našich žní?
Ach, rozsevači, slyšme srdce“hroudu
a poklekněme k tomu. naslouchání-:
Ta česká srdce 'o posledním s_oudu
zda nebudou si stýskat v rozsév'ání'?
.Když;pole- rozoráno ostřím radlice,
co po svém rozsevači zrno Boží chce?—

Nás Kristus učí sít. Ne nájemníci,
jsme hospodáři Hos'podáře svého.

V ty hroudy ztvrdlé žízní, čekající
už vhoďme setbu slavným gestem Jeho!
Byť květy sliboval, pryč se vším plevelem,
jen těžké zrno Božísijme v českou zemt
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A“potom, bratří, v "stopách Rózsevače
za každým zrnem vhod'me slzu vřelou,
a' nestačí-“lik růstu vláha pláče,
za slzou' “krůpěj krve brázdou celou . . .
To způsob setby je, již čeká česká zem'.
Jdem, rozsevači; věrní, v slzách, krvi jdem

Dr. Tomáš *,lludec Velepíseň křes
ťanské lásky.
STROEA III'.

Věčné trvání lásky.
.—Éáska- níkdy nepřestane!

At*'_'jsouto proroctví, zaniknou,

ať jsou to dary jazyků, ustanou,
ať je, to_póznání, zanikne!

. Neboť kusým je naše poznání
a kusým naše prorokování.
ID.; _._-_Když
však přijde to, co je dokonalým,

_. Gill. to, co je kuSým, přestane!
11'.

Když jsem byl dítětem,
mluvil "jsem jako dítě,
myslil jsem jako dítě,

soudil jsem“ jako dítě.
Když jsem se stal mužem,.
odložil jsem, co bylo dětským.
12. Vidíme zajisté nyní (jen) skrze; zreadlo,
'v há—dance,

.ale potom (uvidíme) tváří v tvář!
Nyní poznáváme kuse,

tehdy však plně poznám,

jako 1já plně jsem poznán. —-.—

13. „Nyní zůstávají tedy víra, naděje, láska:

tyto tři.

Ale větší z-nich jest láska!
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Pozemský náš život ústí do věčnosti. Vše, co' je
věčné, jest -i dokonalé. Proto při “přechodu do věč
nosti musí člověk svléci a odložiti vše nedokonalé.

Ze všech darů a milostí, kterých se nám zde na
světě dOstává od Boha, potrvá i na věčnosti jediná
láska. Neboť láska k Bohu, na něhož svatí v nebe
sích nazírají, je podstatou vecne blaženosti. Láska
k Bohu zde na zemi je pak předběžnou účastí na
oné lásce věčné.
Proto láska nikdy nepřestane!
Všechna ostatní charis'mata jsou jen různé pro-—
středky a. cesty k dosažení jediného nejvyššího cí
lez-dospějeme-li k cíli tomuto,_tu—samy sebou ztratí
svůj význam a zaniknou.
Život pozemský je přípravou pro věčnost, tak ja
ko dětství je- přípravou pro věk mužný. Došpělý
muž odkládá dětskou řeč, dětské smýšlení, dětské
názory, protože jsou nedokonalé. A tak i člověk,
když dospěje věčnosti, odloží vše to, co zde na ze
mi bylo kusým a' nedokonalým.
Nedokonalými jsou i ony mimořádné dary pro
roctví, poznání a jazyků, Vedou nás _sicek poznání
Boha a věčných pravd, ale jak je poznání ono ku
sé, nejasné a nedostatečné! Je pravda, že člověk
může poznati Boha i jeho vlastnosti z přírody a
z věcí stvořených. Příroda je žrcadlem,_„_vněmž se

odráží Boží dokonalost,-věcí stvořenéjsou hádan
kou či jakýmsi rebusem, který, když jej správně
rozluštíme, přivede nás k poznání Boha.
Ale všechno toto pozemské poznání je pouze ne
přímé a nedá se ani zdaleka srovnati s tím, jak po
znávají Boha svatí a blažení v nebesích, kteří ho
vidí přímo, tváří v tvář. Tam je to poznání bezpro
střední, nekonečně dokonalejší našeho póznání na
zemi. Zde na světě poznává nás tak jediný Bůh, je
hož vševidoucí oko proniká naše- le_dvía_srdce. Na
_věčnosti však i my budeme Boha “viděti a „pozná-.
vati přímo, tváří v tvář! —

To však jest ideál, kterého dosáhneme teprve na
věčnosti. Nyní, v tomto pozemském životě, zůsta
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vají pro nás jako cesta k onomu věčnému ideálu
tři bóhoslovné ctnosti, základ to všeho křesťanské
ho života: víra, naděje a láska. Ale větší z nich je
láska, protože láska nikdy nepřestane, ale potrvá
na věky. —
Láska jest cestou vše—
převyšující — tak počal sv.

Pavel svou chválu křesťanské lásky. „Větší z nich
je láska .—to je poslední, stejně znějící akord, kte
rým svůj hymnus končí.

Není pochyby, že hymnus sv. Pavla o- lásce in
spiroval Danta 'v posledním zpěvu jeho Božské ko
medie. Když v posledním zpěvu Ráje přiblížil se
k samému Bohu,. tu marně se pokouší proniknout
tajemství jeho trojjediné bytosti. Síly rozumu tu
úplně vypovídají. Byla to však láska, která jako
blesk pronikla básníkovým nitrem a která ho uči
nila schopným, že jeho touha, pozříti Bohu tváří
v tvář, 'se stala skutkem, ona láska, jež hýbe slun
cem i ostatními hvězdami. .— _
LaamOr che muove —ilsole e l'altre stelle.

Ch. V. \Héris, VěčnOst.
Svatý Tomáš rád opakuje definici Boetiovuykdy
koliv je otázka o věčnosti. 'Věčnost je plné, dokona
lé a současné držení neomezeného života.
Upřímně—řečeno,těžko si tvoříme pojem věčnosti!

dle pojmufživota. Jsme ponoření do dění a trvání
a tak “chápeme věci a jich život na základě času,
v němž se tento život odehrává. Život se nám zdá
pohýb, vývoj, vzrůst; A věčnost'je právě popřením
vývoje a pohybu. Věčná,bytost je ta, která žije, ale
má takovou náplň bytí, že si sama stačí a-nemůže
ničeho získati. Šli bychom špatnou cestou, kdyby
chom chtěli ,pórozuměti věčnOsti a sledovali život
rostlin a jiných bytostí,—které stále vzrůstají, až 'vy
čerpají svůj “vzmach a hynou.
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Abychom správně mohli posóuditi věčnost, musí
me pozorovati vyšší bytosti, totiž bytosti rozumové
a duchovní.
Ovšem i život rozumově stvořené bytosti postu
puje, ale to je postup alespoň souvislý. Rozum je
jist své nezničitelnosti. Rozum žije stále plnějším
životem, čím více vzrůstají jeho p'OZnánía čím 'zife

telněji se mu pravda jeví. Ovšem tento pokrok je.
právě známkou nedokonalosti. To. proto, že rozum
nemá pravdy a světla, pro něž však přece je stvořen,
_snaží se po předmětě, který jej naplní.
Je nám hned jasno, že rozum nikdy nedokončí
své práce dokonale. Dychtí po absolutní pravdě .a
po absolutním bytí a tak'nikdy se nezastaví ve svém
hledání, dokud neuslyší poslední „proto“.
Stvořené věci nemají té „odpovědi, nepodají —ani
poslední vysvětlení. “_sebe.Tvor je.-účastenstvím na

bytí nestvořeném. Proto je stále pravda jeho eme
zená a nedokonalá a nemůže také dokonale" uspo

kojiti našeho ducha. Je nutno k uspokojení, aby
rozum schválil Bytí samo, aby v něm mohl patřiti
na Pravdu samu, v níž se vše vysvětluje a_.slévá.

Tak přijde opravdu k cíli svého postupu, tak- do
sáhne dokonalosti. Tak může spočinouti' v držení
čisté a absolutní pravdy. .Bude to spo'činutí plné
'činnosti, bude to patření životně, kde i láska bude
“dokonaleukojena', neboť se-tu skončí rozlet té by

tosti, která je absolutnímdobrem, Tento ideál je

tak vzdálen od tohoto života, plného neklidu a sho
nu, že jej těžko vůbec chápeme. Dokonce nachází
_meifradost z neustálých novych objevů,- _z„ustavič

ného'doplňov'ání a z neustávajícího pokroku, z usta
vičného začínání postupu po uběhnutých již eta
pách! Tím sami vyznáváme svou nedostatečnost a
ubohost. Jako by touha,.]souc naplněna, ztrácela nej
větší část svého kouzla. A přece je to nesprávné.
Neboť-, kdyby nás zaplnilo nekonečno, kdyby ne
konečno zaplnilo naši touhu, naprosto by ukojilo
naši- touhu a naše pátrání a hledání. Ale, "pak by
rozum náš nebyl více podroben času-, postupu, ne-,
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bylo by proň více změn, pohybu, pak by nastalo
zvládnutí dOkonalé & současné života, nastala by
věčnost.

Jen jedna bytost je, absolutně řečeno, věčná, neb
jen ona je absolutním bytím a pravdou. Tot? BůhI.
Jeho život je bez nedokonalóstí, v něm není pohy-'
bu a pokroku. Vždyť nemůžeme si .představiti oka
mžik, kdy by Bůh byl býval zbaven své naprosté“
pravdy, plnosti svého rozumového, duchového ži
vota.

'

Bůh je podstatně rozum a poznání a pravda, jest
dokonale svůj, žije pln'óstí svého života. V něm není
postupu, zdokonalování, změny. Jest, žije, poznáva,
miluje. ar'-to—
vše je proň stále přítomnou věčnosti.
“Neb stále je_a žije svým poznáním a svou láskou.
V něm není minulosti ani budoucnosti, neb Bůh je
stálé nyní: a minulost a budoucnost je vůči tomu—,
co bylo a co bude, nikoliv však vůči tomu, co je.
Bůh „pak nepřestává nikdy býti to, co právě je, a
nikdy ničím jiným nebude. Taková je jeho věčnost:
trvání, které nemá nic z našeho trvání časného,
protože nezná:změny a pretože není určena změnou.
' Zde říkáme o nějaké věci, že trvá, když“ji srovná-:
váme s jinou věcí, která zaniká, když tato trvá. Věc
trvající má oproti věci pomíjející jakousi stálost.
Leč, naše trvání jsou všecka omezená a relativní.
Jsouurčena časem„a jako čas zacházejí. Bůh však
je nad časem' a_nad'věcmi. Nemůže jím býti určen,
neboť on naopak jej určuje. On “určuje věcem je
jich trvání dle jejich bytí a čas existence. Protože

Bůh je absolutním., bytím, proto i jeho trvání je
absolutní.
Bůh je sám sobě měřítkem, jest svou věčností.
Tato věčnOStneskládá se z okamžiků po sobě jdou
cích, nýbrž je jediným okamžikem bez počátku a
bez kance, bez rozdělení a bez „posloupnosti.
Jest směšné chtíti na základě stvoření stahovau'
Boha na "úroveň tvorů a do časového dění věcí čas
ných, kterým dává vývoj a bytí. Bůh nepotřebuje
ke stvoření, aby vycházel ze sebe a mísil se s tvory. —
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Ve svém absolutním bytí má všechna bytí tvorů,
které tvoří. Jeho poznání postihuje- celou. tvůrčí
mohutnost a proto veškeré stvořitelné možnosti. Je
ho vůle a'moudrostrozhodnou.uskutečniti ony mož
nosti a' podříditi je- času a jich běhu určenému.
Avšak toto rozhodnutí nepřináší změny v Bohu,
To od věčnostiBůh ustanovil stvořiti svět v čase.
Není. společného měřítka pro věčnost a pro čas.
Bůh není na stejné linii jako stvořené věci a to prá
vě proto, že je Bohem a že věci stvořené na “němzá
visejí. A jenom následkem slabosti .naší obrazivosti
pravíme: Bůh je přede všemi věcmi. Jsme nuceni
užívati i_-pro věčnost časových pojmů. Před světem
nebylo času. Ale nám uniká pojem věčno'Sti.U Bo

ha není dříve a později, u Boha není, že by sv'ětbyl
neb měl býti nebo ze bude. Ať se díváme na Beha
v něm nebo v jeho tvůrčí činnosti, Bůh je věčně,
věčně tvoří a ani v jeho'bytí ani v."jeho. činnosti ne

ní ani dříve ani později. Jeho činnost jis/cn sám, on
sám nezměnitelný, nepohnutelný, jeho činnost jest
věčná jako jeho bytí, což však nikterak nepřekáží,
aby svět nebyl vržen do časového proudění, proto-_
že čas ve své pohyblivé realitě závisí jako vše od
tvůrčí. činnosti.
Nyní si dovedeme představiti, že všechny věci,
všechny události jsou v Bohu věčně přítomny) Bůh
nemusí. čekati na vyvoj dějin, aby poznal dějiny
světové. Bůh ani nemusí. si představiti celý postup
v myšlenkách jako někdo, kdo předvídá jednu věc
po druhé; Bůh n'ic nepře-dvídá, nýbrž-vše má ve své
věčné tvůrčí. činnosti. a proto tato činnost je totož
ná s jeho poznáním a jeho chtěním a konečně i s je
hoprostou podstatou. Bůh máfstále před sebou pří
tomnou minulost, přítomnost i "budoucnost světa —a
stvořených věcí. Jeho věčnost obsahuje veškeren čas
jedním prostým a vše zasahujícím pohledem. ] ako

střed kruhu je stejně vzdálen od všech bodů na
obvodu jeho, tak podobně Bůh je stejně přítomen
všem věkům a všem. tvorům.. A přece tím“nikterak
netrpířádza postup věcí předem Bohem stanovený.
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Řekl jsem na počátku, že naše poznání dychtí po
bytí a po pravdě, že tíhne: ze “všech svých sil, aby'
dosáhlo absolutna a aby v něm mohlo spočinouti.
Dlouhou a svědomitou a bolestnou prací hledáme
pravdu. Radost nás naplňuje při každém novém ob
jevu, při každém zazáření částečky odkryté pravdy.
Ale naše skrytá "touhahluboká, ta tíhne po absolut
ním dobru. a poabsolutní pravdě. Žízníme po věč
nosti. Jest V nás skryt a vrozen hlad hodnot .na-*

prostých a nepomíjejících.
Všechno naše úsilí nemůže ukojiti tuto žízeň.
Věci stvořené dovedou jenom rozjitřiti tuto touhu,
jen ji rozpáliti ještě více. Úplně' ji 'zasytiti a utišiti
dovede jen Bůh! Tím, že se “nám dává. Tím', že po
smrti se nám dá v patření na Boží podstatu, tím"do
levně vstupujeme“ do Boží Věčnosti. Potom i pro

nás se stmelí věky, roky a dni v jeden okamžik
věčného přítomna. Budeme pak žíti životem bož
ským, budeme účastni jeho vlastního trvání a oku
síme v něm nezměnitelnosti v držení dokonalého a
současného života, který nikdy nebude míti konce.
Věčnost.je tudíž pro nás záhadou, ale není nám
pojmem cizím a cizorodým. ] est cílem, kam směřu
jeme, v němž bude zdokonalen život duše. Čas nás
nese, jako vlny nesou lod'. Vede nás čas jako vlny
řeky vedou do proudů "oceánu,a přivede nás jednou
k onomu nekonečnému moři bez mezí .a hranic,
bez břehů a bez dna, v němž jednou utoneme, aby—'
chom navždy okoušeli života dokonalého, který
p'rávem nazýváme živo-tem věčným.

] . Krlí—n,Svatý Jan od Kříže.
\

III.

V prvé čáSti studie jsem si všiml, pokud bylo
možno, života světcova. Ale“svatý Jan od Kříže pou-g
tá naši pozornost nejen svým životem, poutá ji v—mí
ře daleko větší mystickým dílem. A v době, která

jeví o mystiku nemalý“ zájem, a která má hojně
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mystiky falešné., ukázal" J. Sv. Pius 'XI. ve své ne
dávné encyklice, věnované našemu světci, .“že“je tře—
ba s důvěrou, a-,že ješt nez'bytno studovati zásady
svatého Jana _odKříže, který jest doktorem mystiky.

Proto hodlám si podrobněji povšimnouti nauky,
kterou nám předkládá svatý J an"ve svém díle, které,
ačkoliv neukončené, jest přece mohutné. Prosím
laskavé čtenáře, aby se nedali odstrašiti tímto roz
borem, nebot, *teprVe jím seznáme celou velikost
světce, kterého se musí tázati o radu a o mínění
každý, kdo studuje mystiku-. Po třech staletích, ve
kterých leckdy byl veden boj o myšlenku svatého
Jana, jest jeho nauka všeobecně uznána nejvyšší
autoritou & dána za základ.. Svatý Jan od _Křížeše
svatým Tomášem Aquinským jsou mistry mystické
theologie v plném _šlova smyslu, jež mu—udělova'l
hluboký středověk.
Hlavními díly, k-nimž se budu ve.své studii usta
vičně vraceti, jsou: Vystupování na Karmel, Temná
noc, Duchovní píseň a Živý plamen lásky. V nich
zahlédneme celou myšlenku Světcovu, která svým
bohatstvím a svou krásou ozařuje. A zároveň ještě
v zářivějším světle se nám objeví celý život světcův
a velikost toho života. Neboť je-li u'lněkoho harmo
nie mezi životem _a dílem samým, pak je.-to jistě.
u svatého Jana od Kříže. .
Nuže, dříve než světec dostoupil na vrchol Kar

melu, musil vykonati cestu, která nebyla ani krátká
ani schůdná. Člověk, aby dosáhl dokonalosti, musí
výkonati cestu, která není ani krátká'ani schůdná.
Dříve než se člověk spojí láskou,-s Bohem, musí se
umrtviti. Bez askese není možným patření..Je třeba
začíti' umrtvováním, sebezáporem."Nebot'- chceme
dojíti k Bohu, který jest vším. Svatý J an__
od_'Kříže

nastínil ve dvanácti větách cestu, kterou se třeba
bráti. Tyto věty obsahují, jak dí sám sVětec,celou
nauku křesťanské dokonalosti. a všechny prostřed
ky, abychom vystoupili až na vrchol Karmelu, totiž,
abychom se povznesli k nejvyššímu stupni jednoty
božské, „Žádný zákonodárce,“ dí P. Berthier, _„žád—
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ný filosof neshromáždil v básnickém dilepravdfpo
dobných těm, které náš svatý antor podává—v "těchto
svých dvanácti verších.“ (Lettres sur les ouvrages
de saint Jean de la Croix-.)
Takto znčjí verše světcovy:
Abys konečně chutnal vše, přej si nemíti zalíbení
v ničem.
Abys konečně vše věděl, nepřej si věděti něco
v ničem.
Abys konečně měl všechno, nežádej míti něco
v ničem.
Abys-konečně byl všechno, nepřej si"býti něčím
v ničem.

Abys konečně dosáhl toho,- čeho nechutnáš, pro
jdi tím, co .nelahodí'tvé chuti.
Abys dosáhl toho, čeho neznáš, jdi tím, čeho ne
víš.

_

.

Abys měl; čeho nemáš, je třeba projíti tím, čeho
nemáš.
Aby ses stal tím, čím nejsi, musíš projíti tím, čím
nejsi,
Když se zastavuješ u nějaké věci, přestáváš vrhati
se ve všechno.
Neboť abychom úplně dosáhli všeho, je třeba
zříci se všeho.
A až budeš míti vše, musíš je držeti, nic nechtěje.
.,Neboť chceš-li míti něco ve všem, nemáš svého
pokladu úplně čistého v Bohu.
Abychom pochopili tato slova, tyto verše hluboké
jako temná noc,-je třeba si uvědomiti, co již dříve
bylo rečeno: Svatý Jan od Kříže jest světcem,který
si uvědomil, že Bůh jest vším a stvoření ničím. Ta
kovým jest východisko svatého živóta španělského
mnicha, a takovým jest i východisko jeho. nauky
mystické-.Toť karakteristikon svatého Jana od Kří
že. Celým svým životem dokázal, že Bůh jest vše a
člověk, stvoření, on sám, ničím. V jeho verších, kte
ně jsou skutečně verši básníka, snadno nalezneme
tuto jistotu, vekteré není ani seménkonejistoty.
:Když si. uvědomíme tuto pravdu, pak ty verše,
41.3

které jsme četli, a které na prvý' pohled se zdají
nesmírně temnými, “ba,nepochopitelnými, jsou jas
né jako den a_pochopitelné jako tolik každodenních
pravd. V tom Světle lehce roztřídMe těch dvanáct
veršů.
První “čtyřirozkazují člověku, který chce dosáh
nouti láskou jednoty s Bohem, aby úplně popřel
sebe a svoji zálibu V sobě a _vestvoření, neboť je
dině tak lze chutnati Boha, věděti vše o Něm, “míti

Ho &tak býti šťasten. Druhé čtyři verše ukazují, co
je třeba činiti. A konečně poslední dávají radu člo—
věku, čeho ,se musí vyvarovati, aby neztratil Boha.
Duše lidská, aby došáhla božského světla a doko
nalé jedno-ty lásky Bo\ž_í,*musí„projití Temnou no
ci“. Jakou je ta noc—'?A vede Bůh—všechny k _téjed

notě, kteří "se skutečně věnují vnitřnímu životu?
Toť tajemstvím Božím. „Pravdou jest,. že všechny
duše, ať jest jakoukoliv jejich schopnost, mohou

dosíci jednoty, ale všechny ]Í nemají v témže stup
ni. Bůh disponuje svobodnětím stupněm jednoty,
jako disponuje svobodně stupněm patření.“ (Nuit
obsCure,I. Ch. IX. Cituji podle výborného francouz
ského překladu, pořízeného R. P. Ho-rna_ertem.)Ale
každá duše bez výjimky musí učiniti první—kroklá
máním sebe, lámáním, přemáháním smyslů a “po
tlačováním všeho, co se neodnáší k Bohu. Není to
práce lehká, je to práce tvrdá. „Kdyby se do vůle

vplížila nějaká touha, jejímž předmětemnení Bůh,
jednota by ihned pominula-. Proto jest zřejmo, že
stav tak dokonalý žádá od duše úplného zapření
vlastní vůle a každé zvláštní touhy,_'byť byla sebe

bezvýzhamnějšíf“ (ibid. 'kn. I., k, IX'l) Ostatně již
'samo obrazně rčení z/vystupovati na“ Karmel, “uka
zuje, že cesta k dokonalosti není bez obtíží, ba, bez
velkých obtíží. Každý, kdo se vydává na vysokou
horů, musí býti připraven, že dříve něco zkusí než

stane "na vrcholku, odkud se jeho oku naskytne
krásnýr pohled na kraj'daleko široko Se-vino'ucí.Nač
teprve -musí býti připraven, kdo vystupuje na Kar
mel.?

Pokračování;
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Ze života egyptských poustevníků.
Ver-ba seniorum:

Migne P. L._“t.73, přeložil
d'r. K. Vrátný.

Vypravováli nám svatí starší. řkouce: Byl jeden
mnich na poušti Skytské a přišel navštíviti svaté
otce Vmístech, kde se říká „V chýších“ a kde zůstá
vá množství mnichů v rozdělených od sebe chyš
kách. A když nenalezl V tu chvíli chyšku, kde by
“mohl zůstati, jeden ze starších, který měl jinou
chyšku prázdnou, dal mu ji,.řka; Zatím odpočívej
V této chyšce, až najdeš, kde bys mohl zůstávati.
Když pak se k němu sešlo Velmi mnoho bratří, zá
dostivých slyšeti od něho slovo spasení věčného,
neboť měl duchovní milost k vyučování.slovu Boží
mu, Vida to. "onen starší, který mu půjčil chyšku
k přebývání, ucítil V srdci ránu závisti 'a počal se
hněvati a říkati: Já-tady zůstávám takovou dobu a
nepřicházejí' ke mně bratři leda velice zřídka a to
ve dni sváteční, &hle, tady k tomu pokrytci téměř
každý den přichází množství bratří. I řekl učední
kovi sVemu: Jdi a řekni mu, aby odešel z té chyšky,

neboť jí nutně potřebuji.Když tedy přišelučedník
jeho k tomu bratrovi, řekl mu: Vzkázal můj otec
představený svatosti tvé, abys mu vzkázal skrze
mne, jak se ti daří, neboť slyšel, že stůněš. On pak
mu vzkázal, řka-:_Modli še za mne, pane otče, ne

boť velice mne bolíz' aludek. Vrátiv se tedy učedník,

řekl představenému svému: Velice prosí _tvousva

tost, abys mu alespoň dva dni ještě dal lhůtu, aby
si mohl opatřiti jinou chyšku. Když tedy minuly tři
dni,oopět poslal učedníka svého, ř-ka: Jdi &řekni
mu, 'ť odejde z mé chyšky, neboť bude-li opět od
kládati, řekneš mu, že hned přijdu a holí jej vyže
'nu ze své"chyšky' ] da pak učedník k výšeřečenému
bratrovi, řekl mu: Velice je můj představený zne
pokojen pro tvou nemoc a proto mne poslal otázati
se, je-li ti lépe. On pak odpovídaj'e, řekl: Díky
vzdávám, pane sVatý, lásce tvé, že jsi o mne tak sta
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rostlivý, ale pro tvé modlitby jest mi lépe. Vrátiv

se tedy-_učedník, řekl představenému svému: Znova
ještě velmi prosí svatost tvO-u,řka, abys počkal až

do neděle a hned potom odejde. Když pak přišla
neděle a neodcházel, vzav starší kyj, zanícen jša du
jchem závisti a hněvivosti, šel, aby jej bitím vyhnal
“ze_svě'chyšky.Přistoupiv'pak k němu učedník jeho,
řekl mu: Poroučíš-li, otče, půjdu napřed a podívám
se, nepřišli-li h_onavštíviti' nějací'bratří, abyr se ne
pohoršili, vidouce tě. Šel tedy napřed. učedník a
vešed kněmu, řekl: Přišel tě pózdraviti můj před
stavený, .vyjdi tedy rychle a jdi mu vstříc s díkůči
_něním,neboť z veliké lásky a dobroty přichází k to
bě. VStav tedy onen, s velikou ochotností. šel mu
vstříc.Když pak jej spatřil, prve nežli se přiblížil
k němu, padl tváří na zem a klaněl se starci s díků
činěním, řka: Odplatiž tobě Pán, předrahý otče,
věčnými dobrými věcmi za Chyškutvou, kterou jsi

mi zapůjčil pro jménojeho, a v nebeském Jerusa

_lemě mezi svatými svymi připraviž tobě Kristus
Pán. slavný a skvóucí příbytek. Slyše pak toto star
ší,“jat byl lítostí a zkroušeností, a zahodiv hůl, bě
žel &uvrhl se mu do _náručí a políbil jej a pozval
do chýše své, aby společně s díků-činěním požili po
—,krmu.Zavolal pak starší výšezmíněného“ učedníka
svého a tázal se ho, řka: Pověž'mi, synu, zdali jsi
řekl tómu bratrovi slova, která jsem ti přikázal říci
.mu pro tu chyšku. Učedník tedy vyznal a řekl:
Opravdu, pane, pravím, že pro pokoru, kterou t_i
mám prokazovati jakožto otci a pánu, ,neopovážil
jsem se odpovědíti ti něco-,když jsi mne k. němu
posílal; ale neřekl jsem mu nic z toho, co jsi mu
vzkazoval. Slyše toto. starší, padl k nohám jeho,
řka: Ode dneška bud, ty otčem mým, .a já tvým
učedníkem; nebot, tvou snažností a pečlivostí a jed
"náním tvým v bázni a lásce BOŽÍKristus Pán _1duši
mou i duši bratra onoho vysvobodil z osidla hří
čhu. Nebo-ťpro víru a svatou péči a snahu učední
ka, který dokonale v lásce Krišt'ově milOval před
staveného- svého a úzkostlivě se bál, aby pro _chybu
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“závisti __ah_něvivosti neučinil

otec 'jeho

duchovní

něco takového, že by tím přišel o všecko svaté“úsilí,
kterým od mladosti své pracoval v službě Kristově

pro. odměnu života věčného, proto Pán daroval mi
lost svou,aby se v pokoji Kristově vespolek radovali.
Pokračování.

Boř1v01Benetka, Obnova kultu na
šlch národních světců.
Klášter sázavský byl daleko od Prahy, aby mohl
působiti na duše hlavního města. Ale'1 tu se připra
vovalkrásný důkaz zbOžnostiv panujícím.rodě, ja
kýsi kontrast lesku a nádheře, plynoucích ze vzrů
stající' moci posledních Přemyslovců. Možno nazvati
reakcí proti"_luxukrálovského dvora velikou posta
vu králtwské princezny, krásný květ na vznešeném
“kmeni prvého rodu ve střední Evropě,'který sloučil
pod svým žezlem tolik krajů, ale nedovedl zabrá
niti, aby' dcera jeho neodložila tu pyšnou krásu zla
ta a nádherných rouch a nepřijala poko-rny'rhábit
chudého řádu Velikého Chudého.
Vzpomínajíce' velikého světce z Assisi, věnovali
jsme sice několik slov také oddané duchovní dceři
svatého Františka blahoslavené Anežce, ale jak už“
bývá"zvykem, napsalo se několik článků do novin,

a to —bylo vše.Nechápali jsme,že to nebyl jenom

efemerní zjev v českém prostředí, když blahoslave
ná Anežka nejen sama hledala štěstí v duchovní,
rodině svaté Kláry a dovedla spolu získati dcery
vynikajících rodů českého národa pro službu nej
krásnější. To byl vznešený čin, kterýrv očích národa
povznesl řeholi františkánskou na místo nejprvn'ěj
ší, vždyť dcera 'velikého, zlatého krále odmítla vše
chny vábivé' nabídky a vyhlídky, a opustivši vše,
dala svoje srdce Božskému Ženichu. Čin velké ceny,
působící nejen rozruch, ale ——
i velikým příkladem
pro jiné doery českého národa, aby se nestyděly
'přinésti Spasiteli obět sebe.
Anežka Přemyslovna, dcera zlatého krále, Ota
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kara I., měla již podivné mládí, neboť po dvakrát
sešlo z připravovaného sňatku již v dětských le-'
tech. Její zasnoubení polskému kněžici i později
synu císařovu“ Jindřichovi bylo ztrušeno jednak
smrtí Boleslavov'ou, jednak z politických důvodů
V' případě druhém. Ale ještě jednou musila po
stoupiti boj mladá princezna, a to už vědomě se
prohlásila, že nepodá žádnému muži svoji ruku
ke svazku manželskému. Odmítla skvělou nabídku
samého císaře, ač její bratr Václav, tehdy už čes
ký král a horlivý ctitel všeho německého, nasadil
páky k dosažení svého snu o veliké moci svého ro
du. Tichá dívka uchýlila se do Říma prostřednic
tvím-tajného poselství, prosíc Otce sveta křesťan
ského, aby jí přispěl na pomoc. _Aproti této auto-.
ritě neodvážil se odporOvati ani král Václav ani
sám císař 'říše římské. Jistě by čekalo na tento
květ pokory“ .a zbožnosti mnoho hrozných útrap
po boku toho-to velikého- odpůrce stolce papežské
ho, s tímto kladivem církve. Tak něžná holubička
zachráněna byla z rukou dravého ptáka, aby _její
panenská krása skvěla se trValou „krásou před trů
nem Hospodinovým. Její duše naplněná láskou
k Bohu a zářící pokorou, ta duše čekala na mocný

plamen, který roznítil potom její srdce pro onu
velikou píseň Chudáčka, která byla novým impul
sem jižjiž' ochabující víry pod vrstvou nádhery a
roz'mařilosti století, rytířského lesku. K němu spě
chal výkvět současné společnosti,- jeho evangelium
chudoby přišlo právě včas do doby 'bujného roz
mařilého života. Ozvěna jeho “činnosti nesla se
Evropou-, a není to ani velikým- divem, “že heslo

obnovy vnitřního i vnějšího života nalezlo tolik
lásky—i na dvoře českého krále 11jeho sestry Anež

ky. Ta odmítla všechny svóje'-nápadníky a- tichá
samota, naplněná službou Bóhu, byla jenom _přía
pravou pro znovuzrození v řádu svaté Kláry, "té
veliké ženy svého století.
Do Prahy už proniklo několik hlasatelů fran-=
tiškánského evangelia chudoby a zde mohla proto
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zvolati dcera královská s nadšením a velikou ra
dostí: „To jest to, čeho si žádám, po čem celým
srdcem svým prahnuf“ Samota zbavila duši všeho,
_coby mohlo překážeti zapálení této veliké duše,
aby potom plamen zasáhnuvší připravenou hra.
nici “strávil nejen tuto, ale přenesl .se z duše n'a du.
ši v mOcném plápolu pro novou obrodu assiského
apoštola chudoby a lásky. I ten nádherymilo—vný
a rozmařilý král podlehl své sestře & stal se. pod
porovatelem františkánských klášterů ve své zemi.

Založil klášter u svatého Jakuba a Anežka uvedla

do Prahy klarisky, povolané sem z kláštera tri-_
dentského, Přišlo sem pět panen, aby zasadily“ no
vý řád v Čěcháěh. Na den Zvěstování 1234 vstou-_
pila sama Anežka do kláštera a oblékla hnědé rou
.cho řádové. Pamětlíva chudých a opuštěných za
ložila pro ně-hospitál a zřídila při něm řád křižow
níků s červenou hvězdou.
Jako svíce na kbe-lci zářila, Anežka svému náro
du a jasně světlo, řinoucí se z její'práce, pronikalo
do só'usedství. V Polsce po jejím příkladu byly ta
ké zakládányr kláštery :sester svaté Kláry, které se
rychle 'naplňovaly.
Do kláštera se uchýlila tato panna královská,
aby měla z kláštera blíže k chudým a opuštěným.
Skromná držela se přísně regule řádové, sytila hla
dové, ač sama se postí-la jakoby na prosbu za ty,
kdož v rozmařilosti si nevzp'omenou, že poho-zený'm
odpadkem z-jeho stolu by se dalo ještě kolik lidí
zachránit před“'hladem. Opustila lesk a nádheru
dvora, zanechala před fortnou klášterní vše, co 'jí
dávalo privilegium jejího rodu, aby mohla sama
'pečovati o Opuštěné. Svatá Klára jí psala: „Věřím,
že nejpevnější 'věrou věříš a víš, že nebeské krá
lovství jest toliko “chudý-mzaslíbeno a že nikomu.
jinému než chudým-.od Pána bývá udílena“ Hle,
“kolik něžnosti bylo mezi. těmito dvěma ženami růz
ných národů, ale silné jediné lásky k těm, o nichž
Kristus řekl, že—
je budeme míti stále s sebou.
Pověst o práci Anežčině pronikla do kláštera
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Klářina jako radostná zpráva, že česká země je
dosti bohata, aby mohla vydati každému velikému
hnutí katolickému rázovitou postavu. Jak se jistě
radovala svatá panna, že tam daleko za Alpami
dcera krále králů, panna p_anen,jak ji adresuje
list, s takovou oddaností slouží zákOnu chudoby
pro chudé.
Do radosti svaté panny Anežky přimísilo se dosti
hořkosti a veliké bolesti, jak nám o tom vypravují
dějiny národa českého, líčíce' konec .vlády Václa
'vovy a dobu železného _krále, výkvětu rytířstva.
Kolikrát skrápěla slzami s_epjaté ruce, modlíc se
za svoje příbuzné na trůně Dědice české země.
Dožila se hrozné doby, kdy den svatého Rufa zna
menal porobu pro _zemi její. Spatřila ve vytržení
nešťastný konec Otakara II., její oči videly brani
borskéř ádění v Čechách. A tehdy vychází dcera
královská, a co by byla nemohla vykonati jako
Přemyslovna, _vykonala- jako "sestra svaté Kláry.
Nyní mohla cho—ditiod domu k domu, těšit 'a za

hánět bídu tělai zoufalství duše. Pracovala do po
sledního dne života, nedočkavši se “konce_cizácké
vlády.

Vzpomínali jsme svatého Františka 'Serafínské-
ho, ale kolik lidí se zamyslilo nad nevděkem ná
roda, který dostal sice od Boha tak veliký příslib
lásky v blahoslavené Anežce, ale naň téměř zapo
mněl. Snad noviny otiskly _nějaké články," ale jak
bylo s národem?
Odešla blahoslavená Anežka do kláštera, _abyu
nikla světu, kterému potom přispěchala s velikou
láskou na pomoc v bídě, skýtajíc útěchu a posilu,
Nemáme i dnes stejnou _dobu, kdy čekáme tuto
svatou pannu, aby přišla a pomohla z_duchovní
bídy svému národu? Přijď zase, blahoslavená p'a
tronko českého národa, pomoz ubohým nalézti po
koj a mír, přimlouvej se za duchovní.obrodu svého
lidu, pros za bloudící a hladovíc'í duši, Nevzpo
mínej naší n'elásky, ale pomoz nám, blahoslavená
Anežko, kterou národ žval hrdě Česká_.Pokráčavání.
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Tellur-is alme ConditOr
Hymnus nešpornívv úterý.
“Přeložil Ant. Štember'g.
Hymnus jest ze století VI. Vypravuje o stvoři—
telském díle Božím dne třetího.

0 Tvůrce země přeštědrý,
“jenž odděluje vodstva říš,
'sóúš -v pevmnu jsi upravil-,

kdyz jsi jí odňal proudů tíž,
by rodíc símě příhodné,
v_-zářivé květy oděná,
nám -milý'—pokrm skýtala,

jsouc plody obohacená:
ra'č rány .duše vyprahlé
nám“ zčistit roso'u milosti,
aby _zlá hnutí zdolala

a hříchy smyla lítostí,
tvych a_bydbajíc příkazů,
„„přemnoho dobra získala,

.by se zlem nejsouc v přátelství.
"“tak osten smrti nežnala.
ó, vyslyš, Otče předonbrý,
_a Synuš Otci rovný, nás.
i' s Duchem“ Utěšitelem,

s. nímžkralujete v každý čas.

'Sv.—__-—Bernard5'Í.Knihao lásce'5Boží.
\

,

'

__

Hlava “VI. Povinnost lásky.

Uvažu'ící- ted o tori! \m slím že 'asně oznává,
proč třeba milovat Boha,. totiž proč zasluhuje naší
lásky. Avšak nevěřící, neznaje Syna ani Otce, ne
,

_

9

.

zná ani Ducha svatého, nebo—ťkdo nectí Syna, ne—
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ctí ani Otce, jenž ho_poslal, a ani Ducha>svatého,
jehož poslal onen. Není tedy divu,-,že-méně miluje
toho, jehož méně poznává. Avšak i on ví dobře, že
cele náleží tomu, o němž ví, že je původcem vše
ho jeho bytí.
A co já? -'—Vím, že Bůh- je nejen nezištným
dárcem mého života, nejštědřejšímxj'eho spravova-.
telem, tichým 'těšitelem, pečlivým ředitelem, ný
brž nadto i nejštědřejším Vykupitelem, věčným
zachovatelem,__obohatitelem', oslavitelem.
Je psáno: U něho je hojně vykoupení. A opět:
_Vešeljednou. provždy do Velesvatyně, zjednav vy
koupení věčné. A o zachovávání: Neopouští svých
svatých, vždy je chrání. A o štědrosti: Míru dob-, _
rou a n'atla'čenou an./natřesenou & vrchovatou

dají“

vám do klína. A opět: Ani oko nevidělo, ani ucho
neslyšela, ani na srdce lidské __nevstoupilo, co při
pravil Bůh těm, kteří ho milují. Afo oslavení: O
čekáváme Spasitele Pána našeho Ježíše Krista, jenž
promění naše ubohé tělo, aby bylo “podobno jeho
oslavenému tělu. A jinde: Utrpení nynějšího času
nejsou ničím proti budoucí slávě, která se zjeví na
vás. A opět: Nynější soužení/ naše, které—_jestpo-'

míjející, lehké, zjednává 'v nesmírné míře slávu
věčnou, nesmírnou, ježto nehledíme k tomu, co
jest viditelno, nýbrž neviditelno.
Co dám Pánu za toto Všechno? Rozum a při
rozená spravedlnost nutí člověka, aby se cele dal
tomu, od něhož cele pochází, a aby jej miloval vše
mi svými schopnostmi. Víra mně praví," že:tím více
má býti milován, oč více jej poznávám nad sebou,
neboť věřím, že mi dal nejen mne, nýbrž 1 sebe.
Konečně ještě ani nenadešel čas víry, ještě _se'
nedal poznat Bůh v těle, nezemřel na kříži, ještě
nevstal z hrobu a se nevrátil k Otci, ještě, pravím,
nám neukázal svou velkou lásku, _tu,o níž jsme již
mnoho mluvili ——
a již tehdy přikázáno' člověku
milovat Boha z celého srdce, z celé duše a ze všech
sil, to znamená: ze všeho, co jest, co ví„ co může.

A není, Bůh nespravedlivý, jestliže požaduje na
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zpět své dílo a své dary. Neboť jak by mohlo ne
milovat dílo umělce, bylo-li býk tomu uschopněno?
A proč by nemilovalo ze všech svých sil, jestliže by
naprosto nic nemohlo-, než z jeho dobroty? A k “to
mu že bylo stvořeno z ničeho, zdarma, Vtakóvé dů
stojnosti, to objasňuje povinnost milovat a její pro
vádění činí naprosto spravedlivým;
Avšak jak rozmnožil Bůh svá dobrodiní, když
podle svého velkého milosrdenství spasil lidi i zví
řata, „totiž nás, kteří jsme zaměnili svou slávu za
obraz telete požírajícího trávu, připodobnili jsme
se hříchem nerozumným zvířatům. Jestliže však
cele mu náležím za. to, že mě stvořil, co mu dám
za to, že 'mne obnovil a to takovým způsobem? Ne
byl jsem tak snadno obnoven jako stvořen. Neboť
nejen o mně, nýbrž o všem stvoření je psáno: Řekl
a jest učiněno. Avšak ten, jenž mě pouhým slovem
stvořil, při obnovení řekl mnoho, učinil podivuhod
né věci, snášel muka a nejen muka, nýbrž i zne
hodnocení.
_
Co tedy dám-.Pánu za vše, co mi'učinil?

—-Při
prvním úkOnu mi dal' mne, při druhém sama sebe.
A dávaje mi sebe, vrátil mi _mne.Byl jsem dán a
vrácen "sobě a jsem povinen za to dát sebe a dva-
krát. Avšak co dám za to, že mi dal sebe? — Ne
b'oť kdybych. se tisíckrát dal, co jsem vůči Bohu?
Pokračování,

K úvaze.
Věčné mládí.
Ob ivujeme starce bělovlasé, .kteří dovedou _si
uchovati „pružnost- ducha,. kteří vše chápou, kteří

nežatracují mladé bouřliváky, kterým není cizí
žádná bolest a trýzeň doby. Jde lidstva s novou
mukou v srdci a" ti věčně mladi ji rozumějí. To
proto, že nadpřirozeno je jim opravdu studnicí
vnitřního života. Ponořili se do Boha a do duše a
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proto dovedou čísti v každé z nich okem"-B0ži_rn"'a

to je věčně jaré a neznavené. Být jarým, tóť znáti
pravdu.—Stařeckost jest černá, s_kresluje. Nevidí

dobře a proto naráží a uráží. Zůstaneme věčně
mladými, budeme-li vroucně píti ze Zdroje mla
dosti “aživota. Mládí stále přijímá, absorbuje a asi
miluje. Duch věčně mladý nikdy _,senezastaví ve'
svém vývoji. Každá doba, každá duše, každávkni
ha mu “dovede něco dáti. Stáří není stařecko'st.
A mládí není hříchem.- Rozumějme duchovní svě-
žesti. Važme si ji, hajme si ji.- Prosme Pána, ať
nám nedá zemříti. na zkornatění srdce a ducha.
Smrt nejpriserneJSL'
Braito.
Sv. Cyprián: De oration c. 1—3.

Modlemle se!

Modleme se tak, nejdražší bratří, jak nás na
učil- náš božský Mistr. Nechť pozná Otec "slova
svého Syna, v našich modlitbách. Nechť je v 'na
šem hlase ten ,jenz přebývá v našem nitru. A pro-.
tože je naším přímluvcem u „Otce, přednášejme
slova.svého Přímluvce, když jako hříšníci prosíme
o prominutí našich pochybení.-Neboť když praví:“
Začkoliv budete prositi Otce v nebesích ve jménu
*mém, dá vám, Oč účinněji obdržíme vše, za'čpro
síme ve jménu Kristově, když o to prosíme jeho
vlastní modlitbOu!

Literatur-a.
AGNELLI,Milano, -.E Mamótti: Luigi

Genznga,

str. 91, cena _4.L. Spisovatel snaží se podati _vněkolika vý
stupech nejčistšl obraz osoby svatého _Aloise po_stránce při
rozené i nadpřirozené. Drama toto je ovšem ale knižní.
C. D': W;
APOSTOLADO de —_-la
Preusá, ..Madrid: Obra a de San

Ju'an de la Ci'u'z, str. 852. Dobré a záslužné.provedení;
dávného přání: Vydání děl svatého Jana“ od Kříže ve špa
nělském __orjginálev jednom pohodlném svazku.- Apoštolát
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tisku v Madridě nespokojuje se žurnalistikou, podává věci
hodné tisku daleko spíše než noviny. Vydání je spolehlivé,
přesné. Nemusili ale vynechávati ty drobty, o nichž tvrdí,
že jsou bežvýzna'mné. Vřele doporučuji každému, kdo chce
míti laciné původní—vydání prací svatého Jana od Kříže.
_

_

__

.Braito.

ART CATHOLIQUE, Paris, Maritain: A.rt_ et scho
las't'ique.
2, vyd., str;—350,cena 20 frs. Elegantní vypra
.vení k'nihy jest—důstojným

ronchem- .této..v_zácné knihy, _kte

rá zvláště u nás by mohla vykonati své dílo. Rýsuje stano-_
_viskostředověku, scholastiky i moderní, morálky k umění.
Stanoví jeho účel, zásady, vztah k životu. Díl'o velmi hlu
boké, jež by měl čísti-každý katolík, zabývající se uměním.

Braito.
AUGUSTINÚS-VERLAG, Berlin, Stratmann: Re gina'
pacis, str. 166. Velkolepé dílo o křesťanském názoru na
válku a mír, podané formou asi májových kázání 0 Krá
lovně mírú.Don_1inikán_ Stratmann je neohroženým bojov
níkem proti prušáckému harašení palašem. Mocně hřímá.do

sluchu svých krajanů: Mír, nezabiješ, láska! Jeho vývody
jsou věroučné a vědecky opřeny,mají průkaznou sílu. Vezmi
a čti-_každý, komu se hnusí barbarství národnostních
nená
vistí.
Braito.

Zenovon V.é:ronaOste'rliche

Ans'prachen,

str.

60. Středověké homiliáře skrývají nevšední perly duchov
ního řečnictví. Zeno z:VerOny jest jedním z neznámých zla
todolů. Jeho slova znějí jemně, křišťálově, bijí do srdce a
zvedají k Bohu, tak přímo, jak to středověkdovedl.

Michels-Wintersig;Heilige

Gabe,

str. 250.-Sbírka a

překlad všech ofert'o'rií celého rok-u. Sbírka vděčná, posky
tující mnoho látky k úvaze a rozjímání.

BACHMAIR:Neue

_Lutz,Pasing,

Gedichte

von Joseph Maria

., str. .,29 cena 2 RM. —-V první básni té-.

to drobné ale významné a krásné sbírky nazývá básník ti
šinu mistrovským dílem Boží lásky; a celá jeho poesie je
tichá a mírná. Jeho básně zní tlumenou melodií bez silněj
ších akcentů. Vnější úprava knihy — ač zcela skromná a
nevtíravá -— krásně harmonuje s Lutžovými verši.
B.
BAUMCARTNER, Wien,..-Stonner S. J.: Vom Sinn

und Wert děr hl Schrift.

Znamenitývídeňskýka

zatel ukazuje, co bible jest a může a _má být člověku-křes

ťanů. kazuje na;stálou- vhodnost bible i po moderní do
bu.
'
s. B.
BLACKlE &_;_SON, Ltd.: Poems by William Blake,

London s. a., str. 22,5 cena 1 s.—
6 d.- — Levné vydání básní
a vybranych prorockých spisů nedóceněného básníka a u
__mělc'e
Williama Blakeho s reprodukcí jeho portretu od T.
Phillips'e a krásným úvodem básnířky a spisovatelky Alice—

.Menellové,Letošní sté výročí Blakeovy smrti probudí snad
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větší
zájem
o jeho
tvorbu,
opravdu
lidové
vydání
jehoa proto
veršů. vítáme toto, snad první,
BLOUD ET GAY, Paris, Léon Bloy: Lettres,
st'r. 2l3.
Jsme. vděčni za-každý drobet objevený po velkém hlasateli
Absolutna, který tolik probOuzel u nás. Kéž i tato sbírka
listů dvěma přátelům brzy u nás vyjde. Ať vykoná své o
čisťujíc'í, operativní dílo.-“Dopisy plné pravdy a života, plné
L. Bloya!

S. B.

Lettres' de L. Bloy a F-r.Brou et a de la Lau

ren cie, str. 213, _14 frs. _Strava silná, zdravá a _zaživn'á.
POctivý búržoa by ji měl denně třikrát jísti, aby konečně

zc'epenělajeho nudná ubohost Listy plné jisker, lásky, ži

vota.

_.S

Burlando: .Il Giglio

di Mantova,

divadelní kus

o třech jednáních. Snaží se zachovati dějinnou pravdivost,
béře osoby, které skutečně žily, představuje nám nejdůleži
tější děje ze života sv. Aloisa.
C D? W

BONNE PRESSE, Paris, Raymond Ianin: Les Égli

ses orientales et les rites orientaux II; éd.:
1926, stran X_II—l—655,
cena 15 frs..

—- Není

tak snadno

správně zachytiti stav rozkolných církví na Východě a od
t_ud jisté nedostatky prvního vydání z roku 1922. Je to,
pokud vím, jediné důkladnější nové a úplné dílo ovýchod
ních církvích a proto bylo i brzy rozebráno i záhy oprave
no. Je velmi zajímavě psané o všech věcech církevního zří
:zení i života, obrazy a čísla dokumentují; vřele odporuěuji
“všem, kdož .toúží'po „jednom Ovčinci“.

I. F. P.

ČESKOSLOV.AKC. TISK., Praha, Oliva: Prfomluvy
k I. sv. př'ij í'mání, str. 66, cena '10 Kč. Přítomná sbírka
obsahuje 12 promluv před sv. přijímáním, 4 po něm a' 6
obnovení křestního slibu. .Promluvy jsou časové, obsaž'né,
na bibli založené, na příklad: Plesej, dcerofsionská'L.. Aj,

Král tvůj přichází.. .Viděly oči mé spásu tvou. Jako prahne
jelen p_obystřinách.. .Našla jsem toho, jejž miluje duše
má. — Samy se vřele doporučují i jinak pro eucharistická
kázání.

C. Př.

Felice Cuomo: Il poema della pasvsivone, Salerno

1927.-Hluboký a jemný italsky básnik, v němž-slyšíme ozý
vat se duši bratrskou a čistou, oslavuje na 80 stranách poe
sií formovanou i volnou velebné drama Utrpení. Meditace
plné víry, jásotu,. tak velebně a prostě vyjádřené-.Hodí se
nádherně k rozjímání a přednáškám.
Redaktor.
DENT ET SONS, London 1927, Wáterville Muncey; Th e

Passion

of S. Perpetua.

Roztomiláknížka,podáva

jící plynný a obratný—přehled umučení sv.-P.erpetue Dílko
jest provázeno důkladným rozborem a kritickým_ aparátem.
Doufáme přeložiti tuto perlu i vám.
..B S.
DESCLEÉ, Tournai, Tanquerey-Gautie'r: _Abrě 56 de

Théologie ascétique et mystique, str 632.Au
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tor tolika theologických příruček podává výtah své příruč
ky' asketicko-mystické. Hodí se dobře začátečníkům, kteří
chtějí býti o všech potřebných otázkách postupu vnitřního
života rychle a spolehlivě poučeni. Ve spekulativní části
jsem sice ve mnohém odchylného mínění, jeho definici my:
tikyr nepřijímáin jako příliš zúžující, ale jinak vykoná vzác
né služby knězi i laiku. Kniha tištěna na jemném papíře a
proto pohodlná i formátem.
S. B.
LIBR. „EMILIANO“, Reggio-Emilia, F. .Fabbi; La €a

m-igl'ia degli Attoni

di' Canossa, str. 128,cena'10

L. -—Láska k'rodné zemi vnukla dějepisci, aby sebral v té
to m'onogra'fii dějiny vznešené rodiny" Attoni-ů z Canossy
od r. "896 do_ 1069. Historické tyto poznatky doprovází ně
kolika obrazy z\této krajiny.
C, D' W.

GABALDA,Paris-, Thauverez:' Pierre

'Nicole,

str.

305, 18 frs. Zajímavý životopis P. Nicola, mírného janse
nisty. Podává jeho duch.-život vlastní..a jeho mravní, theo
logické a estetické názory. Zajímavé pro lepší poznání duch.
proudění oné doby. Ke studiu doporučuji.
_ S. B.

GRASSIN-ANGERS,Saudreau: La piété &„travers'
lesagelr,
str. 703. Znamenitý odberník a průkopník pro

hloubení duch. života, duch. vůdce mateřince sester Dob
rého Pastýře. Kanovník Saudreau napsal konečně hist. pří
ručku dějin zbožnosti katolické církve. Všímá Si projevů
zbožnosti, metod, nedostatků, pokroku. Studie je velmi po
učná svým přehledem, přesností a srdečností. Vřele dopo

ručuji ke studiu.
GRASSET,Paris, Baumann: Intermédes,

S. B..
str. 280,

12 frs. Quchaplné essaye,_ ve kterých B. hledá 'čarovným
proutkem nadpřirozena vyššíxsvětlo a jasno ve věcech. Prv
ní část jsou interpretace „a zhodnocení velkých .zjevů nábo
ženských a uměleckých posledních 50 let a druhá část zkou
má analyticky dobu jnaši pod úhlem absolutna. Statě hutné
a silné. Strava výživná "pro vyčerpaného ducha.
S.. B.

Thérive: Les souffrances

perdus, str. 270,12 frs.

Problémový román snažící se proniknouti záhadu nevinné
ho "utrpení. Dlužno říci, že se autorovi nepodařilo dát uspo
kojující' odpověd. Přece není pravdou, že jen to utrpení
není ztracené, které něCo postaví hrdinným přijetím. Ne
staví přece patrně a zjevně každé utrpení.
S, B.

Re'née Zeller: La Vie dominicaine

(coll. „Les

grands ordres monastiques“). —- 1927, stran XI+227, cena
12 frs. -—Nežijeme všichni nablízku klášterů, abyčhom mo
hli poznati—život Bohu zasvěcených; proto mi byla tolik
milou kniha R. Zeller-ové, veliké a obětavé ctitelky sv. Do
minika a- jeho duchovní rodiny. Její „portret .řádu“ se —
pokud znám dominikány z vlastní zkušenosti — zdařil. Ne
pochybuji, že by spis neprospěl vnímavé duši, vždyť staví
ctnosti žité a v tom je jeho cena._
—a.
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HERDER,Freiburg,Bopp,-Das Jugéndalter

Sein Sinn.

und

Eine Jugendkunde zur Grundle'gu'ngder Ju

gendfíihrung. Našim vůdcům mládeže, laikům i duchovním
nelze dosti knihu doporučiti. Dává prónikavý pohled do
psychologieamládí, všímá si vzdělání i vychování, realismu
i idealismu a počítá zvláště s-dnešní mládeží ve'vše'ch' mo
mentech jejího vývoje. Jasná, cílevědómá, cenná kniha.

Linhardt: Feurige

Wolke, II

Band, 3. vyd., str.

138, cena 2.30 Mk Nové vydání oblíbených duch. řečí zna
menitého kazatele. Novost a „bohatost myšlenek, zvl. volná
forma nevážící se "na „body“, jest velmi sympatická moder
ně orientovaným řečníkům. Doporučuji pro kázání i kon
ference.
S. B.

. JESS W;, Dresden,Gregórovius: Geschichte

Stadt

Rom—.im Mittelalter,

der

2_ . po 1500 str., 50

Mk. Moderní vydání známého díla o středověkém..Rímě.
Greg'ořoviusnení nestranný, není přesně spolehlivy, ale je
rozhodně zajímavý jako snůška materiálu, který dlužno tří
diti, čistiti a oceňovati. Velkou cenu“ mají vzácné rytiny,
které nelze vždy nalézti a které bohatě protkávají. celé dí

lo. Odborníci s radostí přivítají toto dílo, které bylo nutno
těžko sháněti po antikvariátech,
.
K. L.
KOSEL„PUSTET Miinchen, Alfred von Rieval: Die
hl__geFreundschaft,
str._123,cena 3 Mk. Správný pře
klad Ottenů'v sbližuje nám středóvěkou perlu z 11. století,
knihu opata Alfreda o duchovním přátelství. Jest to hym
nus na přátelství, na jeho vlastnosti, úkoly a obtíže. Dialog
zpestřuje dílo hluboké, vážné a podávající ruku__mládí a
každému, kdo se ohlíží po pomoci přátel. paže.
B.

Przyvara:Gottgeheimnis

der Welt, str. 190.Du

chaplné essaye o moderních proudech v katolickém hnutí
i ve světě s hlediska nadpřirozena. Konstatuje dnešní ná
vrat k Objektů, k vnitřnímu životu a srovnává s tím antic
kou filosofii a filosofii moderní. ZhoanCuje nakonec velmi
šťastně myšlenku Boží imanence a transcendence. S. B.

Liertz: Erziehung

u. Seelsorge,

str. 90, 3 Mk.

——
Nová kniha Liertzova, nOvé cenné obohacení aplikované

psychologie. Podává kněžím pomůcku pastorační. Ze svych
bohatých zkušeností dává praktické pokyny, jak si má kněz
počínati ve svém úkolu vychovatele a mravního vůdce.- Učí.
rozuměti duši a správně ji zachytiti. Hlavně projednává o'
tázku vnitřní krise svědomí, klidu. Každému knězi vřele
doporučuji.
S. B.

E. Herwig:Sankt Seb—ástian vOmWedding, str.
97, cena 1.70 Mk. Dávno již jsem se nezamyslil tak krvavě

nad nějakým problémem, jako nad problémem, který tu
Herwig načrtnul a pak rozvinul v románu: D—ieeingengten.
Sebastian; mnich a. kněz. opouští vše a stává se všecko všem,..
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jde mezi t. -..zv spodinu & seje mezi ní lásku, světlo, prav-.
du. Ach, Bože, kdy se již najde někdo a půjde k těm nej
ubožejším a podá jim ruku. Knihu .ať si přečte každý mla
dý kněz, každý t. zv. sociální pracovník, aby poznal, že psa
ním na- psacím stroji v elegantním pokoji nepřiblíží ani
o krok svět míru aflásce a pokoji.
Braito.

LAVILLE,Paris, Schiller: Le chant

de la“ Cl'oche.

Bibliofilske a vkuSné vydání na ručním papíře světoznámé
básně Schillerovy o zvonu. Jest to nejkrásnější báseň, která

byla kdy napsána o kovovém příteli srdci a myslí křesťan
ských. Úprava je opravdu pietní, vzácná. Cena je 'i při nád
herně ůpravě přece přístupná přátelům krásně knihy. Vře
le doporučuji.
S. B.
LIBRERIA EDITRICE FIORENTINA, Firenze, Kirch

Angeli:Eroi de' cristianesimo,

2 sv..460str.Italský

překlad—'díla ukazujícího _na sílu katolicismu, který dnes
právě. 'tak jako _vpočátcích dovede vydávati hrdiny víry ze.

všech stavů
krajů. Velebně kráčejí zde za sebou živě a
sytě stylisované postavy Justina, Ignáce, Polykarpa, Cypri
' ,Athanáše', Basilia. Cetba posilující!

MARIETTI,Torino, Daldoss: Amore e dolore,

str.

385,10 liř. Úryvky o síle a potřebě lásky a utrpení. Gee-_
ňuje obé, ukazuje správně formy, správné jich použití pro
život. Dává praktické pokyny všem, kteří slouží lidstva, a'
vybízí je k lásce-.obětavé ostatní pak k uznání té lásky. Vy
zdvihuje cenu oběti, _bolesti, na kterou zpívá nadšený. hym
nus.
S. B.

Fr. “FerHaar,C. SS.R.: De occasionariis

et re

.cidivis'. Str. 450, cena 30 lir. ——
Ve 22 thesích projedná
vá autor způsobem namnoze novym otázku tak ožehavou
pro zpovědníky, neztráceje se v teorii, ale prihlížeje k pří
padům, jež denně seskutečně vyskytují z povahy naší doby.
—es——

MARTINELLI—COPETA, Taranto, A, ]urlaro:

D el D i'

ritto “d'id_iscip_lina na'ziona-le press-o .i Roma

ni, str. 105. — Spisovatel podává zde dějiny a základy káz
ně ve společenském "zřízení vůbec, jak tomu již od nejstar
ších. dob bylo v Rír'n'ě. Kniha tato je apologií nynějšího.
státního zřízení v Italii a staví absolutní občanskou posluš
nost za hlavní sloup pořádku státu..
C. D'. W.

J. C. B. MOHR (Paul Siebeck): Die Religion

Geschichte

und Gegenwart

in

Lieferung8—13zAuf

klžirung .—- Banifatius II. Bohatá biografie; pozoruhodné
články o Osvícenství, selském stavu, Babylonu, povolání,

pohřbívání__ a biblických

problémech.

—.—es——

MUSEUM \LESSIANUM, “Louvain, Daeschler S. J.: La

spiritualitě

de Bourdaloue, str. 195,cena8er.

S nevšedním zájmem pročetl jsem tuto vřele a věcně psa
nou studii o vnitřním životě muže, který otřásl Francií.
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Bourdaloue nebyl tvrdým, nelidským moralistou, _vedl.vrouc
ně, zbožně a poctivě svůj duchovní živOt. Zhavá byla jeho
láska k Ježíši euchar., k Marii, opravdová k duším. Byl to_
důstojný žák myšlenek a metod sv. Ignáce. Jeho nauka je

proto plná klidu, rozvahy a vzletu, zachránila tisíce od jan
senismu. Za to mu patří dík nesmírný.
Braito. '

MULLER, Miinchen, Ber'nadothippert: Durch

Eucharistie

zur Dreifaltigkeit,

die

208str., s obe

razy, 3 Mk. Vřele doporučuji toto vzácné dílko francouzě
ského redaktora bratrské revue: La vie spirituelle. Učí po-,
stupovati životem z Eucharistie až k nejvyšsím vrcholkům.
rPietní přehled a vzácná úprava Odporučují knihu jako
vzácný dárek.
S. B.

OPTIMA, Roma, Orestano: Leonardo

da Vinci,

Str. 218 cena 20.80 L. První část knihy zabírá životopis to,-..

hoto genia malířství, který v tak krátké době se stal úplně
neodvislým. setkáváme se zde s mnoha slavnými jmény ja
ko Perug'inim, Botticelli'm a jinými, s nimiž se Leonardo
stýkal. — Druhá část pojednává o něm jako o filosofu a o
Vývoji jeho filosofie vůbec.
C D W"

PERRIN, Paris, 1927Choisy: Oscar

Wilde,

str. 240-'

_12 frs. Pokus o literární -a mravní zhodnocení t_éto zajíma
vé osobnosti. Líčí tvary jeho povahy, jeho osobičkářství,

které skr'eslovaloa zmalicherňovalo i jeho tvorbu. Zdá se
mi ale, že je na 0. W. poněkud přísný. Měl by více zdů
razniti fakt, zeliteráti si _stavísvůj Svět a své zásady. Jinak
kniha správně a věcněpoučí o Wildeovi.

PLON,Hallays:Les solitaires

d'e Port-Royal.

Zajímavé charakteristické bistoricko-biografické črty z do
by velkého hnutí jan'senistického. Spisovatel odhlíží od vč;
rOučné a theologické stránky jans. sporů a Studuje osob"
nosti zv. poustevníky Post-Royalskými. Líčí jejich obráce
ní, jejich snahu po dokonalosti, “jejich tragické zápletky
s janisenismem. Líčení je teplé a zajímavé. Ukazuje ponč
kud v jiném světle postavy, které již vykreslil Bremond.
S. B.

Lafue:La France perdue et retrouvée,

str.

224, 18-frs. .Trpká, léčivá autobiografie moderní franc.fdu
še vychované v chimerách profesorských hlav, “která prodě
lává krvavé boje se skutečností a probíjí se pracně k prav
dě. Vystihuje děsně hrůzu, hledání, zklamání, očekávání
poslední generace. Kniha tak vážná a bolestná. Do kolika
rukou i našich lidí by patřila. Do ,rukou otrávených i tra—
vičů.

_

Braito.

SESTRY NEPOSKVRNENEHO POCETÍ P. M., PŘEROV,

SIRAVA.7: Po vůnitvých

růží. Příručkapro ctitele

sv. Terezie Ježíškovy. Drobná ale obsažná knížečka mající
za. účel šířiti nejen úctu světice, ale také jejího ducha. Do
poručujeme.-;
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- SCHULBRUDER- VERLAG,

Priester

Kirnach—Villingen,

Korg:

und Volk, str. 95, cena 0.75Mk. Známý vůd

ce duch. P. Kasián Karg vyzdvihuje velikost, krásu, důstoj
nost a potřebnost- kněžství pro lid. Do ruky každému, kdo
potřebuje kněze.
S. B.
SOC. -ED. INTERNAZ, Torino, Francesia: Vita di S.

Lui gi Gonza ga, str. 00, cena 4 L. Vydáno u příležitosti
300. výročí smrti.. světcovy, Knížka podává život sv. Aloise,

vzácného vzoru jinochů.

N. Grimaldi: San Benedett.,o

str. 194,cena 5.50L.

Knížka tato, vyšlá ve sbírce životopisů svatých pro mládež,
podává nám životopis _sv. Benedikta ,a je zajímavou též
zvláštností výrazů, jichž spi50vatel, od něhož pochází již
několik životopisů svatých., používá.

DEML JAKUB, Tasov, Sv. Cyprián: O divadle...

Drobná knížka, tak krásně upravená a tak časová. Jako na
zavolanou přišel ten vzkaz našich prvých otců proti kultu
těla a grimas a povrchnosti.
Braito.

KUNCÍR, Achille Ratti: K výšinám.

Vidím v knize

výzvu k porozumění s dílem Božím. Pius XI. jest kladivem
jansenistů v církvi. Ve styku s přírodou duše věřící se jen
rozhoří láskou k původci jejímu. Nemožno dosti odporučiti'
kmhu oněm svazům našim, které pěstují tělocvik a zapo
mínají na volný, nespoutaný sport.
S. B.

Zivot

sv. Norberta—. Kniha včas! Svatý Norbert je

českým. patronem, máme jeho pozůstatky mezi sebou a co
o něm víme? Zivotopis psaný opatem Hugonem, nástup-'
'cem Norbertovym, jest lahodný prostotou a pravdivosti.
Doporučuji hodně ke čtení a 'k následování.
S. B.

PAVLA KYTLICOYA: Rodiče

a děti. — Kniha mi

v tolika rysech připomíná „Babičku“ Němcové. Jinde bý
se kniha tak čistá, svěží, křehká a pravdivá rozlétla v tisí
cích exemplářích, U nás? A přece přeji knize upřímně, aby
potěšila mnoho lidí vzpomínkou na mládí a —- matičku.
_

_ Braito.

SOCIETY (THE) OF _SS.PETER ET PAUL, London:

Pictures

of the Roman Liturgy. — Nádhernéal—

bum obsahující dobře kreslené obrazy celého postupu slav
ně i tiché mše sv. dle katol. obřadu. Jest to vydání'angli
kánské, ale 'zcela přesně. 'Hodí se jako výtečná pomůcka
katechetovi. Cena je ,ovšem dle luxusní výpravy asi' 160 Kč!

DR. TAUBER,prof.,Lipníku. B.. Katolíci

a škola,

1927, stran 149, cena 8.60 Kč, vl. nákladem. Výsek z veliké
ho a čestného boje o katolickou školu. Těžký to věru a ne
méně odpovědný úkol každého z nás, neboť dlužno svěřo
né Hospodářovp jmění dětských duší chrániti a zvětšovati
a zatím. . a když je jisto, že bez náboženské školy nebude
náboženské Obrody! Ctěte, zvláště kterých se to týká.

_I—
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TÉQUI,Paris,--Daurignac]. M. S.: Histoire de saint
Louis de Gonzague,
str. 360,cena 10 frs. .—S dojem
no'u láskou podává v zajimavých podrobnostech život svět-
ce ve trojím období: Princ svaté říše ——Reholník Tov.
Jež. — Anděl v nebi.
—es—

Rimbault: O.ntre tombe,

str. 170, cena 3.50frs. Drob

mi ale _zajímavá knížka o životě na onom světě, 0 očistci,
o obcování svatých. Kniha plná útěchy a při tom přece bur
.Cující a vybízející.
S. B,

Z.:časopiSů :
Hochlánd, Nro. 1-1. Stále v popředí stojící revue všhá
si nejaktuelnějších otázek. _Vtómto čísle podává úplnou a
věCnou .studii () španělském básníku-mnichu, lyrickém ge
niovi. Vhodný překlad kráSně studii ilustruje. '
Quartalschrift, Nro. 3. Dr. Koppler dokončuje upřímnou
a pronikavou studii o potřebě dalšího. theol. sebevzdělává
ní pro kněze. Zajímavá je pastorální ěrta kapucína P. C_a
pistrana, jak dostati lidi do kostela. Dosti místa je věnová
no teorii i praxi otázky laické výpomoci v duch. správě.
Stimmen der Zeit, Nro. 11. P.- Muckermann se vřele při
mlouvá za jednotu meži něm. katolíky, Jansen podává nově
starou myšlenku, že moderní rozvrat ve filosofii způsobil
Descartes.
Banner Zeitschrift fiir Theologie u. Seels'orge, Nro. 3_.
Dr. Bruders potírá hezké ale neudržitelné franc. legendy
o působení prvých učedníků Páně ve Francii a o jich orga
nisování církve gallské. Prof. Hiinerman podává důkladný
rozbor“ snah o jednotu církve. Vzácné jsou přehledy a lite
ratura.
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P. Sil—v.
M. Braito, Život z vnitřní

modlitby.
Kurs duchovního života 18.
Pán—zapálil duši.—Plamelíem. A oheň ten šlehal
ke svému ústředí, k božskému Slunci. Duše se kou
pála V přívalech svatého ohně, zmítala se v té ne-a
__zvyklé
lázni, nechala v ní sebe a oblékla serouchem

Boží lásky.
Duše hořela láskou Páně. .Ted' vstala, zvedla se

..kdennímuživotu.Bůh dál jí do ruky různé pozem
ské hodnoty a úkoly. Má je prodchnouti sVOulás-.
kou, má ždu'chovniti pozemskou hmotu, má z ní vy

dobýtinových hřiven.
Říkáme tomu prosaicky: jíti za svýmpovoláním.

Bylo by však nesprávné mysliti, že naším povolá.
ním je _toči _onoučiniti, býti nějakým určitým ko
lečkem ve složitém' světOvém stroji. Naším povolá
ním je Boha oslaviti oním „povoláním“, hledati a

najití Boha vkaždém kroku onoho povolání.Proto
nesmí býti v životě duše opravdu se snažící po vy
stoupení vrcholů svého určení, onOho tragického
rezhraní mezi životem Bohu a vBohu a mezi živo-.
tem služby sveta a těla a jeho potřeb.
Křesťan nesmí dávati sbohem Bohu! 'To_není
ironie; Taf různá dávání dobré noci P'. Marii v jis—;

tých poutnick'ých“písních, to dávání sbohem Ježíši
v písních jiných zase,'bývá-někdy krvavě realisticky
uskutečněno V'životě; tak mnohého katolíka i tak
zvaného dobrého"katolíka
Celý život náš je, či -mábýt zamířenk jedné ose,
zaostřen dle jediného cíle. Nesmíme vésti dvojího
života: živOta kOstelního &'života všedního. Jeden
cíl má 'náš život a _ten'cíl velí dívati se na 'celý život
pod jeho, zorným ůhlem. Dívati se musíme na celý
život dle úhlu věčnbsti', Boháé-Dle téhož úhlu mú
síme"pak též -i žíti.

Vstali jsme od modlitby. Měli jsme na mysli při
modlitbě Boží velikost a naši' ubohost. Byli jsme
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zcela uchvácení Boží vznešenosti. Koříli jsme se je
ho lásce a v ní smáčelí své 'vinyrs lítostí a předse
vzetím-nápravy. Vstalí jsme posilnění. Vstali jsme
osvícení, velcí v Bohu.

„_

_

Máme 'zaseklesnoutí do malostí tak zvaného všed
ního, to jest hmotařského, vezdejšího, tolik zaprá
šeného života? 'Máme se obrátiti zády k tomu vše
mu, co duši plnilo krásou a velikostí? Má ta pravda
neplodně zapadatí do jámy duše, která nemá brázd,

nýbrž jen rokle?
Náš návrat do „života“ musí býti. dalším krokem
k duchovnímu rozpětí duše, musí býti snahou k u
skutečnění, provedení toho, co jsme si předsevzali;
Nejprve tudíž musíme zůstati v ovzduší, 'žítéma tře
ba i cítěném ovzduší Boží Pravdy a Lásky. Snažme
se zůstávati stále.-ve spojení s““Bohem, to jest, ve
spojení uvědoměném a uvědomňov'aném. Jest to
snadné, když již zrána se “zcela zasvětíme Bohu,

když již od prvého okamžiku si'přípomeneme: Já
v Bohu a Bůh ve mně. Drazí, vy musíte více žítí
v-této krásné pravdě Boží všudy přítomné Lásky,
která vás cele objímá. Jak jinak bychom žili; kdy
bychom si občas živě představili, jak je Bůh v nás
a mimo nás. Jak jinak—by.se nám bojovalo, kdyby
chom si občas v trpkých a tvrdých chvílích vzpo
mněli, že jsme v Božím náručí, že nás“od něho “nic

nemůže odlouěítí ani trůny ani moci ani nebe ani
peklo . . ..

Tolik jsme se vnitřní'modlitbou ponořili do Boa“
ha: Nastal okamžik, kterému se říká; "konecvnitřní
modlitby, rozjímání se skončilo! _Byloby smutným
ovocem rozjímání jeho “konec! Když jsme se roz
létli duchovně, musí vnitřní modlitba teprve začít-.—

Vstali jsme obohacení nějakou Boží myšlenkou, něa
jakým světlem.Boží pravdy, nějakým rozhodnutím:
_Bylodo nás zasazeno božské 'sěmě, ne proto, aby-“

chom je v sobě udusili, nemluvil k nám_Bůh proto,
abychom se od jeho hlasu ihned obrátilik—pečová
ní' pozemskému.
'
'
Dal ,námsjísti Chleba své pravdy, abychom šli
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v síle toho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí trp
kých, hořkých &krušných chvil boje se sebou a se
světem až k svaté hoře Horeb. Zachytili jsme jeho
slova.-Utkvěla “námv duchu myšlenka, srdce se pro
chvělo určitym zbarvením. Nechť je nám ta myš
lenka Boží vůdkyní až do té chvíle, kdy nás jeho
ruka uvede na jinou cestičku. Žijme z toho sousta,
které nám Bůh podal. Vracejme se opět a opět přes
den k oné základní myšlence, která vytryskla z naší
vnitřní modlitby, jíž se ticho naší duše rozvilo ve
Slova Boží. Prohlubujme tu myšlenku, vyčhutná
vejme ji, ssajme z ní veškerou mízu, kterou jen z ní
můžeme v duši překapati. Snažme se zaříditi dle
dané pravdy vše v našem životě-,co jest ve spoji
“tostis touto krůpějí. Přemítejme, co brání v nás do'
konalěmu rozvití se Boží myšlenky, co v nás dusí
Slovo, copřekáží, ze slovo se nestává činem.
Vstali jsme s myšlenkou. Denní život ji nesmí
přehlušiti, nýbrž naopak, myšlenka ona musí pro
niknouti celý život, musí se v něm rozrůsti, musí
jej celý zvládnouti, Na příklad myšlenka Boží dob
roty musí nás vésti k sebranosti mysli, by bylo mož
no v tichosti sbírati poklady této Boží dobroty. Ce
lý den bude vyplněn viděním Boží dobroty v kaž
dém detailu dne, povolání. Magnifikat nedozní s na
šich' rtů a bude se důstojně snoubiti s: Nu'nc dimit
tis (Nyní propo-uštíš, Pane, služebníka svého v po
koji) právě tak zladěném do ticha díků a oddanosti.
Celý den budeme—hledětinapodobiti Boží dobrotu,
jsouce činiteli a rozdavateli dobra.
Jedna myšlenka zapálila duši. Z jejího jiskření
zapaluje se v duši ohňů na tisíc. Duše takořka bles
kotá bohatstvím myšlenky v duši zúrodněné Bo
hem. Každý pohyb, každý čin i zdánlivě tak pro
saičký odnáší duši k Zrcadlu všeho bytí. Duše vidí
ve všem Boha, všude slyší jeho hlas, všude s ním,
protože v něm žije.
Srdce naše bylo zladěri'ourčit'ým tónem, Ten tón
plní pak duši. A proto že jeito tón Boha, kterýtjest
neměnitelný, duše zladěna dotykem prstů Bežích,
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jest účastná této neměnitelnósti. Není náladovitá,
rozmarná, nebo si__
to aspoň rychle. odvyká,

Bůh plní cit a vůli duše, která pila ze zdroje Bo
ží sladkosti. Co jest tomuto člověku.vše,co mu.mů
že poskytnouti celý svět? I láska nejčistší a nejne
zištnější jest mu pouze perutí nesoucí ke zřídlu té
Lásky, k. Lásce. samé—

Duše tehdy správně se vnitřně modlí, když se
modlí celým nitrem, celou ÍbytOBtívA to: jest tehdy,
když Bůh, k němuž-se-modlitba vznáší, přetvoří _ce

lou bytost,
Ten, kdo se _xnodlil vnitřně celou bytostí-, celou
bytostí spěJe za Bohem -To—„On
mlúví jeho.1'ft'y,.Bo
_halze poznatií v úderech jeho srdce, Přestá'v—á
usu

zovati jako člověk přirozený dle hlediska přiroze
ného.- Má—
vyšší měřítko — Boží. —věčnosti. A hlav

ní známka: v jeho stopách raší život, n'ezraňuje sla
bých, neubíjí, nýbrž zahřívá a živí. Neb je pln lás
ky a __t-a
dává život,

P. Em. 'Sou'kUp O. P., Zíti přirozeně-.
Kurs duch o'vpího ži—v
011119.
V-=nauce Svatého Tomáše Akv._o ctnostech často

se opakuje myšlenka, že člověku je nepřirozeno
_žítiv.-omylu, Neměl by se tedy. člověk ničeho tak

báti, jako života v omylu. V teorii je tomu tak, ale

ve skutečnosti se „nesčíslnémnožství. lidínebojí žíti
přímo z omylu, nepřirozeně, vrozená annevyhladitele
ná bázeň před omylem'se projevuje pouze úsilím
omylu 'navlěci šaty pravdy..
'
Protože je nepřirozený, vždy se zle vymstí život
v-omylu. Nikde však se tak strašně nevymstí, jako

když je to omyl v základech, omyl ve znalosti sebe.
A tak příkaz tolikrát opakovaný „žíti přirozeně“.
napřed třeba uskutečniti v tomto směru. Tedy: žíti
přirozeně, to jest starati se o vyloučení omylu ve
znalosti sebe, aby bylo vyloučení "života jižod .zá
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kladů nepřirozeného, protože zbudovaného na myl-'
ném poznání sebe.
Zde je vlastní kořen bídy-=“
a až směšné ubohosti
duše moderního člověka'i útěk před pěstovaným,
metodickým poznáváním sebe, zmatek v zásadách
poznání šebe. Není “anijinak možno, neboť bez Bo
žích směrnic je to práce nepatrného, neúplného,
neuspokojivého výsledku.
Předpokladem vyhovění příkazu ,',žíti'přirozeně“
je tedy-zpytování svědomí. Neboť žádné"poznatky
nemají tolik vlivu na život člověka, jako pravdy
o sobě; kdo umí zpytovati svědomí a zpytování sou
stavně pěstuje, uniká nebezpečí nepřirozeného ži
voř'e'ni'.

. Chceme-li Ýří'cicelou pravdu, musíme poněkud
dop-Initi obyčejný pojem zpytování svědomí. Třeba
totiž svědomí zpytovati trojmo: "do budoucnosti, do
přítomnosti, do minulosti. Pouhé“zpytování do mi
nulosti je totiž značně 'opozděné, Obyčejně.již po
omylu, jehož jsme- se mohli uvarovati přidáním
dvou ostatních zpytování.

Zpytovati jest analysovati, rozbírati celek na jed
notlivOsti, jednétlivosti ..na podrobnosti, v podrob
nostech pozorovati povahu a. cíle. Analysovatijest
i 'srovnáVati; rozbor bez předpokladů, bez určitých
zásad 'a zákonů je rozklad, ne plodná práce.
Vidíme hned,že zpytovati svědomíje rozbor zmí
něným trojím. směrem. Podrobnosti ovšem nejlépe
ukáže“minulost, přítomnost ukáže však nejlépe p'o
vahu podrobností, rozbOr 'afrozhled do budoucnosti
ukazuje-"'cíle "adá možnost srovnávati, poznati zásaf
dy a uplatniti—z'ákony.Rozbor do budoucnosti zna
mená totiž odpovědi na' otázky o cíli skutečném a
o cíli povinném, -.o.jejichf'shodn'osti nebo rozporu,
o zásadách, jimž je třeba'gsepodrobiti; “rozbor pří
tomno'sti=dává"příležitošt včas upraviti cestu k po

vinnému cíli; rozbor miňuloSti nutí napraviti' chyb-'
né kroky; Zpytovati tedy jest“uvědomiti si pravdu-,
upraviti,- napravitii
smysl-toho všeho vynikne připomenutím pojmu
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svědomí. Ze sv. Tomáše (I. 79,13) lze pojem svě
domí označiti tak: S úkonem nebo skutkem lidským
jdoucí vědomí (s —vědomí) cíle a jeho shodnosti
nebo neshodnosti se zásadami Božího zákona, ulo
ženými trvale v duši člověka v hlavních rysech,

z nichž lze snadno odvoditi důsledky pro jednotli
vosti. Toto vědomí zabraňuje zapomenutí na povin
nost (do budoucnosti), rozkazuje- (v př1
rítomnosti),
vyčítá (do minulosti). Zpytování svědomí v tomto
úplném “pojetí se jeví jako pevná“cesta k nejzářivějg
ším cílům, jako hluboká chodba k_nepřeberným

pokladům, jako studnice čisté vody pro přirozený
způsob života. Ukazují se cíle zpytování svědomí.
_Cílem zpytování. svědomí je totiž zachovati účel
svědomí 'a dosáhnouti cílů svědomí. Účelem svědo
mí jest udržeti člověka na-výši svobody dítek Bo'
žích, cílem svědomí je svatost dítek Božích. Cílem
zpytování svědomí je tedy heslo: svobodou ke sva
tosti; aby dravé proudy nepřervaly cestu, aby' otře
sy nezasypaly chodby k pokladům,_a-byjedy neotrá
vily studnice.
Není cíle, k němuž by nebyly možny různé cesty.
Tím přicházíme k metodice“zpytování svědomí,
Je zajímavo pozorOvati duši, když začne vážně
usilovati o své ušlechtění. J ako první ovoce a první
důkaz vážnosti úsilí se ukáže Ono poznání svatého
Pavla o rozdvojené bytosti, cestě a snáze,—Topozná
ní podává první pokyn ke zpytování svědomí: roz-.
lišovati. Musíme zpytovati sebe, ale probírati se tak,
jako bychom rozbírali dvě bytosti od nás odlišné,
nám cizí. Jen tak se totiž zarazí práce sebelásky, jež
-i proti naší vůli pracuje, aby zveličila práci části
bytosti chtějící dobro, aby om10uvala důmyslně od—
bočky a někdy "slaběčásti bytosti.
Ustálilo se dělení zpytování svědomí na povše
chné a zvláštní. První je tak staré jako lidstvo. Pra-„»
staré Carmen aureum Pythagorovců učí; „Ať za
čínáš cokoliv, obrať se napřed k Bohu o pomoc,
abys dílo dokonal. A nepusť spánek na únavou za-
padající víčka, dokud jsi .neprobral Vše-,cos toho
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dne vykonal. Taž se: Jaký hřích jsem spáchal? co
jsem, dobrého vykonal? co jsem zanedbal? Tak za-“
čni jitrem a všechno prober. Chyb lituj, z vykona
ného dobra se raduj. Tak se-brzo octneš dokonale
na cestě božské ctnosti,“ — Jsou to již jen chudé
zbytky z původního bohatství, Křesťanská životní
moudrost udává pro povšechné zpytování svědomí
takový" rozvrh: díky Bohu — prohlídka dne ve
smyslupovinností

k Bohu, lidem" a sobě — lítost ——.

předsevzetí — prosba o pomoc Boha, bez něhož ne
můžeme nic a z něhož „jeveškera naše schopnost.
Takové zpytování svědomíje kontrolou obou sou-'
částí lidské bytosti, vysoké snahy a.nízkých sklonů.

Kontrolavšak "nestačí,nebot' jsou i kontroly neod
borně a neúspěšně., Mezeru vyplňuje“ zvláštní zpy
tování svědomí. Není vlastně zpytováním, nýbrž po
učováním a podrobnou, odbornou a důslednou vý
chovou.
Vybírá. a pořadem potírá chyby. Napřed nejná
padnější, nejvíce na povrchu vynikající, a pak se
stupuje hlouběji. I zde platí podobenství Páně o vy-_
meteněm příbytku, do “něhož vymeteného se .na
hrnula stará špína zpět a přinesla.novou. Není dosti
vyínetžiti chyby; jejich místo musí zaujmouti ozdo
by, ctnosti, návrat jim znemožňující. To předpoa
kládá znalost ctností„znalos't pořadu a- důležitosti
ctností, znalost cest ke ctnostem. Tak zvláštní zpye
tování svědomí nutí ke hledání pomoci v knihách,
u vůdců, v rozjímání, v modlitbě..Koná prý se jed-.
11.011_za den, „ale“vidíme bez námahy,

jak velice se

mýlí, kdo .se domnívá, že při zvláštním zpytování
svědomí hlavní věcí jest jakési počitadloýna'ně'mž
se zaznamená číslice a jde se dále. Hlavní věcí je
upevnění“duchovního snažení na určitou chybu a
ctnost. Pro začátek, a _proslabší duše i trvale, je po:
čítání pomůckóu, později se může státi i překáž
kou..

_

_

Není možno, aby duchovní život člověka ustmul
&hynul, je-li veden touto cestou; není také možno,.
aby se zdárně rozvinul bez této cesty. Neboť je to
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cesta za způsobem života jedině přirozeným, totiž
Božími zákony žádaným pro duši člověka,aby účel
ně šla za cíli Bohem určenými.
A jako „vpřírodě zachovaná účelnost působí klid
ný a bohatý rozvoj-,tak je tato cesta žachovávaného
příkazu „žíti přirozeně“ jedinou cestou k- bohaté
mu rozvoji duše a ke štěstí duše. Ten smysl má slo-'
"vo.svatého Tomáše Akv. ..(I—-II-.3, 5), že druhou
“největšíblaženost v tomto životě působí činnost du
cha, pořádajícího cin'y a vášně člověka.

B, Dlouhá, N “ová-.žena.
Letos v březnu vzbudila've Francii pazornošt.kn_i--=

ha Raymonda Marcerona.„0d divadla kr-B'ohu“
Tomu zájmu předcházel několikÍlet před tím'r'oz
ruch, jejž způsobil odchod slavnéoperetní divy Evy.
Lavaliérové z divadla. Herečka, které Sara Bern-

hardovákdysi řekla: „Ma petite, nejste z těch, kdo
mají nejvíce talentu, ale '.nikdo nemá toho datu:.
tvořit jako vy.Sirota, ztrativší záhy rodiče hroz
ným způsobem, po krutém mládí chudé švadlenky.
dospěje až k tomu, že je vyhledávána mocnáři, když
hraje v kuse de Fleursově Le Roi. ] ej1 překypující
veselost a něžnost uchvacují. Eduard III. zdržel svůj-
odjezd z Pařížeo dva dny, aby ji viděl hráti, Alfon
su XIII. dokonce projevuje svou nelibost, že přišel
pazdě do divadla. Manuel. portugalský dává polo-
žití perly do její lóže. Jistý “maharadža'ji podob
ným dárkem urazil.
Lavaliérová, Smějeíse-'a tánčí Íživotem; Alexněkdy'
po .nejskvělejším úspěchu. dostavuje, se okamžikůta
kového rozčarování, že myslí na sebevraždu. Jednou
zachráněna dělníkem, když se chce utopit, znovu
je zajata do spárů lehkomyslného života. Právě by

la angažována k velikému tourné Amerikou, když
Opouští divadlo navždy.

Připravovala nějakou roli na venkovském svém
zámku, kde _.jinavštívil místní farar. „Vy nechodíte
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nikdy do kostela?“ ptal se jí. _Vysmála—
se=inu-. Eva,

Eavaliérová -v kOstele! “Měla nelegitimního .m'uže,
nemanželského synka. Málo se starala o nábožen—
ství,.morálku a podobné okovy. „Dobře, dobře, vy
jednou. přijdete a.budete "tam šťast'nafř

Zabylo jí Ínevolno; usedla na trávu a plakala,
myslíc na svůj život.Druhého dne 8 družkou hereč—
kOu šly oznámiti faráři, že opouštějí divadlo. Pro
dává svůj byt, rozdává jměníí milionové. Chce býti
přijata --dokláštera, ale je odmítnuta všude. Jen
*vzpomínka na to, že před Ježíškem všechny hospo—
dy betlemské se zavřely, ji smiřuje. Žije v ústraní,
vábena správami divadel, znepokojována, posmívá
na, snášejíc nedůvěru a podezřívání. Setrvává. Kai
nečně' dosahuje dovolení od msgra Lemaitra, aby
mohla působiti v Africe jako misionářka.._Družka
Léona odjíždí s ní, Je provázena. pochybnostmi ve
řejnostL Ale nabývá důvěry u těch, kdo trpí. Vojáá'
ci z fronty posílají jí prosby o modlitbu.
Když 1.. prosince 1916 padl O. Charles de Fau
cauld pod ranami musulmanů jako mučedm'k, mon—

' signore Lemaitre zdvihá jeho pochodeň. V Tunisu
zařizuje školu Ošetřovatelek-pro africké obyvatel
stvo, v .němžřádí nemoci,Lavaliérová stává še ředi
telkou této školy. Sestra Eva je všude tam, kde je
ne'móc a bída. Stykem s ženami musulmanskými
vniká do rodin jejich a připravuje půdu jejich evan
gelisaci. S_přemírou své energie a temperamentu
dává se do díla. Spaluje se svou horlivostí. Pyká za
své.hříchy. Ale chce vykoupiti i synka, světsky a
,bez:Boha vychovaného. Onemocněvši africkým pa
ludismem, je šťastna, že může Bohu nabídnouti své
utrpeníýZno'vu dává se “do práce, ale nohy vypoví-'.

dajuslužbu...
Vté době dostávánajednou celý balíček dopisů
od syna—.
Přišel k poznání. .Prosí matku, aby ho ve
dla svou cestou. Poslední dopis je výkřik téměřzou
falý.
Msgre'Lemaitre posílá ji domů. Dílu Otce Char-
lesa může prospět už jen obětujíc své utrpení, za ně,.
4.41

Vrací se nerada ze; „země své spásy“, ale ráda _k.sy.-,

noví. Stávají se jednou duší. „Obajsou členy III. řá

du sv.Františka. Žijí v ústraní, kde jsou rušení jen

zvědavci, kteří “snažíse různými úskoky je fotogra
fovat.

Lavaliérová je veliká trpitelka; její bolesti jsou
trvalé a-v'yhlídka jen na smrt. Ale trpí ráda. Vykou
pila si tím syna. Z Afriky dostává projevy, jež při
čítají mnohýrzdar díla její oběti. Zapřisahajícím ji
přátelům odpovídá, že je šťastná, jak jen člověk
může být.

_

„Co hledá žena na jevišti?“ ptá se Marholmová.
A odpovídá: „Sensace.Žena s velikou produktivní

vitalitou vyhledávátyto sensace,protože v nichzije
s_intensitou, jako _jen v nejvzácnějších chvílích zi

vota.“
Nuže, tato žena všechny nejvypjatější sensace svě-.
ta Opustila pro vnitřní, tiché? a-přec nesmírné sena
sace duChovního životave víře a lásce křesťanské.
A zatím, co sensace podia "nechávaly ji' zoufalou _a
beznadějnou, v_sensacích nitra .na'šla naději své spá
sy a nadto naděj mateřskou, v níž po druhé dala.
život a to duchovní. život svému dítěti.
Ta, jež v ní mluví oštěstí, je nová.žena.

] . R. Sorge, Vzrůst. duše.
Nřá'rys konvers_e._

Duše, které se nedostalo milosti, ojiž od mládí 'sy
titi _seJežíšem, kterou zavedly různé povinnosti,
v nichž rostla, takže nepoznala poklady Říše &bo
hatství Lásky,jež rozléval Kristus nad církví silou
svého slova, ta duše, je--li hluboká _avroucí, jednou
přece prohlédne. Otevrou se-jí oči a spatří hvězdič
ku. Žasne, A pojednou vidí celé nebe plné hvězd.
Tu se v ní rozpr'oudí divne jiskření, temno a síla.
Slyší vichr. Jak podivné! A do toho se mísí šumění
kašny. Duše-zalije se slasti a nad ní.se snáší _nebe.
Nejprve, je_n-,to"vidit__elné. _.. Neboť úzkoprs'á výchOe
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va zbavila ho, dychtícího po nebi nadhvězdném, to
hoto nebe, plného andělů a hymnů svatých . ._. Leč,
hle, _ted' vidí hvězdy! Noc, kdy _se_
zrodila k touze

&ke skutečnosti, Vidí ty hvězdy 1 ráno při slunce,
i večer,. „stále.a stále. Vidí i květy. Vidí vonné ka

lišky. Vidí lidi. Cítí se hluboce v rukou, v rukou
Všemohoucnosti, v rukou slunce a květů a písní, cí?
tí _sehluboko, hluboko v nich, Cítí, jak jest hýčká:
na a zajásala by nad-.svou jistotou, Volá: Všemo
houcnosti! Zpívá: básně. Světlo jest jejím učite
lem. Naučilo se jeho východu, jak se _ránozvedá ve
žhnoucí nádheře, jak zvedá se plné jasu. Duše se
nemodlí, ale přece prožívá dík. Stále děkuje výši
nám.. Ale opravdu se nemodlí? Vzdychá „jen .k.nee
besům: ó Světlo, sešli mi aspoň svůj-stín!
Ted, našla duše svou modlitbu. Nechtěla by vů
bec býti zahalena v mracích. Chtěla by přemoci

dny, které přivádějí mraky nad lidi a 'nad osudy.

Chtěla—by roztrhati mraky, stále vysoko v modří
hořet a hvězdy pozd'ravovat. Tak bojuje duše.
A tohle její vzkaz a báseň akázání k lidstvu; Du
še, zbělíte v slunečním žáru, když vystoupíte. ] e]1
píseň __jestpíseň budící: Bděte. Na ztrnulě volá:
Bud'téígvítězní. Polovičatí, staňte se c_elía dokonalí!
A ještě"jednou vrhá ohnivé slovo, máchnutí meče
v posledním záblesku. světla; Polovičatí, staňte se
celí a dokonalí. C_hoří,uzdravte se na Slunci.
Ale duše ještě nenalezla, co hledala. Neb kde jest
odpověd, smysl a význam? Co to znamená: Slunce,
hvězdy a měsíc? _Ach,to jest jen prvé tušení, ná
dvoří žhavé touhy, počátek snu. Ach, to vše má svůj
smysl. Blažený smysl! Nuže, odpověď! Odpověď!
Ozývá se. Buší. Buší hlasitě z hlubin, buší neustále,
neodbytně. Nebesa se chvějí, chvějí pod bortivým
voláním kohosi stenajícího. ó Bože, Bože!
Zemru, Živote, jestliže neodpovíš! () žal, ó běda!
Konečně, hodina mllosti, Dobrotou dostává člo
věk, co by duše nikdy svými silami nedosáhla. Kris-_
tus roztíná nebesa. & střelhbitě slétá ve velebnosti
svého lesku a své plnosti k nízkosti lačnícího. Hle,
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světlo jeho dobroty nemohlo viděti, jak duše žízní-.
Jeho srdce Mistrovo slyšelo prosebriý výkřik. On
odpověděl.Ted prišla náplň. Kristus rozlévá -v--du

ši pokrm svého světla,v duši, které Kristus byl jen
slabochem 'a trpitelem a fpopíračem života, jak vy.
četla v Nietzscheovi, učiteli svého-mládí.- Ten Kris
tus vtrhl do duše ve své velebnosti, Duše žaúpěla
nesmírným vzlykem a —ted'- již patř1í—Kr-istu,Pánu

.kv'ětůa vichrů, ktery mezi námiputuje jak vyhna
nec, ač slunce jenom jím ješt.
'
Několik měsíců po tomto zjevení stává se duše
katolickou-.Kristus, který se jí ukázal, vede ji do
chrámu pravé víry. Věrněji učí ho nyní víra, čemu

_.ho-učilo světlo, co sluncem zářilo, 'to nyní proniká

nesmírnost' Hostie.

H. D. Noble o. P.,Vzájem.ný vztah
ctnost-í .
Můžeme rozděliti ctnosti na dvě velké třídy; na
ctnosti- přirozené &nadpřirozené.
Přirozené ctnost-isamy dělí se na více druhů.
V _prvé řadě máme etnosti rozumu hledajícího
(Ratio speculativa). Tu máme nejprve všeobecná
vědění, jichž všichni nutně potřebujeme. K tomuto"
vědění připíná s_e'poznání;,jednoho každého, které
není u všech stejné; Rozlišujeme znalosti odbor-né
"v'jich'teoretickém zhodnocení. .Vedl'e Znalostí čistě
spekulativních jako theologických &filosofických'
máme znalosti z věd tak zvaných exaktních. V řá

du rozumu-praktického jsou to znalosti řemesel
umění. Konečně _přiCházejíschopnosti mravní-, kte
ré jse Zahrnují 'do-—
základních ctností zdrženlivosti,
síly, spravedlnosti a _moudrosti, Nesčíjslný je počet

ctností v řádě mravním.
Proti ctnostem přirozeným stojí ctnosti nadpři—
rozené,—které dělíme na tři řády.- Prvé místo zaují

mají tak'-zvané ctnosti božské neboli theol'ogické:
Víra„ naděje__aláska. Za druhé- vlité-Z'ctnorstimravní,
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které odpovídají základním ctnostem přirozeným,
Konečně vizme dary Ducha svatého, které nám p__o_-._

máhají ať v řáděrozumu hledajícího či jednající-.
ho, to jest v řádě nazírání a vrrádě nadpřirozené
mravnosti.
Takto bude "výpá'dati'naše srovnání:
I._Ctnosti přirozené a nadpřirozené,

'II. Přirozené. ctnosti rozumové a'mravní,
III. Vztah mravních ctností v řádě přirozeném
i nadpřirozeném.
-_I.Ctnosti přirozené až;nadpřirozené.
Porovnejme je dle jejich původu a dle jejich za
cílení. Jak povstávají ctnosti? Přirozené ctnosti,
rozumové i mravní získává člověk svýmpřičiněním,.
Hodně mu pomáhá prostředí, vc./"kterémzije, Kažf.
dý člověk má své určité“ vl'óhy' a okolnosti“ zase. mají'

větší neb menšífdobrý či špatný vliv na ony schop
nosti.
Nejsme všichni stejně odpovědni za nabytí stej
ného stupně přirozených mravních či rozumových
ctnosti. Každý .z nás neměl tutéž příležitost, aby si
získal vědění, kterého nabyl-. druhý, každý též ne
měl-oněch vhodných mravních podmínek pro “roz
voj sVé'"duše.

Všeobecně se může tvrditi, ze člověk ma-více vlob'
/a možností snáze si získati ctnosti rozumové než
ctnosti mravní.- Nacházíme méně obtíží k získání
vědomost-í než k' získání mravních ctností. Mravní
Ctnosti setkávají se v "nás s hro-znýnji překážkami:
s-vášněmi,- sobectvím, pýchou, smyslnosti.

.Ctnosti nadpřirozené naproti tomu jsou nám dál
ny, vlity. Jejich původcem “je Bůh, Dostáváme je
milostí-; Ne sice podstatně“milostí posvěcující,_neboť

víra a naděje mohou býti dány bez ní, ale přÍCh'ází'
vají ctnosti—nadpřirozené s milostí posvěcující.
S milostí posvěcující jsou nám dány všechny 0

statní ctnosti a dary Ducha svatého.
Oba druhy ctnosti-liší1se navzájem základně. Při
rozený'ch ctností nabýváme svým přičiněním, jím.
t_éž“vzrůstají tyto ctnosti; Přirozené ctnosti vlévá
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nám Bůh a jen on zase je rozmnožuje. Bůh roz
množuje v nás tyto ctnosti tím, že rozmnožuje v-nás
nadpřirOzenou-lásku k sobě. Rozmnožuje úměrně
ctnosti &'dary, které následují lásku. Bůh rozmno
žuje naše vlité ctnosti dle teho, jak jich dobře uží
váme, & je to zcela" normální, čím více miluje-me,
tím—
více si zasloužíme milovati ještě-více, přijmouti

ještě větší žár lásky od původce lásky,
Zac'íleni ctností.
Přirozené ctnosti mají za účel zdokonaliti při
rozeného člověka bud' v jeho rožu'móvé nebo “mrav

'n“í stránce.
'
Dnes se “celýživot žene Za zlepšením stránky- hmot

né, k zužitkování všech lidských požitků. Člověk
chce dnes se zmocniti co“největšího blaha a k tomu
užívá všech pozemských hodnot. Možno sice též po
zorovati určitý sklon za obohacením poznatky zvláš
tě z oboru techniky. Jest též pokrok v ohledu, mrav
ním, ale ten. již není tak-viditelný; To vše je “však
jen snahou za. zdokonalení člověka přirozeného.
Nadpřirozené “ctnostitrhají'tento omezený rámec
a ukazují omezené možnosti lidské.
Nadpřirozené ctnosti směřují vždjr a především

k zdokonalení nadpřirozenému,jejhž szrem je
dokónalou Boží, takže člověk nadpřirozené“ žijící
žije živOtem božským a ne póuze lidským.

Nadpřirozené ctnosti obracejí člověka k jinému
světu, k oblasti, která nespadá v přirozená přání
lidské duše, zdokonalují nás takřka v Bohu a sklá

nějí k cinům, které jsou bláznovstvímpro chladný
lidský rozum. Jsou nam dán)r proto, abý "vnás slou
žilý' lásce, kterou nemůžeme přirozeně získati.

Nežapomínejmě,ze nadpřirozené mravní ctnosti
souhlasí ve svém hmotném předmětě s ctnOstmi
nadpřirozenými. Mají za předmět tentýž hmotně
vzato čin, na příklad zdrženlivost nadpřirozená 1při

rozená mají tentýž předmět hmotně vzato, to jest

umrtvování &krocení žádostivosti, zásadně se však
navzájem liší východiskem, p'ohnutkóu, Zdrženli
vost nadpřirozená činí'vše pro Boha, zdrženlivost
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přirozená je vedena pohnutkou zdraví, veřejného
mínění,- přirozené,-*lidské čestnosti.

II. Přirozené ctnosti“rozumové a mravní.
Porovnejme ctnosti rozumové a mravní. K tomu
to porovnání mysleme si na chvilku, jako by člověk
neměl nadpřirozeného určení. Pozorujme člověka

jen dle jeho přirozeného určení.“
T-u nejprve se přesvědčíme, ze rozumové ctnosti
jsou.nejprve neodvislé od ctností mravních. To pro
to, .že rozumová činnost si stačí a. nepotřebuje ke
svému specifickému zdokonalení rózvoje vůle. _Ať
je jakákoliv mravnost jedincova, jeho rozumový
vývoj se může přece díti a také často děje. Bývají
hlubocí myslitelé, kteří jsou při tom lidmi mravně
velmi nízko stojíchi. Podobně může někdo býti
mravně velmi ctnostným a přece nebýti ni)akým
světlem církve. Ovšem je třeba jisté zásoby vědění
i pro mravnost, ale totovědění zůstává neodvislé od
vlastní rozumové dokonalosti.
Za druhé možno úmyslně špatně užíti svých roz-'
umových ctností, nemůžeme však špatně užíti ctnos
tí. mravních v jich úkonu samém. Neboť ctnost

mravnížádá podstatně ehtíti dobro.

Za třétí možno neužívati rozumové ctnosti a pře-'
ce jí neztratiti. Ovšem dlouhým neužíváním také
by se ztratila" bez obživov'ání. Není však možno. ne
užíti ctnosti mravní, když ji máme a když takový
ctnostný čin je nutny nebo potřebný. Ctnost mrav
ní zahrnuje v sobě vůli k dobru. Nechtíti znamená
rušiti tuto vůli a tu přestává podstata ctnosti. Ctnosti
mravní. jsoumimo to určeny “k činu. Odmítati čin
je'odmítati uskutečniti ctnost a to je proti její po
vaze.

'

IH. Srovnání mravních ctností.
Mravní ctnosti liší se vzájemně a dělí se na čtyři
různé druhy. Jsou rozděleny dle zdrženlivosti, spra
Vedlnosti, “síly a moudrosti. Zdokonaluji příslušné
schopnosti naší duše. Moudrost působí v rozumu,
spravedlnost ovládá vůli a Citovou část naši, zdržen
livost pořádá naši dychtivost a síla vznětlivost
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Mravní ctnosti-,"ačOvládají různé schopnosti, pře
ce jsou navžájem spjaty, jdou společně, dcplňují
se, spojují se a prolínají 'se. Musejí působiti vždy
spojitě. Nemožno míti jednu ctnoSt bez druhé. Ta
to spojitost se rozumí o ctnostech již ustálených,
které neko'lísají. Chceme-liopravdu dobro, chceme
je úplně a __stále.
Jsou-h ctnosti teprve ve „stavu tvo
ření,'není mezi nimi této jednoty-. ;Tak se stává, “že
někdo má onu ctnost, nemá “však ostatních. AVšak
ctnosti dokomalé jsou již vzájemně spjaty, pOStIIé
pují společně. Dokonale ctnostnýrchce Vždy a stále

konati _dohro._Čím _vícese ustaluje ctnost tím více
se kry._s_talisujea jednotí -náš_mravní žiVot'..

_VýchoVacmostí spočíVáprávě ve Výchově celé
lidské mravnosti,- výcBOVak jednotě života d_le_
jed

notně mravnosti.
Tato spojitost ctností je naprosto nutná. Neb
í vášně, které bojují _protictnostem, jsou nejčastěji
spojité. Jeden čin' hý'vá obyčejně výsledkem více
vášní.
A ještě 'd'ů'vód;"p'ro'čjedna ctnost mravní'Volá po

druhé. Každý ctnostný čin žádá nutně úkon ctnosti
moudrosti. A touto moudrostí jsou pak spojeny
i ctnosti ostatní. Tak učí sv. Tomáš. Je nutno, aby
všechny-ctnosti pojila jedna láska k 'd'obru, a právě
tak je nutno, aby'rozhodlo jedno a totéž zakročení
„moudrostiVpřípadě,de hlučí více vášní. Je třeba,
aby bylo jen jediného hlediska. To dává;moudrost!
Avšak zase tato jednotící prózíravóst moudrosti n'e-.
ní možná hez "ostatníchpevně zakotvených ctností.
Pokračovárří.

Rozhovor o:křesťanském umění.
___Ruth
S'ch'aumann. — Přeložil" Otto _F.Bable'r.

Proč maluješ jen světce, mnichy, madony s Jezu-.
:látkem, andílky a_dětí? tázal se přítel priv
rítele m'a-„
h'ře.
Pohoršuje

tě; _to"?
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To ne; ale lide mlěíš, zbývá. tolik vysloviti, a “u
mění'je'něco, co by mělo býti výmluvnější než vše
chny ostatní stavy. Kde' je tělo bez roucha?
Zde je Eva před pádem.
.
To nemyslím. Kde “jeHera, Apollo? Nevytvořils—

mkdyAfroditu?
-Ne
.
'Vidíš' —-"v tom je vadá.\D0ve"dl—-=bystoho?

Snad; ' ale zase by to nebylo 'tím, 'co myslíš._
] ak to?.

Protože v to nevěrm. Uskutečňuje se jen to, v co
věřím.

_

Tak nechej. bohů, vytvoř pannu, jdoucí s a'mfo
rou mastí do lázně, vytvoř matku se synkem na
prsou. Uděláš to?
Udělám.

Nuže, pravil přítel umělcovi, kde je panna? Kde
jeíkojící žena—?"

Umělec jde k stolům, prsty, umázanými od hlíny,
snímá mokré hadry, které padají k ..zemi.
Člověče, praví přítel, ta, která tu kráčí s nádo
bou mastí, to mam'nikdo jiný než Magdalena; v mra
zivér'ose velkonočního jitrahalí se do šátku. A mat
ka .—tak tu trůní, že jímž-nechybí nic, než koruna
Mařiilia, aby mohla býti vsazena na májový oltář
v kostele, Já však objednal kojící matku, překypu
jící hojností nejjadrnějšího mateřství. Buď ;si ze
mne tropíš blázny, nebo nemůžeš vyjíti ze sebe sa
'ma;-

,

_ _

A' kam?
Do přírody.

]e ona vrchol nebo je základ? Což,'je tato matka
vyc rtlá, nezpůsobilé- živiti své dítě?
Ne, ale člověk při pohledu na její úsměv zapo

míná její přiřazenépovolání. Co je s těmito, že ne
jsou tak, jak jsem chtěl? Proč tato panna není ni
kým jiným než Magdalenou, nesoucí mastí ne pro
sebe, nýbrž pro mrtvého?
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Jen“jedno: jsou křesťanské.
0, v jakém to těsném kruhu s'e pohybuješ _apra
cuješ! KřesťanSké urnění ——
tvé umění! To je něco

pro hlupák'y, kostelní myši a zakuklence! Malinký
džbánek vody oproti mořím vína!
Správně to říkáš: džbánek vody -——
ale ta voda
promění se ve víno, když prijde On, neviditelný,
ale v nádheře.Nádoba, jejímuž obsahu Onžehná,
neboť On sám\jest jejím obsahem, A ten džbánek
vody bude stále plný, _ikdyž vyschnou moře vína,.
neboť všechno tělo zmírá jakof tráva. Madona mís
to pozemské paní, kajícnice Magdalena místo dív
ky, jdoucí do koupele. Všechno,__
co je, mění se ve
znamení Kristovu, pozvedá se ze sebe k Němu. Vá
záno jeho jménem, ale zároveň osvobozeno, hodno

he soucitu, ale _.závisti.
Blouzníš
Pravím jen, co sefmi v této hodině zjevilo, nebot"

také já jsem pojen s Ním.
Podivíne, osvobod' se. Křesťanský umělec -—-ja
ká to choutka při tvém. nadání! Bud, prostě uměl
cem a nic více! Co je krásnější než, vytvořiti dílo,
před nímž by se lidé radovali?
Vytvořiti takové, před nímž by se modlili.
Takové, před nímž by sami sebe poznali ve svych
nejkrásnějších půvabech . . .

Tákové,před nímžby opět zaslechli hlas, jenž .je
v nich, ale.zasypán. Nesmíto býti tedy jen mléko,

nýbrž dobrota a balena Mariina. Ne pouze mast,„_
'nýbrž sloužící láska a blízkost Vzkříšeného.
„Můj milý, ty 'mne vháníš "do úzkých. Ale poslyš
přec:' oni řeknou: „Křesťanské umění“, pokrčí ra
meny a odejdou, ještě než viděli.

Řeknou také: „Uměm'“ a odejdou.
Umění diletantů!
“"-Říkášlto, a tito nejvíce škodí"právdě'."
Tak už nemám šípů ve svém toulci; ty statečný
Šebestiáne,
Jen jediný ještě, a ten.-je 'mému ,srdci nejtrpčí-z
nejsi křesťan.
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Příteli, nemám času. Ty nemáš ženy, já však mi
luji dívku. Křesťanské umění znázorňuje osamělé
ho a nezná náklonnosti dvou pozemských srdcí.
Tak pohled,!
Muž a žena, ošacení do tichých rouch', jeden sklo
'něn ke druhému, dávající a_beroucí zároveň, bez
mnoha. gest. Hoch, hraje s_i__
mezi nimi. Jak se to jme
nuje?
_

Matrimbnium.
Manželství;.ataké nad těmito je On, neviditelný?
A ve všech tělech, která vytvořím, nechť je On,
_ráčí-lisestoupiti v dílo těchto mých nebohých ru
kou.
Dej, _abychje políbil, ty hnědé cesty Páně; .kéž
by On jimi oběma procházel až po tvůj kcnec, vo
lal a konečně získával, všechny získával, jako získal
mne!

K. Beban, .thurglcké posvěcení
času-.

Pokračování;

3. Liturgický výraz této víry a mravnosti.
Nedělní liturgii hledáme v bohóslužebných kni
hách církve, totiž v breviáři a misále. Breviář jez
modlitební knihou, kterou církev koná své divinum
officium, povinnost k Bohu, chválu Boží. Misál (ob
s'áhuješlovo, kterým církev provází nejvznešenější *
„úkon náboženský, svátostnou obět Těla a Krve Pá
aně.“Bohužel jsou obě knihy “a zvláště breviář svou
stavbou a obsahem tak. velmi neznámé, že není _móž
no dovolávati' se _jich 11 větší míře '.a odkazovati
k nim. Musíme se obmeziti. na věci nejdůležitější a

nej'srozumitelnější.
Základní akord křesťanské neděle jest adorace,
klanění. Krásně je vystiženo v invitatoriu, v požvá
ní k oslavě Boží, jež nejčastěji zní:1„Klanějm_e se

Pánu, neboť On učinil nás! „Pánu, jenž nás stvo
řil, pojďme a klanějme se!“
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Žalmy, které jsouX—velmifdůležitousoučástí mode

litby \breviářové, dávají v neděli rovněž nápadně
vyníknouti myšlenkám: Bůh je tvůrce všeho-míra,
přísluší Mu radostná oslava a věrná poslušnost._ To
prostupuje žalmy hodinek jitřních (Ž. 1., 2., 3., 8.,
9_.,10.; viz Hejčlovu Bibli českou neb aspoň zvláštní
vydání Žaltáře nákl. Dědictví svat0janského). Ve
chválách nadšeně velebí se Bůh a velikost jeho. mo
ci a dobroty, jak se ukazuje ve tvorech (Žaltny =,92
99, 62,zvláště krásný chvalozpěv tří mládencůvpe
ci ohnivé u Dan. 3, 57'—88; 56 a žalm 148). V ma
lých hodinkách, které tvořímodlitbu ranní a potom
o naší hodině 9., 12. a 3. odpolední,j e hlavně roz
sáhlý žalm 118., který v nevyčerpatelných obmě
nách oslavuje cenu zákona Božího a ujišťuje věr—
ností k němu. Nešporní žahny oslavují božskou dů
stojnost Krista Mesiáše (ž. 109) ahlásají, jak dobrý
je Bůh k těm, kdo jsou Mu věrni (žalmy 110,111,
112,113). Žalmy kompletáře, doplňku, modlí še tkli
v_ěa důvěrně duše za Boží ochranuvnoci (žalmy 4,
90,133). — Žaltář měli bychom více vyhledávati
jako modlitební knihu. Ve zvláštním jeho otisku for

'mátu skorokapesníhoje pripojen návod,který žalm
hodí "sek jaké příležitosti. Nemáme si toho přáti,
bychom se uměli modliti slovy, která vdechl Duch
svatý, jimiž modlili se Kristus, Maria, sv. Josef a ne
sčíslní světci?
Každou neděli čte se _v.breviář-i v tak zvaném prv

ním nOkturnu hodinek jitřm'ch Písmo sv. Na neděli
zpravidla položen je počátek té či oné knihy _a
v týdnu pokračuje se' v četbě. Mohutně působí to—t'o
věčné levo Boží, at již čte se kniha dějepisné či
prorocká plna vzruchu nebo mravoučná se svymi
hloubkami myšlenkovými.To Bůh sám promlouvá
k nám. Opět cíl neděle: sblížení Boha a člověka.
Laik prakticky dosáhne tého-ž cíle, vyhradí-li si
v neděli tichou chvíli k četbě Písma sv. ] ake to obo
hacení ducha, osvícení a útěcha řinou se ze slova
Božího! To patří k neděli. Povšimnutí zaslouží si
i tak zvanékapitulum, kra'ti'nkýúryvek z Písma sv..,
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který přichází v ostatních hodinkách. _Jednou,dvě-_
ma větami Bůh .zažíhá před námi světlo ozařující
chodníček ..života a dává signál, čeho se: třeba cho
piti. Tato kapitola" sama o sobě vys10vuje stručně,
úsečné a zhuštěně pregram celého života. Smím je
citovati?
Ve chválách: Chvála, moudrost, sláva, dík a čest
51moc a síla _Bohu našemu na věky věkův. Amen.

(_Zj712 )

V hodince první: Králi věků, nesmrtelnému, ne
viditelnému, jedinému Bohu čest .a sláva na věky
věkův. Amen. (1. Tim. -1, 17.)

V tak zvaném krátkém čtení na konci první ho
dinky: Pán pak řídiž srdce vaše k lásce Boží a'k tr
pělivosti Ježíše Krista. (2. Sol. 3, 5.)
V hodince třetí: Bůh jest láska, a kdo zůstává
v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. (1. Jan 4, 16.)
V hodinkušestou: Neste břemena jeden druhého
a tak naplníte zákon Kristův._ (Gál. 6, 2.')
V hodinku devátou: Jste koup'eni za cenu 'veli
kou. Nuže, oslavujte a noste Boha v těle svém. (1.
Kor. 6, 20; )

.

V nesporach Veleben budiž Bůh a Otec Pána
našeho Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veš
keré útěchy, jenž nás potěšuje ve“všelikém soužení
našem. (2. Kor. 1, 3—4.)

V kompletáři kratší čtení: Bratří, střízliví buďte
a b'děte,neboť protivník váš ďábel obchází jako
lev' rvo'u'cíhledaje, koho by pohltil. Jemu odpírej
te, silni'vegvíře. (1. Petr 5, 8—9.)

_

Kapitlilum: 'Tys přece mezi námi, Hospodine,
tvoje jméno.-mánie, neopouštěj nás,.Hospodine, Bo
že náš—! ("Jer; 14, 9.)

K Iik mooného-ohně lze vz'nítiti z těchto světel
nýchji'sker, ještliže- rozjímáním uvážíme jejich ob-._
šah a význam! A to je vlastnost slova Božího vůbec.
Co tedy ztrácí, kdo ani _vneděli neodvrátí se od
prázdných a měIkÝChfrází časových &nenaslouchá
slovům žÍVOtavěčného?!
Ve druhém“ noktumu čtou .se vybraná místa ze
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svatých Otců, ve—třetímevangelium dotyčné neděle.

ahom'ilie, to jest výklad některého ze svatých Otců
na“evangelium. Ze čtvrtého, z pátého století mluví
k nám tito veleduchovécírkve jako naši nedělníka
zatelé 'a duchovní vůdcové. Stěží lze -oceniti krásu
jejich myšlenek i formální přednosti mnohého
z nich, neznáme--li jejich spisů. Také u nás najdou
se překladatelé, ale dříve musejí býti zde zbožní
čtenáři, toužící po zdravém a silném duchovním po
krmu, jakým křesťany své doby sytili tito svat1 pa
pežové, biskupové a mniši.

........

Církev pojímá do svých modliteb také umele ú
tvary básnické.- V každé hoře, hodince, má čelné
míšto hymnus. Nedělní hymny přihlížejí k význa
mu dne Páně (hymnus Primo die navazuje na stvo
ření světa a zmrtvýchvstání Páně), nebo vycháze- „

jíce od denní doby.připínají k ní pojmy nadpřiro
Zené, myšlenky ze světa víry a modlitby.- S Velkou

oblibou sledují dráhu sluneční &tyto přírodní zje
vyvykládají duchovně. Slunce je symbol Krista,
svítání, plný polední jas, večerní soumrak jsou Ob
razem toho,co se děje v duši lidské. Kéž bychom
aspoň v neděli, kdy tempo života je klidnější,
chytili unikající hodiny, uvědomili si v—
nich věčné
pravdy a tak učili se přechodu -z'času do _vĚčnosti!
Nedělní orace, hlavní modlitby v breviáři a ve
»mši sv., jSou mistrovským dílem již pOasvé vnější,
podobové stránce. Není v nich rozvláčnosti ani citli—
vůstkářství ani m].havosti, Stručně vyslovují někte
rou _pravdu víry a-přecházejí—vprosbu o"_milostk to
mu či onomu mravnímu' dobru. 'Pečlivý rozbor těch
t'o modliteb objevil by velkolepou soustavu pravé

církevní mystiky a asketiky. Bylo by sipřáti, by na-'
še modlitební knihy čerpaly duchem, obsahem 1f or
mou co nejvíce z překrásných modliteb, jimiž čír
kev našim nehodným a nedovedným ústům dodává
výmluvnosti.

Tolik jen stručněz nedělního breviáře.Sporé tyto
rysy spojeny jsouce načrtávají nám dešti zřetelně,
e_o.církev v neděli oslavuje, oč prosí a oč usiluje.
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Je to klanění se Bohu,jeto povznesenílidské mysli
nad hmotu a čas, je to spojení duše s jejím Bohem._
Srozumitelnější bude asi laikům mluva nedělní.
mše sv., i když_na,dlouho ještě, než se vydatně ro'z
šíří užívání 'latinsko-českého misálkuSchallerova(vy
dán. v DědictVísvatojanském; budiž doporučen co
nejvřeleji jako nejlepší mešní pobožnost), budou
nedělní „posVátnétexty mešní poklady pohřbenými
v-neznámu.
Všimněme si, že před hlavní mší sv. ve farním
kostele a V jiných vynikajících sVatyních koná se
v nedeli pokropení. lidu svěcenou vodou, při čemž
zpívá se antifona „Asperges me“, V době Velikonoč
ní „Vidi aquam“. Jaký to milý a Vhodný' obřad!
Tato rozpomínk'a na svatý křest je nedělní koupelí,
očistou duše. Voda, tento živel tak nezbytný k -ži
vqtu V přírodě, zúrodněná “zásluhami a moci .Kris
tovou, požehnáním a. přímluvou církve stává se to
mu, kdo jí zbožně a V úmyslu církve užívá, svátos
tinou, nositelkou milosti Boží pomáhající, kterou

nejen naznačuje, nýbrž 1 působí. Vzpomínejmepři

tomto obřadu _-navznešené své duchovní znovuzro
zení při .křtu sv. a umiňme si, že Vbudoucím týdnu

budeme žíti tak, abychom byli hodni povolání u
čedníků _Kristo-vých.

I prostý pozorovatel Všimnesi, že Vneděli je vždy,
kroměadventu a předhodí velikonočm'ho,ve mši sv.
Gloria,'"každou neděli že je Credo; při zpívané mši
sv. nejčastěji slyšíme V neděli prefaci o nejsVětější
Trojici (v breviáři odpovídá těmto částemhymnus
Te Deum v jitřních hodinkách a v hodince první
symbolum, vyznání víry, jež Se p_řipiSujesv. .Atha
nasiovi, velkému bojovníku za pravověří V tajem
ství ejsvětější Trojice). Patrně je tím naznačeno,
že neděle má nám býti radostným dnem oslavy Bo
ží a' spočinutí v souhrnu Všechpravd víry.
V neděli máme také vžívati se do křesťanské po
spolitosti. Církev nepřeje si atomisa'ce, isolace jed
'nótlchův, nýbrž chce -leučiti duše všech v jeden
živý organismus. Věřící, kteří jsou přítomni v ne
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dělí hlásání slova Božího, nejsvětější oběti mešní“a
přijímají sv.. svátosti, tvoří spolu se svým knězem.

jeden celek, křesťanskou obec a rodinu dítek Bo
žích. Liturgie je společná a, veřejná, úřední bebo
služba, ,kterou jménemťvěřících slaví církev,. kterou
koná sám Spasitel ve svém, úřadě vele;kněžském„
Vychovává-li nás církev k tomu, bychom “si"uvědo:
movali, že jsme “údy těla Kristova a dětmi rodiny
Boží, povznáší nás k vysoké důstojnosti, odnaučuje
sobectví a osobní malichernosti, rozšiřuje srdce pro
veliké zájmy církve a potřeby bratři a sester. A _co
hlavního —.—
čím jasněji cítíme se součástí tohóto

živého celku, Krista mystického, tím vyšší hodnotu
a účinnostpřed Bohem mají naše modlitby a oběti,
V tom je největší zisk sblížení soukromé pobožnosti
s liturgii, že modlitby naše stávají se.modlitbami
církve a Kristovými. Aspoň v neděli měli bychom
vníkati do tohoto společného a jednotného duchov
ního života, jímž _secírkev modlí a obětuje.
Mše sv.-svým složením bohatě přispívák prohlou
bení našeho náboženského a mravm'ho života.
Mše sv. je především úkonem modlitby. Počíná
kající modlitbou za odpuštění hříchů v modlitbách
stupňových a Kyrie, přechází v nadšené Sláva na
výsostech Bohu a na _zemipokoj lidem dobré vůle.
Radost z Boha a svaté duchovní veselí pramenící
v Něm, v této fstudnici dobroty a blaženosti, snaží
se :církeVivyzpívati v Intro-itn;—
Graduale; Ofertoriu,
Komunío,_prefaci, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei,
O milosti žádoucí prosíťskrze Krista,-:Pána našeho,
"v craci, sekretě a postkomunio. Nelze “lépe vyslp
viti naše klanění, díky a prósby! .T-ytosoučásti mše

sv.,modlitby, jsou nám poučením, že neděle je pře

devším dnem modlitby a _tonetoliko prosebné -—
což samo o sobě je již vysoké mravní důležitosti -—
nýbrž zvláště,modlitby klanění a díků. Tímnaplňu
jeme především první —úče_l_-svého.-života:
„klaněj se

Bohu! Z tohoto klanění vzniká v duši jas . . . jas jví
ry ozařující tajemství živ.-ot'a&smrti, mravní ener
gie a útěcha, vnitřní pokoj a klid. Neklidný, cho
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robně vzrušený život moderního člověka"potřebuje
nevyhnutelně tohoto léku modlitby. A to je. veliké
dobrodiní křesťanskéneděle, ze nám dopřáváplněj
ších doušků z duchovních útěch modlitby. — Když

duše je plná víry, lásky a touhy, je jí málo slovo
šeptané nebo mluvené; jest. .jí do zpěvu a v tom je
psychologické odůvodnění posvátného zpěvu. Vši
chni .bezrozdílu, vzdělaní 1 prostí, vědí dobře,jak
je duši při službách Božích v kostele, kde se zdaři

le- pěstuje- chrámový zpěv. Ani člověk náboženstvi

cizí nemůže mu lhostejně naslouchati; takovýsnad
ještě živěji než prostý, klidně věřícíkatolík vycítí,
co krásy, síly a světla jest ve víře a v bohoslužbě.
Nejsou to jen mdlé, slabošskéduše, které zíznějípo
těchto účincích modlitby, podobně jako je nemoža
no vysvětlovati toto působení klamem; tak nepůso—
_bíiluse, toť účinek Pravdy! — Kéž by naši katolíci
lépe si“vážili mše sv. slavné a "rozuměli' jejímjobřa'

dům! ] aký je to- vzácný duchovní požitek! Znovu
však připomínáme, že neběží nám o pěstování li
turgie z důvodů estetických ani jen orthodoxních
(aby totiž modlitby církevní chránily soukromou
zbožnost před úchylkami od v'ěroučných'pravd),
'nýbrž usilujeme o to, by soukromá zbožnost, jsouc
vědomě sjednocená s modlitboucírkve &Krista, na
byla větší ceny, byla velkolepěj ší oslavou Boží a ná
strojem hojnějších milostí Božích.
Druhou čáští'mše' sv. jest mravní povzbuzení-,po
učení -o křesťanské. spravedlnosti. Tomuto účelu
slouží při mši svaté,—zvláštěepištola a evangelium.
V epištole' velmi často je klíč k pochopení. celého
meš'níh'oformuláře'. Čtoulli se úryvky z' listů apoš
tolských, poznáváme obyčejně názorně na určitých
příkladech z denního života, jak má žíti katolík

sám, v rodině i v širší společnosti a jaké jsou po

Vin'nosti jeho k Bohu, sobě a k bližním. 'V evange
liu učí božský Mistr vlastním slovem a příkladem.

Bok co rokopakují se tytéž perikopy, oddíly Písma
sv. určené .zaxepištolu.a evangelium, a i kdybychom
si snad. v některých podrobnostech přáli'-změny,
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přece jen dlužno říci, že po roce v téže epištole &
v tomže evangeliu najdeme opět. hojnou duchovní
potravu. Dnes nelze si stěžovati, že jednotvárnost
perikop každoročně se opakujících u_navuje,nýbrž
mnohem spíše dlužno toho želeti, že katolíci n'e
znají nedělních epištol- ani evangelií" &tím jsou o
chuzeni značně o mravní podněty k.ži_votu nadpři
rozeně ctnostnému. (Velmi "krásné vydání Perikop
s poznámkami vyšlo v__
Dědictví svatojanškénn)
Třetí a podstatnou částí mše sv. jest oběť spolu
s obětní hostinou, se sv. přijímáním. Kristus obětu
je Otci sebe, církev .svoji i _nás všechny. ] e nutno
uvědO'miti si, že i prostí věřící mši sv. přítomní obě
tují ji spolu s knězem. Zaštavme se u této nekoneč

ně krásné myšlenky: Obětuji Otci jeho Syna Kris
ta, celou církev Boží, všechnu její chválu, klanění,
díky a prosby. Přistupu-ji k řadě kněží, kteří dnes
mši sv.slouží, spojují se se všemi věřícími na zemi
i se všemi blaženými v nebesích a dušemi v očistci
a nesu Bohu tuto Oběť čistou, Oběť větší, :než je
všechno tvorstvo. Tak se naučíme obětovati při—
ne
dělní mši sv'.také svou osobnost, svůj život,-své prá

ce a vainnosti i dílo svého mraVního zdokonalení.
Oběť"dokonavá se obětní hostinou, v níž Bůh-*a

č10věkvcházejí v jednotu lásky. Ideálem bylo by,
aby aspoň v neděli všichni, kdož obcují mši 's-v.,ta
ké skutečně přijímali svátostného Krista; tak usku—_
tečnuje se reálně ono communio, sjednocení Boha
a lidí 1 lidí mezisebou. Oč krásnější byl by život,
kdybychom žili tak, abychom všičhni _vneděli smě
li skutečně přijímati! Kdo nepřijímá při mši sv.
skutečně, vykonej aspoň duchovní sv. přijímání.
Podobný účel, totiž duchovně se spojiti sKristem
a obdržeti od Něho milost,má požehnání s nejsve
tější Svátosti, jež uděluje se' po některé mši sv. a
odpoledne nebo večer. Toť užitky, jež možno „čer
pati ze“mše “sv.v.neděli': modlitba, mravní povzbu
zení"&účast na eucha'ristické oběti a hostiněl Takto

'umožňujeme' Ježíši Krištu, by v neděli předstoupil
před naši duši znavenou a zraněnou všedním živo
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tem a-vykonal na 'ní díla svélásky, která náleží Mu
jakožto“našemu nejvyššímu Učiteli, Knězi a Králi.
Jakšt'astnou ruku měl svatýOtec Pius X., když zre
formoval. breviář a-misál tak, aby neděle opět při
šla k svému „právu a významu a nebyla zatlačena
do pozadí památkami světců, jak se dříve velice
často dálo'l

Pokračování.

'P. Marian Schaller O. S. B., Řád.
SV,Benedikta.
Sv. Benedikt (480—543) nazývá se patriarchou
západního mnišstva..Prozřetelnostíbyl mu vykázán
úkol spojiti mnišstvopod jednu normu klášterního
života. Napsal řeholi, která dlouhou dobu byla je
dinou učitelkou- dokonalého života podle evangel
ních rad. P0zdější zakladatelé řádů všichni“se o 'ni
.opírají jako __o
něčo, co se ošvědčilo a vychovala zá

stupy svatých mužů a žen. Řehole sv.Benedikta bý
vala na sněmech církevních slavnostně vyloženave
dle sv._£0evangelií,
zrovna jako později také Summa
sv. Tomáše.

Které jsou charakteristické známky řádu, jehož
zákoníkem jest tato řehole sv. Benedikta?
Nejdůležitějším požadavkem sv. patriarchy jest:
„Operi Dei "nihil praeponatur ——
ničemu nebudiž
dávána přednost před bohoslužbou,“ Rozumí tím
oficielní „bohoslužbu chórovou a oltářní, jak v ně
kolika kapitolách své řehole načrtává. Už v před-'
.mluvě označuje své kláštery za školu bohoslužby,
Mnichy napomíná k větší horlivosti a pečlivostí
v modlitbě poukazem na to, že své modlitby konají

před tváři andělů, _“Nezapomínána nic,. 'co by pro
íspělo k větší dokonalosti a uctivosti v modlitbách.
M_nišisv. Benedikta jSou ústy a srdcem církve
svaté, která neustává ve dne v noci chválit svého ne
he'ského Ženicha, a tím se posvěcuje. Všecku zevní
práci podřizuje sv. Benedikt slavnostní bohoslužbě.
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I modlitbu soukromou. Pro tento požadavek spo
lečné bohoslužby je vysvětlitelno, že v klášternícl.
chrámech benediktinských se pěstuje eminentním'
způsobem.—slavná liturgie, která jest živou __pulsací

církve svaté. Zde se liturgie vždy. dožila největšího
rozkvětu. I nyní jsou to opět benediktinské klášte
ry, jež' stojí'v čele nového liturgického života, který
je nejlehčí"a' nejkratší cestou ke zdravé dokonalosti
a svatosti.
Benediktini účastní se veškerých prací na vinici
Páně, ale jen potud; pokud to-není na úkor chóro
vé bohoslužby.-Napodobi v tom Mojžíše, jenž s roz
paženýma rukama volal k Bohu, zatím_(30ostatní
bojovali s mečem v rukou.
Druhou _neméně důležitou známkou benediktin:
ských klášterů. -je_rodinný život._Opat je tolik co
otec. Mniši jsou s_ynové.Autorita opatova je nesmír

ná, neboť zastupuje u'mnichů přímo autoritu Igris
t_ovu&vztahuje. se na duši i na tělo. Bez Opat'a'a
proti vůli opatově .se “nesmínic díti. Od něho odvisí

veškerá pravomoc v klášteře. On desazuje a _s_esazu_

je ty, s kterými se v klášteře dělí _osvou moc. on
se musí Starati o všecko, co jeho; duchovní synové
potřebují, a na něho padá odpovednost za každou

škodu, kterou by oni na duši neb těle utrpěli.
Jebo autorita má však protiváhu v sOuduBožím,
o němž opatovi sv. Benedikt několikráte mluví.
Opat se musí vmyslit v pOtřebyjednohokaždého a
dbáti, aby se každému dostalo, čeho má zapotřebí.
Se svými mnichy se radí _okaždé důležité _věci,ale
pak přece koná, co ;za _dobréuzná. _

Další znakau. benediktinů"je setrvačnostna jed
nom místě. Kde jeanu kdo skládal své sliby, tam
setrvává po celý svůj-život a tam--iumírá. Tato vlast

nost benediktinů byla hrází a'zastavením dravého
proudu stěhování národů. ,
V klášteře má býti pokud—možno všechno, aby
mniši. nebyli zbytečně nuceni vycházeti z klausury.
V “benediktinských klášteřích se pěstují všechna ře
mesla a—umění, všecko-, „čeho je zapotřebí k sobě
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stačnosti. Tím se opět „staly střediskem umění. &kul

tury.
Řád sv. Benedikta byl původně z větší části laic
ký. Během doby a právě pro své nejdůležitější po
slání — slavnostní bohoslužbu — vyvinul se v kněž
skýtřád, „Kněžíkonají bohoslužbu v chóru iu oltá
ře. Bratří laici vykonávají pak řemeslné práce. Chó
roví mniši skládají po tříletých slibech slavné věč
né sliby, bratří laiěi po tříletých slibech jednodu
che věčnésliby.
Do benediktinské rodiny patří i tak zvaní obláti
(„obětování“). Jsou to .lidé světští, kteří se řídí dle
možnosti řeholí sv. Benedikta a jeho synům vypo
máhají bud' přímo V'klášteře nebo ve světě.
Rodina “sv.Benedikta “může býti svým složením

a cílem vzbrem nejen pro každou křesťanskou roi
dinu, ale 1 pro každý spořádaný stát. Jest to církev
nebo:křesťanský stát v malém.

Zeživota egyptských poustevníků,
Verba seniqrum. Mig/ne P. L._t.7—3,přeložil
dr. K. Vrátný.
Jeden ze svatých starších poslal učedníka svého
pro vodu. Byla pak studnice dosti daleko od chýše
staršího. Učedník pak jeho zapomněl vzíti s sebou
provaz, aby navážil vody. A když přišel ke studnici,
ZMoutil se velmi, neboťdaleko byla chyška jejich;
i nevěděl, co si počíti, kam se 'obrátiti, a_nerad by
se byl vrátil do chyše-bez vody. Jsa tedy: ve veliké
úzkosti, padl na kolena a _módlilse se slzami-,řka:
Pane s'miluj se nade mnou podle velikého milo
srdenství svého; jenž szi učinil nebe a zemi, moře
a všecko, co v nich jest, který jsi učinil divy veliké
sám, smiluj se nade mnou k. vůli služebníkóvi své
mu, který mne poslal; A když povstal od modlitby,
zvolal, řka: 0 studnice, studnice, služebm'kKristův,
představený můj, poslal mne, abych načerpal vody.
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A hned vystoupila voda vzhůru až k ústí studnice,
a když naplnil bratr džbán svůj, odešel, velebě moc
Pána Spasitele; voda pak ve studni'ci navrátila se
_na místo své.

Sluší se, abychom se obeznámili s chvalitebnou po
korou a ctností trpělivosti blahoslav. otceAnastasia,
tak abychom, uvažujíce podivnou velkodušnost a
úklidnost duše jeho, následovalipříkladu. Tento te

dy Anastasiusměl knihu psanou na výborném per

gamenu, která měla cenu osmnácti zlatých penízu,_.
neboť obsahovala celý Starý i Nový zákOn. Když
pak ho přišel navštíviti jeden bratr, spatřil v jeho.

chyši tu knihu 1 zachtělo se mu jí a ukradl ji a o
dešel. Výše zmíněný pak otec Anastasius, když h_le

dal téhož dne svou knihu, chtěje čísti z ní, a nena
lezl, porozuměl, ze onen bratr ji ukr'adl, a nechtěl
poslati za ním ani vyšetřovati ho, aby po krádeži

se nepřidaly ještě křivě přísahy. Sestoupiv pak o-'
nen bratr do města, které bylo nejblíže, chtěl pro-_
dati tu'knihu a žádal za ni šestnáct zlatých. "_Řekl

mu ten, který ji chtěl koupiti: Dej mi"tu knihu,

, abych se mohl přesvědčiti, zdali stojí za tolik. Dal
mu tedy knihu, aby. se přesvědčil.Hned pak bratr
ten s touž knihou šel k, svatému Anastasiovi,a žádal
ho, řka; _Rač'prohlédnouti, otěe, knihu tuto; a oce
niti ji, zdali stojí za šestnát leatýeh, poněvadž tako

vou cenu žádá ten, který ji prodává.Řekl pak otec
Anastasius: Je to dobrá kniha a stojí za tolik. Vrá
tiv pak se ten, který ji chtěl koupiti, řekl prodával
jícímu: Tady vezmi cenu, neboť ukázal jsem kni
hu otci Anastasiovia řekl mi: Je to dobrá kniha 'a
stojí za tolik. Otázal se pak bratr ten, zdali blaho
slavený Anastasius neřekl nic jiného. A onen odpo
vídaje, řekl: Věř mi, že naprosto nic jiného mi ne
řekl. To když uslyšel onen bratr, řekl mu: Boz-'

myslil jsem si-to,bratře, a nechci prodati svoukni
hu. “Ase srdcem lítostně zkroušeny'm odešel k otci
Anastasiovia padl na zem k nohám jeho, a pokání
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číně,-prosil ho s pláčem a se slzami, aby si opět
vzal svou knihu. Otec ten pak nechtěl, řka: Odejdi
v pokoji, bratře, a již s vůlí mou měj si tuto knihu.
On však setrvával, prose ho _seslzami a pravě: Jestli
že si nevez'meš knihu, _pane otče, nenajde žádného
pokoje má duše.,Pak tedy přijal knihu svou a bratr
Onen zůstal u blahoslaveného Anastasia v chyši je
ho až dokonce života svého.

Byl jeden poustevník jménem Pior _ze starých
otců, kterého blahoslavený Antonius vyučil v mla—
dosti jeho _.veu
svatém předsevzetí mnišském; zůstal
pak u blahoslaveného Antonia několik málo let.
Když pak mu bylo „pětadvacet let, odešel na jiné
vzdálené “místo v poušti, __abytam přebýval o samo

tě, také to -s vůlí a, přivolením blahoslaveného An
tonia.__I'řekLmu svatý' Antonius: Jdi, Piore, a zůe
stávej, kde chceš; a kdyby .t_iskrze nějakou"rozum
nou příležitost Bůh zjevil, přijdeš ke mně. Když te-_
dý tento Pior přišel na místo-_,
které jest mezi Nitrií;
a pouští Skytskou, vykopal studnici, mysle sám u_se?
“be: Jakoukoli vodu najdu, sluší, abych jí byl spo
kojen. což také se stalo, aby měl_příležitost k roz
množení svých zásluh. Neboť nalezl vodu tak velmi
slanou &hořkou, ze, jestliže někdo ho přicházél na
vštíviti, přinášel sive vlastní nádobě vodu. Pobyl
pak na tom.místě třicet l.et A říkali mu bratří, aby
odtamtud odešel pro hořkostvody,on však jim řekl:
Jestliže utíkáme hořkosti a obtíží mrtvení a chce
me na tomto světě odpočívati, po dokonání života
tohoto neobdižíme ony \ťěčnéa vpravdě sladké, dob
ré věci, anižbudeme požívati oněch věčných bla

ženélio
rájepak
rozkoší.
vídali
bratří, že toliko jedné placky a pěti
oliv.poživalza pokrm, a, to chodě venku.-.
Také ——to_tvrdili
o něm “mnoz'í ze ;„starých otců, že
třicet, let .a déle, .:;co.._1vyšel
z .,dómu-„ svých,. rodičů, „ni-.

kdy se nedal póhnouti, ani když slyšélosmrti svých
rodičů, aby šel- navštíviti-„jnebo' podívati se.-na své
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přÍbuZné. sestra _pak jeho,. která ovdověla 'a měla
dva syny- již povyrostlé, poslala je na “poušť, aby

hledali bratra jejíhoPiora. Když;pak 'schodili mno
ho„kl_ášterů,hledajíce"-ho, konečně jej nalezlia řek
li“mu: Jsme synové"sestryr tvé, která“ s velikou'tou
žebností si žádá uviděti tě, nežli zemře. On“pak ne
výhověl žádosti jejich. Šli tedy mládenci k člověku
Božímu svatému Antoniovi a pověděli mu, proč tam
přišli. Poslal tedy svatý Antonius a povolal ho k so-_
bě a řekl: Proč jsi, bratře, takovou dobu nepřišel

ke mně? On pak odpovídaje, řekl mu: Přikázal jsi

“mi, přesVatý Otče, abych k tobě přišel, kdýb)r r'ni

Bůh zjevil nějakou příležitost, a aj, až dosud nic
_minebylo zjeveno. Řekl mu svatý Antonius: Jdi,
at' tě Vidí tvá sestra. Vzal tedy s sebou jiného mni

cha, a šel k příbytku _a'domu sestry 'své; a_stoje
venku u'_dveří síně, s očima zavřenýma tam stál, _

aby “nevidělsestru svou. Ona pak přišedši,uuvrhla
se k nohám jeho, neboť pro velikou“radost nemoh
l'a mluviti. Dí jí Pior: Ejhle, já jsem Pior, bratr
tvůj, vynadívej se tedy na mne po libosti. A potom
hned se vrátil na poušť do Chyšky.svéTo pak uči
nil pro naučení mnichů, aby se neuVOlnilakázeň,
když by se jim dala možnost, po libošti návště
VoVatirodiče nebo příbuzné sVé.

Pókračováni

=“;

.

Runa o pohostinství,
Přeložil O'tto F. Babler.
Včera Večer jsem cizince zřel_;
"

dal jsem jídla na místo, kde se jí,
pití na místo, kde se pije,
.hudbu na místo, kde se naslouchá:
a posvátným jménem Trojice
on žehnal mně i domu mému,
dobytku mému i Všem,jež jsou mi drazí..
_Askřivánek volal ve sVé písni:

„Často, často, často
„Kris-mápútujejak cizinec,
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....často,často, často

Kristus“putuje jak -cizinec!“

(Stará gaélská runa, kterou na hebridském ostro-'
vu Eigg objevil. Kenneth .;Macleod přeloženo z pře

kladu anglického,jejž pořídil objevitel,afrancouz
ského, jejž pořídil Jean Baptiste Coissac, kteréžto
eba překlady otištěnjr jsou v „Une Guírlande de
Poésies Diverses. from the' Song of France „by Gra—
ce WarraCk, Oxford 1923.)

:]; Krlín, Svatý ] an od Kříže.,
"PokraČOUání.

Tři noci.

'Kont'e'mplace jest "poznání, které má svůj základ
asvůj
a'
cíl v lásce, dí sv.. Tomáš Aquinskýr (S. Th.
IIa Ifae, (111.180a, 1). Z této definice jest patrno,
že-kontemplace není výsadou pouze několika jed
notlivců, nýbrž že jest pro všechny. Ovšem n'e _vši—
ohni k_ní. cílí. Vždyť .k dokOnalosti křesťanské _je
třebaj'ů'mrtvování, je třeba žíti ,ctnos'tně, ale je _tře
_batéž: meditace “ve.stínu lásky. Neboť,- ačkoliv je_št__

kontemplace ovocem darů Ducha svatého,.přecev ní
připadá důležitý úkol činnosti inteligence lidské.
Kontemplace. jest cílem a nejsou jím ctnosti ani'
meditace,. které k ní připravují, Aby člověk se ra'
doval—z 'věčné' Pravdy, '\musí býti=—
života ctnostného

a krásného. A “o"kontemplaci věčné'Pravdy se jed
ná, SÝEJ an."od Kříže ukázal ve svém díle cestu, pro-

středky, jimiž dosáhneme cíle, pokudfovše'm 'zdena
svět';_je"to možné. “]e to cesta naprostého umrtvení.
Cesta obtížná, nebo-t? duše musí dospěti takové vý
še Karmelu, aby "necítila touhy po nič'em kromě

Boha. Musí odlóžiti, přemoci, zničiti jednu nedo
konalost.za druhou, neboť jednota s vůlí Boží není.
myslitelná u tOho, kdo jest pln nedokonahstí a hří
chů.=“„.l_ednotáby přěstala hned, jakmile by se .,vdu-
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ši vloudila .jiná touha,-která byzse neodnášela kř'Bo
hu._Proto jest jasno, že stavitak dokonalý vyžaduje
od duše úplného zřeknutí vší' vlastní vůle a každé
„zvláštní touhy,“ byť

byla

sebebežvýznamnějšíf“

(Montée du Carmel, kn. I., kap. XI.)
Toto úplné zřeknutí se všeho tvoří v nás-tak. zvané
temné noci. Jsou tři: Noc smyslů, noc ducha,“noc
duše. To slovo „noc jest dobře a -vyst_ižně voleno.
Když noc'se snese.nad krajinu -a zahalí ji „svýmpří-_

krovem tmy,\ oko nerozezná hmotných předmětů,
které jsou kolem. Ve smyslu duchovním “platí totéž.
0 první noci, noci smyslů; píše sv. Jan —odKříže
v prvých kapitolách svého „Stoupání .na -Karmel“.
Tato noc oprošťuje duši od slabostí, jež mají svůj
původ v. tělesnosti lidské. Duše začínající vystupo
vati na horu Karmel převysokbu musí še očiítiti a
musí se oprostiti. Musí se očistiti, jinými slovy,_mu
si se __zříci
hříchu. Musí. se oprostiti, čili odložiti vše

chnu přítěž, jež by jí bránila v stoupání. Tou pří-.
těží jest láska .k věcem stvořeným, k věcem [hmot-:
ným. ] e třeba zříci.se jich, poněvadž strhují duši
do-nížin. Dávají látku, podnět lidským vášním, vzněě
cují je a tím odtrhují duši 'od dobra vyššího. (M.
du C. L. I., k. 4—IO.) Ale i v případě, že jí nestrhu
jí, přece ji znavují, poskvrňují, zatěžují a zatem-.
ňují v ní touhu dostati se.do vyššíchmíst.
_
Je tedy třeba. za'číti'nesmlouvavý boj proti tělu,
zh_aviti se jeho otroctví a oprostiti se__od»vě'<':í,
které

lahodí lidským smyslům. 'Neboť, ač stvořenyt Bo
hem, tyto věci jsou nižší než; člověk „anemohou tu
díž býti jeho cílem.. “]mění, dobré, výnosné postave
.ní, tělesná krása, různé požitky zmenšují spíše člo
věka. Duše se v těch pramenech inenapojí, aby se
osvěžila. Proto je nezbytne, aby lidská vůle sypo
mocí milosti Boží ovládla smysly a vášně & celý
hmotný svět aby zůstal zraku duše ve tmách. Nitro
lidské jest zatopeno. nočním“mlčením a duch vzlétá,
stoupá výše. Toť“první etapa výstupu na Karmel.;
Začátečník, jenž jest upřímně rozhodnutík výstu
pu, užije prostředků nezbytných k boji:“proti smys
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,lům: meditace a modlitby. Rozjímá o určitých prav
dách, rozjímá o nich ve vší pokoře a vší usebranosti
a snaží se z“rozjímání vyvoditi důsledky pro svůj“
život a potlačení určitých jeho nedokonalostí. Zrak-'
duše proniká stále výše. Bůh ve své nevýslovné lás
ce ji zahrnuje leckdy útěchou, vnitřn/ím teplem,
spokojeností. Člověk, který často medituje před tvá
ří Boží, stává "se'lepším, koná díla lásky, vyhýbá se;
hříchu & nenávidí ho.
_

Bůh vede duši jako rozumný: otec. Aby ji zbavil
lásky k věcem přirozeným, začíná jí ukazovati vzne
šenost a velikost krás nadpřirozených. Čím více se“
u ní vzmáhá záliba k věcem duchovním, tím více.
u ní opadá záliba k věcem tělesným. Ovšem ani ta“
záliba v duchovním životě není cílem a duše jest u
stavičně na cestě. V tom tkví právě nebezpečí a je
třeba zkušeného duchovního vůdce, aby je rozpo
znal. Neboť duše, když se nadchne pro něco vyšší
ho, překonavši nižší; když pociťuje útěchu vnitřní
a štěstí ve svém novém stavu, zilíbí si jej, a místo-.
aby stoupala výše, zůstává stále na.jednom a témže"
místě,__jakoby byla již u cíle. Naopak, má před se
bou ještě nedohlednou cestu,dalekou, neskonale del-'
ší,nnež jakou dosud urazila. Aby dostoupila dalších
výšin, musí se oprostiti i od dober duchovních.
Meditací duše nabývala nových světel, která ú
plně zastiňovala a zatemňovala světla dřívější. Bůh
působil na některé její schopnosti, prohluboval je“
jí poznání a naplňoval srdce zvláštní blaženosti.
Dále ji povede jinak. Duše bude zahalována jinou
nocí, nocí daleko tmavčjší a hroznější, než byla prv
ní, nocí ducha.
Tato první noc — nazveme-li, shrneme-li se svět
cem'všechny tři temné noci v jednu —.jest stmívá
ním, 'kdy mizejí obrysy předmětů. Druhá noc, noc
víry jest, podobá se temnotám půlnočním. Třetí
noc jest svítáním, které předchází plnému dennímu-'
světlu. (M. du C., kn. I.,.kap 2.')
Duše již není otrokyní tělesnosti po temné noci
smyslů. Duch má možnost volnějšího rozpětí, jest
467

svobodnější, ale není zbaven všech nedokonalostí.
Jak krásně dí .Landrie'ux, podobá "se'.dl'Jšetěm novi
cům, kteří se --rozhodně vytrhli ze světa. a_vstupují
,do kláštera, plni dobré? vůle, .al'e nezkušení, bez
energie, plni ilusí a slabostí. _(Surles pas de. Saint
Jean de la Croix, _157-—.)
Je třeba osvoboditi-je úplně.
První noc vykonala-očištění “odnedokonalostí, ma
jících svůj _původ v citu a ve smyslech, rl. duch. byl
částečně očišťován. Jez toho; zřejmo, že nelze uči

niti přešnou linii mezi koncem. noci první a :začát
kem noci druhé„že nelze řícixs—
jistotou, kdy-.jedna
.končí a --dr11házačíná. Ale jedno možno tvrditi, &
sv..J“an“hnedlna počátku „Stoupání na Karmel“ zdů

razňuje ten fakt, že 'noc druhá bude hrožnější noci
první—.„Duše bude. musiti,“ dí, ,„pifojíti takovými
temnotami, utrpeními tělesnými “a'mrav'ními' _tak
tvrdými, "želidský um není s to je vypsati, a .že zku
šenost je nemůže vypověděti.“_„Vedruhé knize-svého
díla sv, Jan južíváslov starozákonních proroků, Eze-—
chiela, Jeremiáše, .J'oba,aby vystihlfcelou;temnOtu té
noci. „Bůh mne uvedl do temností a- pOnořil mne
do-nich. Uvrhl mne _donoci jako ty, kteří jsou .na-'
vždy mrtvi. Obklíčil mne zdmi, abych z nich ne
mohl utéci. Marně jsem prosil a volal. o pomoc, „za
vřelsluch mým modlitbám, íZmátl všechny mé ces
ty, zlomil mne & uvrhl v zoufalství. Naplnil mne
hořkostmi, Dával mi jísti popel. Nebylo již pokoje
možného pro -moji duši, ztratil jsem vzpomínku na
“všechnadobra a řekl jsem: Neukončí již má bída
a po'mine-všechna má naděje?
Po útěše první noci. začíná, jak ;,p'atrnoíz těchto
výkřiků svě'tcových, údobí vnitřní _suchosti-.Tatslast,
již 'dušef'pociťovala při rozjímáních, míjí nebo se
projevuje jen „málokdy. Ale "zvětšuje“se, rozplame
ňuje se touha duše po Bohu.-'Podletěchtogtřech zná-—
Inek můžeme souditi, že duše secocitáve druhé noci.
Jestliže lidské oko patří do intensivnějšího světla,
jest. oslepováno a vidí daleko méně, než"ve sVětle
slabším. .Často při tom i cítí bolest, 'která's'e zvětšu
je pqdle;._.intensity

světla.. __;Přenesmetuto pravdu;
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dovoblasti života, duchoVního a snáze pochopíme
slova světcova, jimiž“charakterisuje temnotu druhé
nocl.
QQ jest Bůh? Bůh jest bytost, “jest dokonalost,
dobro, akrásno samo. Boha nelze obsáhnouti. Čím
více člověk o něm přemýšlí, tím více pozoruje, jak
málo ví. Bůh jest Světlo, jest Slunce. Jest Láska a
miluje člověka, jak jen Bůh může milova'ti. Dává
mu všechen život, zalévá“ho světlem, své nauky, své

ho slova.'Člověk, který okusuje. určité slasti, touží
po slasti ještě větší. Bůh mu sesílá “určitou slast a
člověk, který ji okouší, práhne. po slaSti ještě větší.“
Duše by chtěla obejmouti Boha, ale jak jest nemo
houcí ! Cítí tu svoji"nemohoucnost a její touha stá"
le více mohutní, čím více poznává předmět té tou
hy.
Rozum lidský není nekonečný, poznání'lidské má
hranice, za které již nemůže. Ale může za ty hra
nice víra. Jest m-noholidského v činnosti lidského
rozumu, který prostřednictvím smyslů poznává prav
du. Nuže,..je—třeba,aby se člověk od toho odpoutal
a dal "se vésti jediné slovem Božím, které jest ne

omylné; Slepec se dá uplně vésti druhým člověkem,
ježto se v ničem nemuže spolehnouti na svůj zrak.
Ve druhénocirstává se člověktakovým slepcem, kte
rý se dává vésti-Věrou.Jinak by k výšinám nedospěl.
Je třeba, aby nejen. smysly'a vášně, nýbrž i rozum,
obraznost, vůle se ocitly ve tmě, neboť se jedná o ú
plné zřeknuťíro úplný sebezápor. Duše se musí v-y
prázdniti úplně a “dobrovolně ode všeho pozemské
ho a jenom víra jest jí světlem a vůdcem. Neopírá
se o nic, co chápe a cítí. ] ed1ne víra ovládá všechny
její myšlenky, touhy a záliby. Od lidského ji od
v_r-átjedině tma, do nížxje ponoří. „Kdo chce dojíti
k Bohu, dí sv. Jan, a spojiti se s ním, nesmí se spo—
léh'nouti na-svůj rozum,_na svoji zálibu, svůj cit a
svoji obraz'nost, ale musí věřiti jeho Bytí, které ne
můžeme ani pochopiti ani obsáhnouti ani si před
staviti, které jest nepřístupné smyslům.“ Cíl jest
nad tím vším, nad všemi těmi prostředky, jichž u_
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živá lidský rozum. 'Člověk'se musí obe'jíti bez nich,
nepůjde svou vlastní cestou. Úplným zřeknutímse
všeho, co může věděti a chápáti, i pokud se týče
duchovního, 1 pokud se týče tělesného, duše cílí pří
mo ktomu, co na tomto světě se nedá obsáhnouti
ani rozumem ani srdcem, a ponořivši ve'tmu vše
chny prostředky vlastnich smyslů, míří“k dosažení
_toho,co je- přesahuje. Čím větší má duše zálibu ve
věcech, jimž rozumí, “tím více se k nim _připoutává
&tím více se zároveň odpoutává od Dobra nejvyš
šího.
V této druhé noci připadá víře ,dvojí úkol:_jed
nak zatemňuje, jednak Osvěcuje.V prvém případě,
řekl bych, ve vztahu k zemi, ve“druhém ve vztahu
k nebi. V řádu přirozeném způsobuje tmu, v řádu
nadpřirozeném světlo. Uhasíná všechna slabá svět
la, která, protože bylo málo intensivní, nebyla s to
viděti dále a dosvítiti až na vrchol Karmelu, &za
žehává světla, která jsou intensivní. Aby inteligen
ce dále viděla, je třeba zlomiti vášně, přemoci a od
vrhnouti .nízkost. Nižší ustupuje stále vyššímu.
Ostatně, jak by rozum nám mohl pově'děti něco
o tom, co „ani ucho neslyšela, ani oko nevidělo,co
na srdce lidské ani nevstoupilo, a co Bůh připravil
těm, kteří ho milují“? (I. Cor. II., 9.)
První noc byla první přípravou ke spojení duše
s Bohem. Druhá noc jest přípravóu další. Víra ko
ná zde vznešené dílo, a nejen víra, nýbrž 1 naděje
a láska.Víra působí temnou noc vrozumu, jak jsme
již řekli. Naděje v paměti, láska ve vůli.
Naděje v nás rozplameňuje touhu po nebi & po
věčné blaženosti,-Člověk, který směřuje k Bohu, jak
bylo “ukázáno, ztrácí smysl pro všechna dobra po
zemská. Jeho paměť jest zatemněna k věcem po
zemským a osvícena k věcem nebeským.
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Coeli Deus sanctissime.
Hymnus nešporní

ve středu feria IV. — Přew

ložilAnt. Štenberg.

ó Bože nebes přesvatý,
jenž čistou všehomíra báň
ohnivým leskem maluješ
a světlem zdobíš její pláň,
jenž čtvrtého dne rozžeháš
sluneční: kouli v plameny,
luně a hvězdám dáváš řád,
jímž "dráhy jejich určeny,
'bys tím da'l tmě i jasu dne
ke střídě jistou hranici
a znamení všem patrné,
začátek lúny značící:

ó, vyžeň z našich srdcí noc
a setři s duší poškvrnu,
rozetni. pouta hříšnosti
a odval tíhu zločinů.
Ú, “vyslyš, Otče předo—brý

& Synu, Otci rovný, nás,

i 's Duchem Utěšitelem,
s nímž kralujeť v každý čas.

SV. Bernard, Kniha o lásce Boží.
Hlava VII.

Druhá pohnutka lásky k Bohu: je naším nejvyšším
)
dobrem.
Zde nejdříve pozoruj, jakou měrou, ba jak bez
míry si zaslóužil Bůh, aby byl od nás milován, jenž
— abych krátce zopakoval, co řečeno -—ač tak vzne—

šený, první nás miloval, tak nesmírně a zdarma, nás
tak maličké; &ubohé. Proto jsem řekl na počátku,
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jak si vzpomínám, že míra lásky k Bohu. jlě milo-'—

vati bezmíry.
Konečněspěje-li milování, jež se odnáší k Bohu,
k Nezměrnému, k Nekonečnému —vždyť Bůh je
nekonečný.a nezměrný —jaká, prosím, by měla být
hranice a míra lásky? A co na to řekneme, ze sami“
již nemilujeme zdarma, nýbrž splácíme'-..dluh'? Mi
luje tedy Nezměrnost, miluje 'Věčnbst, miluje. nej

vyšší Láska k vědomosti ——
miluje Bůh, jehož _.veli

kost nezná hranice, jehož moudrost je neomezená,

jehož pokoj přesahuje veškero pomyšlení, a my b_y

chom spláceli, omezujícestu lásku?

Chci t_ěmilovat, Pane, má sílol-Hospodin. tvrz-má
je a mé útočiště, on je také vysvoboditel můj. Tys
zkrátka mé vše, po čem možno toužit &'o čem mož
no říci, že zasluhuje lásky. Můj Bože, mě útočiště,
kéž tě miluji za tvé dary mírou sVou měně sice_.__sp_ra

vedliVou, avšak alespoň .podle veškeré své Schop
nosti. Nemohu si_"cetak, jak bych měl, přece však

dej conejvíce. Budu mocitím více, čím více ty mi
ráčíšdáti, nikdy však,jak zasluhuješ. Tvé _oěividě
ly mou nedokonalošt,avšak přece ve tvé knize jsou
zapsáni všichni, kdo ciní, co mohou, třebaže nejsou
schopni toho, co by měli.
Myslím, že je dosti jasné, jakou měrou má .býti
"Bůh.milován a jak, 51toho zasloužil. Pravím, jak si
toho zasloužil; ale kdo dovede'tuto velikost zásluh
poznat, pochopit,. vypovědět?
Nyní vizme, jaký prospech máme z lásky k němu.

Avšak jaký je rozdíl mezi tím, co vidíme,a skuteč

ností! Než přece nemůžeme mlčet o tom, co je zjev
né, třebaže nepoznáváme věc tak, jak jest. Když
jsme se shora tázali, proč a jak má „být milován
Bůh, řekl jsem, že otázka prbč obsahuje dva pojmy
a že se možno tázati: jak totiž zasluhuje naší lásky
a jaký je pro nás z ní prospěch. Promluvil jsem
() „zásluzeBoží ne jak bylo spravedlivo, nýbrž jak
mně bylo-dáno, a zbývá promluvit o odměněrkterá
bude rovněž dána.
Nemilujeme Boha _bezodměny, třebaže jej má—
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me milovat bez nároků na odměnu. Pravá láska ne
může být prázdná, ale také ne nádenická, poněvadž.
nehledá svých zájmů. Je to vznětí srdce, ne obchod
ní smlouva._Neziskáváme jí a ona sama nezískává
smlouvou. Je dobrovolná a činí nás podobné sobě;
Pravá láska je spokojena Sama sebou. Má za odmě
nuřto, co *milujé. Neboť cokoliv se ti_zdá, že milu
ješ' pro-_něco jiného, to zajisté nemiluješ samo o so
bě, nýbrž,vzhledem k cíli. Pavel nekáže evangelium,
aby' jedl, nýbrž jí, abyfmohl hlásat evangelium, po.
něvadž"nemiluje pokrmu; nýbrž evangelium. Pravá
láska nežádá odměny, nýbrž. zasluhuje. Odměna se

slibuje ještě nemilujícímu, je povinná milujícímu.
a uděluje se tomu, kdo setrvá.
Ostatně chceme-li získati ji'né- svým obyčejným
zájmům,- slibujeme odměnu svým odpůrcům a ne
svým-příznivcům. Kdo by se domníval, že třeba 'od-'
měniti člověka za to,—
co chce i sám od sebe? Nikdo

na příklad nemusí navádět hladového k jídlu, žíz
nivého, aby pil, nebo matku-, aby nakojila dítě, sy
n'a'sv'éhó života..Anebo kdo by se'domníval, že pros-'
bou nebo odměnou“je třeba pohnouti někoho, aby
ohrazoval svou' vinici, nebo okopával. strom aneb
stavěl dům? Čím více duše milující Boha nežádá
jiné odměnyrsvé lásky než Boha? Neboť žádá-li ně-'
co jiného, jistě miluje to jiné a ne Boha.

Hlava VIII.
Touha po klamn'ém dobru.

Rozumnému tvoru je vrozen sk'lon vždy podle
své výše. a"úmyslu toužiti po vyšším a nespokojo

'vati se věcí,které něcochybí, takže třeba dát před
nost jiné. Neboť 1 kdo má na příklad hezkou man-.
želku, zvědavým okem nebo v duchu pohlíží na
krásnější, kdo je oděn v drahocenný šat, touží po
draho'cennějším, a držitel velkého bohatství závidí
bohatšímu. Viz, jak mnozí obohacení statky a úspě-
chy, jak-"k.tomu den ze-dne hromadí pole k poli a
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s nekonečnou žádostivostí rozšiřují své hranÍCe. Viz
i ty, kdož přebývají v královských domech a pro
stranných palácích, jak přesto denně pojí dům k do
mu a s nepokojnou dychtivostí stavějí„.bourají al,
mění stavby čtyřhranné v okrouhlé. A zda nevidí
me, jak lidé vyvýšeni- poctami “snenasytnou ctižá
dostivosti více a více všemi silami se snaží výše?
.A tomu všemu není konce, poněvadž nic z/těchto
částečných věci není nejvyšší nebo nejlepší. Čemu
se tedy divit, jestliže nižšími a horšími není spoko
jen, kdo nemůže spočinouti v „Nejvyšším a Nejlep

'ím?

Avšak to je nesmyslné; a známkou nejvyšší ome
zenosti, honiti se stále zatím, co nás nikdy nemůže,
nepravím, nasytit,\nýbrž ani zmírnit touho. Budeš
li- míti “něcoz těchto věcí, niCméně budeš toužit po

tom, co nemáš, a vždy budeš. vzdychat'neppkojně
potom, co ti bude chybět. A tak se stává, že duch
se toulá středem různých klamných útěch a mar
nou námahou a rozptýleními se unavuje, avšak svůj
hlad neukájí. Cokoliv hladovec spolkl, zdá se mu
nepatrným proti tomu, čeho by potřeboval k nasy
cení, a vždy právě tak je sužován touhouř-po tom,
čeho se mu nedostává, jako po labužnickém užití
tóho, co má. Komu se však dostane všeho? Ač je—

toho maličko, co kdo namáhavě zíškal, tož přece to
drží se strachem a není jist, kdy to-s bolestí ztratí.
Avšak jist, že jednou ztratí.
Tak „přímou cestOu spěje zvrácená rozkoš k nej
vyššímu dobru, spěchá, odkud by byla naplněna?
Nebo, spíše si s ní v-těchto oklikách pohrává mar
nost a klame ji nepravost? Chceš-li tak naplniti
své touhy, to znamená, chceš-li uchvátiti to, co
by tvou touhu úplně vyplnilo, nač se pokoušeti o o
státní? Běžíš neschůdnými cestami a zemřeš daleko
dříve, než touto oklikou dospěješ touženého- cíle.
Touto oklikou chodívají bezbožníci, přirozeně
toužíce.nasytiti svou touhu a hloupě zavrhujíce, co
by je přiblížilok cíli. Pravím k cíli; ne částečnému,
nýbrž kónéčnému.Proto nespěchají spočinoutiv bla-.
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ženém cíli, nýbrž v'yčerpávají se zbytečnou náma
hou. Majíce větší rozkoš ze zevnějšku věcí“než z je
jich Původu, raději chtějí vším projít a ze všeho
okoušet, než aby se snažili dospěti k samému Pánu
veškera.
A to desp'ěli by, kdyby .se mohlo vyplnit jejich
přání, aby “totiž obdrželi každý všechno mimo Pů
vodce všeho. Tímže—totiž zákonem své žádostivosti,
jímž si každý zvykl 'v ostatních věcech toužiti více
po tom,..co nemá, než co má, a pro to, co nemá,
oškliviti si to, co má, jakmile by vše obdržel, a po
hrdl vším, co je na zemi i na nebi, konečně by prav
děpodobně běžel k Bohu samému, jenž mu chyběl.
.Pak by zde spočinul, neboť jako mimo něj není
žádného klidu, tak nyní již žádný neklid neznepo
kojuje. Řekl by jistě: Mně pak spočinouti v Bohu
jest dobrem. Řekl by: Co bych jiného chtěl na nebi
a co na zemi kromě tebe? A rovněž:. Bůh bude ska-"
lOu mou a dílem mý'm na věky.
A tak, jak rečeno, .k nejvyššímu dobru by dOspěl
každy, kdo touží, kdy by totiž napřed mohl dosíci
vše, co touží mimo toto dobro. Avšak poněvadž pří
liš krátký život a příliš malá síla a příliš četný po
čet uchazečů činí to naprosto nemožným, zajisté
dlouhou cestou a marnou námahou se potí, zatím
co vše si žádají, všeho chtějí dosíci, nejsou s to při
jíti k cíli všech tužeb.
'
A kéž by chtěli dosíci všeho v duchu a ne zkou
šením! To by snáze mohli a ne nadarmo. Neboť
rozum je o tolik rychlejší než tělesné smysly, o ko
lik i prozíravější a k tomu je dán, aby smyslyi vše
chno předchážel, a aby se smysly nic.neodvážily do
síci, co dříve rozum neuznal za užitečné. Proto,
mys ím, je řečeno: Všechno ZkOušejte, co je dobré,
podržte. Má totiž rozum předvídat a smysly mají

jít za svou touhou jen po předběžnémúsudku roz
umu. Jinak nevystoupíš na horu. Páně a nebudeš,
stát na jeho svatém místě, poněvadž jsi přijal na
darmo svou duši, to jest, duši rozumovou, póněvadž
jako dobytek jsi následoval smyslů, nechávaje roz
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um nečinný & v ničem.neodporující. Čí kroky ne

předchází rozum, běží sice, ale mimo cestu, a .pro
to pohrdnnvše radou apoštolovou neběží, aby do
sáhli cíle. A kdy jej mohóu dosíci, když jej nechtě

jí, leč až po Všem? Je LIzo
křivá cesta s nekonečný

mi oklikámi, chtíti nejdříve všechno zkusiti.

K úVaze.
. . ; I vložili archů na „vůznový a vezli „ji'-“zdomu

Aminadaba, který byl v Gab'ae; Oza pak a. .Ahio,
synové Aminadabovi, “řídili nový vůz .ten. Když _te
dy vzali ji z domu Aminadaba, který“v-Gabae Boží“
archu opatřoval, Ahio šel před archou, David pak
i všecek Izrael hráli před Hospodinem na všeliké
dřevěné nástroje, na harfy, lyry, bubínky, chřesti
dla a cimbály. Když přišli _'khumnu Nachonovu,
vztáhl Oza růku p_oarše Boží a zadržel ji, neboť

býci házeli nohami a nachýlili ji.

Tu„rozhněval se Hospodin rozt-rpg

če'ně na Ozu a porazil „ho_pro tutopo-\
vážliv'Os't, že tam umřel u_archy-Boží..

II. Král VI. 3—7.
Chtěl zachraňovati archu úmluvy-, nevěřil do s -.
t i, že Bůh je mocný, a prohřešil se opovdžlivostí,
Hrozná urážka, i dnes tak často se opakující. Co

katolíků si myslí, že Bůh jich nutně potřebuje;
představújí “si Boha jako takového chůdáčka,--z'e-..
všad vyhazóvaného, jehož soucitně chtějí zachrá

'niti. Neřekne'se to tak, ale jest taková mentalita,
mentalita těch, kteří jednají, jako by Bohu' proka
zovali kdovíjakou milost. To jsou ti zachraňovači
katolicismu. Nastavějí spoústu lidských lidsky pra
cujících zařízení a podniků. A výsledek? Církev
z toho nemá nic leda často jen o“trochu ostudy ví
ce.-A tu_se Bůh—strašně rozhněvá jak na Oz'u a roz-,

_metáty podniky a dá jim zti'oskotati. On nepotře
buje nás! Kdo nepraóaje pokorně, jako na- úloze
posvětit'ifživot, kdo' se staví dojalešn'é ,pózy ochrán
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ce Božího, pracuje darmo, bezúčelně, pro zhoubu
svou i toho, co dělá.
Braíto.
S jednou hřivnou . . .

Penězoměncůmvměl dáti služebník svou jedinou,
hřivnu, která mu byla svěřena. Mnohým z nás byla
svěřenajen je d n a hřivna: snad peníze, snad ener
gie, snad vytrvalost; Sám by člověks tím si snad ani
nevěděl mnoho rady. Nechť tedy podá k spolu
práci své síly. V řádech církevních může uplatniti
takový služebník svou hřivnu. Církevní sdružení
mají tentýž účel, snad vedlejší, ale přece jen sku
tečný. Máš bohatství. Střež se ho užívat sám. Musíš
je oplodniti, zúrodniti. Zúrodniti láskou, z tvého
bohatství musejí vzejití úroky, to jest, nová dobra,
Dobré“skutky 'jsou těmi novými dobry. Mechanické-'
vyrábění hodnot a nadhodnot není zúročením hřive
ny pro věčnost.

Ze sítě.
Ří-díF. H. Žundólek'
Posvěcení polské lodi Dne 2. srpna bylo vykonáno ve
Gdyni, přístavu polském v Baltickém moři, posvěcení :druhé'
polské lodi "pro cestující s názvem „Gdynia“. Úřady byly
cetne __zastoupeny. Lod' jest určena pro pobřežní službu
v Baltickém moři.
Sjezd katolického polského učitelstva. Dne 5. ěervence
konána byla šestá "výroční schůze zástupců spolků křesťan
sko-demokratického učitelstva obecných škol v Polsku za
účasti ,tisícel osob v,—
Gdan'sku. Zahájení sjezdu se účastnil
generální “komisař republiky gdanské ministr “Strassburger
s úředníky generálního komisariátu. Mše svatá byla konána
v nádvoří polského gymnasia, poněvadž německé duchovenó

stvo ve Gdansku odmítlo dáti povolení konati mši svatou

v ně terém z kostelů gdanských. Sjezd konal se ve Vilémo
vě divadle. Jednání zahájil senátor Siciňski, předseda druž-'
stev učitelských.
Kostel Prozřetelnosti ve Varšavě. Dne 5. července konána
byla ve Varšavě v místnostech marsálka sněmu porada
_ostavbě kostela Prozřetelnosti ve Varsavě. Porady se sů
častnili kardinál Hlond, kardinál Kakowski, kníže metro
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_polita krakovský Sapieha "a mnoho jiných biskupů. Poradu
řídil maršaálek Rataj a účastnili se jí místomaršálkové sně
movní, předseda městské rady Jaworowski, starosta varšav

skýJabloňski a jiní. Účastníci prohlédli si místo, kde má

chrám státi.
Film a mravnost. Známý výrobce filmů Cecil B. de Mille
dal ve všech svých podnicích rozkaz, aby v budoucnosti byly
zamezeny všecky názvy, které se příčí třetímu přikázání.
Dále zakázal, aby v jeho filmech byly zesměšňovány nábor
ženské obřady nebo církevní věci, jakož i prohibiční opa
tření Spojených států. Příklad Cecila B. de Millea se chy
stají nyní následovati skoro všecky výrobní filmové společ
nosti.
Svatý Otec a Action Francaise. Papež učinil prohlášení
v tajné konsistoři 20. července o otázce Aetion Francaise.
Oznámil, že- je vždy ochoten s otcovskou laskavostí při
jmouti všecky, kteří budou činiti. pokání za dosavadní po
chybení, ale že, třeba hluboce dojat, bude museti přistou

piti k těžkým trestům i k vyobcování podle příkladu církve
prvních věků proti těm, kteří se nepodrobí. Současně papež
podotkl, že nejsou správná tvrzení některých,' že postupuje
oklamán jsa nepravými doklady nebo z politických důvo
dů, poněvadž papež jen podle své povinnosti odsoudil křivé
učení.
Čínský katolický tisk. Cínští katolíci mají dva deníky:
„Ting -Ming-Pio“, který je čínský, 'a „Catholic Observer“,
ktery „jest anglický. Oba vycházejí v Sanhaji.
Katoličtí diplomati. Jistý americký časopis potvrdil, že
členové diplomatického sboru ve Washingtoně _s výjimkou
japonského, německého .a tureckého vyslance jsou všichni

vyznání katolického. Je to pro katolíky nejlepším svědec
tvím, neboť do Washingt_onu státy vysílají nejlepší a nejo

svědčenější diplomaty.
Nový katolický deník v Indii. Bengálští- katolíci založili
si první katolický deník, který začal vycházeti od 1. ledna
1927. Má název ,',Catholic Herald of India“. Jak z názvu
vidno, jest vydáván jazykem anglickým.
".

Jubileum katolického časopisu. „Linzer Quartalschrift“,
bohoslovecký čtvrtletní časopis, oslavil tohoto roku 1251eté
jubileum. Casopis se stále rozšiřuje a má dnes 16.000 odbě
ratelů.
Dělníci u papeže. V srpnu přijal svatý Otec 50000dělníků
v Damasově dvoře. Papež při té příležitosti vyslovil svou
radost, kterou zvlášť cítí, když může přijímati dělníky, kteří
vedle svého chleba starají se i o svou duši.
Kancelář papežská pro misijní cíle, Papežská kongregace
pro šíření víry v Rímě usnesla se _nahlavní schůzi, že ve
vedlejším paláci na Španělském náměstí v Římě otevře no-.
vou kancelář pro misijní cíle s názvem „Agenzia Fides'f,
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poněvadž práce; na tomto poli" se tak rozmnožily, “že vyža
dují nových pracovníků.
Album sv. Stanislava Kastky. K 2001eté památce svatoře
čení sv. Stanislava Kostky připravuje .se almanach umělec
kých reprodukcí obrazů, sóch a památek tohoto světce. By.
lo sebráno již mnoho látky skoro z celého světa katolické—
ho. Ale ještě pravděpodobně jsou v.knih'ovnách_ nebo v sou
kromých _sbírkách.věci hodné pozornosti. Je to první iko
nografická práce polská, která je "nejen pro Polsko, ale i pro
zahraničí. "Fotografické snímky příslušných předmětů přijí-'
má'A. Ziemski T. I., Varšava-,“Sto-Jonska 12.
První katolický japonský biskup. Svatý Otec jmenoval
Gennare Hayasaka—prvním japonským biskupem se sídlem
v Bagaski v Japonsku. Jeho vysvěcení bylo stanoveno na
říjen v Římě a.má se státi za: takových slavností, jako byli
loni posvěcení Žbiskupově čínští.

Biskup Loziňski proti ženské módě. Loziňski, biskup
v Pinsku, .vydal, pastýřský list ve" věci obleků ženských a
vyzval _vněm do boje se zjevy šířící se nemravnosti v obo
ru “módy. Zřízenci před kostely budou zabraňovati vstup
do svatyně .v sukních krátkých nebo průsvitných a v bluzách
s krátkými rukávy.
_.
Dobrý tisk. Kardinál TOSBÍ,arcibiskup“ milánský, problá
sil: „Dobrý ti'sk jest' jistým druhem kněžského úřadu a a
poštolování.. Je; kaplanem mnohých farářů, neboť přichází
i tam, kam se kněz nedostane,_ a činí mnoho dobrého, roz
šiřujíc dobré myšlenky.“
_
Sjednocení výchovy bohoslovci: v Polsku. Na BChůZÍ
v Kielcích 'radili- se rektoři & profesoři duchovních seminá
řů v Polsku o sjednocení výchovy bohoslovců_ve všech pol—
ských diecésích. -Do té doby bylo vzdělání v seminářích

různé v rozličných biskupstvích. Sjezd ustanovil nový pro
gram—nauk pro bohoslovce, který bude od nynějška. zavazo
vati všecky římskokatolické duchovní semináře polské.
Katolická universita polská v Lublině přistoupila ke sva
zu katolických. universit. V Lille ve Franéii za jubilea tam
15 katolické university byl založen svaz katolických univer
sit; 'aby se pěstovala. vzájemnost mezi nimi.

„

Literatura.

ALLEN' & _UNWINLtd.: What

];esus read

by“Tho

mas Walker, 'London 1925, str. 125, cena 2 s 6 d. -- Vzácná

kniha anglického theologa"o'poměru'gKrista k "Písmu 'sva
tému Starého zákona. Přispívá k_,poznání Kristovy nauky a
náboženských poměrů jeho dob. Vřele doporučeno zájem
cům, malým jazyka anglického.
B.
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ARS SACRA,Miinchen, ]. M_inichthaler.:'Der" Porti

unkula-Ablass,

stran 72+7 měditisků,cena/0 40 Mk.

Poučení o Porciunkuli a praktičký návod k. užitečnému

prožití: tak význačného svátku.. _Ctitelům. svatého Františka
bude. pěkně vypravená a vzhledná knížečka kapesního 'ma
lého formátu milým průvodcem.
I. F=.-P..

BASIL'BLACKWELL:
Dal Cor Gentil. d'Italia,

Oxford 1925, str, 175, cena 6 -.s —- Grace Warrack, která už
dříve vydalá anglické překlady národních písní francouz
ských, uspořádala tuto knihu italských národních zpěvů.—„
Obsahuje kromě písní profánních mnoho píšní nábožeňa

ských' zrůzných krajů Italie. (Báseň „Chci, Hospodine...
uveřejněná--na str. 331 letošního ročního našeho časopisu,
byla přeložena z této sbírky.) Anglické verše Grace. _Ware
_rackové jsou vesměs plynné a usnadňují přístup k původ-.
ním italským textům, zaznamenaným v mnohdy těžče sroz
umitelných nářečích. Kniha vyzdobena je dobrými repro
'duk'cemi náboženských obrazů starších i novějších malířů.
ofb

BENZINGEB,Einsiedeln, Neugart: Handbuch

des

Liturgie,
str_.176, cena 4 Mk. Kniha je jistě vzornou
knihou o liturgii. Poslouží i u' nás =každému, 'komu jde
o prohloubení liturgie. Hodí se i pro kněze pro jeho kate
chese,pro rodinnou četbu a soukromé poučení. Klein..

Jůngt:_Die Liturgie

des Kirchenja'hres,

105

str., 2.50 Mk. — Kniha pro každého zpovědníka a kateche
tu, kteří chtějí jíti se svými dušemi dle liturgického roku.

Jest schopna dáti porozumění pro život liturgického kruhu.
Svatí jsou krásně zasazení na svá místa
Klein.

'BLOT,Paris, Pégues;_.Apercus de philosophie

thomiste et de propédeutique.

— V tomtodíle

odkládá starý bojovník těžký kyrys a béře do rukou .lehký
oštěp pera rozumějící potřebám dob. Neviděl jsem ještě
knihy tak-jasně odpovídající době dle spekulace nejhlubší.
Podává odpověd na celý komplex otázek, které hýbají dneš
ním člověkem.Vřele doporučuji i laikům-.
" S. B.

BLOUDET GAY,Paris: Apostolat missionnaire

"de la France,

1927 stran 282, cena 7.75frs. —Každého

roku pořádá Union missionnaire 'du Clergé řadu misijních

přednášek na Institutu. Přednášejí nejpovolanější osoby
v misijních věcech a proto jsou. přednáškové sborníky velmi
cennou podporou každého, kdo se zajímá o misie. Různost
témat — historická, teoretická i praktická — činí knihu
každému přístupnou a zajímavou.
I. E. P„

]églot; La vie. de la Vierge

dans l'art, 288 stran,—

160 obrazů, 45__frs.Autor vypravuje pietně a krásně život
sv. Panny, provází ji krok za krokem a v.přilOze podává
umělecké vyjádření .oněch svatých chvil. Autor hledal v. e—:
vangeliu, v legendě i v apokryfech .a všude .odposlouchal
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chvály té, kterou nelze dosti vychváliti. Vřele doporučuji
i cenou tak přístupnou knihu.

Ecclesia:Encyklopedie všeho, co má a chce
znáti katolík o své církvi, o j-ejím ucení, o je

jí organisaci, rozšíření, dějinách, o jejím

ovoci. Nejlepší odborníci pracovali na této knize, která
podává vše nutné z degmatiky, morálky, liturgie, práva a'
dějin. Knihu by měl _míti v ruce. každý inteligent a každý
kněz “umící .francouzsky.'Mohutný svazek ,0 1110 stranách,
v tubě vazbě- jen- za 45 franků.._0dporučuji co .nejvřeleji; '—
Braito,
BURNS-GATES & WASHBOURNE, „London:uTea c h i n g
the. C_at-e-c-"h-is-m, by the. Editor _of The Sawer, 1925, str.
'86', cenal/ó. — Velnii praktický návod, jak vysvětlovati ka

tečhismusdětem od 8 do 12 let. Jinou přednostítohoto

dílka jest několik názorných kreseb, kterých katecheta vel
mi vhodně použije, zvláště ke znázornění částí mše, svaté
a sedmera svátostí.
Tšk.

Twelve '.and _After, by the Editor of The Sawer, 1925,

str. 131, cena 5/ (váz.). — Jest opravdu záhodno více si

všímati publikací. toho druhů, které mistrně uvádějí do
umění katechi'sovati mládež: Platí to i o této příručce, která
svižně podává materiál k vysvětlování katechismu pro mlá'
dež od 12 let. Oč by se usnadnila a uradostnila práce na—
šeho katechety ve škole, když by měl v rukou příručku to

ho druhu.

Tšk.

CURWENPRESS:-T-he C'urwen Press Almanack

1926,London, str. 39, cena 5 s.
Ročenka známé anglické
“tiskárny, proslulé svými vzomými úpravami knih a_ svým
časopisem „The Fleuron“f. Obsahuje popis knih, tištěných
tam v letech 1924-,25 s několika pěknými ukázkami výzdob
a tisků.
ofb
CESKOSLOVANSKA TISKARNA V PRAZE, K. Reban:

Z-poupat

do květu

2.50Kč. Milá knížečka;má všecky

vlastnosti, aby upoutala srdce: i rozum čtenářek. Jemně. po
učuje i varuje. Budiž v knihovně každé dospívající dívky.
Doporučujeme.

DEUTSCHE VERLAGSANSTALT: Neue Gedichte

von Ina Seidel, Stuttgart 1927, str. 7.5 — Ina Seidel, au

torka řady-lyrických i prosaických knih, je dnes snad nej
významnější-n-ěmecká básnířka. Každá její nová sbírka
svědčí
o růstu
;její osobnosti.
Poslyšte-závěreční
verše die
bá-„
.sne
„Der
Schutzheilige“:
„Sein
Gebet rauscht durch
„Himmel, —.Niemals kehrt er leer zuriick. —-Ihm vertrau'
ich meine Schmer'zen, —- Der mich h-eilt und- nie vergisst,
—.—Weil er Góttes heilg'em Herzen —- Náher als die Engel

ist.“

0. F. B.

DUMMLER,Berlin, Miiller: Psychologie,

346 str.,

7 M_k.Nová německá učebnice psychologie. Její předností
48111

je krásná přehl'ednošt, jasnost a ustálenost odborných vý
razů. Kniha je nabita zkušeností, bohatým studiem. Pro od-'
bomé studium se výtečně hodí.
S. B
DÉDICTVÍ. sv.-Jana Nepomuckého, Praha, dr. Jan Hejčl:

(sestavil)Na slavnost

Božího těla, 1927,Stran178,

cena 4 Kč. -—Obdivuje msgra Hejčla, že pro práci čistě
vědeckou nevzapOmíná na široké vrstvy věřících, toužících
žíti v nejužším spojení s životem Církve. K Božímu tělu
vydal krásnou knížku -— překlad celé služby božítělově,
modlitbu brevíře,._mši svatou a bohonosný průvod. _Není
třeba hodnotiti zvláště jakost příručky, vřele ji odporučuji
všem milovníkům liturgie.
1. F. P.

Dr. Jos. Hanuš a posl. V. Myslivec: SvětoVý eucha

ristický kcngres v Chicagu a účast katolíků
z Cemchoslovenska,

1927 stran 126+16 obraz. příloh,

cena 5 Kč; ——
Na půl cestopis, na půl paměti z 'chicagského

eucharistickěho kongresu. Zajímavá knížka bystře psaná do
jde jistě povšimnutí i u účastníků kongresu i u těch, kte
rým nebylo přěno podílu na oné oslavě svátostnéllloFKrPále.

P. Bonaventura]. Wilhelm:Svatý František
finský,

Sera

H; 'díl, 1927, stran 163+4 obraz. přílohy, cena 7

Kč. — Dokončení životopisu svatého Chudáčka z Assisi způ

sobí jistě radost jeho ctitelům. B. Bonaventura je obratný
a pečlivý hagiograf a svým. prostým slohem vyhoví i vzdě
lan'ému čtenáři. Nejlepší
odměnou od jeho čtenářské obce
vrv
mu bude hojné rozsuení knihy, které značně usnadňuje
mírná cena.

11.F. P.

GOWANS& GRAY,Ltd.: Les Cent meilleurs

Po

emes, str. 184 cena'ls. —Í)ie hundert besten Ge
dichte,

str. 103,cena 1-s. ——
The Book of Love, str,

134, cena 1._s. ——
Po etry

for „Childre-n,

.str, 176,_cena

1 s. — The Ways of God, str. 124, cena 1 s. '— Best
Prose- -Writers, str. 175, cena 1 s. ——
Les Chefs

d'oeuvre lyriiques

de Ronsard,

——G 0 b 11 11 M a I' k č t by Christina

1 s. —-Everyman,

A Morality

str. 131,cena“1 s.

Rossetti,

str. 99, cena

Play, str. 52, cena

1 s. ——Levné a populární sbírky glasgoWského nakladatel
ství Gowans & Gray, jehož antholOgie T b e _Hu n d er t
B e s t L a t i n B y m n 's zakotvila u řady našich čtenářů.

Všem, kteří usilují o prohloubení svého duchovního života
a jSou znali jazyka anglického, nejvřeleji doporučujeme pře
devším sborník poesie náboženské T h e W a y 3 0 f G 0 d a
středověké mysterium E v e r y m a n, které je snad mnohě
mu známo ze zpracování Hugo von Hofmannsthala pod ná
zvem ] e'd e r 111a n n. Všechny uvedené knížky mají slič
nou. úpravu a jsou přístupny svou opravdu nízkou cenou.

.HERDEŘ,Fré'bes: Psyc'hologia spec-ulativa,
482—

str. 254, cena 4 Mk. Dobrá učebnice psychologie se zcela
moderními poznatky. Přesná" a na výši "doby. Dobrá do se—
minářů a- do rukou kněze a'iinte'ligenta vůbec.
S. B.

HODDER & STOUGHTON:T-he Bible

„by V. M. Grant, London

of Jesus

1927, str. 230, “cena 7 s. 6 d

Dílo šťastně doplňující Walkerovu knihu „What Jesus read“,
o níž zde bylo psáno. Rovněž vřele doporučena.
B.

CHATTO& WINDUS:A1manack\1927

str. 202,Lon

don, 1927. — Kalendář velkého anglického nakladatelství
.s připojeným seznamem jeho vydaných knih. Z těchto uvá
díme alespoň tyto knihy náboženské: překlady „Imitatia“
Tomáše 'Kempenského, „Konfesí“ svatého Augustina, „Kvít
ků sv. Františka“-, duchovních her Hroswithy atd.
L'INSTITUT. SAINT-PIERE, Paris, Souise Clermont..-P e r
ceva ], stran 97, cena 3 frs. —-Dramatický kus o pěti jed
náníchěerpající námět z pověsti o Artušovi a jeho družině,
jemně řeší vítězství ctnosti a křesťanství nad zlobou po
hanství; Autorka dobře kreslí osoby a veršovaný děj má
dosti klidný spád. Nepochybuji o úspěchu, zvláště na jevišti
studentů.
—i—

Louise Clermont; Elisabeth

de 'Hongrie;

stran

109, cena 3.150frs. ——Osoba sv. Alžběty, vévodkyně duryň-.

ské, stále vábí tvořivé síly spisovatelů, aby podali čtenáři
či diváku obraz její svatosti. L. C. se snažila podati ver
šem v pěti jednáních hlavní okamžiky vznešeného života
veliké světice. Dobrá snaha je i zde odměněna dobrým vý—
sledkem.
—i—
KEGA-N,TRENCH & C_O.Ltd.-:The Dawn of Euro

pean Civilization

by V. Gordon Childe, London

1927, str. 328, ýena 16 s. ——Nový svazek velkOrysé sbírky

„Thé History of Civilization“ , již vydává G. K. Ogden, a
jež pod vedením Henri Berra vychází zároveň také fran
couzsky pod názvem „L'Evolution de l'Humanité“ .. V. Gos
don Childe popisuje úsvit evropské civilisace a její vstup
na jevišti dějin, jenž se dál asi o dvě tisíciletí po vstupu
kultur východních. Autor líčí osídlování naší pevniny a po
čátky prehistorické civilisace, ovlivňované kulturou meso-.
potamskou & egyptskou. V kapitole „Danubian Civilization?6
seznamuje s prehistorickou civilisací v krajích podunaj
ských.

B.

KSIEGARNIA SW. WOJCI—ECHA,Witold Hulewicz:
Przylbleda
B ozy', Peznaň 1927, str. 385. —-Witold Hu
lewicz, horlivý polský překladatel německého básníka Rai-.
ner Maria Rilkeho, vydal k letošnímu výročíBeethovenovy
smrti pod uvedeným \názvem velké dílo o tomto hudební-_
ku. Podává'v něm nejen životopis, nýbrž také dobré rozb0-.
ry jednotlivých skladeb Beethovenových. V charakteristice
hudebních výtvorů je snad Ttaké síla této knihy.
ofb

LIBRAIRIEDE FRANCE:La vie et les oeuvres
483,

de

quelq.ues

gran-ds s'aint s,'2 “sv.,560rstr.,-28frs. Nečetl

jsem dosud sbírky tak vzácné, křehké -a pravdivé., Rada mla
dých franc. literátů podává své rozkošně tepané'- medalioná
ky oblíbených velkých ,světců. Postavy jsou kreslené- silně,
pravdivě, bez ra'cionalistických choutek. Jaké "teplo a jaká
síla—sáláz takových životů svatých. Hold opravdu důstojný.
I úprava. je skvělá. Vřele doporučuji. Redaktor.

MACMILLANCOMPANY:Eve Walks in her Gar
den by Louise Ayres Garnett, New York 1926, str. 133, ce--.'
na 2 dol. ——Krásná sbírka básní významné americké bá
snířky a hudební skladatelky, která doposud vydalaz-pouze
řadu pěkných knížek pro* děti. Zvláště milé jsou nám v pří-"
tomné knize básně s motivy náboženskými, především obě
písně mariánské „Mary-of-thesSnows“ a „Madonna“ .- Verše

Louisy Ayres Garnettové mají pozoruhodnou melodičnost
oplývají jemným kouzlem čisté poesie.
0 F. B.

MARIETTI,Torino, Regattieri: La vita della

Vita,

2 sv., str. 1030, lir 36. Nazval bych tu knihu eucharistickou
encyklopedií. V bohatém materiálu snešeno zde, co o Eli-.
charistii ví dogmatika, dějiny, umění a život. Jest to oprav.
dová apologie Eucharistie. Snad nejlepší dodnes hymnus
nadšení, krásy o svátostném Kristu. Reč čistá & lahodná.
Úprava vkusná. Vřele doporučuji. '
S'. B.

A. M Mičheleui;De Magisterio

Pastorali,

pars

1.D_e scandalis. Str. X+496, cena .17 lir._ — Druhý díl tří
svazkoyé Epitoma theologiae pastoralis velmi krásně upra
vený a kapesního formátu. Zkušený učitel _tu vede kněze
v duchovní správě, ukazuje všechny příčiny pohoršení. v ži
votě jednotlivce, rodin, spolků a :obcí. Psychologická by
strost stručným slovem otevřela tu pokladnici, na niž upo
zorňuji, a kterou důtklivě doporučuji za četbu každému
knězi a již i bohoslovcům'. Mnohé bolesti smutných zkuše
ností a zklamání si ušetří, kdo si osvojí nauky a pokyny
této skvostné knížečky.
—es—

FernandoSimonelli:Gesu Cristo, „Re immortale

dei se coli, 212 stran, cena .8l. — V .době, kdy kácely se
trůny hlav korůnovaných, zastkvěla se v koruně církevního.
roku nová perla, svátek Ježíše Krista. Krále. Království toto
probírá autor, rozjímaje o Kristu ozářeném ve světle věč
nosti v části prvé a v_části druhé o Kristu osvětlujícím ži
vot pozemský, v němž Christus jest korunou, kraluje Zvláště
v srdcích čistých a trpících. Proto v této části obrací se .ve,
stati „Čistí buďte“ k mládeži. Krásnou stať „Křesťanství a
bolest“, kde líčí, jak bolest co diadém zdobí srdce křesťa
na. Odporučuji všem těm, kdož chtějí proniknouti význam
nového svátku.
], F. G..
METROPOLITAN“MUSEUM OF ART: T'líe Ar-t:s of
the Bio ok“ by" W. M. Ivins,_ Jr., New Yorkfl924, str.. 96.
—' Katalog _výstavyknižního umění, Vzácné a pěkně repro
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dukov'ané ilustrace této publikace tvoří samy o' sobě už ja-'
kési názorné dějiny knihy _od nejstarších iluminovaných ru
kopisů až po knihy doby nejnovější. Dobrý “je také chrono
logický přehled vývoje knihy.
0. F. 'B.
I. C. 3. „MOHR (Paul Siebeck'), Tiibingen: Relig _io 11

in Geschichte

und Gegenwart, Lieferung14. u.

15. Bonifatius II; — v.,Burger. — Z \bohatství osobních-"a
historických dat vynikají články o Bratrské jednotě a bud-'
hismu.
OLDENBORG,

'—es—
M_iinchen: --Ha n d b 11c h d e r P h'i l o s o

p-hie_:'._Forke,
Hamburg:D ie Gedankenwelt
des chi
ne-s"isch“en Kulturkreises.
(Lieferung'13, 14, 15.)'

Vrcholného bodu- dosáhla čínská filosofie v časech Han
dynastie,. Za dynastie Tang nastává stagnace.. Poté .čínská
filosofie znovu. rozkvétá, aby s mandžurskou dynastií úplně
zanikla.- Kniha. podává dobrý a přesný přehled přes celé toto
období. Čínská filosofie neměla stanovené a ustálené psané
logiky. V náboženském 'ohledu vydala čínská filosofie the
isty i pantheisty, materialisty i spiritualisty. Zajímavé jsou
zprávy. o. budhistické mystice. Přírodní-filosofie čínská“začí
ná p'antheismemj Cínská filosofie si všímala psychologic
kých zjevů, třídila je- a hodnotila. Etika čínská si všímá
hlavně státu a vztahů k němu. Autor přidává' studii o čín
ské filosofii a Japonsku. Jeden z nejlepších spisů o čínské
filosofii.
M. K.

PAULINUS-DRÚCKEREI, Trier, Arnoldi:

danken des hl. Augustinus,

Nachtge

str. 236,3.20Mk.Výběr

myšlenek._ sv. Augustina o náboženství, prozřetelnosti, bla

ženosti, moudrosti. Výběr šťastný a bohatý.
Rosch: Geist und L eb en, str. 221. Rada_plamenných,
hutných, věcných řeči a konferencí znamenitého řečníka.
Oslavuje Matku Boží,- sv. Františka, Dante, Mozarta. Vedle
řečí je řada apologetických studií. Vřele doporučuji.
PLON, Paris, R. P. Huc_:_D-ans la ,Chi'n e, 1927, stran
322, cena 15 frs. Slavný památník misionářské cesty lazaristů
Huc-a a Gabet-a dochází nového uznáni opětovným vydá
ním, I_my jej máme přeložený. a ještě je asi k dostání v Dě—
dictví svatojanském'. Těm, kdož znají francouzsky, ovšem
vždy doporučím novější francouzský originál,. v němž na—
čerpají mnoho zábavy a ještě více, poučení. Cesky je spis

v jednom svazku, originál ve čtyřech.

M _itain: Primauté.

d-u spiritu'el,

I. F. P.

str. 314, cena

18 _frs. Nová kniha Maritainova. M; snaží se o řešení aktu
elních otázek,- včetně politických dle nejvyšších hledisk.
Chce ukázati tajemný vnitřní vztah mezi přítomnosti a bu
doucnosti.. V ovládnutí světa katolicismem vidí záchranu du

cha. Kniha je vyznáním víry; Nebojácným a netančícím. '":
S-. B.

_RAUCH,

Innsbruck,._ dr.. A“.:Galterer
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.S. 1.: D ezr. 'Wi S-S_e11—

schaftliche Okkultismus und sein Verhiilts
nis zur Philosophie,

str. VIII-+176,_cena6 zl. m. -—

Po studiu veškeré literatury a vlastních zkušenostech při
chází autor k závěru. .že v některých okultistických proin
vech působí nízké mimopřirozené inteligence, ne však duše
zemřelých. Vyhízí k odbornému studiu ok., aby katolík ne
kolísal ve své víře a nalezlo se i_potvrzení 'a rozšíření křes
t'anské filosofie.

_

'

SANDS& CO., London: The Litt-le

-—es—

Ones, by Mary

Eaton, 1925, str. 151, cena 2/6. — Tuto příručku doporučuji
všem katechetům, kteří přístupnou a ušlechtilou dětskou
mluvou mají podáva't'i pravdy Boží těm nejmladším ve ško
le. Knížka tato, která vyšla z rukou 'zkušené řeholní kate
chetky, je rychle zaučí. .
Tšk.

SIMONKRA, Stefan Zweigí: Balzac-Dickens,

ris 1927, str. 150, cena 10 “_frs;-— Essaye o Balzacovi

Pa

a Dj

ckensovi z knihy „Drei Meister“. Plné bystrých postřehů,
psané plynnOu dikcí, jaká Stefana Zweiga“ vyznačuje. h
SOCIETA EDITRICE INTERNAZIONALE, Torino, G.

Minguzzi:La Vittoria

di S. Luigi Gonzaga. III.

ed., 1927, stran 64, cena 2.75 lir. — Výročí sv. Aloise vzkří

silo mnohou věc málem zapadající; myslím, že není příliš
mnoho životů schopných dáti V'duchovní hře,_mládeži tak_
působivý příklad jako právě život jejího patrona sv. Aloise-.
Třetí vydání nábož. kusu v krátké době 20 let mluví samo
za sebe. Upozorňuji, že zde jsou jen mužské úlohy.. —ai——

„The Sower“,'“No. 82., January 1927,Birmingham: vě
decký časopis, věnovaný katolické školní výčhově. Přináší
zvlášt. odborné články pedagogické, metodické, sleduje všeá
chny pozoruhodné zjevy na poli katolického školství a se
znamuje s literaturou toho druhu, vycházející: zvl. v Anglii
a Americe. Vychází čtyřikrát ročně, předpl. 5/.

' DR. AUG. STANCL,Hranice: „Dílo

salesiánské,

1926, stran 142. —'-Nadšený ctitel ctih. Dona Boska a horli
vý šiřitel salesiánské myšlenky v našich zemích jí Věnuje
celou knížku. Má vzbuditi v čtenáři zájem a praktickou ú
čast, zvláště když užuž stojíme před otevřením-„Sal. domu
na Moravě. A jistě v každém, kdo „si protěe, i zběžně, spis
dra Stancla, se vznítí aspoň jiskřička zájmu, a ta postačí na
založení ohně účinné 'lásky.,

TEQUI,Paris VI.: Jesus-Christ

__

-—a..

dans PEucha

ristie,_1927, str. 348, cena 5 frs. — Vroucí meditace o nej
světější Svátosti. Jsou prostinké, ale právě proto přitahují.
Při čtení 's'e noří duše do největšího tajemství božskélásky
eucharistického Ježíše a nalézá potravu po vyhladověnírve
shonu' za-ničím. Je. tažena k Ješži,\k návštěvě svatostánku
a častému sv. přijímání. Vřele doporučuji.

Pottier: P. Loui's Lallement,

str. 425, cena 15 frs.

Potřebné dílko. „,Vystihujevelkou osobnost. duch. vůdce vel
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ké doby vnitřního života. Spisy P. Lallementa jsou plné síly
a životnosti. Biografie ještě zvyšuje jich sílu. Zároveň život
povzbuzuje a sílí.
K. L.

Thěv'enot:
:Laj eune fille chrétienne a. .l'école
de sainte Marguerite- Marie. Do rodin zasvěce

ných Božskému- Srdci zapadne tato knížka velmi vhodně;
úctě k Srdci" Páně ovšem nejlépe učí škola Markétina a
dívkám má co říci. Doporučujeme!

Msgre Dupan'loup;Conféranceos

chrétiennes.

aux femmes

Skvělé výklady textů z Písma svatého

o ženě; už proto patří mezi základní věci, jež věřící ženy
r_nají znáti. Je třeba překladů těchto klasických promluv!
'České ženy nečetly mnoho takových knih a i. mužům chybí!

THEATINERVERLAG:Der Knospengrund

—on—

von

Ruth Schaumann, Miinchen 1924, str. 140. — Básnická sbír
ka významné německé básnířky náboženské. Verše, mající
onu ztlumenou melodičnost básní Rainer Maria Rilke -ho.
Poslyšte třeba jen první sloku básně o svatém Janu: „Und
da er ruhte an des Herren Brust, ,—_,War es wie Kinder
schlaf auf einem Hiigel — V011 Thymian und Sand und

Mittagzeit. — War es, als sprossten unter engem Kleid —
Am Menschenleibe eines Seraphs Fliigel — Dem Himmel
zu in seines Meisters B_rust. . .

b

THE SWAN PRESS (Gay & Hancock,Ltd.): The Cry
stal _Casket by S. Matthewman,London 1924 cena 1 8

6 d. — Sketches

in Sunshine

by S. Matthewman,

str. 24, London 1926.——
The Vision of Richard
S. Mathewma'n,str. 10,London 1926.—The Country

by
of

Sweet Bells, str. 48, London 1927.-—The Immor

_tal Ro se by Lama Keelin Collard, str. 40, London 1927.
— Knižky bibliofilskěho nak adatelství anglického The Swan \
Press jsou sličné sešitky, vydané mnohdy v malém počtu
výtisků. Toto skromné ale dobré "nakladatelství vede spiso
vatel S. Matthewm'an. K jeho nejlepším autorům patří Wil
fred Rowland Childe, v jehož sbírce „The Country of Sweet
Bells“ nalézáme třeba náboženskou báSeň „Incamatus“ , po
:ínající: „Red is the Rose of Christmas, — It blooms as
bright a's blood; ——
'It blushes like a fiery star -—Within
this "worlďs dark wood.,
'
B.

Ukážka z Listů sv. Kateřiny Sienské, jichž preklad chystá
k vydání Dobré dílo ve Staré Ríši.. Upozornuji čtenáře na
tento překlad. Vydání včas oznámíme. Nechť není jednoho
čtenáře, který by si pak „List'y“ nekoupil.
P. R.
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Z listů zsvatělKateři-ny Sienské;
—Ve jménu Ježíše “Krista ukřižovaného a sladké
Marie.
'

Vám, nejmilejší a nejdražší synáčku můj v Kris

t_u Ježíši, já Kateřina, služebnice a otrokyně slu
žebm'k'ůBožích, píši a povzbuzují vás vzácnou krví
jeho, přejíc sobě, abych vás zřela, jak nejžhavější
touhou a hlubokou pokorou a péčí vítáte Krále na
-šeho, který k nám--přichází-skromně a mírně, sedě
na oslici. ó nevýslovně sladká Lásko, uved, samoli
bost lidskou do zmatku dnes, _kdyvidíme, že Ty,

Král všečhkrálů, pokorně přicházíš na zvířeti,pro
následován tolikerým haněním. Nechť se tedy __za
Stydír ti, kteří vyhledávají čest a slávu světskou,
Nechť se zvedá, zvedá, nejdražší synku, oheň svaté
touhy a nechť je zbaven všeho chladu; a nechť v-y
Stoupí -na oslici naší lidskosti, aby nešla jinak, _než

následujícmoudrosti, která ji vede, a nežádala si

ničeho, než slávy Boží a spásy tvorstva. Tak chci,
abyste jednal. s velikou pílí, cítě žhavost v teple na—
šeho Krále. Takovýmto způsobem opanujeme svou

smyslnosta svůjchlad mužnymsrdcem, a okusíte
opravdového pokrmu lásky, jejž Syn Boží Ochutnal

při hostině svatého kříže. To, čiňte vy a Neri. A__čiň
te starostlivě-, co budete moci učiniti, vzdávajíce
_Bohuchválu“a bližnímu horlivost, v důvěře,"žeDuch

svatý dokoná to, co se vám zdá nemožným.
Že přicházím tam neviditelné, činím.stálymi do
mluvami vám a všem lidem-;-viditelně pak přijdu,
až mi bude m'ožnO'učiniti tak a 'až' si toho Pán'bu
de přáti. Není možnosti, 'abych'šla do Santa "Agnesa
dříve než k jejímu svátku, nebOť nestalo se, čeho
jsem očekávala; nen'í-fli'touž v úmyslu Božím. Mů_-.
žeterli tam učiniti něco pro slávu _Boží,nešetřte ná

mahy, abyste tam zůstah trochu déle. Vůbecjed

nejte radostně ve všem, čeho třeba; a zachovejte si
žhavé- srdce.
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P, Em. Soukup, O. P., Dcera
Moudrosti.,
Kurs duchovního života 19.
„Pán měl mne od.—
počátku díla svého. . . s ním
jsem byla všecko pořádajíc . . . blahoslavení, kteří
dbají cest fmých.. .kdo se mnou mine, škodí sobě.“
To se praví o Moudrosti ve knize Přísloví 8, 22—36.
Chce se tím naznačiti výsostná moudrost Boha, je
muž při' pořádání světa nic neušlo, jenžhravě na
plnil svět podivuhodné "uspořádanýmdílem a vzo
rem pro lidskou" moudrost, Jak. mohli křesťanští.
spisovatelé“ -'ona slova 5.0“Moudrosti

prostě ohrátiti'.

na Marii, matku Spasitele světa? Povrchní odpověd?
by byla: když Bůh ;t'vořilpo prvé svět, byla s ním.
Moudrost; když Boží Syn po druhé tvořil světsvým
vtělením &vykoupením, byla s ním Maria. Církev
ní spisovatele vedlo jiné přesvedčení, když místo
Moudrost četli Maria. Přesvědčení, které papež Pi
us IX. ve věřbučné bule o Neposkvrněném Početí
tak fórmuloval:
„Od počátku a před věky jedněrozenému Synu

svémuMatku.. .vyhral a upravil a takovou láskóu
ji miloval nad všechny tvory, že v téjediné měl za
líhení nejvroucnčjší náklonností vůle. Proto mno
hem drive nežli všechny andělské duchy a nežli
kteréhokolisvatéhoji tak podivuhodnénaplnil bo
hatstvím; všech nebeských “darů, vzatýéh z pokladu.
božství..
Začneme pak tušiti, jak se tu naznačuje místo,
které patří.Marii, ve stupnicixtvorstva a v duchov
ním živo ě.křesťana._;le'to věc.tak skvělá, že“musí
me jí v čelo postaviti áž vášnivý výkřik sv. Bernarf
da, aby se zabránilo každému nápadu o planém
blouznění.Vykladaje své oblíbené Zdrávas Králov
no, napsal; „Z ní, k vůli ní a pro ni, totiž Marii,
učiněno bylo veškero Písmo, pro ni celý svet uči
něn jest-.“—
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Při tom slově skoro mechanicky přijde na mysl
podobný výrok apoštola Pavla: „Neboť všechno“je
pro vás, aby milost rozhojnila díky ke slávě BožíÝ6
(2. Kor, 4, 15). A již vidíme Moudrost Boží.; pořá
dající slavné své dílo. Touto Moudrosti poučeni, vi
dime zdaleka až do ohniska plánů Božích, vidíme
střed, z něhož všechno vychází, kolem něhož vše se
točí, z něhož všechno dostává svůj život a význam,
k němuž se vše vrací: Slovo tělem učiněné. „Skrze
něho všechno učiněno jest,“ praví Janovo evange
lium — také v tomto smyslu, že všechno Moudrost
Boží pořádala se zřetelem na Slovo vtělené, aby vše
chno sloužilo základní myšlence Božích plánů, že
Ježíš jest jediná cesta, pravda a život pro všechno.
Když myslíme na'Slovo vtělené, myslíme již na Mat
ku Slova.
Přichází po prvé slavné jméno Dcery Moudrosti.
Vtělení Syna Božího jest prvorozeným, nejslavněj
ším dítkem Moudrosti a Pánem vše pronikajícím a
vše ovládajícím. Majíce 'na mysli jednotu božství
.a 'člověčenství v Ježíši jen “zázrakem moci a moud-
rostivěčné možnou, smíme říci, že Ježíš jest Synem
.Moudrosti. A pro nemožnost odlučovati matku,-od
syna .patří Marii hodnost Dcery MoudrOsti v jedné
řadě se Synem Moudrosti-, ovšem s vyloučením vše
h_o,co je důsledkem božství Syna Moudrosti.
Snad jsme si již příliš zvyklí na větu, že Matka
Syna Božího musela býti důstojnoujakovéh'o.dítka;
snad již dobře necítíme, že je v tom sláva Dcery
Moudrosti. Odporným jest nám “lidskýrsyn, jemuž
matka je toliko opatrovníci až do určité doby, kdy
jí nepotřebuje, kdy prestě přestává pro něho-býti
na světě. Právem žádáme, aby matka byla spolu
pracovnicí dítku na celém jeho životě. To ješt ide
ální syn a ideální matka mezi lidmi. Když Moudrost
Boží určovala vtěleného S'ynaBožího. za Vyku'pitele
veškerého lidstva všech věků, když určovala, jak
v' tomto tajemném spojení božství, a člověčenství
bude lidská část Vtěleného dokonale prozářena ho—
h_atstvím božské štědrosti, aby to bohatství “vystačilo
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na práci pro všechny věky -—tehdy zároveň tvořila
ideální matku tomuto ideálnímu synu. Tak prozá
řenou bohatstvím božské štědrosti, jak jen bylo moz-_.
no Bohu prozářiti pouhého člověka. Tak prozáře
nou, aby mohla spolupracovati na díle svého Syna
—také pro všechny věky.
Máme tu příliš málo slov, abychom naznačili, co
je důsledkem této pravdy: Neposkvrněné Početí. ——
dokonalá bezhříšnost, takže ani nejmenší osobní
hřích se nedotknul její duše —Dillostiplná —Spo-
luvykupitelka — Rozdavatelka milosti. Málo slov,
ale i těch málo slov nám poví, že není možný du

chovní život bez Marie, Matky Ježíše, jenž je zdro
jem jeho. Neboť ona není pouze dílem Moudrosti
jako stvoření světů,ona není pouze nástrojem Moud
rosti jako kterýkoli světec.Ona je Dcerou Moudrosti
s právy a úkoly dcery v domě Moudrosti.
Dokud bude zníti prostorami zemětepot lidských
srdcí, dokud bude na zemi práce na stavbě sedmi
sloupů domu Moudrosti v duších lidských, dotud
vznešená Dcera Moudrosti bude míti svá práva na
místo, na účast v této práci vedle Ježíše. Na věky
nelze odloučiti, co před věky bylo spojeno věčnou
'Moudrostí v jednotnou dvoj-iciSyna a Matky, pra
cujících na jednom životním úkolu.
Ne vášnivý výkřik milujícího srdce, který by roz
um musel uváděti na pravou míru, nýbrž ekstatický
pohled do hloubky je zvolání sv. Bernarda.
„Kdo se mnou mine, škodí sobě“ — kdo se Mat
koufležíšo-vou mine, škodí sobě, protože-prostě ne
dojde nikam. Kam by také došel na cestě za Moud
rostí, chtěje 'pominouti Dceru MOudrosti? Kam by
došel,chtěje jíti jinou cestou, než jakou Moudrost
určila své 11poutníka?
Divně se po takových myšlenkách čte 'slovo sv.“

Augustina:„Mateřská blízkostnic by Marii nebyla
prospěla, kdyby byla Krista srdcem nepočala šťast
něji .než tělem.-“ A přece to slovo je krokem dále,
novou slávou Dcery Moudrosti. Ukazuje, jak byla
dcerou hodnou otcovského domu.
4.91

Dcera. Moudr'osti's mateřskouláskou se ujala da—
rů a .úkolů' Moudrosti jí svěřených;splynula. s nimi
dobrovolně a celým Srdcem, jako matka již příroq
dou je donucena splynouti se svým dítětem.
To může míti dvojí smysl. Láska Boha. — Otce ——

určila Panně Marii milosti a práci; láska Marie
chopila. se toho a pracovala, obětovala s láskou, ja
ké lze ríci jedině mateřská,protože žádné dílo není.
nad dílo matky mateřsky milující své dítě.To je
obdivuhodná velikost a krása. Ale nevystihuje to
hlavního smyslu._Srdcem, duší. počala Ježíše. T_en,

jemuž dala člověčenství,'ten se stal také dítkem její
duše.. Kdo tu máte vědómosti, přemýšlejte, porov
návejte, co to znamená.
A po druhé pochopíte, co.znamená Dcera Moud
rosti pro duchovní život. Neboť k tomu směřuje
duchovní zivot a to je vrcholem duchovního života:
počíti Ježíše srdcem, duší. Jak to řekl sv. Pavel?
„Žiji já — ne já — žije ve mně Kristus.“ To.byla
Maria, první a nejdokonalejší. "ze všech.- Snad byl
sv;Pavel první, který 'šel za tímto vzorema dosáhl
cíle.;A my též:musůe jíti za tímto vzorem. Matka
se promění ve své dítě .— Duše -Marie-se proměnila
v Ježíše. Stala se tak i vzorem. Ovšem vzorem nědo-.
s_tižným,ale právě proto tím cennějším, že ukazuje
uskutečněny největší možnosti. Dcera Moudrosti

srdcem počala Moudrost a stala se Matkou Moud
rosti srdcem, duší.
K tak vysoké metě míří poctivá křesťanská duše,
aby .:z. díla 'Moudrosti se :stalo' “dítko,-'“aspoň dítko

Moudrosti, a jestli Boží vůle'postavila cíl výše, “ta
ké srdcem "abypočala Moudrost. To jest úkol a cíl
duchovního našeho snažení: proměniti se v Krista
duchovně.
Dosud naznačený obraz _Dcery M'oudro-sti v její
intimnosti s Bohem stane se obrazem nade vše roz
košným,-.stane se cele obrazem pro nás _anaším,
uvědomíme—li"si"třetí slávu Dcery Moudrosti, které

dal sv. Bernard jméno Sladká Panna Maria.
Netřeba ani příliš hlubokého přemýšlení, aby
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chom pochopily, že Moudrost rovná- se Milosrden
ství. Moudrost Boží je určování cílů. a vedení k cí
lům. Proto se v knize Přísloví mluví 'o Moudrosti
vše pořádající. Když má tato Moudrost Boží vésti
člověkak cíli jeho veškerého zivota, kolik tu třeba.
“shovívavosti, vyčkávání, jaksi zavírání očí nad libo-_
hostmi člověka,kolik tu třeba milosrdenství! Proto
i vmodlitbách církve se Bůh nazývá Otcem milo-.
“srdenství. Maria je Dcerou Moudrosti, tedy Dcerou
Milosrdenství. To znamená, že má, smíme-li takří
ci, “milosrdenství-.v krvi, že milosrdenství,>soucit,__p'o

máhání' na cestě k cíli jest její rodovou vlastností.
Proto v modlitbách církve jest zvána Matkou milo
srden'ství,
Dcera Moudrosti je dcerou Otce milosrdenství,
jest Matkou milosrdenství. Ta věta nám praví vše
chno, abychom nejenom znali Dcery Moudrosti slá
vu, nýbrž aby srdce nás strhla na kolena a na rt)r
položilo myšlenku starého církevního hymnu:
„ÚMaria, hvězdo moře,

po Bohu-jediná naděje.
světa bouří Zmítaného.

Sílv.-M. Braito, O. P., Zapři sebe. .
Kíurs_.du'chovn.ího života 20.
zakotvili. jsme v Bohu. Vnitřní modlitba celou
bytostí dobývala se k Božství. Svět, těl'o, touhy
ztichli a Bůh mluvil k duši, která mluvila ke svému
Bohu, Prosila Boha o Boha pro svůj život.Modlitba
nejsprávnější, již pouze nabývají smyslu ostatní.
modlitby. Nesmíme _modlitbu snižovati—
na škemrání
o počasí, peníze, zdraví. 0 .vše to =smíme a. někdy
i mámě prositi, ale jen pokud jsou ty věcive spo
jení s posledním cílem. Smíme prositi o časné věci,

máme oně prositi, neb jsou darem a o dar se prOsí,
ale jen proto, abychom jich užili. jako prostředků,
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bychom se jimi dostali k Bohu, "když jsme již zde
na zemi sepjati s časným a pozemským, které má
me posvětiti, zvednouti. Vznešený úkol: pozlatiti
nadpřiroženem vše stvořené!
Ponořeni do Boha. Snažíme se žíti v duchu toho—
to ponoření. Ale třeba vystoupiti ještě výše. Nesmí
me jen zůstati ponoření v Bohu, my musíme v sobě
ustoupiti Bohu. Tak ustoupiti, pokud jest to zde
možné. Svatý apoštol Pavel jasně 'vyjádřil'tento cíl
křesťanské snahy po dokonalosti: Žiji pak ne já,

nýbrž zije ve mně Kristus-.A němečtímystikovérí
kali se Susonem: „Zbaviti se všeho stvořeného a
“přetvořiti se v Bohu . . .

Vše to jest ozvěna prostých a proto strhujících
slov Kristových: Zapři sebe . . . Úmyslně nepíši: za
při se, nýbrž zdůrazňují: zapři sebe sám!
Každý tvor jest dokonalý ve spojení se svým zdro

jem.

In tantum 'unumquod'que perfectum est, in

quantum ad _suu'mprincipium attingit. (S. Thomas:
I. q. 12.-a l.) Bůh jest zdrojem lidské přirozenosti
i nadpřirozeného povýšení.
Toť smysl'\slov Spasitelových: Zapři sebe! Nutno
spojiti se s Bohem, přilnouti k němu, nežíti dle své
ho,.žíti v Bohu, zapříti- sebe, neznati sebe a znáti
jen Jeho; jako by nás skoro ani nebylo.
Zapři sebe . . . Co jest to já, které třeba zapříti a

přemoci? Jest to celý soubor zaliby, lásky v nás,
“kterýklade sebe za posledm cíl své bytosti a všeho,
.co kolem něho je. Toto „já“ jest jednání, jako by—
chom byli sobě posledním cílem. Jest to zvrácenost,
která _ztvora snaží se učiniti boha.
Jest to zapření řádu nadpřirozeného, přilnutí
k casnému, stvořenému,přirozenému-„V tom vidím
nejhorší nemoc doby, v tak nahém, protivném, sliz
“kém naturalismu, v zesvětštění celého současného
života; 1 křesťané, katolíci, mluví a jednají tak, ja—
ko by ani se nestali na křtu svatém dítkami Božími.
I katolíci žijí často jako hovádka. Pošlyšte jejich
hovory! Vše spíše uslyšíte než slovo Bůh. Ten jako
_by se jim nehodil do organisace a do výpočtů. Jest
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necim tak transcendentálním„ že se dokonce vyslo
vuje jaksi stydlivě. Uslyšíte mluviti o úspěchu,
o vzrůsw, o všemožných otázkách od hospodářských
do ženských, o jídle a o výletech a cvičeních &zá
vodech, o sportu a o módě . . . Bohu věnuje. se ně
kolik těch chvilek v kostele, a co-je při tom stádo
vosti, zvykovosti a parády! Mimo to jak jsou ještě
ty chvíle Bohu věnovány! Co katolíků p_rostěneví,
co si v kostele počíti . . . Jest to žalostné, k pláči a
k spravedlivému hněvu . . . Důtky Ježíšovy by jistě
zasvištěl'y1 v našich chrámech. A mimo kostel?

Chci ríci tolik: Náš život musí býti vrácen Bohu,
musí býti naplněn a prosycen Bohem. Zmocněte
svůj život nadpřirozenem. Milostí Boží jsme dítka
"miBožími. Tím spojil se Bůhsnámi zvláštním způ
sobem. Vložil v nás sémě božství.
Bylo. by neštěstím. pro c'elóu věčnost, dáti zahy"

nouti tomuto semeni. A rovněž smutné jest, nechati
chřadnouti, živořiti dar Boží. Bylo v nás vštípeno
nadpřirozené. Vše zivé volá po rozvoji, rozkvětu.
Roub musí přetvořiti svým způsobem.stávu, život
roubovaného keře. Keř přijímající štěp musí odlo
žiti svouplanost, nedokonalost, roub musí rozkvésti
v celé nádheře. Nedokonalé musí ustoupiti.
Přirozenost lidská jest jistě něco nedokonalého.
Bůh ji svou milostí zdokonaluje, roubuje na štěp
nadpřirozený. Nuž, nechť ustoupí přirozenost, nechť"
zmlkne, nechť je celá proniknuta ohrožující silou
božského roubu.
To znamená, .žemusíme změniti celý životní směr.
Křesťan nesmí přirozeně smýšleti. Jeho světlem a
životní silou jest nadpřirozené, Boží. V tomto svět
le, ve světle víry-,vše vidí. Proň není osudu, náhody,
proň Peni život otravnou číší. Není mu životním cí
lem, 'co nejvíce užíti, nesbírá' rozkoše a úsměvyoa
slasti po cestách a cestiěkách a v kalužích. Zná svůj
cíl poslední — spojení s Bohem &žije'dle něho. Je
mu není- bolest tvrdou rukou, nýbrž lékem,. očist
nou'koupelí, zdviží k vyšší, čistší "atmosféře_popře
možení touhy a sklonu požemskosti.
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Křesťan musí se změnití dokonale, _od základu,
musí zapříti v sobě sebe,)člověk'apřirozeného. Za
příti ;ho v sobě, neříditi se jeho zásadami, zásadami
Kristem 'prokletého světa, to jest, lidí přirozeně jen"
žijÍCÍch.

Musíme zapříti v sobě přirozeného člověka.Proč 9
Abychom mohli v sobě problásiti pánem Boha.
Snažme se milostí Boží propracovatí se-k tomu, aby-—
chom opravdu -_zna.li':'v
sobě jen „Boha.
Bůh dlí 'v..nás..posvěcující milostí, láskou atostat

ními ctnostmi..Nechť v nás opravdu kraluje, to jest,
nechť je naší převládajícísnahou, aby každý krok
a každé hnutí, každý úder srdce .a každé blesknutí
myšlenky v nás rozplameňovalo svatýoheň Boží.
Bůh má býti pánem v nás. Jemu má vše v, nás u-"'
stoupiti. Bude tedy naší snahou, aby on byl v našich
činech,v našem jednání, -vnašich názorech. Musí
me zapříti sebe ve svém životě, abychom nežili .ži-.„
votem svým, ale co možná nejvíce bož.ským. Snažme
se .-tak šmýšlěú, jak smýšlí Bůh, prostě, v pravdě,
“klidně,krásně. Jednejme tak, jak on .jedná. Tótiž
přibližujme se jeho jednání. Ty musíš míti Boží ná
Zory o hodnotách, o sobě, o majetku, 0 chudobě,
oštěstí.

__

Víš, jak k tomu přijdeš? Zapři sebe, abys nemys
lil stále na sebe. Více se zabývej' Bohem než sebou.
S ním »mluv, s ním“ stále dlí, s ním hovoř, -o jeho

světlo pros."Pak uslyšíš jeho "hlasu, pak uchvátí tě
Duch Páně. Snaž se dojíti až tam, jako by tebe ani
nebylo, jako by byly jen zájmy božské. Zapomeň
tak dalece na sebe, jak jest to člověku možně.
Nemyslíš, že pak z tebe bude vyzařovati jeho o-"
heň- a teplo? Budeš harfou Ducha 'sv., který tě na
plní svými harmoniemi. Naučíš se rytmu ducha Bo'
žího.
Až budeš celý Boží, nemyslíš, že pak teprve .hu
deš celý svůj, protože dokonalý, že pak uchvátíš,
proměníš svět? Zapři sebe, ústup Bohu, aby Bůh
vládl v tobě, a zvládneš vše. .Zapři se, ochud' se
v duchu afpak jest;tvé království nebeské..
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Jaroslav Durych, Některé postřehy
ze mse svate.
v

_ /

Vylíěit mši svatou ——
' to by mohl jen člověk,. tě

šící se vrchovatě z některého blahoslavenství. Její
božské: a věčné formě rozumějí andělé, svatí a ně-
kteří :lidé, obdaření zvláštními ctnostmi; vždyť dle
písně, zpívané v-našich kostelích při ní „Serafín se
v prachu koří, Cherub- padá na svou tvář“. Její vzne
šenosti,-tajemství a krásy'se projevují těm, kdo jsou
v stálém“ styku-. s oltářem, chrámem,__s“theologií, je

\ jichž styk s Bohem jest cele vyplněn láskou, věr
ností a důslednoští. Každému “člověku se dostává
poznání a pochopení mše svaté dle stupně lásky' a
oddanosti, víry a úcty; kdo málo přináší, tomu se
dostává méně, ale přece i ten nejmenší odlesk mše—
svaté v duši lidské jest almužnou zázračnou a úžas
nou. Pozorujeme-li mši svatou jako hříšníci, jako
lidé tohoto světa, neklidní, přelétaví, nespokojení
a "povrchní,kteří by chtěli milovat, ale cítí vyprah
lost svého srdce 'a nestatečnost své vůle, díváme-lí
se na m'ši„svat0ujako žebráci, vědomi své nechápa
vosti, své-chabé zbožnosti a nedostatečné vytrvalosti,
víme, že .z:jejího nesmírnéhorjasujen tu a tam ně
jaký 'paprsek'vni_kneněkterou skulinou do naší du
-še a ostatní nádhera nám uniká. Ale cítíme, že kažw
dý takový zákmit světla má pro nás cenu nesmír-
nou, že bychom ani nemohli pochopit, kdybychom
viděli více, že tato almužna Božího milosrdenství se
nám vrývá do paměti, do citu a smyslů, a Chápeme
tak zvláštní úchvatnou krásu lidské formy mše sva
té. Božskou její formu pozorují andělé a vyvolení;
její lidská.forma mluví k našim smyslům,zkušenos
tem,.k citu a vůli, a tato forma sama jest hodna
pozorného studia- a zvláštní lásky, poněvadž jinou
'řeěí mluví. Bůh k andělům 'a jinou řečí k lidem, ale
každý jeho pokyn jest božský.
V' neděli a ve'svátek, jest slyšení celé mše svaté
přední povinností každého věřícího. Uvážíme-li, že“
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tvor všední, slabý, vrtkavý, většinou z vlastní viny
zanedbaný ve výcviku víry, mravů a důvěrnějšího
cbcování s Bohem se má účastniti božského obřa
du, vidíme, že tu vznikne jakýsi nepoměr a nesou
lad. Nejen lidé ve stavu těžkého hříchu, ale i lidé,
kteří jsou přeplnění hříchy všednínn, kteří trpí ne
dostatkem ctností, hlubší lásky, citu, obraznosti, m
teligence, lidé unavení, nedůvěřiví, pololhostejní
i polozoufalí jsou nuceni přímým příkazem k této
účasti, ač cítí často svoji neschopnost k uctivé a souv
středěné pozornosti, chápání, zbožnosti. Mohlo byl
se jim zdáti, že jejich přítomnost přimši svaté jest
nejen neužitečna, ale jim samým škodliva. Ale-mi
losrdenství Boží jest větší než lidská slabost.
\
Nejmenší sice, ale svrchované důležitý prospěch
plyne už z toho, ze dostavením se do chrámu proje
vujeme, zvláště za dnešních dob, jednak svou víru a
aspoň vnější soudržnOst s církví, jednak poslušnost
k Církevnímu přikázání. Další prospěch plyne z pří
tomnosti v chrámu a _tozvláště v době bohoslužby.
Zvláštní přítomnost Boží v chrámu jest prospěšna
každému člověku a pouhé lidské patření na nejsvě
tější oběť jest spojeno s určitým užitkem, který se
nemusí dostaviti ihne'd, ale přece tak ci onak „v_duši
utkví. Pouhé 'vědomí o přítomnosti BOŽÍjest už
zvláštní milostí, i když to není ještě nejužší obco
vání v modlitbě &rozjímání. Bůh přijímá i hříšníky
a_slahé a všem něco dává, a jsou to andělé a svatí,
kteří s ním mluví o naší přítomnosti, a jsou to mod
litby kněze u oltáře. a řád-mše-svaté, které nám do-
bývají milosti i bez naší "pozornosti a našich zásluh.
Mše svatá se koná za všecky a církev prosí za—od-—

puštění všech chyb, nepozorností a' nedostatků.
Vždyť mši svatou nelze pochopiti tak snadno a
rychle; jest v ní příliš veliké bOha'tství,jest v niob
sažen veškerý poměr tvorstva k Bohu ve Třech Oso
bách, což jest dílo, jaké by .lidstvonevytvořilo ze
sebe, ani kdyby 'bylo desetkrát starší, než jest. Učíme.
se po troškách; Čas od času zasvitne'nám do našeho
zabedněného __srdceněkterý paprsek některou sku
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linou &poznáváme jiný' úsek některého tajemství;
nebo poznáváme totéž tajemství, ale v jiné, výši či
hloubce.\Každý okamžik bohoslužby může ]: nám
, něčím promluviti a rozechvěti náš cit a naši obrazi
vost a "každý takový okamžik jest zázrakem Boží
lásky.
Vidíme, že kněz přichází k oltáři s jakousi oká
zalostí, s hlavou pokrytou, při slavné a pontifikální
mši s celým průvodem, až před oltář, kde vykoná
poklonu. První slova jsou radostná: Vejdu .k oltáři
Božímu; k Bohu,-jenž blaží mladost mou.
Pak následuje žalm a zpověd, hlasy úzkosti, lí
tosti/a naděje, a když kněz vystoupí zase k oltáři,
uctívá políbením a modlitbou ostatky svatých, u
kryté v oltáři. Jest v tom přísný postup podle hod
nosti jednotlivých úkonů, od nižších k vyšším. Po
modlitbě následuje Gloria, pak epištola &po ní gra
duale ,a evangelium. To, ze věřící při evangeliu vsta
nou, jestvýrazem vědomí o zvláštním působení této
části bohoslužby. Bůh sám mluví k. přítomným ja
ko král.
To všecko jest obecně známé, ale každý jednotli
vý okamžik má svou zvláštní působivost na smysly
&duši. I když lze předpokládati, ze velká část věří
cích nemůže slyšeti a rozjímati každé slovo knězovo
a ministrantovo a že pozornost není stálá, některé,
okamžiky přemáhají samy svou silou lidskou nevě
domost, nechápavost a slabost. Čím může k naší duši
mluviti třebas políbení ostatků v oltářia co.zname-'
ná prokázání úcty na počátku evangelia! Pak ná-
sleduje vyznání víry s pokleknutím při Incarnatus
a pak teprve obětování. Všech předcházejících mod
liteb, čtení a výkonů bylo třeba, aby se mohlo při
s'toupĚti k oběti-a pak hlas knězůV'ztichne, aby se
ozvall'hlasitě k prefaci'. Preface jest velikým jásotem
před proměněním. Po Sanctus hlas tichne. Ta tichost
modliteb, tichost skrytého božství, které se připra-
vuje'kz zjevení a "pozdvihování, působí v mysli zá
chvěvy:b_ázněBoží, "která jest každému člověku dá
na, ať třebas “užv míře sebe gkrovnější. Klečící lid
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při adoraci —-to jest největší "milost. pro lidi-. Clo-_

věk jest nejkrásnější v té'chvíli, kdyse: Bohu koří

na kolenou.
Vidíme, že Bůh má býti vítán a oslavovánvpre—
_fáci,pak tichou modlitbou před svýmpříchodem a
modliptbazůstává pokorně ticha až do modlitby Pá
ně. Tato modlitba Páně právě svým umístěním ve
mši svaté mezi pozdvihováním a přijímáním jes't
zvláště vyvýšena a oslavena. Teprve ze mše svaté po
Znáváme,co to ,jest Otčenáš. Jest třeba preface, pak
kánonu s proměněním a pozdvihováním, jest-třeba
přítOmnostiBoha na oltáři, na paténě, aby tato mod
litba __
se mohla jak náleží uplatniti jako prosba,
[způsobující spojení člověka-s'TělemKristovým. Jest
to tedy-modlitba neobyčejně vznešená a svatá, pravá

modlitbaPáně, po níž pak následuje přípravak při
jímání, přijímání a zase tiché modlitby, které mají.
zvlástní hloubku, božskou důvěrnost a citový žár.
Slova setníkova jsou slova, jimiž každý, 1 hříšník—,
může neodolatelně volati Boha. .Ta slova jdou s ná
mi celým životem, veškerým naším časem, mohou
se uplatňovati v fnejdivnějších okamžicích chaosu
našich 'myšlenek, citů a stavů, jsou .klíčem.'-nejen
k spasení, ale i k míru, tichosti, víře, důvěře a,štěstí.
Tisíceréíformy Božího zasahování do našeho-osudu

mohou býti tvořeny těmito slovy; slyšůe

z nich

stu'- minu-lost i budoucnost, jsou nám „obrazemzku
šeností celého světa i všech-zemřelých. Při těch slo
vech lid-.klečí a stesk bázlivětouhy jest aspoň kelem

nás, není-li v nasich chorých srdcích, sahá na nás
a proniká námi; odnášíme si ho s sebou.
Když kněz uklízí posvátné náčiní, přichází na nás
nový'stesk'; stesk z toho, že zase jedno Boží dílo jest
ukončeno, jedna hostina skončena,že nám bude jíti
odtud. _V-té-chvílisi úzkostlivě vzpomínáme'na vše
cky své nepozornosti, na své tvrdě.srdce, na nedo
statečnou zbožnost'a lásku a srdci by se chtělo aspoň
poslední okamžiky zachytiti —
s celou, vroucností.
Přicházejí modlitbyzávěrečné- :suctíváním patro
na chrámu-, si.prosbou za věřící, za církev, .za papeže.
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A slova :,lte, „missaest! — znějí v nesčíslné tvárnósti

a významnosti; jako díkučinění, radost, naděje, lou
čení, smutek, výčitka; cit na to odpovídá dle stavu
celé duše, dle celého života a naděje 1 bolesti. Žeh
nání křížem — toť žehnání k boji, na pout, k po
kání', na .odpuštění,_nad hříchy, nad mrtvými; po
žehnání lásce, ctnosti, radósti; poslední almužna;
napomenutí, výstraha; může to znamenati veliké
_množství hlubokých a významných věcí, osobních a
časových, důležitých pro. celývživot i pro nějakou
zvláštní chvíli života.

_

'

“Pak evangelium svatého ] ana s pokleknutím při;

slovech o_Vtělení Slova, j'ež'jest zase přímou řečí sa—

mého. Boha -k věřícím na rozloučenou; evangelium,
určené, aby _bylo čteno a slyšeno po ukončení mše
svaté, jako by k jeho “správnému přijetí bylo třeba
přípravy Celou mší svatou, evangelium obzvláště ta-"
jemné a mimořádné, lze-li lidsky srovnávati jednot-“
'livé kapitoly Slova Božího; A toho \jest třeba pro
církev bojující, aby mohla očištěna a.usmířena s dů
'věro'uše modliti s knězem a uctívati nejsvětější Svái
tost, neboť i uctívání nejsvětější Svátosti má svůj-'

zvláštníř áda jeho spojení se mší svatoujest nej-.

výsostnějším výkonem bohoslužebným.
.Při msi svaté jest-proměněné Tělo Kristovo také
na oltáři, ale jest skryto; při požehnání jest vysta
veno jako na trůně, aby přijímalo holdování; věřící
se mohou dívati na svého Krále. A když jest Svátost
zase uzamčena, nastává chvíle, kdy se věřícímudílí
právo 'vyjadřovati Svou něžnost, lásku a oddanost
k, nejsvětější Svátosti svými písněmi a modlitbami.
Mše svatá jest božská stavba; jednotlivé úkony“a
modlitby jsou v _níumístěny jistě tak, jakto Duch
svatý:| ukl církvi, a totoumístění. jestpoučné, po
něvadž božskáMoudrost má ve'mši' svaté svůj nej
vyšší výraz, pokud se týče přiměřenosti pro lidské
chápání, Jest v ní dosti momentů, jejichž krása a'
vznešenost může s'trhnouti člověka k víře, pokoře,
pokání. Jest to, dílo a děj Boží; Bůh sám to jest,
jenž nám pomáhá modlit _se&modlí se za nás; mod-
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litba z naší sílyby jen "máloplatila; nemáme ani
dosti sil, rozumu a vůle. Vždy-t"církev sama to ví a
dovoluje věřícím-modliti se zvláště a .zpívati písně,
aby pozornost.byla udržena aspoň k tomuzpěvu, ač

slova písní leckdy se opozďují nebo předbíhají po
svátný obřad nebo s ním ani přímo nesouvisí ví, že
Bůh jest větší,-milosrdnější a laskavější, než ubohý
člověk může věřiti; ví, že andělé, svatí i Bůh sám
pomáhají knězi, odpouštějí jeho vlastní nedokona
losti a pro vznešenost oběti nejen se odpouštějí mno
hé slabosti věřícím, ale udílí se jím množství netu
šených a nezasloužených- milostí.
Ale vědomí o její svrchované svatosti, třebas nev

pochopitelné a nedostupné, musí v člověku býti;
aby však se tomu pomáhalo, k tomu pracuje mše
svatá už i sama ze sebe a to v první řadě a v nejvyšší
míře; a mimo to vzbuzuje- v č10věkucitlivost pro ty
podivuhodné zákmity posvátného s'větla, které ně
kdy náhle vpadají do skuJin duše a tam ozařují celé
nitro způsobem, který utkví 'člověku v srdci a v pa
měti na celý život. O tom by mohl každý člověk
v dospělém věku ěco věděti ze své zkušenosti a ta'
kové zkušenosti ze života všech lidí a'hříšníků jsou
_.jistě'jedním z “listů tajné,- ale svrchovaně krásné

historie Božího panevání na zemi.

K svátku Všech svatých.
S. Augustini

Mied-ita-tione's, c._25;

Mati Jerusaleme, svaté město Boží! Tvé slunce-a
tvůj jas a-všetvé dobro jest neustávající-nazírání na
nejkrásnějšího Krále. Sám Král králů ve tvém stře
du a jeho služebníci okolo něho.
Zde chóry andělů pějících hymny! Zde společnost
nebeských občanů, zde sladké hody' všech vracejí
cích se z tohoto smutného putování k tvým rados
tem. Zde zástup jasnozrakých proroků, zde počet
dvanácti; apoštolů, zde vítězný šik nesčetných mu
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"ěedníků, zde posvátný sbor svatých vyznavačů, zde
praví &dokonalí mniši, zde svaté ženy, jež zdolaly
rozkoše světa &slabost pokolení — zde hoši a dívky,.
kteří předběhli leta svou svatosti. Zde jsou ovce &
beránci, kteří již unikli nástrahám světské rozkoše,

a všichni jásají ve svých při
bríytcích. Různá je sláva
jednotlivců, ale stejná jest radošt všech.

B. Dlouhá, Nová žena.
II.
Když 'u Herdera. ve Frýburku vyšla před časem
kniha „Kámpfe“ — Boje, objevili zvědaví pod pseu
donymem _M.Scharlau známou německou“ malířka
krajinářku velmi ceněnou Magdu Alberti,- protes
tantku. Líčila v-knize své hledání světla. Za války
jako dobrovolná ošetřovatelka přihlížela takové obě
tavosti kněží (_asester řeholnic, asistovala takovým
povznášejícím příkladům odevzdané smrti věřících
vojínů, že touto cestou, přes srdce te'dy, počala př'e
,'mýšleti o“svém vžtahu k Bohu a k věčnosti. Výsled
kem byla její konverse, jež způsobila nemalý roz
ruch ve veřejnosti. '
Uplynulo několik let, ve kterých Magda Alberti
zdokónalila své umění a dala řadu vzácných obrazů.
Tu loni vyšla opět u Herdera nová její kniha „Sieg“
— Vítězství; je věnována jejímu synu..Ti, kdo četli
její Boje, zatím velmi rozšířenéavyhledávané, vrhli
se“na tuto knihu s oprávněnou dychtivostí. Dokres
luje v ní způsobem právě ženským, jak Prozřetel—
nost vedla ji' při hledání světla, jak v záři tohoto
světla)při retrospektivním pohledu jeví se jí ú'čel
nost a plánovitost všech cest, kudy prošla, &že jest
tudíž moudré a odůvodněné, svěřiti se Boží lásce,
jež se vším, co stvořila, dobřemyslí.
' Magda Alberti byla zasnoubena 's lékařem a po
její kónversi byly vyslovovány domněnky, že to'zje
mu k vůli konvertovala. Její snoubenecvšak z nízké
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vypočítavosti-vystoupil ze závazku a oženil se s—bo

hatou kráskou. Pro Magdu byla to ovšem rána dlou

há leta bolestivá. Ale víře své zůstala. 'věrna. Třeba
že první, kdo ledově zhášel její světlo, by-jjejí snou
benec, ta víra obstála. Muž zkoumá .spíše pravost

doktrín, protženu důkazem pravosti jsou skutky lidí
věřících. Magda měla nehodu ——
a prvý, kdo neob

stál v praxi víry, byl člověk jí nejbližší, —-že se po

tkávala s lidmi, kteří v té praxi nebyli na výši. Jak
už žena je osobní, trpěla tím Magdamnoho. Plamé
nek její víry plápolal tu živěji, tu umdléval dle _.to
ho, jak jej příklad jiných rozdmyc'hával,ale neuha
sínal nikdy, neboť si jej chránila instinktivně.
Schařlau líčí řadu lidí, typy i u nás dobře známé,
jež jsou odstrašujícím příkladem tak zvaných po
božných lidí pro všechny intelektuály s dobrým
vkusem; líčí řadu kněží, jak více nebo méněhlubo
'Cechápou svůj apoštolát. Teprve později však má je
pochopit a,oceniti je "po jejich. lidské stránce. Sama.—'

zatím prožívá v rodině"hrůzné neštěstí; příbuzná; ke
které pojilo ji vroucí přátelství, mladá, charakterní
dívka, uprostřed mládí trpce zkoušeného- vyrvána
je zločinnou rukou ze své rodiny; Magda platí svůj
soucit těžkou chórobou. Později uvidí v kostele dá
mu ve smutku, s níž pudí ji to-seznámiti se; poznává
v ;nívdo'vu po byvalem„svem snoubenci, který za
hynul sebevraždou, promrhav ženino "jmění.Dovídá
se takových podrobnosti o vlastnóste'ch jeho, že jí
nezbývá než poděkovati Prozřetelnosti', že nestala se
jeho "obětí. Je vděčna i ženě, již bylo určeno nésti
'místoní peklo života, jež zdálo se jí po leta ztrace
ným rájem. Brzy se přesvědčí, že intuitivní hlas,
který ji vedl k této ženě,poručí jí osvědčitijí svou
vděčnost _vtragickém okamžiku. Jediná osmiletá
dcerka nešťastné paní marně upozorňuje maminku,
že ve zdi u-postýlky to praská :a .hřnmtí; -matka po
važuje to za rozmar dítěte a nevyhovuje ani na pros
by „tety Magdy“ žádosti Elvíry, aby postýlku posta
vila k protější zdi. Se žalostným pohledem opouští
dítě pokoj, aby ulehlo do své postýlky, kde se tak
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bojí. Obě přítelkyně hovořío povaze dítěte, v němž
jeví se dědičnost se strany otcovy. Magda odchází.
Na schodech pociťuje zvláštní otřes a zaslechne zvu
ky jako sypajícího se písku. ] ata úzkostí vrací se
k matce Elvířině,aby jí přecjen na možnostnebez

pečí upozornila; vstupuje do jejího pokoje, když
“tuz dětského pokojík'u zazní píseň dítěte:
Dva-=andělé mne“ chrání,

dva, ti mne..vždy pohání,
a dva,-ti" vedou duši,

dee ráj' nebeský tuší.
A potom“ —-strašlivý výkřik, hromová rána; zed'
domu-, u_níž stála postýlka, se zřítila, Elvíra se'proa
padla -v-lůžku a byla zasypána zdivem. Matka z toho

zešílela. Pohřbíti malou Eli a dopraviti matku do
ústavu choromyslných,odkud již neměla vyjíti,při

padlo Magdě Alberti. Nikdy neklnula zrádci _anisvé
soupeřce a přec přihlížela ted splnění kletby Boží.
Smrt svého Otce přijala již Magda s duší zjasně-j
“noua vyrovnanou. Jejl plamének víry již hořel stej
noměrněji a vytrvaleji. A pak přišlo smíření,zvláště
když zapadá do svého „Heidewinklucí kde poznává
stařičkého, apoštolského kněze, prosté, poctivé ves
ničany, kde. vi“_dí
jiného kněze dáti život jako obět
svéh'opovolání , tam úměrně s vyjasněním v duši

vyvrcholuje1její umění; bojovala statečně; Bůh'ji

dovedl k vítězství.
Závěrknihy je povznášející.Na všeckotemné v ži
votě je rozlito světlo, vrchní světlo; V atelieru Bo
žím všechny tvary a všechny barvy došly svého u
platnění. Temné stíny, krvavá světla, všechny ty
'sktnjnyJjsou teď z.laděny a skládají se v umělecké

dílo.Je třebajen uměti se dívat
III.

Počátkem roku 1926 rozlétla se ve mnoha tisících
autobiografie známé vídeňské spisovatelky Hany
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Brentano, bývalé redaktorky ósterreichischer Frau
enwe'ltu.Tento životopis je psán v klášteře benedik
tinek Nonnbergu v Salzburku, kde zakotvila Bren
tano po podivných cestádi svých za světlem..
Narodila se v.kurském velkostatku, kde její otec
byl správcem. “Pak prožila řadu let na krásnějším
ještě velkostatku v mohylevské gubernii v Rusku.
Potom však pozbyl její otec lehkomyslně tohoto
místa a rodina žila ve stísněných poměrech v Grivě,
kde také matka po delší nemoči zemřela. .To byly
počátky stínů. Hana'žije potom“střídavě v rodině
:'barona, jenž vychoval jejího otce v Německu, a u 0
vdovělé 1 osiřelé tety v Libavě. Raněna první mla
d0u, nešťastnou láskou počíná psáti, aby dovedla
__mlčet;cestuje trochu a v Praze vyšedši z chrámu
svatovítského kupuje si 'růženec jako ozdobu zdi.
Zlákána cest0váním vyměňuje si pohlednice s ne
známými lidmi, také s jedním studentem -z Vídně;
s jeho otcem' se později zasnoubí. Znalá dobře ruské
.i německé řeči, ba i litevštiny, provdává se do Vídně
za státního úředníka a jest velmi spokojena v man
želství -—s počátku; ale záhy její muž'ochuraví a
v. nervose' se zastřelí. Je „zase sama a nezaopatřena'š

přijímá místo úřednice dráhy, ale potom pomocí
dra Scbm'irera,ředitele rodinné fideikomišní biblio
téky a redaktora „Kultury“ ve Vídni dostává místo
v této knihovně. Již dříve přacOvala drobné překla
dy z ruského do němčiny pro „Kulturu“ a-tady zís
kaných pramenů mohla dobřeužíti ke svýmpracem,
jež"bývaly uveřejňovány v „Deutsch'e Zeitungu“
v„Reichspostu“ ; následuje pak několik knih, jako
„Petr Veliký a jeho doba“, „Bedřich Rudovous“,
„Amalie kněžna Galizinova“ (ve Frýburku u Her
dera), „Z baltické země“, „Učebnice litevštiny pro
samouky“, „Z panovnického domu“ atd., kromě bez
četných článků a kritik literárních.
Pod ranou svého 'vdovství'počínápřemýšleti o Bo
hu. Ušlechtilý ..dr Schniirer naznačuje jí cestu. Po
mnohých vnitřních bojích konvertuje a jest to mon
.signore Mathies, jehož spisy ji přivedly k víře,kdo
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ji přijímá do církve. Poctiva jako vždy přála si svoji
víru praktikovati, aby nežila pohodlně jen sama so
bě jako v- poslední době. Tak stává se členkou a
záhy postupně až ústřední sekretářkou Katolické
říšské ženské organisace a později redaktorkou její
ho orgánu „Čsterreichische Fr_auenwelt“.Přichází
tudo styku s biskupem 'Waitzem, s čelnými dámami
rakouskými, hlavně hraběnkou Zichy-Metternicho
vou, 's P._Rósslerem, autorem_známé kníhylo ženské
otázce atd. Za Války \účastní se všech pomocných
akcí, jež ženská organisace podniká a jichž ohnis
kem jest ústřední sekretariát. Poznává v' zákulisí
četné osoby vídéňské, vidí do života dvora tak, jako
do života lidu. Ve svém bytě v Strohecke shromaž

ďuje několik mladých lidí, charakterních a 'nada'
ných, kteří“tam mají druhý domov. Súčastňuje se
mezinárodních ženských sjezdů,'ale přijímá také ná
vštěvy dětí ze sousedstva, když jí umíněně tlukou
pěstičkami na dveře a dobývají se k tetě „Bintano“.
Bývá hostem u hraběnky Zichy, ale znají ji také
v nemocnicích a lazaretech a v příbytcích spodiny.
Zná život, zná bídu lidskou, zná také ušlechtilé kvě
ty lidskosti; Ale čeká. a hledá své vrcholné světlo:
„Co chce od ní Bůh? Proč ji vedl tak podivnými a
pestrými cestami?“ Naléhavost otázky se stupňuje,
když se podrobuje operaci, poslušna jakéhosi ira-\
stinktivního hlasu dříve, než lékař doporučuje — a
pak se dovídá, že v dobu lékařem stanovenou býva
lo by již pozdě.
Jejich kroužku v Strohecku přibyl člen, pojakémž
mladí intelektuálové dávno toužili, benediktin P.
Altmann; Poznali ho na pohřbu jedné členky svého
kroužku, dívky vypjatého duchovního života, dok
torldy' filosofie,' .jež zemřela jakousi epidemickou ne—
m'o'cí v náručí Hany Brentano. Ta ted s podiv'em

učí senahlížeti i v horlivou, pro Boha zanícenou
duši/řehOlníkovu. Vidí jeho upřímnou snahu 0 po

svěcení duší, vlastní i jiných. Ale i "P.Altmann “záhy
předčasně umírá. A v duši spisovatelky svítá nad—
je-'
ho rakví :“„Do kláštera! Tam chce mné Bůh mítifř
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Veliké ticho, ticho “a světlo konečné nastává v této
duši—
po tak, dlouhé cestě, tak 'pracovitém, životě,-,tak

upřímném,hledání, tak úporném. očekávání. Tolik
drahých musila iztratiti, aby každá- ta smrt“byla (jí
stupněm 'k. cíli, tolikrát'v jejím životě __podivně.
za
sáhla Prozřetelnost, aby.-ji po etapách dovedla až
k vrcholné metě. Stála ve službách lidských od té
dvorní až k. té 've vídeňské, spodině, aby dovedla
chutnat krásu a vznešenostslužby—Botha rozhod
ných křižovatkách života naslouchá intuici a-cítí'se
tak řízena rukou Boží. Z přístavu pokoje ukazuje—
cestu svouknihou těm,kdo ještě nedošli,aby je po
sílila.
Hany ——
teď Maria Rafaela Brentano -—je z řady

žen-umělkyň,jež v póslední době daly..nejcennější
díla světu ve svých životopisech; protože ve svých
životech. Jejich intuice byla jejich inspirací; za
ch'ytivše pulsaci vesmíru v tom drobném kosmu,_
jímž je lidská duše, podaly díla plná života. A život
vážený ze Zdroje všeho Bytí chce se sdělovat.
<|

Když před 30 lety Laura Marholmová vydala svou
„Knihu žen“, v krátce potom do všech evropských
jazyků přeloženou, ohlašovala jí fiasko feminismu.
"Ukazovalana šesti typech ženských, jak ztroskotaly"
prOto,že, „ač sejim. všecka učená a umělecká povo

lání otvírala, přecpovolání býti zenou bylo jim' ve

lice znesnadněno“; ztroskotaly „rozporem, který t'e
prve. s ženskou otázkou přišel „na svět, rozporem
mezi směrem,.který jim jejich rozum naznačoval.a
temným podkladěm' jejich ženské přirozenostřf (po
třebou lásky a:mateřství-),
Ženská otázka vznikla ideově —.—
kromě příčinná

rodohóspodářských — v liberalismu. Jí bouřila se
duše ženyfo víru oéhuzená “proti výlučnému odkazo
váníwženy k mateřství a “jimk domácnosti.Ale ani fe
minismus z téhož liberalismu vyšlý ženy neuspoko—
juje.Bezvěřínečiní ženu šťastnou ani v mateřství ani
mimo ně.Moderní nevěříCížena je ztřeštěný hledač
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štěstí kolem sebe, neboť'její intelekt je sveden. ;Za
pomněla naslouchati hlasu intuiceve vlaštnímnitru,
který ji živeln'ěspojovals Bohem k jejímu štěstí.
Intelektuálka nevěřícívzdaluje se vždyvíce, hlas ln
tuice k ní těžko doléhá, návrat je vždy obtížnější.
Chtěla zrovnoprávnění. Z'-pozadí, z tajemného še
ra, kde bylaj'šepotem inspirujícím, “vystoupila do
plného světla, do poledního žáru, kde stojí vedle
muže jako jeho konkurentka.. Není dnes pole (kro
mě katolického kněžství), jež by,zeně bylo jako kdy
si terra incognita, protože .interdicta. Pokusila se na
všech, tzměřila fysické i duševní síly i tam, kam po
tisíciletí neměla tak všeobecněpřístupu. Je tedy ted'
šťastnější.? Našla- osvobozena, co hledala? Našla to
u katedry vysokých škol, vyučujíc matematice? Na
šla to v labOratořích..nad kulturami bacilů neb nad
fiólami' a platinovými miskami? ] ešťastnz'r novým,
neznámým štěstím zvlavicíéh poslanecké sněmovny,
...u„volantu závodního auta dobré značky, nebo v-„le
tadle při dosažení dálkového'či výškového rekordu?
Je snad trvale a dokonale blažena, získávajíc --cenu

nějaké jiné sportovní soutěže,doplula v přístavkli
du, přeplovavši La Manche?
Dobyvši si rovnoprávnósti intelektuální, reklamo
vala znova své právo na mateřství v duchu bezvěří.
Bere si toto právo i mimo manželství, a zvláště klid-.
ně mimo katolické manželství. Je šťastná v-fněm?
Nezdá se, nebo by nemohla současně chtít nabýti
práva na vraždění nenarozených.
Žena mající možnost intuitivního poznávání Boha,

odvrátiv'šise odNeho,je zničena úplně a krutě. Psy
"chickáni fysická její bytost je na cestě ke zkáze.
V "mateřstvínachází štěstí, jen je-li.zakořeněna v Bo
hu. Fysické mateřství je jen nižší—úkon;teprve v-du
chovním fdosahuje plnosti fsvého poslání a pravého,
štěstí. Prvého může postrádat, ne však druhého.
Tři ženy výše kreslené jsou z těch šťastňýCh.Bůh
'je vedl tak,—že jako intelektuálky, umělkyně a ne
katoličky (první aspoň ne praxí) zaslechlyhlas ln
tuiěe v nitru; obrátily pozornost „dosvého nitra a
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staly se vášnivými hledači Světla. Došly k Bohu-.
A pacbopily, ať v_manželství nebo mimo ně, že ma
teřstvíuspokojuje zenu jen tehdy, dává-li něco více
nad fysický-život: _kdyždýchá modlitbou, sebezápo
rem a obětí v častém spojování se s Bohem-na vznik,
a život a prospěch ctností u sebe i u' jiných. Tak
v nich povstává žena nová, šťastnější; Ale křesťan

v ni“shledáváodlesk tváreTé, jež před pahrbky hrá

la před očima Tvůrce, když pořádal tvoření dle od
věkých svých plánů.

P. M. Habáň, O. P., Kristus zdroj
života.
SvatýPavel prohlásil národům podivuhodný plán
Boží: (Efes. I. 4— 6.) „Vyvolil si nás v Kristu před
ustanovením světa, abychom byli před ním svati a
neposkvrněni,'předurčiv nás v lásce k přijetí, za své
syny skrze-'Ježíše Krista podle zaslíbení své vůle,
aby se velebila sláva jeho milosti, kterou nás omi
lostnil -vesvém milěm Synu . . .“
Podivuhodný plán Boží dobroty: oníilostniti, zav
hrnouti' svou“nekonečnóu. něhou lidstvo pro Krista,
pro jeho Krev pcsvěti'ti duše a přivésti je zase. do
obvyklého běhu věcí, v němž byly stvořeny. Od 'Bo'
ha vše pochází a k Bohu zase vše směřuje. Člověk,
vynikající dílo Boží moci, v jehož důstojnosti se od
ráží lesk a obraz nejsvětější Trojice, neměl dle vůle
vypadnouti z oběhu Boží dobroty kroužící tvor
stvem, tvořící a přivádějící vše k“sobě, Bůh nalezl
'jiný' způsob, podivuhodnější, než bylo stvoření vše
ho z ničeho, ustanovil povznésti lidstvo k sobě pro
smrt a; Krev svého-=jednorozeněho Syna. Výsledek
tohoto díla mělo býti posvěcení lidstva, člóvěk .měl
zase došpěti k důstojnosti dítka Božího.
Nový životbyl dán lidstvu s Kristem a pro.Krista..
Vykoupené duše Krví Kristovou mají uniříti s ním
a povstatik'novému živodu, naděje“a lásky, svatého
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úsměvu a svaté něhy. Toť tajemství, které bylo- u
kryto od věků v Bohu a které zjevil lidstvu' Bůh pro
ÍKrista. SvatýPavel považuje se za posla blahé zvěsti
synovství Božího; „Mně nejmenšímu z věřícíchjest
dána milost, abych zvěstovalnárodům nevystihlé bo
hatství Kristovo.“— (Efes. 3, B.)

A jako Kristus vstoupiv na nebesa žije ve slávě.
Otce, tak 1věřící povzbuzeni k novému životu mají.
hledati vyšší věci, nebeské, žíti životem Kristovým
v Duchu svatém, kterého seslal jako největší dar vy»
koupení, vrchol vší lásky Boží. Láska nestvořená,
soupodstatná s Otcem & Synem se sdílí synům Bo
žím,aby je přivedla k vrcholu spojení s Bohem &
dokonalosti.
Podivuhodný plán Boží byl ustanoven od věků,
aby se v čase vyplnil. Prostředkem k jeho vyplnění
.se stal jednorozený Syn Boží. Provedl svou cestu
“láskyk lidstvu a zůstal nevyčerpatelným pramenem
milosti a života v “církvi,již zanechal, aby pokračo
vala v posvěcování lidstva na věky pro jeho zásluhy.
Kristus se. stal cestou člověku “k Bohu. Zvolil si.
cestu vtělení, přijal na sebe lidskou přirozenost, abv
sestal pojítkem dvou propastí, člověka — s Bohem.
J_edinýSyn Boží byl schopen překlenouti propast,
která se otevřela mezi .Bohem a_člověkempo hříchu.
Pro nevýslovnou a nekonečnou Boží velebnost hřích
stal se nekonečnou urážkou, nesmírným nevděkem,
jemuž člověk nemohl zadostučiniti.
Dobrota Boží se sdílí a svou sdílnost ukázala prá-.
vě ve Vtělení, kde se sdělila člověku v nejvyšší míře.
Syn Boží přijal lidskou přirozenost, zůstav Bohem.
Tím dobrota Boha našeho ukryla všechny hrozné
vlastnosti, spravedlnost, přísnost, zahalila je do les-
ku lěsky a milosrdenství, aby lidstvo přivábila.Bůh
nepotřeboval tohoto způsobu, vyvolil jej však, aby
ukázal svou lásku tvorům. Chtěl takto posvětiti lid
stvo, aby je přivábil: „Tak Bůh miloval svět, že
vlastního Syna.neušetřilf“ (Jan 3.)
Začalo 'se uskutečnění Božího plánu o posvěcení,
0 omilostnění tvorstva.

Pokračování.
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Vysvoboď mne, Pane!
Z hodinek za mřtvé v den Dušič'ek.
..Vysvobodf'mne,.Pqne, od'-věčné smrti vgonen'stra'šr
ný den, až budou se --p'ohybova_ti'nebesa'i ,země,\až

přijdeš soudit svět ohněm.

Den onen,den hněvu, pohromy a běd, den velký

a hořký nesmírně, až pohybovati se budou nebesa
i země.
Chvějise „a děsím,. až nastane šetření _.achystaný.
hněv, až. přijdeš so'udit svět ohněm.
Co potomjáyubohý, co řeknu neb co učiním,když
ničím se nemohu vykázati' před takovým soudcem?
až budbuse pohybovati nebesa i země.
A nyní, Kristě, Tě prosíme, slituj—se,žádáme, jenž
jsi “ztracené přišel. vykoupit, 'vykoupené nezatracu j,
už _.
při jdeš soudit svět,.ohněm!

Tvůrce všeho, Bože, jenž jsi mne :: hlíny zemské

utvořil a vlaštní krví podivuhodné vykoupil, tělo

mé, byt' zpráchnivělé, vžkřis v den soudu.
Vyslyš mne, vyslyš, bys duši mou kázal uvésti
v lůnu Abrahama, patriarchy.-svého.
Vysvobod'mne, Pane, od smrti věčné-vonenstraš
nýsden-, až budou se pohybovati nebesa i země, až
přijdeš ;soudit svět ohněm!

Církevní modlitba.
Modleme se: Všech věrných Stvořiteli-i Vykupi
t_eli,roč uděliti odpuštění všech hříchu duším svých
služebníků o služebnic, aby zbožnými přímluvami
došli prominutí, po němž vždy dychtili, jenž jsi živ
a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svaté
ho. Bůh po všecky věky věků. Amen!
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J . Krlí—n,Svatý Jan od Kříže.
\Pokračpvqíni.

.:Řeklájsem již několikráte ;v.:této studii, že jedno
ta;duše.s Bohem _—závisí
na velikosti lásky nadpřiro
zené. „Je třeb_“a,dí sv. Tomáš, „aby vůle byla íříze

na _kBohu plamenem lásky a zbožnosti.“(In lib. de
div. hom. -l..T.C. III. ) Je tak úzká brána, která vede
k Bohu, že jedině člověk, proniknutý láskou,11'
projde. Člověk, jenž chce nabýti lásku nadpřiroZe
nou, musí _vsobě udu'siti lásku k sobě a lásku ke
tvorům, která brání nadpřirozené jednotě. Duše se
nesmí ani' zastavovati u různých dober duchovních,
_nesmíhledati.. cíl v duchovní útěše, nesmí se spoko
jiti ani dary. proroctví, zázraků a podobne,—neboť
cíl “jejíjest _vyšší.Již svatý Pavel ve své slavné XÍII.

kapitole ke Korintským vystihl, ze jediné láska jest
bezprostřední cestou k jednotě, a nic jiného jí ne
nahradí: „Kdybych mluvil všemi jazyky, měl dar
proroctví, kdybych se zřekl všeho & podstoupil
i mučednictví. . ., lásky však kdybych neměl, nic
nejsem, nic mineprospívá. “ Duše, oproštěna od své
ho závaží, miluje více.
„Prvédvě temné noci jsou, jak jsme viděli, očišťo
váním, bez něhož nelze dostoupiti vrcholu Karme
lu'. Duše, podporována milostí, v zápase se sebou
samou _o'dvrhujenedokonalosti všeho druhu. Rozjí
máním _oBohu se zdokonaluje, činí díla lásky. Jak
postupuje, jak stoupá na výšiny, stává se i meditace
obtížnou-„mizejí různě duchovní útěchy a vnitřní
suchost se rozšiřuje. Třeba odpověděti Bohu vůlí.
Touha po Bohu mohutní. Duše, již Bůh zalévá stá
le vlíce svou milosti a svou láskou, chtěla by letěti,
abybrzy dospěla k cíli. Proto odvrhuje 1 to přiro
i-zenésvé poznaní, aby byla lehčí, a aby učinila místo,
dovolte mi mluviti co nejkonkretněji, lásce.Dosáhne
konečně stupně, na němž věroujsou jí otevřenyno
véoszry. Poznáváme své.dvě temnénoci, při__
nichž
miIOst pomáhá duši, ale při nichž duše sama musí
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vésti ostrý boj. Ale .to není ještě konec, vrchol Ka;
melu jest ještě daleko. Svými vlastními silami by
ho nedosáhla, potřebuje„ Zvláštní pomoci, nového
světla a. těch se jí dostává v t. zv. očišťování pasiv.
ním. V očišťování aktivním, jak jsme viděli, lidské
úsilí má důležité poslání. V očišťování pasivním,
které jest dvojí, duše jaksi odpočívá pod pláštěm
milosti a lásky Boží. Toto odpočívání není lenosti,
ale jest plné lásky a touhy po jednotě. A čím více
jest duše .zatopena světlem, tím více hoří plamen
lásky.
Duše se očist'ovala pokáním a sebepřemáháním
od hříchu a lásky k věcem stvořeným, ale jest v ní
ještě mnoho sklonů, jichž si ani neuvědomuje, a
jichž se nezbaví svými vlastními silami. A tu jif'Bůh
očist'uje, veda ji po cestě pasivního očišťo.vání Je
třeba, aby prošla touto cestou, chce-li se státi doko

nalou. Bůh ji očist'uje temnotami, suchostí,úzkostí.
Neboť v duši, která prožila temnou noc (aktivní)
smyslů,. zbyly sklony k pýše, k duchovní lákotě,
Bmyslnosti, hněvu, závisti a lenosti, Bůh duše očis
ťuje novou cestou, jejíž tři znaky jsem sdělil. Že je
ta pasivní noc bolestnější než aktivní, jest přiroze
no. světlo, kterým Bůh duši zalévá, je tak inten
sivní, že.převyšuje přirozené její schopnosti. V'něm
vidí celou svoji bídu, ale zároveň — a to jest vý-'
__znamné— cítí mohutnění touhy po jednotě s Bo
hem'. "Jest ve zvláštním stavu: Odvrhla stvoření, _ale
nedosáhla ještě Boha, po němž touží. Ta "žízeňBoha
roste a jest jisté, že duše nevýslovně trpí. Cítí ne
úměmost mezi svou—nicotou a nekonečnosti lásky
Boží.
Temná noc duše“působí dva druhy temnot nebo
očišťování, podle toho, zda se dótýká části citové
nebo duchovní člověkovy. První druh jest častější,

druhý jest řídký a jest výsadou pokročilých, Že jest
duše v pasivní noci smyslů„ poznáme“podle tří zna-'
mení : 1. Nemá útěchy při rozjímání o věcech bož
ských a-současně není upokojena, věcmi stvořenými.
Kdyby ta suchost vnitřní pócházela od hříchu, dušfe
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by hledala útěchu ve věcech stvořených. Ale toto
znamení by nedOstačovalo, ježto ta vyprahlost by
mohla býti zaviněna indisposicí nebo smutkem.
Proto duše 2. ustaVičně --myslína Boha a ta vzpo
mínka m'á V sobě úzkost. Duše se bojí, že Bohu

špatně leuží, ze seBohu nelíbí, poněvadž]í neutě

šují duchovní věci. Příčinou té suchosti jest, že Bůh
uvádí stále dále duši, takže smysly není s to při
“'jm'outi,co je převyšuje. 3. Duše není s to uvažovati,
meditovatiL Bůh nepůsobí na ni' prostřednictvím je
jích schopností, ale jeho milost působí přímo na
duši. Kdyby č10věk se pokoušel napomáhati půso
bení milosti Boží, dosáhl by spíše opaku. Bůh ne
žádá osobní činnosti člověkovy, 'ale žádá, aby se
úplně odevzdal“jeho vedení v naprosté pokoře a
trpělivosti. Srovnáme-li tento stav se stavem, který
jsme zahlédli po aktivní temné noci smyslů, Vidíme
hned rozdíly, i když V lecčems jest spojitost. Tam
vnitřní útěcha, sladkost, zde poznání sebe a své bí
dy, která nemá plodem klid. Tam- se zdálo duši, že
pókračuje ve ctnosti—,že Bůh si ji oblíbil, zde Vidí,
že není ničím, že jest v ní mnoho nedokonalostí “a
bídy.

__

V té pasivní noci smyslů nesmí se tedy duše sta
rati o meditaci, musí zůstati V klidu, i když se jí
zdá, ze nic nedělá. Vytrvává Vmodlitbách. Jest trpě
livá a pokorná, V ničem nespoléhá na sebe. Zatím.
láska začíná Zapalovati ducha. Neboť temná noc
smyslů jest pouze průpravou, Vníž duchu byly pod-.
robeny smysly. Bůh Vpasivní temné noci ducha pro
vádí vymýcení Všechnedokonalostí a pripravuje du
cha k jednotě.
.l'ako nebylo lze mezi aktivní nocí smyslů a ducha
učiniti přímou linii, která je odděluje 'a odlišuje,
tak ji ani nelze nakresliti mezi pasivní nocí smyslů
a ducha. První končí a druhá začíná a konec první
jest prostupován začátkem druhé. Nemůžeme se to
mu ani diviti, znajíce úzký vztah mezi schopnostmi
citovými a. duševními-. Podle svatého ] ana od Kříže
přechod mezi oběma jest charakterisován duchove
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ním ,klidem, který trvá" kratší či delší dobu. Duše
má zalíbení „ve-věcech.božských a “jest chvílemi pro
zářovánakontemplací. U lidí se:-objevují vytržení,
extase,.-fysickáutrpení. Svoboda ducha není úplná,
Dé'mon často užívá tohoto přechodu, v němž člověk
jest ještě v lecčems nedokonalý, k pokušení. Jest
vystaven na pospas falešným viděním, falešným pro
roctvím, domnívá se, že mluví,.s Bohem a _'se_
svatý

mi, ale ve skutečnosti jest :všejeho fantasií. Ale tím
roste pýcha, marnivost a mnohé duše tak i hynOu,
Svatá Kateřina Janovská napsala ve svých „Dialo-_
tzích“-(II., 0. 2.) slova, která nám ukazují rozdíl
mezi prvOu a druhou cestou: „Kdysi,“ píše, „roz
um, pamětí a vůle cítily tvoji lásku v každém děm.
Nyní naopak jsem nahá a zbavena všeho &není mi
možno milovati a jednati podle svého zvyku. Co si
počnu, jsouc zároveň živá a mrtvá a zbavena r'oz
umu, paměti a vůle, a co jest horší,>lásky?“ Bůh
zbavuje duše všeho temnou nocí. Svatý Jan mluví
-zde o vlité kontemplaci, v níž Bůh vede duši v ta
jich dokonalosti a lásky, aniž Ona sama zakročuje,
aniž ví, v. čem ta kontemplace spočívá. Očisťuje ji
a osVěcujeji, připravuje ji k jednotě lásky se'sebou
samým.
Ta příprava není jen-nocí a temnotou, nýbrž jest
i utrpením a mukou. „Neboť božská moudrost pře
vyšuje všechny schopnosti lidské duše a proto jest
jí temnou. Druhá příčina tkví v nízkosti a nečistotě.

lidské duše,které působí, ze světlojí působí bolešt
a muka,“

První bolest tkví v rozdílu světla a moudr'óSti
;.božsk'éa malosti lidské duše. Duše. vidí, jak jest
špatná a poskvrněná a představuje si, že jest pronaw
sledována Bohem jako jeho nepřítelkyně. Ten do
jem působí nesmírné' utrpení a duše se považuje za'
zavrženu. Bůh to dopouští, aby jí ukázal, že svými
silami nic nedosáhne. Dalším důsledkem světla jest,
_žeduše..sií_uvěd0muje svoji slabost. Bolest toho je
:'taková; že by bylo úlevou 'člověku, kdyby, zemřel.
Duši s_ezdá,-že sní “nikdo necítí slitování. Ta zápla
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va' božského ji zbavuje „starého člověka, takže při;

pohledu na'vlas'tní bídu se jí zdá,.že jest pohlcena
obludou Jašztrávena ji jako Jonáš“v břiše velrybím.
Ovšem nejVětším utrpením jest pro ni_počít,. že jest
zavržena Bohem. Nejen _ji opustili všichni přátelé,
nejen zmizela všechna dobra, nýbrž i Bůh ji' opustil;
Duše trpí nemajíc opory a jsouc opuštěna. Bolest
je tím větší, ježto duše, než byla zahalena touto no

cí, pociťovala určitý pokoj. Nepomáhají ani rady
duchovního vůdce, neboť duše z nich neporozumí
ničemu &nebude jimi utěšena. Než chvílemi z vůle
Boží působí"přece tato kontemplace jako utěšující.
Není malou bolestí,.že jest duši nemožno modliti se.
Modlí-li se, děje se tak s velikýnii obtížemi, že se
domnívá, že jí Bůh neslyší. Její pamět je tak zesla—
bena, ze si ani neuvědomuje, co činí. Není schopna
upnouti se ať na cokoliv.
Čím intensivnější jsou tyto bolesti a ta utrpení,
tím jest očišťování kratší. „Snadbude trvati někdy
celá leta, nežÍbude duše uzpůsobena k jednotě s Bo
hem, které "bude m'ožné, až všechny nedokonalosti
a-všechny sklony budouvyplněny. Bůh aby vydrže
l-a duše ta nesčíslné utrpení, dopřeje jí časem ně
kterou útěchu. Někdy se zdá duši v té útěše, že již
nikdjr jí nenavštíví utrpení, ale ono se opět dosta
vuje, dokud není duše úplně očištěna. Rozum jest.
zbaven, vší nedokonalosti, nemá zájmu. na věcech,
vůle není spoutávána pozemskými touhami. Duše
sestává svobbdnější v “míře,ve které činnost rozumu.
jest nadpřirozeným světlem změňována. Duše tedy
'je'tím bezpečnější, čím"více se oprošťuje “odsvých
přirozených'schopností a od své přirozené činnosti.,
„Proto, duchovní člověče,když zjistíš, že tvá chuť
se zatemnila, “žetvůj cit jest vyschlý a že tvé schop
nosti nejsou k žádné činnosti vnitřní, nermut' se
proto, hledej _vtom spíše dobré znamení, nebóť Bůh

tě osvobozuje od tebe "sama.A duše jest v tomto
stavu milejší Bohu, než když pociťovala útěchu, ne
bot, stav pozdější jest dokonalejší dřívějšího. K \do
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konalosti' spějeme nejrychleji cestou u_trpení. Bůh
nás nezbavuje své milosti.
Ostatně třeba _sediviti, že temnoty se stávají husta
šími, čím více se blížíme k Bohu? Obraz s intensii
tou slunečního světla mně opět přichází na,'mysl._
._Totopůsobení Ducha svatého se děje tajemně bez
přirozené účasti rozumu a ostatních schopností. »Nea
chápe ho ani duše, ba ani ne démon. Očisťuje duši
v tajnosti. Duše ho nedovede pojmenovati ani vy-'
světliti, neboť je prosté—avšeobecné a ani obraznost
ani smysly „nejsou,s to vysvětliti. je. Tato „mystická
moudrost skrývá v_soběduši, takže se cítí úplně od
IOučena ode všeho stvoření. Vidí se- —' mluvím té
měř vlastními slovyfsv. J ana od Kříže — přenesena
do hluboké a širé samoty, do níž nemá přístupu
žádná věc stvořená,a která jest jako nesmírná poušť

bez hranic.To odloučeníje tím lepší, cím jest hlub

(ší,prázdnější. Duše jest v .něm povznesena nad vše
\'chny věci stvoření. "
Duše stoupá po mystickém žebři božské lásky,

který má deset „příček. Nejdříve duše ztrácí chuť
ke “stvoření,-které není s to ji utěšiti a jí pomoci.
Hledá ustavičně Boha ve všem a leva jednání mají
za předmět jen Mi10va'ného. Duše se považuje za
neužitečnou a proto zanejnehodnější ze všech. Trpí
pro Milovaného a nehledá utišení. Chce se toliko
líbiti Bohu"a působiti' mu radost, sloužiti mu, byť
to vyžadóValoutrpení sebevětšího. Chce utišiti svoji,
touhu po Bohu za každOu cenu: Chce viděti Toho,
jehož miluje, nebo zemříti. Cítí lásku, jez ji rozpla
meňuje. Nebojí se ničeho a žádná rada, žádné pře
mlouvání jí neodvrátí od Boha. Jednota. Touha duše
jest splněna, ovšem ne způsobem definitivním, ne
boť-,kdyby byla ustavičně na tomto stupni, byla by
účastna slávy "na tomto světě. Duše' hoří láskou, &

pociťuje rozkoš, kterou třeba cítili apoštolové, když
Duch svatý na ně "viditelně sestupoval. Duše se při
podobňuje Bohu. Ti, kdož „mají "toto štěstí, dosáhli
očištění láskou naprosto 'dokOnalého a po smrti pře
cházejí .do'neb'e bez očistce.
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Čím vnitřnější a duchovnější jest působení Ducha
"svatého,tím méně je chápe ďábel a tím jest duše
jistější před jeho svody. Ale dábel nicméně útočí
na nižší část lidské duše a bolesti, hrůzou a-děsem
hledí rozrušiti vyšší část duše. Ale spíše dosahuje
opaku a duše, cítíc přítomnost nepřítelovu, tím větší
láskou se roz'paluje. Někdy přece s dopuštěním Bo
unxd'ábel nabývá vlivu na duši, která prodělává
nová utrpení, ale “vítězí.
Bůh jako, nejvyšší Pán bydlí podstatně v duši a
nikdo neví, co se děje mezi ní a Jím. Duši se dostá
vá tajemných s_dělení,jež jsou ovocem té jedné \duše
s Bohem, Tehdy jedině „vroucíláska osvěcuje srdce
aljvábí je k Bohu. Bůh .jest vůdcem duše, on jediný
jí dává křídla, aby vzlétla.
V Písmě svatém nalézáme základy těch deseti
stupňů, o nichž byla řeč. „Láskou umdlévá duše.“
Volá, že „vstane a půjde k tomu, jehož miluje mé
“srdce , Surgam et quaeram quem diligit anima
mea“. Mluví o lásce, o milování jako smrt. V XLI.
žalmu čteme: „Quemadmodum desiderat cervus ad."

fontesaquarum — Jako práhne jelen po prameni

vody „živé, tak touží duše po Tobě, můj Božel“
\A jzdažftato slova (J. III., '2) nepřipomínají desáté
ho stupně: „Budeme mu podobní, ježto ho uvidí
me, jak jest — Similes ei erimus quoniam videbi—
mus eum- sicuti est.“
Svatý Jan od Kříže ve svých třech temných no
cích shrnul svoji ascetickou a mystickou nauku. Bo
.hužem „Stoupání na Karmel“ a „Temná noc duše“,
jejichž obsah jsme studovali v těchto kapitolách,
nejsou dokončeny. Byly-li dokončeny, což jest ve
lice pravděpodobno, pak se veliká část ztratila. Tře
ba hledati doplnění v „Duchovní písni“ a v „Živém
plameni lásky“. Svatý Jan od Kříže dOstupuje v nich
takové výše, že se při četbě chvějeme a .třeseme.
Jeho verše napodobují tu úchvatnou starozákonní
„Velepíseň“ a jako ve strofách „Velepísně“ cítíme
.i.ve strofách sv. Jana od Kříže „křik duše zmítané„.
horkou. vášní-“, jak dí M. F. Gazes; Ovšem, nikdy“
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nesmíme zapomenóuti jednoho: Řeč“ lidská není
s to vyjádřiti _tulásku nadpřirozenou a to, co okouší
duše, jež dosahuje takového stupně dokonalosti

spojení s Bohem. „Ani oko"nevidělo, ani ucho _ne-'

sly'šelo,ani na srdce lidské nevstoupilo,oo Bůhpři
pravil těm, kteří ho milují.“ (I. Kor. 2, 9_.)
' ,
Je těžko' podati nauku sv. Jana od Kříže, pokud?

se tají v obou jmenovaných dílech. Pokusím-li se
o to, bude to jen přeslabou ozvěnou. Ale chtěl bych
alespoň, aby čtenáři moji uviděli do konce reali
saci těch krásných příkazů,které jsem uvedl na po?
čátkuav nichž byla letmo shrnuta celá.-naukasvět
'cova: 'Bůh jest-vše, člověk není nic!
Dokončení příště.

P. Jan Ev. Urban„ O. Fr.. M-a Řád“

bratří Menších.
Jest těžko v krátku popsat poměry a stav, jaký
vládl v církvi a v duších kolem roku 1200.Bylo by
nutno zkóumati všechny politické, náboženské a.
kulturní složky,.které' tvoří historii tohoto století,
abychom dovedli pochopit, že. v-tomto sladkém vě
ku svatého Františka s jeho rajskou pro'stotbu, ve
století svatého Antonína s jeho zázraky, byly tak.
smutné vyhlídky pro království Boží na Zemi, ze ;
památka na Vykupitele prakticky. téměř vymírala

a že se pómalu uhnizďovalo v srdcích lidu-, hlavně
'venkovského, nové pohanství; Byly ovšem 'mohutné
kláštery, vnichžžily duše "navýšinách.-svatosti,ale
ty stály na vysokých horách, ohráženy mohutnou
zdí "klausury a zákazem obcování se světem. A du
chovenstvo světské se věnovalo tak málo kázání .slo
va Božího, .že-lid' sotva několikrát do roka slyšel
slovo s kazatelny (a to-píši ještě proto, abych snad.
nekřiv'dil). A protože ani život kněžstv'aa předních
zástupců církve nebyl ideálním obrazemrživota'SpaL
sitelova, _j'a'ký'-div,“ _že obraz Ježíšův .bledl '_ve;.vědo
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mí: tehdejšího věku a že 'se na dmhé straně' dobře
dařilo bludům, které pod zástěrou pravého učení
Kristová a zdánlivého následování jeho. života se
rozlézaly po křesťanských říších v takovém množ
_stvía síle, ze se“staly dalšímu životu církve vážným
nebezpečím. .Byli to hlavně „Lyonští chudí“, Val
de'nští,.kteří “na svou okázalou chudobu chytali du
še do sítě“nejnemožn'ěj ších bludných představ. Cír
kev trpěla na nemoc svých vlastních synů. Boží
Prozřetelhost musila tehdy zachránit církev, kterou
brány pekla nesmějí p_řemOci;Bůh tak ráčil učinit
dvěma řády, dvěma a_póštoly, Dominikem a Fran
tiškem :a jejich'dílem.
Proč vznikly dva téměř současně? Neměly se spo-\
jít,: jak prý jednoho času-chtěl svatý Dominik? -—
Asi ne, nebylo to v plánu Prozřetelnosti. Měly se
doplňovat, jak dnes snad smíme při pohledu na
jich dějiny soudit: V intelektuelní Francii měl za
čít Dominik svou kazatelskou činnost a František
na snivé a více citové a smyslové půdě Italie měl
svým, putováním v naprosté, nevídané chudobě a
stu jasnou:a veselou povahóu vracet duším Krista
Spasitele-. Oba řády jsou apoštolské, oba žebravé,
oba kazatelské, ale u dominikánů je více zdůrazněn
apoštolát slova a kázání, u synů Františkových"ví
ce'apoštolská chudoba a apoštolát života a příkla
du. U dominikánů musí vše sloužiti studiu a pří
pravě na kázání a hájení evangelia, Františkovi jé
nade vše chudoba, které obětuje i studium, .ano
ipos'ledníf“knihu evangelia, kterou'má celý klášter.1
Jéstzajímavo, *žetento směr se nesevcelými dějina—
mi 'obou řádů a že je charakteristickým rozdílem
obou—Íškol—_
řádových, tomistické

a scotistické-z Jako

sv; = pmáš fpřisuzuje “primát důstojenství rozumo

vému poznání; tak .Duns Scotus pokládá za'vzneše
1 Jednou přišla prosit sv. Františka o almužnu matka jed
nebo -z bratří. Sv. František nic neměl. I dal ji z chóru kni
hu evangelií, jedinou, kterou měli. „Raději konat evange
lium, nežli číst,“ tak asi to odůvodnil, neboť knihy tehdy
stály pěkně peníze
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nější mohutnost vůli. A. i v—in'ejučeněj'ších._a
nejtec

reti'čtějších traktátech. pravého; „syna Františkova,
sv;_.Bonáventury, proniká stále mravní "tendence.2
Jistě ani svatý Dominik a' tím méně prostičká duše
svatého Františka si nepomyslili, že jejich, povaho—
vé rozdíly (jistě vůbec neuvědomělé) budou míti
vliv na učené otázky jejich synů.

Tím již jest určen základní rys řádu sv. Františ.
ka: Život apoštolský; vrátit lidem Spasitele tak,.
jak žil, kázat jim ho, ale hlavně ž i t jim životKris-'
tův před očima. To bylo jeho horoucí touhou, tou
hou .tak silnou, že se stal' zivým obrazem Ukřižova
ného svými stigmaty. To je smyslem jeho řádu:
Proto začíná svatá řehole tak významně:
„Vejménu Páně se počíná život bratří Menších.
Kapitola 1. Řehole a život bratří Menších jest ten,
svaté evangelium Pána našeho Ježíše Krista zacho
vávati životem . . ..=.3

Apoštolskému životu musí vše sloužit a to, co
jest na/apoštolech nejnápadnějším, co vlastně činí
život apoštolským, to je. hlavní myšlenkou řádu:
chudoba, pokora a život bez místa, „kam by člo
věk hlavu .složil“. Ani jednotlivec ani celek nesmí
.nic' mít. Zvlášť přísný jest zákaz peněz. Z pokory

pak vyplývá,ze řádFrantiškův jest popředněurčen
pro lid, jemuž. je chudóbou tak blízký, jako jiné“
řády zase se věnují podle svého poslání jiným kru
hům, nemocným, učeným, „dětema pod. Charakte
ristickým rysem řádu jest též zvlaštní jas a radost
ze života; odraz to evangelické „radostné zvěsti“
nezávislosti na zemi. „Zpěváčkové Boží“ — volal
rád František bratry.
,
Toto lidové poslání se ukazuje již ve jméně řádu:
za časů Františkových byly'spory mezi šlechtou a
lidem v italských městech něčím téměř nutným.
Šlechta sezvala majores, lid minores. I nazval tak
2 Šrovnej článek „Kníže mystiků“ v 2. čísle„Na hlubihu“
tohoto ročníku.
3 Viz článek „František, muž evangelický“ ve 4. čísle I.
ročníku;
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i František své bratry: „Fratres minores, bratří
m"enší-“,-čili, lidoví. To jest tedy skutečný název- řá

du a dosud se tak značí: O. Fr. M., to jest ordo
F'Fratrum;Minorum, řád bratří Menších.
Svatý František založil svůj řád asi roku 1207 —
ovšem s počátku vůbec na založení nějakého řádu
nemyslil — a. roku 1209 dosáhl ústního schválení
od slavného papeže Inočence III. Když řád se ú
žasně rychle šířil, byl nucen napsati řeholi, ač n'e
chtěl; neboť jedinou řeholí přál si míti evangeli
um. Řehole má 12 kapitol a obsahuje příkazy,
z nichž 25 zavazuje, pod těžkým hříchem, což ne
bývá při jiných řeholích. Její tón však jest tak.
evangelický prostý, jako ten, který ji psal, takže
připouští přísnější i mírnější výklady. To se také
'brzo, ještě za života Františkova, ukázalo. Méně
horliví bratří dovolovali si pomalu různé ústupky
proti Františkovu ideálu chudoby, takže seřád brzo
štěpil na mnoho větví. Nejznámnější a nejrozšíře
nější (a dnes jediné) jsou tři větve: Fratres Mino
res, bratří Menší, zvaní františkáni — Fratres “Mi
nores Capuccini, kapucíni, a — Fratres M_inores
Conventuales,

minoriti

(O. Fr. _M.——
O.-Fr. M. Cap.

—O. Fr. M. Conv.) Roucho řádové, které má úplně

stejne P. generál 1každý bratr laik, jest hnědý há
bit s kapucí a bílý provaz kol beder. Pro zimu jest
hnědý plášť.
V čele řádu stojí generální představený, Minister“

generalis, sídlící v Římě, volený na šest let kapitu
lou, na níž se scházejí představení provincií, zvaní
,provinciálové, ministri provinciales. Tito _jsOuvo
leni nafkapitule své provincie _na tři leta. Generál
jest volen z celého řádu, provinciálové ze svýchpro
vincií. Po. složení úřadu“zastává každý místo jako
dříve. Představení jednotlivých klášterů čili kon
ventů, quardi'ani, t. j. strážcové, jsou voleni nebo
jmenováni na. kapitule rovněž na tři roky. Žádný
se nenazývá vlastně vyšším, přednějším nebo před
staveným, nýbrž všichni mají být dle 10..kapitoly
řehole „služebm'ky, t. j. ministři“ všech bratří.
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Podle sčítání v roce 1925 měl řád 4, října toho
roku celkem 18.753 členů._ Připočteme-li ještě o
statní řády “svatého Františka, má celé potomstvo

serafického patriarchy na třicet tisíc členů.

Řád františkánský má také podle svého účelu

největší misie zámořské,hlavně od počátku opatru
'je'Svatou zemi, pOtom nejvíce misií spravuje v.Číně

a jižní Americe, ač i v ostatních zemědílech jsou

jeho bratří. Celkem má v zámoří přes 2700 misio-a
nářů.
Rád-bych také udal, kolik má světců, ale není to
přesně možno. Jen podotýkám, že v měsíčním řá
dovém časopise (Acta Minorum) je stále několik
— pět, šest, sedm —-procesů blahořečení nebo sva
tořečení. Ovšem, že, když jest jich tolik, není mož
no každého nového světce uctívat tridu'em, takže
skoro zanikají, ač na příklad (myslím, že současně)
byla _sesvatou Terezií svatořečena svatá Mariá Mag
dalena Postelová, kterou bula kanonisa'ční srovná
vá se svatou Terezií Velkou, nebo s blahoslaveným

kardinálem. Bellarminem. zároveň jeden bratr fort
ník.

_

_

V-Čechách jestřád od svých počátků,_asi-již od
roku 1228.'Má nyní 18 klášterů s -malým, bohužel,
počtem kněží. Ale rostoucí noviciát a' klerikát ský—
tá radostné naděje.
Heslem řádovým je oblíbená modlitba svatého
Otce: „Můj Bůh a mé vše — Deus meus etomnia“ ,
nebo apoštolský program: „Pax et bo'num — Po
koj a šíření dobra.“ Pokoj a dobro "bylo činností
svatých apoštolů a samého božského Spasitele a je
jich následování, přesné až do litery, je dějinným
posláním a pokornou chloubou a radostí každého
františkánského srdce.
D. M. E. 0.
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Magnae Deus potentiae . . .
Hyíxnus-ne'šporni

ve čtvrtek. —_Přelo_žil_Ant.

Štemberg.

'Hymnus ze VI.stoleti.
() Bože mOci veliké,
jenž tvory -— děti plodných vod ——

'necháváš z části ve virech,
z části je bereš v vzdušný proud,
jenž tlačíš ony v tůně hloub,
'_tytozas zdviháš. v nebes výš,
by místa různá zabrali,

ač původní kmen mají týž:
ó', uděl sluhům veškerým,
jež očisťuje krve proud,
by nepoznali pádu V hřích
a nestihl je smrti soud.

Ať viny tíž je nestlačí,
"sic zajdou tlakem zdrceni,
'neb pýcha ať je nezdvihá,
sic zhynou s výše svržení.
ó, vyslyš., Otče předobrý',
a Synu, Otci“ rovný,-nás,

i s Duchem Utěšitelem,
s nímž kralujete v každý čas.

Bořiv.o] Benetka, BI. Hroznata-...
Život- světců' jde často podivuhodnými cestami,.

někdy plyne jako tichý potůček v ústraní a v sa
motě, ale vždy působí'i po mnoha dlouhých letech
svojí úchvatnou krásou-.
Blahoslavený Hroznata také jest takovým vzorem,
dobrým “příkladem, vyrostlým v české vlasti.. Byla:
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to doba velikosti českého království-.za posledních
Přemyslovců, kde dvorský přepych a nádhera slav

ných panovníků vyvolávalav duši reakci, odpor

k dvorskému _lesku, a duše spíše byla uchvácena
prostotou a tichem klášterních cel,—
kde tehdy jedi—
ně snad bylo možno žít opodál světa. Samota pro

duše zdeptané bolestí jest jediným útočištěm, a
proto v té době nalézáme t'olik nových klášterů,
útočišť pro ty,_jimž doba nemohla dáti nic'ze své
ho lesku a hluku, ale_kteřízastrašení tím vším tóuží
sblížiti se s Bohem v' modlitbě a tiché práci. _Tako
vá byla také cesta b_l.Hroznaty za Bohem; Měl vše,
co mohlo být základem šťastné rodiny: oddanou
choť i syna, naději "svéhorodu. Bohatství a význam
né postavení opřádalo to štěstí zlatou sítí' spokoje
nosti.

_

Než co jest stálého na světě, co nepodléhá změ

nám, jichž strůjcem bývá nečekaná událostvživotě
lidském? Hroznata byl ve svých nadějích najednou
zničen. Jediný jeho syn, jeho pýcha, náhle mupze
mřel v dětském věku, a hořem zdICená manželka
nad hrobem svého.jedináčka' nalezla počátek cho
rohy, která brzo. přivedla matku za synáčk'em. B'o'
hatý a mocný šlechtic zůstal najednou opuštěn &'ve

světěnebylo proň již žádné naděje. Viděl, ze to, co
včera bylo skvostným obrazem štěstí, dnes přináší

jenom nezměrný bol. A kde má hledati utišení své
ho žalu, kde zapomenouti na všechny hr0zné chvíle
bolestného rozvratu své rodiny? Vzal na sebe zna
mení kříže a chtěl jako bojOvník za-svatou zemi
zasloužiti si jméno Božího bojovníka. Stanul po
prvé,;u moře, ale jeho nezměrnost a obtíže přecho
du zastr'ašily duši, že neměl odvahy vstoupiti na lod"
&plaviti 'se za cílem své cesty. Hroznata obrátil své

kroky do Říma, k hrobům apoštolským, aby si vy
žádal rady od svatého Otce, jak by mohl nahraditi
svoji_službu ve vojsku bojovníků kříže. Uslyšel slo
va přívětivá a láskyplná,_„jimiž okřála jeho duše, a
proto sciradoval, když zvěděl z' úst Náměštka Kris
tova, že _může'sevysvoboditi', či nahraditi svoji služ
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.;bu jinou úsluhou pro církev: nechť _za'ložíklášter
premonstrátský na svém panství, kde by bylo úto
čiště těch, kteří truchlí a naříkají pro Krista. V pří
boji živOta mělo tu být útočiště duší jemu příbuz
ných, které 'zaleknuty hukotem a bouří lidského
mo'řetouží spočinouti v klidu a spokojenosti, jaké
může dát jenom náruč bratrské lásky.
Vrátiv se 'dómů, spěšné plnil přání svatého.Otce,
a tepelský klášter brzo stál jako ozdoba kraje a
chrám Zasvěcený-Matce Boží místem útěchy. Zbož
ná legenda vypravuje, že hvězda podivuhodné krá,
sy stanula při svěcení nad kostelem a mocná její
zářepřekonávala 1 sluneční jas. V ní možno hledati.
_šlibtéto Hvězdy mořské, která slibovala, že sluhy
své zápasící. povede v trpkostech moře tohoto ces
tou pokoje a do přístavu je dovede, po němž touží
srdce lidská, Matka Páně byla jistě od dávných doh
milována a ctěna v českém národě, nebot'ssjejí ú
ctou setkáváme se hned na úsvitu křesťanství u nás,
a jistě často a často přimlouvala se za nás, kdy ne-.
vděčná srdce zapomínala na dobrotu a lásku jejího
Syna, A tak tento úkaz jest jedním článkem toho
velikého. řetěze přízně, jíž-zahrnOvala nás naše Mat
ka. Současně s'k-lášterem tepelským stavěl Hroznata
klášter chotěšovský, aby jej odevzdal sboru paní,
jež by pod toutéž řeholí sloužily v_něm 'Pánu._-Kláš

'ter byl věnován památce svatého Václava, vévody
země a patrona českého. Do kláštera se-uchýlila je
ho sestra Vojslava, vdova po krakovském purkrabí.
Tak z nedokOnčené účasti na křížové výpravě vznik
flyv,Čechách dvfě“nové'výspy, ochranné body, k nimž
se mohli utéci všichni, kdož toužili po plném od
dání se službě Bohu. Proto papež jej přívětivěpři
jal, \kdýž uchýlil se k němu, aby pro kláštery vy
mohl výsady apoštolského Stolce. Ustanoveno, že
budou vždy první mezi kláštery _prembnstrátskymi
v Čechách.- Aby pak dokonal své dílo, přijal z ru
kou apoštolských roucho premonstrátského řádu,a_
v _něm.se navrátil do vlasti, vraceje se jako bratr
tam,- odkud vyšel jako rytíř. Svým přátelům, zrazu
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jícím jej 'od vstupu do kláštera, dovedl. krásnými
jistě slovy vysvětliti,'ze mnohem větší prospěch pro
jeho duši ho čeká v cele kláštera než v bohatém
rytířském hradě, neboť zaměnění meče za kříž jest
velikým ziskem. A kdo by nechtěl nalézti pro svoji
dušiljp'římější'cesty za Kristem? Vstoupiv dořádu,
nechtěl přijati žádného .důstojenství v konventě, a
jenom po naléhání přijal takovýur" a,d který by jej
nepovyšoval na místo čelné, ale spíše dával mu mno
ho povinností. Chtěl konečně již ustoupiti do ú
straní, aby konečně nalezl místo a čas pro svoji
duši, když dosud pečoval hlavně o jiné. Proto za
cenu klášterních statků, které odevzdalpod králov
skou. ochranu, vykupuje záštitu pro kláštery pre
monstrátské. Dokončiv tyto věci, kterými ještě se
vázal k světu, těšil se, že najde konečně chvíle pro
sebe, aby v klidu mohl sloužiti Bohu, jak si již dáv- “
no předsevzal. Než netěšil se dIOuhovytouženému
pokoji, neboť Pán chtěl vyzkoušeti trpělivost své
ho služebníka v poslušnosti, kterou sliboval“svému
opatu. Jako zakladatel a pán klášterních statků
mohl jistě čekati jenom úctu a všemožně úsluhy od
představeného kláštera, ale jakmile pozbyl všech
svých práv a' Ztratil vliv na vedení hospodářské
stránky klášterního majetku a stal se tak členem

Háštera jako každý jiný chudý mnich, tu měl uká

zati vzor poslušného člena řádu, poslušného a po
korného, oddaně přijímajícího napomenutí a po
káráni představeného. Zde jistě tkví jeho největší
čin, který ani dnes po tolika staletích nepozbyl své
krásy. Vytrpěl od opata mnohá příkoří a p_ohaně
ní a přece nikdy nepostavil se proti němu, nikdy
nepoužil moci svých přátel, kteří poukazovali na
bezpráví, páchaná na něm, ktery věnoval-klášteru
nejen svůj majetek, nýbrž 1 svoji pokornou službu.
Trpělivě nesl tuto zkoušku, aby' snad jeho spra
vedlivý odpor" nepodnítil v konventě ducha nekáz
ně. Strasti však rostly, a když konečně vyvrcholily
a Hroznata neměl již síly dále trpěti jednání opa
tova, odhodlal se po dIOuhém uvažování k posled
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nímu “'kroku: opustil klášter, aby svým odchodem
přispěl .k zachování kázně. Opustil tepelský kláš
ter, ale neodložil již roucha řádového, které stalo
se pro něho .bměním nejkrásnějším. Nechtěl nási
lím si vymáhati svého místa, které tolik let si při
pr'avoval, pro něž,'tolik obětoval, neboť chápal, že
zájem jedince musí ustoupiti zájmu celku. Jeho
přátelé však zakročili sami. Bránil jim v tom pod
niku, ale nemohl se. postaviti jinou zbraní proti
nim než. prosbou za pokoj. Vrátil se potom .znovu
za upřímné radosti svých spolubratří, kteří jistě
chápali jeho pokoru a dovedli mu projeviti dík za
příklad, jaký jiní “podal svým vystupováním. Než
ani nyní nemohl si odpočinouti. Byl si kdysi vybral
povolání bojovníka a' proto čekala na něho nová
útrapa a trýzeň, aby mohl stále dókazovati, že, vzal
li na sebe znamení kříže,.musí takési toho být stále
pamětliv a nésti jej pokorně a odevzdaně, jak to
slavně sliboval. V'klášteře již nečekalo na něho žád
né utrpení, ale okolní šlechtici, kteří nyní se těšili
na bohatou kořist vpodobě statků klášterních, bez
“ohledně žačali lóupit a drancovat. Hroznata však
využil svých dávných přátelství a vymohl si zakro
čení proti lupičům klášterního majetku, kteří če,-'
kali stále připraveni, co by mohli uchvátit pro se
be a potom. na účet svého lupu shánět radovánky.
Statky- odeVzdané pod ochranu královskou nesměly
utrpět škody, proto vymohl potrestání loupeživých
sousedů, ale tím“je proti sobě poštval, a první pří
ležitost, která, se jim naskytla, byla pro 'ně vhodná
k pomstě; Zmocnili se Hroznaty a zavlekli jej. do
Němec a tam uvrhli do vězení. 'Spolubratři chtěli
obětovati “vše, jenom aby jej vysvobodili z" útrap„
které vytrpěl "vevězení'i na mučení. Nesvolil k vý
měně"klášterního majetku za svoji osobu, a jak jim“
vzkázal, chtěl, bai spíše .práhl po koruně mučednic
ké, abý osvědčil svoji lásku ke Kristu. A tak z'emřel
přemožen útrapami a mukami nepřátel a spolu
bratří si aspoň “mrtvé tělo zakladatele kláštera vy
koupili a u veliké slávě pohřbili v chrámě. Tak
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skončil svůj život jeden z bojovníků Božích, kteří:
netouží po slávě, ale spíše se jí vyhýbají-, hledajíce—
v samotě největší rozkoše duše _av Obětování še pro
Krista největší zásluhy. Krásně. praví životopisem.—.
nepochybně člen jeho řádu: „Tam také v mukách
zemřel, a bojuje takto velezasloužilý vojín pro Bo.-_
ha svého, kráčel smrti vstříc, i vešel s palmou mu'-=
čednickou _donebe, aby kralovals Kristem na vě
ky,; 66

Dlouho jsem nechtěl .psáti 0 hl. H'roznatovi. Je
ho pokorná zhož'nost mně často dělá výčitky, jeho
plné obětoVání se. často mi- vhání "krev do tváře..
A-přece dlouho přemýšlím nad- velikým darem, kte-:

rý Bůh dovedl seslati našemu národu; Jsem nad tím
v rozpacích a neznám jiného výChódiska než .prositi
přátele naší revue, aby aspoň oni pomohli křísiti
staré ctnosti, jimiž "národ byl obdařen od Boha.
Kdybychom měli několik takových Hroznatů, jak
povznesly by-se naše kláštery, jaki nové milosti by
se "jich prostřednictvím dostaly 'národu . . . Ale za
“tou větou dělám tečky, abych naznačil svoji bez-'
nadějnost. Proto snad dnešní článek nebudetakový,
]aký bych rád napsal, a neuspokojí vás.Není to mo
je vina. Chtěl jsem se vyhnout„ ale redaktor si __člá
nek důražně'vyžádal. Bude-li "proto někdo nespoko
jen, a prvý se hlásím já, nechť on převezme odpo
vědnost. Bl. Hroznata je problémem českého člo-"
Věka a snad dnes příliš živým vykřičníkem, abych;
mohl o něm promluviti, jak mi to “srdcenašeptává.
Tak článek jest torsem. Vyjde-li jednou ve sbírečr
ce's jinými, 'snad bude lépe napsán. Ale potomsnad.
to bude trochu obžalohavdneška. V knížce se to.-lé
pe. snese. 'Povznésti „úctu ]: bl.:-Hroznatoviiby-l'bylo
významným 'činem, ale odváží se někdo takovéhořf.
dílá ?- Najde se někdo, kdo by jeho způsobem___f_s'e=za-—'

sloužil-o pavznesení monastického živóta?
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"KlBeban, Liturgické posvěcení
času.
Pokračování.

4. Prostředkyk získání užitků z nedělní.liturgie.
Aby _toto bohatství věroučné, mravouěné a litur
gické neleželo -u nás déle již ladem, je si vroucně
přáti, by naši katolíěi n'eděli svědomitě zachovávali
jako posvátný den Páně.—Musíme se brániti proti
tomu, aby turistika, tělesná výchova, “spolkový ži—x
vot, :zábav'y -——'
třeba by to vše bylo pode jménem
katolických „podniků ——nesetřely _s..xneděle jejího

nadpřirozeného charakteru. Neděle musí býti oasou
v"poušti"'všednosti, oddechem duše v hluku, shonu
a prachu dnešního uštvaného a nemilosrdně kruté.
'ho života,jinak zanikne náboženský život v prázd
notě zevnější práce, která bude jen marným, bez
výsledným vynaložením sil. Katolík musí bez vý
jimky neděli zachrániti pro své duchovní existenční
nutnosti, __
pro nejnižší.-'.lmíru náboženského života.
Proto., katolík musív.míti v neděli-švůj klid, aby bez'e
spěchu'mohl se pOnořiti do mše sv., které je p'řítoa

men, a inusí míti volný čas, aby slyšel slovo Boží,
sám-něco náboženského soukromě četl, prorozjímal
a potom neděli posvětil též dobrým skutkem du
chovního. nebo tělesného milosrdenství.
Církevní liturgie v neděli je-mateřská, láskyplná
ruka, která se nám nabízí, že nás povede a ukáže,
Conám jest činiti. Chopme se té ruky! Beze všeho'
studia každý může přehojně vytěžiti z církevní li
tur ie, jestliže naučí se při mši sv. modliti se z mi
sá u,. který mu vydalo Dědictví svatOJanské. Každý
katolík musí v neděli 'vzíti do ruky knihu, které na
ši předkové říkali postila, to jest výklad nedělního
čtení, nebo jinou solidní knihu o životěduchovním.
a mravním. PctOm bude každá křesťanská neděle
budičem svědomí, víry, lásky, horlivósti nábožen
ské, neděle prožitá --vduchu katolické bohoslužby
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vytvoří katolíky, katolické rodiny a osady, katolic
kou dobu a katolický život.;
Neděle prožitá v duchu liturgie dá našemu čelé
mu životu pevný a stálý směr k Bohu a ke “Kristu,
vždyť na Krista a k Bohu vůbec vztahuje se celá
bohoslužba nedělní, v tom je její podstatný účel,
aby nás přivedla k Bohu a spojila život lidský se
životem božským. Neděle naučí nás křesťanstvívn'i
temě prožívati, víru také na venek vyznávati, snahy
náboženské uskutečňovati a život vyplňovati krás-
nými, šlechetnými díly:. z lásky k Bohu budeme
konati obětavě svou povinnost každý ve svém „povo
lání a učiníme nad povinnost více tolik, na kolik
stačí síly, Kéž nemluví nedělní liturgie k hluchým
srdcím a její obrodná síla nechť neproudí nadarmo
ze srdce církve!

II. Liturgické posvěcení všedního dne.
Církev svou.liturgii snaží se pronikati-všude, po:
vznášeti mysl od hmoty k duchu a od:světa k Bohu
a tak posvětiti. všechen lidský život. Proto učí nás
práci spojovati s—
modlitbou a tak překonávati na
turalismus a materialismus a vytvářeti ze života 11
stavičnou bohoslužbu. Křesťan v duchu liturgie .v'ě
nující se svým povinnostem a pracím prožívá den
po dní s velikými myšlenkami a ušlechtilými city
v srdci a život jeho plně dosahuje svého cíle a spolu
získáva hodnoty věčné pro svůj _,obsah pohnutky &
prostředky. Pokusme se hledati v denním životě
.stopyliturgických vlivů, připomeňme si jejich účel
a poznáme, že liturgie opravdu mění dny všední ve
slavnostní a.sváteční.
_
1. Význam křesťanského" týdne a jeho dějiny;
Ze všedních dnů všímala si zbožnost starokře's
.t'anská zvláště středy a pátku a to pro “jejich vztah
k'umučení Páně: ve středu byl. Pán zrazen, v "pátek,
dotrpěl. Tyto dva “dny zvólen'y k bohoslužbě: v opa

ku proti pondělí a čtvrtku, kdy-se horliví fařizeoxvé
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postívalidobrovolně' (sr. Luk. 18, l2),-__.podobněja
ko neděle křesťanská nastoupila místo starozákonní.
soboty. To byly také nejstarší postní dni křesťan
ské. O křesťanech v severní Africe dosvědčuje ze

2. století Tertullian, ze v ty dni slavili oběť eucha-.
ristickou, kdežto jinde nekonala se mše sv., nýbrž
liturgie skládala se ze čtení Písma sv. a' modliteb.
Sobota na západě byla dnem postním a beze mše..
sv., což vzniklo prodloužením páteční vzpomínky
na___8mr.t
a' pohřeb Kristův; na východě od 4. století
sobota má; již“ eucharistickou oběť.
V Církevní liturgii nazývá se všední den feria, to
jest den prázdný, volný, a počítá se od neděle, tak

že pondělí je. ferie druhá, úterý třetí atd.' sobota
zachovala si. původní hebrejské jméno .sabbatum.
Slovo feria značí asi tolik jako sabbat, totiž klid,
odpočinek, prázdno od povinnosti. Ustarých Říma-'
nů feria byl den, “kdyse nekonalo řízení soudní ani
jiná podobná úřední řízení (s'r. naše soudní prázd
niny), Breviář připisuje sv. papeži Silvestru záslu
hu, že úředně zavedl název ferie do křesťanského
kalendáře, a odůvodňuje název ten tím,- že _kleriko—

vé každého dne mají odvrhnouti od sebe zaměstná-
ní světská a oddati se službě Boží. Durandus, vyni
kající církevní právník a liturgista 13. století, roz—
šiřuje význam slova feria, to jest prázdeň tak, že
křesťané mají býti každého času prázdni hříchu.
Nejvhodnější výklad jest asi ten., že život křesťan
ský je nepřetržitým svátkem, to jest že má býtt"celý
zasvěcen službě Boží; Pěkně o tom praví prelát dr.
Josef Pospíšil ve svém traktátě O B_obu'trojjediném
podle osobnosti: „Ačkoli církev svatá slaví “svátek
nejsvětější Trojice v církeVním roce první neděli
po šv. Duchu, přece nás mimo to ještěnvybízí, aby-'
chom každýden v roče jejich cti a slávě zasvěcovali
počínajíce \denně své práce, “pokračujíce v nich :a
zakončujíce je ve jménu Otce, 'Syna a Ducha“ sv.
A proto nazývá každý den „feriam“, to jest svátek,
věnovaný ;a zasvěcený službě Boha trojjediného' &
napomíná nás, aby celý život náš býl stálým svát—
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kem, stálouxferií, která by všechny“ naše myšlenky,

cityapráce ;přesevši jejich-rozmanitost soustřeďo
vala v jednom úmyslu, konati vše k větší ctila slávě
Boha trojjediného', A když tak všechny dni svého
života budeme posvěcovati tímto úmyslem, pak mů-—

žeme se kojiti pevnou nadějí, ze nejsvětějšíTrojice
promění jednou prchavé a měnivé ferie našeho ve-i
zdejšího života v jedinou ferii věčnou,ve které bu
deme na ni patřiti tváří v tvář a stále budeme jí;
prozpěvovati: Sláva Otci i Synu i Duchu sv., a že
v tomto neprostře'dním na- ni nazírání a:,chvalozpě-í

vu na její slávu, moc a dobrotu dojdeme vyplnění

všech svých tužeb a ve věčné blaženosti spočineme
v lůně jejím. “ (Katolická Věrouka,díl II., str. 268 )Z
2. Jakými prostředkýliturgie zasahuje do všed—
níiho žibota a“je] posvěcuje?
a) I kdyby světští lidé úplně se ponořili do své
činnOsti &ve shonu po užitku apožitku zcela zapo

měli na spojení se životem vyšším, jest zde církev,
.kteráopatruje a živí věčný oheň"bohopocty a mod
litbou svou vzdává bez oddechu Bohu hold klanění,
díků, smíru a proseb. Posvětila a yyhradila si kto-'
mu docela .i zvláštní stavy, totiž,.kněžský .a řeholní,
a uložila jim, zavazujíc je k tomu ve svědomí-pod
těžkým hříchem, denní modlitby. jménem lidstva a
za.potřeby veškeré církVe.Jest to officium divinum,
božská, svatá povinnost, den coden konatityto—mod—
litby,. sestavené dle důmyslného řádu a "pravidel,
vzaté z inspirovaných textů Písma sv; i'uměl'é tvor
by lidské a obsahující všechny hlavní motivy křes
ťanskémodlitby, jež slaví Boha a tvorům zjednává
milost. Modlitba breviářová, kterou vložila zákonem
církev za povinnost všem, kdo přijali vyšší svěcení
počínajíc podjáhenstvím, a kdo sebe přinesli Bohu
v živou oběť řeholními sliby, jest dech,.kterým dý-.
še církev, je tlukot jejího srdce, jež miluje dětinně
Boha &.mateřsky lidstVo, je píseň, kterou pěje cit-\
kev nepřetržitě od svého počátku až po naše dny"
a do konce casů. Z něsčíšlnýchmíst naši'.z'eměkoule
buď:-i;; :nitřa: jednotlivců“ nebo z_ chóru,
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ze sboru—,

kněží —a
řeholníků,. sbratřených společným životem,

stoupá k nebi oslava Boží a pokorné prosby, necht?
si __“ve
světě děje se, co*děje, mír nebo válka, nadby
tek _ÍčinedOstatek, ctnost či hřích. Modlitba brevi'ás

řová.dle-původního vzniku. dělí se na několik částí,
jež odeVÍdají různým dobám .denním: za noci ješ
tě' a před“úsvitem konaly se hodinky jitřní a chvá—

ly; při východu slunce hodinka prvá, o naší hodině
devát'ě dopolední hodinka třetí, o polednách šestá,
o třetí hodině odpolední devátá, v podvečer nešpo
ry a před usnutím doplněk, kompletář. I když v sou
"kromě recitaci kněz nemůže přesně zachovati toto
“rozdělení _aspojuje několik hodinek v jeden. úkon,
přece jen, zůstaly jednotlivé doby denní posvěcené
'a"označené těmito částmi 'veřejné a společné cír
kevní modlitby. Docela dobře může i laik ve své
ranní modlitbě rozpomenouti se ráno, že tou dobou
nesčetná srdce a hlasy pošvěcených služebníků Bo,
žích po celé zemi t—voří
chór ze všech národů a ple

men lidských a že tou dobou církev koná svouranní
modlitbu klanění a chvály. V duchu připojí sekto
muto ehóru; třebaže neumí modliti se-řádem a slo
vy církve, sjednotí se v myšlenkách a citech zbož
Čnýchs celou rodinou dítek Božích a spojí svou ranní,
pobožnost s modlitbou církve. Kolik velikých a ja
drných myšlenek a pohnutek jest obsaženo v tomto
pozdvižení mysli k Bohu jako k začátku &cíli veš
kerého života a činnosti! Co krásy je v té myšlen
ce, že nemodlíme se sami, nýbrž ze v tomto obcová
ní svatých splývá modlitba miliónů duší ve veletok.
oslavy Boží, jenž v sebe pejímá všechna srdce a vše-\
chny jejich potřeby! A tak můžeme vejíti v du.
chovní styk a společenství s celou církví na zemi
i _vbiných dobách denních &tím zúrodniti soukrof
mou zbožnost. Kdybychom nic jiného neučinili, než
že.mezi dnem uprostřed práce na okamžik se zasta
vímea.uvědomujíce-si: „Církev se nyní modlí . “.“,
i“my obrátilimysl k _Bohua potom pohlédli na své
dílo,. .o kterém právě pracujeme, do *svého nitra,
zdali i Ono je“ve shodě s účelem našeho života, již
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tím je .vykonáno' velice mnoho pro “zduphovnění
všedního života a jeho křesťanskou-„orientaci.
Není “bez zajímávosti,

že hymny

breviáře v IND-“'—

dinkách jitřních, chválách a nešporách sledují bi—
blickou zprávu o stvoření světa v šesti dnech, po

dávají ]i v básnickémrouše a připojují mravní dů
sledky. Pro duchovní život nemá významu kritická
otázka, kterak vysvětliti Mojžíšovo šestidenní; ne
pochybný je důsledek o závislostivesmíru na Bohu
jako na počátku a cíli všeho, o Boží otcovské dob
rotě a prozřetelnosti. Je jistě velmi prospěšno, jestli
že mezi týdnem vzpomeneme si užívajíce různých
dobrodiní přírody 1 lidského důmyslu na nejvyšší
ho dárce všeho, na Boha, a hledíme-li na prírodu—
viditelnou jako na stopy a obrazy neviditelného
bozství.

Pokračování.

Matka & Syn.
Z latiny přeložil Otto F. Bq'bler.
'Já jsem hora — on je kámen.
Já' jsem réva .-—on je hrožen.
'Já jsem dvůr královský — on_\je král.
Já jsem .„rouno a mlat -—on je rosa.
Já jsem „hvězda — on, je slunce.
Já jsemoblak — On je božská velebnost;
Já jsem schránka, zákonů — on je manna.
Já“ jsem“ štvol z Jesse —+on je květ.
J'á-jsem roucho ——
on je Josef.
Já" jsem země .—on je červík.

Já jsem nádoba Moabova —.on je naděje.
Já jsem křeslo trůnu — on je Šalomoun.
] á jsem Estera — on je žezlo.
"Jájsem otýpka -—on je oheň.

J a jsem strom pryskyřník —.on je kadidlo.
Já jsem město —.-on je zakladatel.
Já jsem luska ——.
on je 'zrnko.
"Já"jsem “oliva — on je olej.
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Já něm uzavřenábrána.— on ji prošel.
"Já jsem paprsek — on je med.
Já jsem ovce .——
on je beránek.
Já jsem skleněná hmota — on je .jas.
Já jsem “hradba .sionská —„on je David.
J'á'Íjsem lahodna všem '— on ještě více.
.Já ;j__sem_
milostiplná'

—' on mnohem více.

lá miluji mír — on jej dává.
Já jsem „"křehký'lidský tvor --'on všakBůh-Člóvěk.
(Přeloženo z latinského tekstu', zachovaného v rukopisu
v Clairvaux a otištěného v časopise „La Vie et les Arts Lio
turgiques“ 1924, No. 109.)

Ze'života egyptských poustevníků.
Verba seniorum:

Mi'gne P. L. t. 73, přeloží-l

dr. K. Vrátn'ý.

Také otec Jan, který přebýval nahoře, jež slove
Třtina, měl sestru, která od dětství žila v svatém
předsevzetí, neboť ona sama vychovala a vyučila

bratra svého, téhož otce Jana, aby opustil marnosti

světa tóhoto a vstoupil do kláštera. Když pak vstou
pil do kláštera, čtyřiadvacet let nevyšel z něho ani
nepřišel navštíviti sestru svou; ona pak velice to_u
žila spa'třiti jej, pročež často mu psala a posílala
listy a žádala, aby dříve, než vyjde z těla tohoto,
přišel k ní, aby se v lásce Kristově radovala z pří
tomnosti jeho. Ale on se vymlouval a nechtěl vyjíti
z kláštera. Ctihodná tedy služebnice Boží a sestra
jeho opět mu napsala, řkouc: Nebudeš-li chtíti při

jíti ke mně, budu já musiti přijiti k tobě, abych se

po takové době poklonila svaté lásce tvé To .vkdyž
uslyšel výšeřečený ] an, zarmoutil se velmi a pře
mýšlel sám u sebe, řka: Připustím-li, aby sestra má
přišla ke mně, potom dá se volnost 1jiným příbuz
ným našim, aby mne přicházeli navštíviti. Proto se
rozhodl v srdci svém, že raději.sám půjde navští
viti sestru svou; v_zalpak s sebou ještě dva jiné
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bratry z kláštera. A když přišel ke dveřím kláštera
sestry své, zavolal, řka: Dobrořečte a slyšte poutní
ky. Vyšla pak sestr'a jeho s jinou služebnicí Božía
otevřela dveře a naprosto nepoznala bratra s'vého;
on pak poznal svou sestru, ale nepromluvil slova,
aby snad ho po hlase nepoznala. Mniši pak, kteří

byli s ním, řekli jí: Prosíme tě, paní matko,
nám dáti vodu,k pití, neboť jsme unavení po ceště.
Když pak dostali a napili se, pomodlivše. se a díky
'vz'davše.Bohu, odešli &navrátili se do kláštera své

,.

ho. .Po několikaw'pak dnech opět mu psala jeho ses-“
tra, aby se na ni přišel podívati, nežli sejde se světa,
a aby se pomodlil v jejím klášteře. On tedy jí ode
psal a pcslal psaní “811128
mnicha svého kláštera,
řka: Z milosti Kristovy přišel jsem k tobě a nikdo
mne nepoznal; a ty sama vyšla jsi k nám a dalas

nám vodu, a vzal jsem ji z rukou tvych a napil jsem
se, a díky cině Pánu navrátil jsem se do kláštera;
stačiž tedy tobě, žes mne Viděla, a již na mne dále
nenaléhej, ale modli se za mne bez ustání k Pánu
našemu Ježíši Kristu.

Jiný také mnich nějaký šel navštíviti sestru svou,
neboť uslyšel, že stůně v klášteře.. Byla pak ta slu
žebnice Boží proslulá svatým životem. Nechtěla te
dy přijmouti ani viděti „bratra svého, aby mu ne
dala příležitost vejíti do ženského kláštera, nýbrž
vzkázala mu, řkoucž ] di, pane „bratře, a modli' Se
za-mne; neboť pomocí milosti'Boha a Spasitele na
šeho 'budu' tě viděti v budoucím. životě v království
Pána našeho Ježíše Krista.
Stalose jednou, že jeden bratr přinesl“svatému
Makariovi hrozen, on pak, mysle podle lásky ne na
to, což jeho jest, nýbrž na to, co bližního, donesl
hrozen ten jinému bratrovi, který se pro nemoc
zdál slabším. Nemocný tedy vzdal Bohu díky za
bratrovu-laskavost a přijal hrozen, _anicméně sám
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také více mysle _nabližního než na sebe, donesl jej
_jinému nemocnému bratrovi, a, ten zase jinému, a"
tak, když hrozen ten byl obnošen po všech chyš
kách, které byly rozptýleny daleko od sebe po pou—

šti, a oni nevěděli, kdo první jej poslal, konečně
přinesen jest k tomu, kdo jej poslal. Zaradova'v se
tedy svatý Makarius, že vidí na bratřích takovou
.zdrženlivost a takovou lásku, vzepjal sek úporněj
„šímu cvičení v duchovním životě.

:.,
Pokračování.

Bůh v příslovích jihoslovanských.
Vybrala přeložil “Otto_F.Babica
Bůh dal, Bůh “může i vzíti. —
Moc lidská do času, a' Boží do věčnOsti. —

Bůh nemá pána. —
Koho Bůh chrání, toho puška nezabije. —
Boha neoklameš.

——

Bůhzavře jedna vrata a sto jich otevře-.\—
Všechno dobro Bohem začíná. —
Bůh je pomalý, ale dostihne, koho chce. —
Když Bůh přeje, netáže se, čí jsi syn. ——
Bůh má ruCe plny. ——

Vše se mění, jen Vůle Boží trvá. —

Ví Bůh koho trestá. _.

Bůh nedá jednomu všechna dobrá, ale rozdílí je
všem. —

,

Hanba před lidmi je dítě strachu před Bohem. ——

Bůh je dobrý, ale i ďábel silný.,—
Koho Se Bůh zřekne, tomu se nedaří. ——

Bůh neslyší, co pes štěká. —
Starší je sláva Boží než králova. '—
Koho Bůh miluje, toho také zkouší. —
Bůh nespí.

——

Nadarmo se člověk brání, když hoPán Bůh nec.
ochrání.

——

.

S B_ohem jediným_--i tisíc žalů přečkáš'. 1—.
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Komu Bůh štěstí nedal, tomu je kovář neskuje. —
Bůh nevyplácí každou sobotu. ——

Když Bůh chcepotrestat, nejdřív člověku rozum.
vezme.

——

.Kdo pravdu mluví, Boha chválí. —
Bůh nikomu dlužen nezůstává. —
Co ti Bůh. dal, nikdo ti toho-neodejme. '—
Bůh nedá jednomu člověku všechna dobra. .—
Však Bůh ví, které “koze „r_ohysrazí. —\
“Bůh nevytrubuje, proč člověka hubí. —.
Co'je od Boha, medu je_sladší. —

'Koho Bůh miluje,_toho také kárá. +

SV. Bernard, Kniha oil-ásce Boží;
Pokračování;

Hlava IV.
Cesta spravedlivého.
Tal: cvšem nejedná Spravedlivý. Slyše tótiž na
dávky mnohých, jež ho obkličují ——
neb je mnoho,—
kdo kráčejí širokou Cestou vedoucí k smrti — sám

si vyvolil královskou cestu, neuchyluje se ani napra
vo „ani nalevo.,

_

Konečně,/jak svědčí prorok, je“cesta“spravedlivé

ho přímá: Stezka spravedlivého je rovná. Jdou jíti,
kdož se spasným prospěchem ukracujíce si užitečně
.cestu se vyhýbají této neužitečné oklice, volíce slo
'vo krátké a zkracující: netoužiti po všem, co vidí,.
nýbrž prodati spíše, co mají, a rozdati chudým. Bla
“hoslav'eníchudí, neboť jejich'jjest království nebes
ké. Všichni sice běží, ale mezi běžícími možno roz-
_lišov_at._

.

"Konečně zná Pán cestu spravedlivých, kdežto
cesta _bezbožnýchkončí záhubou. A proto lepší jest
pro spravedlivého jeho maličko než velké bohat—
ství pro hříšníka, neboť —-jak praví moudrý &za—
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kouší hlupák .—kdo miluje peníze, nenasytí se jimi,
ale—kdo la'čnějí' ja žíznějí po spravedlnost-i, budou

nasycení. Neboť spravedlnost jest pro člověka uží
vajícího rozumu. pokrmem životním a přirozeným.
Avšak peníze nekonejší an'i nezmenšují hladu du—
ševního, jako vítr; hladu tělesného. Kdybys viděl
hladOvého člověka, jak má nastaveno hrdlo větru a
“loká vzduch, aby tím ukojil hlad, zda by sis. ne
\myslel' že blázni? Tak je nemenší bláznovství, kdy
_bys myslel, že nasytíš rozumnou duši jakýmikoliv
věcmi hmotnými. Co může získat duch od těla? Ani
tělo se nemůže nasytit věcmi duchovními, tak jako
duch věcmi tělesnými.
Dobrořeč, duše má, HOspodinu, jenž nasycuje
dobrem tvou žádost. Nasycuje dobrem, povzbuzuje
k dobru, udržuje v dobru, předchází, podpírá, uspo
kojuje. Sám působí, že toužíš, _sámjest, po čem tou
ZIS.

Řekl jsem,shora, že příčina lásky k Bohu jest Bůh
.sám. Správně jsem řekl, neboť je příčinou i výtvor
nou 'i—směr-hou. Sá'm'. dává příležitosti,

sám tvoří

vznět, sám splňuje touhu. Sám způsobil, nebo lépe
řečeno,je k tomu, aby byl milován, v něho doufá
me, jehož máme šťastněji jednou milovat, abychom
_nynínemilOvali nadarmo. Jeho láska i připravuje
i odměňuje naši. Velmi milostivě předchází, velmi
spravedlivě odplácí, velmi blaze jest očekáván. Je
bohatý ke-všem, kdož 'ho vzývají, a nemá nic lepšího
nad sebe sama-.Sebe “dalzazásluhu, sebe uchovává
pro odměnu,: sebe předkládá k nasycení svatým du
.:ším,sebe v, díle-vykupitelském dává za zajatce.
Dobrý jsi, Pane, duši hledající tě; co tedy té, jež
tě nalézá? Avšak to jest podivné, že nikdo není
schoplen tě hledat, jestliže tě dříve již nenalezl.
Chceš tedy býti nalezen, abys byl hledán; hledán,
„abys byl nalezen. Můžeš siče býti hledán a nalezen,
ale nelze tě předejíti, Neboť, i když.-pravíme: Zji
tra předchází tě má modlitba, tož přece není pochy—
by, že každá modlitba je vlažná, nepředchází—lijí
vnuknutí; .__
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Zbývá
ještě
řÍCi,odkud
vychází
naše láska, neboť,
\
.
'
'
o _ oc v v
V
kde se dokonava, je j1z receno.

Hlava X.

Prvni stupeň lásky, na němž člověk miluje sebe
pro sebe.
Láska je přirozená vášeň, jedna "ze -.1čtyřJsou
Známé, netřeba je jmenovati. Jistě je tedy spraved
livě, aby to, co je přirozené, především sloužilo Pů—
vodci přírody. Proto je také vyřčeno první a nej-..
větší přikázání: Milovati budeš Pána Boha svého..
Avšak, poněvadž přirozenost jest- vební křehká a
"slabá, je nutkána sloužit předně sobě samé. Je to
láska tělesná, jižčlověk především miluje sama sebe
pro sebe. Nechápe totiž dosud nic než sebe, jak je“
psáno: Nejdříve co je zvířecí á pak duchovní; A není
to přikázáno zákonem, “nýbrž"vloženo'v samu přiro
zenost; Neb kdo měl své tělo Vnenávisti?
Avšak jestliže — jak bývá, obyčejně— táž láska
počne “ubýtipříliš srázn'á & nevázaná a naprosto. ne-—

spokojena řečištěm nutnosti &je vidět, jak široko
zaplavuje i pole rozkoše nedovolené, ihned se nad-"
bytek mírní příkazem: Milovati budeš bližního jako
sama sebe. A je to velmi spravedlivé, aby účastník
přirozenosti nebyl neúčasten ani jeho milosti, zvláš
tě m-ilosti vštípené v přirozenost. Zdráhá-li se člo—

věk bratrovým, neříkám, potřebám, nýbrž z'álibám
vyjíti vstříc, nechť očistí nejdříve své, nechce-li být.
zrádcem. Kolik chce, ať si dopřeje, jen když rovněž
tolik'i bližnímu bude hledět, aby se dostalo.
Dává se ti, člověče, uzda zdrženlivosti zákonem
žiVOt'aa pořádku, abys nešel za svými choutkami a'
v nich nezahynul, abys dobry přírody nesloužil ne-s
příteli duše, to jest žádostivosti. Jak daleko spraved
livěji a čestněji jednas,_jestlize se sdílíš o ně spíše“
1 Sv. Bernard podle starých zná pouze čtyři vášně: lásku,
strach, radost a zármutek, z nichž vycházejí všechny ostatní,
kdežto podle-sv. Tomáse rozeznáváme jedenáct druhů vášně.

/
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5+2

s „jejiohúčastníkem,.t. j. s bližním, než s nepřítelem!
A to, kdyby ses podle rady moudrého odvrátil od
svých žádostí a podle nauky Apoštolovy byl spoko
jen s živobytím a šatem, poznenáhlu by ses neroz
pakoval zbaviti svou lásku tužeb tělesných, jež ho;
jují proti duši. Zajisté, co odejmeš nepříteli své
duše,'nebudeš váhat uděliti účastníku tvé přiroze'v
nosti. Tehdy bude tvá láska i zdrženlivá i spraved
livá, jestliže neodpíráš potřebám .bratrovým, co
ode'jmeš vlastním 'chOutkám. Tak smyslná láska se
stává i společenskou, když se zajímá o společné.
Jestliže však sdíleje se s bližním pocítíš snad ne
dostatek 1 V potřebném, co učiníš? Co jiného, než
že se vší důvěrou budeš žádat od. toho, jenž dává
všem nadbytečné a ochotně, jenž otvírá svou ruku
a naplňuje každého tvora požehnáním. Nelze také
pochybovat, že rád pomáhá v nouzi, jenž nechybí
ani mnohým postaveným v nadbytku.
Konečně praví: Nejdříve hledejte království Bo
žího a jeho spravedlnosti a toto "všechnovám bude
přidáno. Slibuje dáti ochotně nutné tomu, kdo se
omezí ve zbytečném a miluje bližníh'o. To totiž zna
mená hledati nejdříve království Božího a vzývati
je proti tyranu hříchu, vzíti na sebe raději jho cud
nosti a střízlivosti, než nechati ve smrtelném těle.
vládnouti hřích. Dále pak i to „náleží ke spravedl
nosti, nesvářiti se s tím, s nímž mášstejnOu přiro'
zenost.
Aby však byla dokonalá spravedlnost v milování
bližního, je nutno milovat ho .pro Boha. Jak může
někdo milovat bližního ryzí láskou, kdo ho nemilu
je v Bohu? A dále v Bohu nemůže milovat, kdo
nemiluje Boha. Je třeba, aby byl Bůh napřed milo
vím,)aby v Bohu _mohlbýti milován 1 bližní. Bůh,
jenž vše dobré činí, působí 1 to, aby sám byl milo
ván. Činí to takto.
Kdo stvořil přírodu, ten ji i zachovává. Neboť
byla tak stvořena, aby měla neustále nutného o
chránce, jenž byl jejím stvořitelem, aby naprosto
nemohla bez něho trvat, jež nemohla se bez“něho
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stát. Aby o tom-ovšem tvor.-věděl.a-proto si zpupné
nepřivlastňoval

dobrodiní

stvořitelova —.—(kéž s_erto.

neděje) — chce týž Stvořitel člověka vycvičit u_trpe
ním podle vysoké ale spasné rady, aby, když klesne

člověka přispěje mu na pomoc Bůh, byl člověk od
Boha osvobozen a Bůh od člověka, jak jest hodno,
ctěn. Praví totiž: Vzývej mě v den soužení a já tě
vytrhnu z něho a budeš mě ctít.
Tak se stává, _žečlověk zvířecí a tělesný, jenž, ne

umímimo sebe'nikoho .milovat, i Boha počne milo
vat ,aspoň pro sebe,. poněvadž v něm, jak často za
kusil, může všechno a bez něho nemůže nic. A“že
vše “můžev něm,-to mu prospívá.
Pokračování.

K úvaze.
Odpuštění.
Nenávist? jest jakýsi způsob pomatenosti. Úzce
souvisí s utkvělou myšlenkou. _.Myšlenka nepřátel
ství provází nenávidícího jako černý stín._Ve všem
vidí nepřítele a jeho podkopnou činnoSt. Stále pře
mýšlí,.jak nepřítele zdrtiti, jak mu zw',zlým-odpla
titi. Co energie, času, duševní radosti jest obětová

no věci tak neplodné, jako je nepřátelství. Zášt'
oslepuje. Nevidí než temné, takže na konec duchov
ní zrak se přizpůsobítemnu. Duše nenávidící jest
nízká, hledající nízké a ošklivé. Nepřítel leží na ní
jak pekelný balvan, sráží a svažuje k peklu. Nutno
.odvrhnouti tuto tíhu, rozpustiti, ohněm lásky roz
taviti tento balvan, abychom se mohli zase dostati"
výše. Nenávist jest ďábelská, protože není ani bož
ská ani přirozená. Smutné je žití v.ďábelské atmo
sféře, v jeho objetí,
S. B.
Společenství svatých._

Bůh objal nás v krvi Ježíšově věčným otco'vstvím.
Miluje své dítky a chce,. aby v něm byly všechny—

spojeny. Církev jest jedna, to jest též jednotná, vši
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'chni její členové scházejí se v ní jak v rodině. Spo
juje své děti v jednom cíli, to jest svatosti. A toto
pouto přitahuje k církvi bojující i její syny, kteří
v ní svatosti dosáhli. Jejich síla, a zásluhy a láska
vyzařují na církev své světlo. Buďme vidoucí a ote
vřeme svůj zrak tomuto světlu. ]děme v jeho záři.
Miliardy prošly temnotOu slzavého údolí ke světlu.
Jsou' to naši bratří. Uvědomme si toto společenství
a "zvedejme .k _nimsvé“ruce. Najdou nás ve vlnách a
vytáhnou za _tyruce k Bohu. Neb svati vydali se

směle na hlubinu a jsou jejími oddanými rybáři.
Jen ruce 'jim podejme a dejme se jimi táhnouti.
Jsme v jednotě, ve Společenství svatých. Chceme,
musíme se včleniti do této jednoty. Nebudeme pře
ce rušivým článkem ve vítězném jásotu těch, kteří

jdou v jednotě za Beránkem. Za tuto jednotu v Otci

svatosti modlí se-Kristus ve velekněžské modlitbě.
S. B.

Za sv. Terezií 'Ježíškovou.

Byl by. velký omyl, kdyby duše kolem nás se

skupené a snažící se hlouběji a výše domnívaly se
osobě, že něco mohou ze sebe. Člověk sám ze sebe
nemá nic než hřích, praví koncil Oragnský._.__Chcete

k Bohu, ke svatosti, ale to se musíte dokonale Bohu
oddati. Svatá Terezie Ježíškova dává vám krásnou
směrnici k' tomu. Praví kdesi, že duše nesmí mysliti,
jako by sama od sebe něco mohla. Učí, že nejlepší
způsob vystupu na horu Boží jest vrhnouti se do
náručí Božího. Bůh nás povede. Vede nás. Kanáme
dobré skutky. Nezapomínejme ale, že jest to Boží
práce, že Bůh nám dává konati dobré, vystupovati
k s bě. Musíme k němu jako děti se utíkati, vše od
něho očekávati, a jej o něco pro sebe prositi, jím
dát se vésti jako děti bez vzdoru a reptání, bez _do
mýšlivosti. Pak _ujdeme záhubě. Budeme-li jako ma
.ličtí. Neb jen děti se nezatracují. Toť duch svaté
Terezie, duch dětství Božího. Vidíte tu sílu a oprav
dovost?
S. B.
545

Ze sítě.
V
,
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Ríjdt
F. vH. Zunqtalek.

K'Řimu. Republika Kuba zřídila vyslanectví u. sv. Stolice
a jmenovala vyslance. Republika Bolivia obsadila místo vy—
slanecké u Vatikánu, které bylo dlouho uprázdněno z vnitřně
politických důvodů. Republika Kolumbi'a povýšila své za
stoupení u sv. Stolice k hodnosti. vyslanecké.
Argentinské vyslanectvo u Vati ánu. Argentinská sněmov
na přijala na návrh vlády zřízení argentinského vyslanectví
u Vatikánu.

O'prava kostela sv.Petra v Římě. Dvě kaple kostela sv,
Petra v Římě a to kaple nejsvětější Svátosti, kaple chóru ;:
hrobů papeže Sixta IV. :: Julia II. se opravují.
Dělníci u papeže. Sy. Otec přijal ve slyšení 760 dělníků..
uměleckých. řemesel a měl k nim srdečnou řec, v níž se
dotkl pěkné stránky jejich zaměstnání a zájmu, jímž provází
jejich práci i život. Potom podal každému ruku „kpolíbení.
Svátek k oslavě Ježíše Dělníka. Farář Schuch při kostele
sv. _Klotildy blízko Zenevy odevzdal sv. Otci doklady k za
ložení svátku k poctě Ježíše Dělníka. Text k příslušné mši
této slavnosti sestavil Ryckhoff. O zavedeni tohoto svátku
prosí 33 kardinálů a 550 biskupů v žádosti řízené
sv. Otci.
V vr
Dvě belgická města zasvětila se Srdci Páně. Vetsi belgic
ká města Oversysche a Dison za velké slavnosti, které se
súčastnily všecky místní spolky & všecky úřady, odha
lily sochy Krista Krále. a ústy svých starostů zasvětilo se.
obyvatelstvo za velkého nadšení nejsv. Srdci Ježíšova. Při
té příležitosti byly konány veliké schů'ze'a projevy nábožen
ské. Obyvatelstvo sphiilo svůj slib z války, ze postaví sochu
Spasiteli svému.
Eucharistický kongres ve Švýcarsku. Ve dnech 15. až 20.
srpna byl konán v Einsiedeln ve Švýcarsku eucharistický
sjezd spojený se sociálním týdnem.- Na konci měli nejlepší'
odborníci přednášky o současných otázkách sociálních. Hlav
ním úkolem tohoto sjezdu byla porada ve smyslu posledního
pastýřského listu švýcarského episkopátu o novém získání
sociálního a politického života národního pro katolické zá
sady.
Ostatky kardinála Ledóchowského do vlasti. Kardinál "Le
dóchowski, bývalý arcibiskup poznaňský, zemřelv Rímě r_._
1902.Byl vypuzen Bismarkem za kulturního boje. Před smrtí
'Vyjádřil přání, aby byl pochován?ve vlašti, kdyby polské krá
lovství bylo znovuzřízeno. Po osvobození Polska ustavil se
výbor k přenosu jeho ostatků do vlasti a nyní bylo přání
zesnulého hodnostáře církevního splněno.
,
Princ reholníkem. Princ Emanuel Thurn Taitis vstóupil
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do benediktinského kláštera v Neresheimu ve Wirtembersku.
Princ odevzdal všecko své jmění tomuto klášteru.
Japonský universitní profesor katolíkem. Dr. Tanaka, pro-'
fesor právní fakulty v Tokiu, vstoupil do katolické církve.
Objasnil své přestoupení do katolické církve v knize, v níž
zevrubně mluví o důvodech, které ho dovedly ke katolictví.
Toto obrácení vzbudilo velký zájem u katolických vždělanců
japonských, takže jeho kniha byla rozprodána ve dvou mě
sících, a_čbyla tištěna 've velkém nákladu.

Škola dítěti macechou. Francouzská vláda před válkou od
ňaladěti církvi a zřídila školy laické._Katolíci na to odpo
.Věděli zakládáním katolických škol, které požívají důvěry
i uznání "“občanstva.Jaký stav je na státních: školách, svědčí
nedávná statistika, podle které “je ve Francii 1476 státních
škol, v nichž je méně než 6 dětí, a 1182 škol má po 20 dě

tech. To jsou školy, nikoli jednotlivé třídy.
Protestantšti učitelé pro náboženské školy. Svaz protes
tantských učitelů V Německu usnesl se na resolucí, kteiou
vyslovuje se souhlas se zavedením náboženských škol ve
smyslu vládního návrhu školského zákona.
Sověty i kříž. Sovětská vláda před krátkým časem vypsala
„konkurs sovětským umělcům, aby vymyslili nový znak, kte
rý by- mohl nahraditi kříž. Avšak konkurs se nezdařil, poně
vadž se nikdo nepřihlásil o vynález nového znaku. Umyslem:
sovětů jest“ zakázatina hřbitovech postavování křížů.
Angličané o Mexiku. „Morning Pos't“, která jinak neuka
zuje náklonnosti ke katolíkům, napsala v dopisu z Mexika:
„Hrůzovláda presidenta Callesa proti katolickému ducho
venstvu 'oživla, Nyní p. Calles vrhá do žaláře i rodiče- a
bratry vyhnaných kněží, poněvadž prý _sis nimi dopisují a'
tak připravují těžkou'fzradu.
Ukončení františkánského roku v AssiSi. Na den sv. Fran-'
tiška Serafínského byl slavnostně ukončen františkánský ju
'bilejní rok v Assisi. Nejdříve byli františkáni uvedeni v ma
jetek kláštera v Assisi, který po 67 letech se vrací prvotním
“majitelům. Poté byla slavná mše sv., kterou konal kardinál
Lafdntaine, patriarcha benátský.
300. narozeniny biskupa Bossueta. Dne 27. září bylo tomu
300 let, co se narodil velký církevní řečník Bossuet, který
byl biskupem v Meaux a vychovatelem dítek králových.
Bessuet byl “i nejednou 'napadán, že byl příliš poddajný krá
_lovs ému domu. Ale nyní téměř všecky listy francouzské při
nesly rozpravu protivného smyslu. Oslava Bossuetova byla
rozvržena na několik večerů.
Zakončení kanadského sociálního týdne.V Quebecu v Ka
nadě konán byl sociální týden.- Při zakončení jeho promlu
vil 1 kanadský ministr spravedlnosti Lapvinte, který, jsa sám
katolickým politikem, srdečně pozdravil tento projev kato
lického smýšlení a jeho organisátora arcibiskupa msgra
Roye i samu katolickou universitu, v níž slavnost byla ko.
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nána. Prohlásil tuto universitu za zdárné ovoce práce v ka- \
tolické věci. Vystoupení ministrovo ukázalo, že je naprostá
shoda mezi církevní i světskou vládou v Kanadě.
Socialistický ministr a misionáři. Belgický ministr zahra
ničních záležitostí Vandervelde, socialista, prohlásil před
poslaneckou komorou, že projevuje podiv katolickým misi“
onářům v Číně, kteří všichni zaposledních nepokojů vydrželi
na svých stanicích, kdežto misionáři jiných vyznání se dali
na útěk. Ministr navrhl pochvalu misiOnářům, která byla též
jednohlasně přijata.
Nový athénský arcibiskup. V Athénách mají nového kato
lického- arcibiškupa. Jest jím msgre Filipucci, řecký podda—
'ný. Předseda republiky “přijal jej _veslyšení a vyjádřil své
súpatie ke katolické církvi: Toto přijetí jest velice význam
né, neboť právěRecko bylo z nejnesnášelivějších Států vůči
katolicismu. Sv. Stolice se usnesla, že od :nynějška bude jme-'
novati za biskupy jen řecké poddané.
Marianistě „_]apónsku Reholníci marianisté pracují velmi
usilovně v Japonsku. Roku 1923 bylo v této zemi pouze 14%

Japonců marianistů,dnes pak jich jest již 59.

Nový apoštolský delegát v Egyptě. Ma.gre Robinson, ang
lický poddaný, byl jmenován apoštolským delegátem v Egype
tě. Je to první případ, kdy Angličanů bylo svěřeno tak vý
znamné místo.
Trapistě v Číně. Přísný asketický řád trapistů má v Číně
několik klášterů, jehož řeholníky jsou většinou domorodci.
'Nyní zakládá se nový klášter, kde budou výslovně jen do
morodci.
Katolíci na Rhodu. Ostrov Rhodus má mezi 16.000.oby
vateli 9000 katolíků. Rhodus připadá od roku 1912 k Italii
:: kongregace, Propagandy znovuzř1
'dila rhodské arcibiskup
ství, pro něž je nyní již postavena katedrála, palác, seminář“
i gymnasium, 'všecko na útraty. státní.

Literatura.
APOSTOLADD DE LA PRENSA, Madrid, Fray José de

Sigíienza:Fundación del monasterio
rial.

de el Esco—

——
Krásná dějepisná a umělecká studie světoznámého

kláštera eskuriálského, založeného Filipem II. Líčí veškerá,
vyjednávání, dotace, poštup stavby a její detaily. Popisuje _
kláštemí'památky,s láskou se zabývá všemi pamětihodnost
_mi.Zajímavá kniha je ukončena životopisem několika sta-.
rých vynikajících řeholníků eskuriálských.
S.
DEML JAKUB, Z ohonu, Rosnička: Reflexe člověka
básníka, který se hil životem, a jehož život chtěl bit a který
místo pláče vyzpíval jímavé melodie člověka prodírajícího.
se pracně ke ';;štěstí. Zároveň dokumenty doby i lidí. Zdají
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se vám ty knihy někdy nesouvislé, s profánními cihlami, ale
duch ovládající knihy mluví o vnitřní jednotě, která nezná
profánního a nesouvislého.
S. B.
DURYCH BOHUSLAV, Přerov, Smetanova 1970, Durych
Jaroslav: Č e r t a c i ká 11k a.—
— Rozmarná drobnůstka, plná
záludných a pitvomých kousků, ironií a smíchů. Psáno za
války na stryjské frontě, jako útěk před otravou do skuteč
na snů. Cítíte v knížce přím0'vonět brdské lesy a slyšíte
:smát se mládí a touhu po štěstí. Odporučuji knížku každé
i_numilovníku spisů Jar. Durycha. Výprava jest skvělá, bibli-
ofilská. _

Braito.

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ, Olomouc, Durych Jaroslav: Ku
rýr, str;-53. Vkusně, bibli'ofilské vydání drobtu -z bohatých
Durychových studií a meditací o Valdštejnovi a jeho poslá
ni. Durych je voják duší, tělem, vojínem Božím i národa.
V jeho kurýrovi vidím ztělesněný typ jeho oblíbeného rvá
ěe za něco velkého, krásného. Jak je nám sympatický ten
.rejthar s břinkající ocelík sympatičtější, než vojáček se seši—
tem pod paždí, jak by jej rádi' humanitáříci viděli. Sloh plný,

nabitý jiskřivou silou.

KOTRBA,Praha: Nová legenda

Braito.

zlatá, ěíslo77.—9.,

Nemůžeme ani dosti doporučiti k hojnému rozšíření v nasich
rodinách tento klenot. Za laciný peníz možno si obstarati
vzácnou sbírku životů svatých. Úprava důstojná. Kéž by na
kladatelství bylo hojně pochopeno ve své snaze. Braito.
KOSEL, Miinchen': Hío chla n d. 25. ročník, 1. číslo. Prvé
číslo jubilejního ročníku. Císlo opravdu—'velkolepé. Přináší
hluboký, meditativní román od Gertrudy Le Fort. Zajímavá
je feministická studie dr. Anny Weltmannové \o ženském.
“hnutí v Německu. Pastor obohatil číslo klasickou prací o sv.
Vincenci z Pauly. Vřele doporučujeme.
MARCUS-WEBER, Bonn, Lietzmann: Messe u. Hero'

renmahl.
Str. 263. Příspěvek k dějinám liturgie. Kon'ser
vativní protestant studuje vývoj mše svaté. Popisuje podrobv
ně nejstarší liturgie, nato přechází ke studii liturgie moža
rabské a ambrož0vské. Postupně zabývá se otázkou epiklese
.v jednotlivych liturgiích, pak otázkou anamnese. Zajímavá
jest studie o oběti kadidla, jehož původ obětní klade do 4.
století. Ukazuje, jak již v nejstarší době bylo v užívání sv.
přijímání pod jednou. Kniha jest pro odborníky v liturgii a
východní otázce nesmírně zajímavá.
S. B.
MÁRIETTI, Torino, Daldoss: Re e padre, str. 315, ce
na 7 'lir. Zhavé a hluboké pojednání o Kristu Králi, lásky,.
otcovské dobroty. Bohatá náplň myšlenek pro celý den na
rozjímání, pro kázání a přednášky. Sloh jemný, nevtíravý,
,opravdu- italský, jenž vibruje tisíce barvami, které přece se
slévají v jedné harmonii.
Braito.

Schuster.-Liber

sacramentorum,

t. IX. Nový sva-'

zek velmi dobré liturgické příručky, která sleduje den "ze
dne liturgii, osvětluje ji historickými a životopisnými po—.
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známkami.- Ukazuje, co krásy, bohatství pro duchovní život
skrývá liturgie. Italština je lehká, takže se kniha snadno čte.
Doporučuji.
' B. N. R.
MATICE CYRILOMET., Olomouc, P Aug Neumann 0.

S.A.:Upomlnky na katolické mučedníky doby

husitské.-

1927, 10 fotogr. obrázků s doprovodem, cena

1.50 Kč. ——
jsou to ilustrace z „Katol mučedníků“, vhodné
ho formátu pro rozdávání dětem ve škole nebo mezi známý
.Opravdu „upomínky“ ,'na vzácné příklady věrnosti _ve
Vlře.

]. G. B. MOHR (Paul Siebeck), Tiibingen: D 1e R e 11 g i o 11

in Geschichte

u. Gegenwart.

16.a 17. seš. v. Bur

g'er—Christentum V. Pozoruhodné stati o pokání, o křesťan
'ství, v nichž se odráží přítomné názory protestantských the
ologů a historiků.
—es—
OLDENBOURG, Kuntze: E r k e _nn t n is t h e 0 r ie (Hand
buch' der Philosophie), 16. Liefer., 4.55 Mk. Stručné, přehled
né dějiny bojů, práce, výsledků ve snaze po nalezení, uspo
řádání a zajištění klíče k prvohlémulidského poznání. Studuje
od Platona až po Kanta věčnou snahu filosofů dopátrati se
podkladu jistoty a principu této jistoty v lidském myšlení.
Zajímavá je srovnávací 'studie Platonovy a Aristotelovy noe
tiky. Kanta prohlašuje za nepřemoženého. Končí Kantem,
protože, jak'správněfa skromně u_dává,"není dosud možné
zpracovati moře názorů jim a po něm se vyrojivší. S. B.

_PAYOT, Paris, Chamberlain: Huit s i é cle 3 d e p-o é sie
francaise,
str. 768, 30 frs. Anthologie franc. poesie od.
Svých prvopočátků do dnešní doby. Anthologie básníků po
řádané básníkem. Proto je v ní vada- všech anthologií: sub
jektivní hodnocení omezena co nejvíce. Výběr opravdu' vy
stihující- doby a básnické individuality. Není „to příručka
školní; ale. nepostradatelná kniha pro každého, kdo nemůže
pročistí celou franc. literaturu a přece chce míti o 'ní. aspoň
nějaký obrázek.
,. Braito.
PECKA DOMINIK, vlastním nákladem: Č 1o v ě č e n s t v i

naše.

Hrst povídek vyčtených ze samého lidského srdce.

Črty zachycující sytými tahy štětce skutečného umělce vše,
co tragický podchycuje a zbarvuje život. Jsou to povídky
milosrdné, pravdivé, jak to naše ubohé, po štěstí toužící ělo-_
věčenstv'í.Dom. Pecko, nevíš o „Hlubině“.Podej nám ruku
k pomoci svým talentem!
_Braito.
PLON, Paris, C hr on i qu e s IV. Zase nové neobyčejně
bohaté a zajímavé číslo Plonových kronik.- Z čísla vyniká
nejvíce studie Lefevrova, hlavně pro podklad svůj názory
P. Jousse. Hluboce vás dojme Baumannova črta o předčas
ném skonu jeho bratra dominikána. Fumet se snaží „obje
viti“ Arnošta Hella. Docela pěkně se čte věcička: Smrt Ca
puriho od mladého literáta Humbourga. Velice si cenímf
Harlairovy analyse úzkosti a bolesti mod. doby. Vřele dopo
ručuji tento sborník. Jest obohacením knihovny.
-.S_B.
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„Chesterton-Vox;__th omm e“ é_tern e l. Francouzský pře“

klad této výborné Chestertonovy knihy, jedné Z'p'oslednícha
Vy'smívá _sejemně a přeče tak vážně evoluci a 'profesorské

zkamenělin'ě mozků. Jest to výtečná, vtipná apologie stvo

ření člověka,

jeho malosti a závislosti,v níž je pravé

"velikosti, protože jest závislostí na Bohu; Doporučuji aspoň
český překlad, kteiý již vyšel.
, S. B.
SCHULBRÚDER-VERLAG, Kirnach-Villingen, Zeuner:

Kalender

fiir kleine Leute; 1928.stran88. Kalen

dářík pro děti, psaný v duchu náboženském. —-There

sien- -Kalender.

1928,stran 104.Ctitelé sv. Terezie Je

šíškovy zde najdou dosti věcí,_které povzbudí jejich lásku
k něžnému květu Karmelu; ale zvláště ti, kteří sv. Terezii
skoro neznají, se mohou poučiti o veliké úctě k Rozsevačce

růží.

Schulbriider-

Kalender.

1928,stran 104.

Již třiadvacátý ročník kalendáře pro zábavu a poučení lidu,
pro získání zájmu o díla Skolských b_.ratří
—.ap

TÉQUI,Paris, Dr. Aug. Vallet: Guérisons

de Lour

des en 1926, 1927, stran 158, cena 5 frs. -—Lurdy stále za
jímají věřící,i nevěrce; tím vítanější bude Valletova kniha
o-lurdských uzdraveních zázračného rázu z roku 1926; autor
je lékařa .píše,_co sám viděl, jako předseda“lékařské komise.
A je věřící . . . Kéž by si naši „také — katolíci“ přečtli aspoň
150 takových stránek o „přírodních zjevech“. Nebudete žád
ný. litovati 5 franků.
—ca.

TEUBNER,Leipzig,Unger: Wie ein Buch ensteht,

str. 142, cena 3 Mk. Mnoho se vás jistě zajímá o to, jak po
vstává kniha. Uvedená. příručka zasvěcuje do „černého umě
m “. Poučuje tu odborníka o sazbě a jejich druzích, o tisku,
papíře, strojích a všech tiskařských technikách. Nejlepší
příručka z tohoto oboru. Knihu provází velká řada ilustrací
& ukázek nejnovějších typů.
S. B.
TISKOVÉ DRUŽSTVO, Hradec Králové, P. Aug. Neu
mann 0 S. A;,- Katoličtí mučedníci doby husitské. — 1927,
stran 160+12 fotogr. příloh, cena 17 (?) Kč. ——Už dávno
jsou veřejnou úctOu oslavení mučedníci novějších nábož.

zmatkům bouří, jenom naši slavní trpitelé husitské svobody
svědomí se přičiněním protestantského vlivu na dějiny uto
pili v zapomnění
S jakým pohnutím si přečtetetakové
dílo P. Neumanna, kde vám tahy jenom přísného historika
nakreslí. vzácné duše věrných předků. Radim tuto vědecky
psanPu knížku každému katolíku, poz,ná z čeho rosteme,
bude moci katolické husity poučiti o pravém mučednictví
pravých katolíků. Obohatíte své srdce i svůj rozum. 1. F. P.
VOORUITGANG Courtrai, Jean de ]ésus-Marie O. Carm.:

Instruction

des Novices, Instruction

der

m a i t r.e d e s. n o v-i c e s, str. 360. a 217. Dvě knihy, které

by měly býti v každé klášterní knihovně. Jsou psány starým
ctih. karmelitou. Mají poučiti novicmistra o všech jeho po
vinnostech. Učí vážně, krásně, hluboce. Poučuje o celém ře
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holním životě, o ctnostech, obtížích, bojí. Poučení pro. no
vice probírá krok za krokem a_sketickýživot. Všeho si všímá-,.
na vše upozorní; Již dávno jsem nečetl tak' dokonalé, prostě.
a hluboké prlručký pro mladé řeholníky. Doporučuji co nej
vřeleji do klášterních knihoven.
\Br'aíí'o.

WARNY Louvain, Dom Henri Leclerq: Sainť

Jé ...\r o'

me — 1927, stran 174, cena 12.50 frs. —-Není to první a patě“

ne poslední z nových jeronymských biografií. Je sice hodně
inspirovaná nedávným dílem Cavallera-ovým, ale proto 'ne-
tratí na ceně. Bystře líčí velikána církevního Starověkn; ni
čeho nezákrývá, ale také dbá správně oceníti osobn i dílo
člověka, učence a světce ——
sv. Jeronýma. Pončno fa neméně
příjemno :: zajímavo pročistí.
—i—

'Mír duše.
Ať nic tě-neruší
a!nic tě neděsí,
vše' mine,
jen Bůh se nemění.
Trpěliv'osti
se všechno podaří,
Kdo Boha _má,

tomu nic více nechybí,
neb Bůh sám dostačí.
SV. Terezie.
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„()-.=
pravou- lidskou

velikost-,.

Když jsem četl __tytodny nové vydání „Deníku“
Amielova _a„Nový stredovek od Berdjajev'a,vzpoa.
mněl jsem si na nedámíču polemiku s Ramonem
Fernandezemohledně našehoutíkání a skrývání se
v nekonečnu a našeho popírání \'člčvěka,které se
nám vytýká..Řádky Amielouyjsou opravdu pozaru
hodny. Pravíá_„Krest'anstvi rozlčmilo člověka na

nitroa vnějšek, světna nebe a zemi,pekló;aráj, a
tak.-.
rozlčžilo lidskou jedno_“tu. To. se hadi Ramonóu

vi Fernandezovi, ale čtěte dále: „Áno, rozložilojed
notu,,aby tím sestavilo _je'dnotuhlubší a pravdivějšía
Kresťanstvodošud nestrávilo onoho mocného kva
su. Nedobylo ještě pravého lidství,.neproniklo do
sud dokonale _d'oSrdce Kristova. “
Obdivuhodne, není-liž pravda? S tim sčuh'l'asíc_e

lá these Berdjajevova. Člověk není opravdu člově
kemp,“
než když je zcela zakotven v Bohu, než když
Bůh je jeho ští-edem. Když lidský duch ob'cuje,
s Duchem nejvysam, nalézá v něm zákon svého ži
vota, _osusvé tvůrčí činnosti. Pak rozvije se v něm,
celyčlověknejen vnitřní, nýbrž i vnější,jenž je od
leskemprvého. Když však se člověk odloučí OdBo
ha,—
když v sobe jhledá svého středu, jest uchvácen;
všeini mocnostmi tohoto: světa, jež v něm zaplaví
ducha,-zaplaví a=pohltí! Ztraíí v tom nejprve svou
duši ,ale též jeji trvalou _ablahodárnou móc nad svě
tem, jeji sílu civilisacnt a _svouschojmošt-štěstí.
„Človek bež Boha' přestává. býti člověkem! Duch“

lidskyse.zatemní a uchopí šeho duchovénelidstí
Tyto větyBerdjajevovy shodují se dokonale světa-

mi-Amielovymi, které dí, že křesťanství šta'ví zde

prozatímně proti s_óběčlověka vnitřního a vne]Slh0,:

nebe a zemi, a to jen proto, aby.tak zařídilalepšía:
hlubšíjednotu. Tato jednota je spojení člověkase“
svýmzřídlem, který je zároveň zdrojem všech věcí..

Je to jednotá bohatá, protože zahrnuje vše, je'
to jednota pravá, protože pósvěcuje nejskutečnějši.
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vztahy "všechvěcí, jednota plodná, protože dává. za;
roveň světlo a sílu, jistótu a bezpečnost.
A hle, jak se scházejí oba myslitelé ohledně drn-.
hé části této these.- Iestliže jsme pak zůstali _při0
nom rozetnutí, praví Amiel, nemajíce ani nepravé
jednoty pohanské anůpracné a pravé jednoty,._kte
rou přineslo křesťanství, to proto, že jsme dosud
nestravili v sobě-'kvas křesťanství, že jsme dosud
nepronikli dokonale __doSrdce. Kristova. Zdá. se, že
Berdjajev chce býti vykladačem',když za sebe píše:
Lidé naší doby rádi říkají, že křesťanství nemělo
úspěchu, že nesplnilo svých slibů a že z toho soudí
na nepravděpodobnost a absurditu návratu k němu.
Ale to, že evropská společnost neuskutečnila křes
ťanství, že ho znešvařila a zradila, nemůže býti
platným" důvodem proti jeho pravdivosti a původ
nosti.
Nepravdivost křesťanských lidí jest nepravdivost
lidí, zradou (: poklesem lidí, „slabostí a vinou lidí,
není však nepravdivostí křesťanství, nepravdivostí
jeho životnosti.

_

Závěr: Máme se zarputile zakousnouti do ne
správně jednoty, do nesprávně autonomie-, která vy
dala člověka hmotným silám? Nikoliv, my Se musí
me vztyčiti a' znovu postaviti do středu Božího,. mu
síme rozvířiti velké duchovní hnutí, abychom našli
pravé člověčenství. Toť význam nového. Středověku,
jenž se nám předkládá, nového _středověku, zlaté
doby, velké náboženské doby, která bude přivoděna._
nikoli sestupem, nýbrž novým soustředěním těch
všech prvků naší tak bohaté nicoty, kterou pohrda
a zase kterou oslavuje Paul Valéry.
Fr. Lefěvreukázal nedavno,jak renesance zabila
středověk, a pravil: „Kdybý renesance byla našla
středověk kvetoucí, nějakého svatého Anselma,sv.
“TomášeAq neb Alberta Vel., nebyla by tak snadno
zvítězila. Usmrcují se;hnutí, která se již vlastně ne
hýbají, která jsou již mrtva.“
Snad je to poněkud tvrdé, ale,. celkem správné.
Jaké poučení! Usmrcujíse jen hnutí neživotna,a to
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usmrcení “jejen a jen správné. Neboť životně nauky
a oživující zařízení a myšlenky.potřebují, aby jim
bylo slouženo. Není-li tomu tak, vítězí protivné
hodnoty, třeba;hodnoty pouze zdánlivé.
Víte,.co to znamená? Chceme-li, aby naše hnutí
mělo výsledek, aby křesťanská civilisace se znovu'
zrodila a přivedla nás k pravému lidství, chceme-li,
aby znovu ožily krásné, široké obzory a pojetí stře
dověku, v plné ceně,.již jim podává souhrn dnešní
ho pokroku, jest třeba, abychom brzo ukázali naší
době nový, kvetoucí středověk, jejž doba sama při

pravuje se uznati. Tu a tam v literatuře existuje již

tento středověk, raší již ve filosofii, není němý
v mystice a sociologii. To vše jest tu již v pupen
cích.
Hlavní ovšem jest'vn'it'řní život. Nežapomínejme
že království Boží jest v nás. Jestliže nějaká životná
myšlenka má zachrániti svět, zachrání jej tím, že
získá a strhne dostatečný počet živých duší, aby se
jimi obrodilo lidské pokolení.
Senex.

Silv. M. Braito, O. P.,. Zapři sebe.
Kurs duchovního života 21.

Jsme povoláni vyjíti'ze sebe a dojíti k Bohu. Má
'_me.býti, dokonalí jako Otec. V zrcadle „Boží .pod
staty má se. ukojiti náš—duch,má v něm spočinouti
vůle věčně žíznivá a hladovící.
Cíl, nadpřirózený cíl jest“ nám dán. _Jednoú do

sáhneme jeho vrcholu. Ale, tomu musí předcházeti
úporné vystupování. Život Boží; nadpřirozené po
znáván'- a objetí Boha, jak on se poznává a miluje-,
jest naším cílem. Abychom však“došli k životu Bo'
žímu, muší zemříti život _„náš“.'
Život náš, totiž přirozený, musí ustoupiti životu
Božímu, nadpřirozenému. Náš život přirozený musí
se co nejvíce podříditi životu nadpřirozenému. Ne
smí pronikati—na “úkor života vyššího a sám musí
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býti prozářen leskem života nadpřirozeného. Vši
mněme si dvojího způsobu očisťování' hašeho při-.
rozeného života:.očišťování .a výchova prvých hnutí
a pak- přirozené, příliš lidské. činnosti.
Co jest to přirozený život? Žíti životem přiroze

ným mznamená
žíti tak, jako by nebylopro nás nad

přirozeného cíle, žíti;dle zásad člověka dne, casnosrx
ti tohoto světa. Žíti jen„přirozeně neb převážně při
rozeně znamená zapomenouti, že jsme dítkami Bo.-'
ží_mi,že život křesťanův jest určen, aby uskutečňo
val zásady Boží. Přirozený život žene k činnosti,
která vychází skóro výlučně z povahy, nesené
k vnějšímu dávání sebe, neb ze zvědavo'sti, neb
z potřeby rozptýlení, někdy snad 1 snahou domoci
se ctí, moci, postavení.

.

Přirozeným životem žíti znamená pro křesťana
faktický odpad od Boha, znamená sešazení Boha
s trůnu srdce a myslí, znamená zbožnění sebe, při
rozenosti své. Jak častosse stává, že katolíci i tak
zvaní dobří hoří činnOstí, pracují, namáhají se, ale,
——
kolikrát to nebývá práce pro Boha, kolikrát si
při vší své úmorné práci ani na Boha nevzpomene,
jak často se stává ta práce Sportem nebo řemeslem.
Leč, “otom jsem již mluvil minule. Tentokráte
chci sestoupiti hlouběji. Třeba zasáhnouti kořeny
praktického naturalismu. Vedle duší povrchních,
dýchavičných a v čase ztracených katolíků jest m'no
“ho těch, kteří staví opravdu uvědoměně Boha na
prvé místo, kteří mají smysl pro Nadpřirozený cíl, .
avšak podléhají ještě v mnohém a mnohém způso
bu jednání člověka tohoto světa. Jedná se právě
o nedokonalé ovládání hnutí přirozeného člověka.;
Duše Bohu oddané těžko se dají strhnouti k tomu,
aby zhřešily s' rozmyslem 5 d,abelskou rozkoší. Ale,
ještě se „dají kolikráte. snadno strhnouti návaly růz'
ných hnutí, jichž si nedostatečně všímají.
„Hoří v nás trojí žádostivost, těla—,očí a' pýchy.

Z nich rojí se černé mraky snad denních pochybe
ní. Hoří v nás ve všech onen'požár. Toť přirozený
člověk _sižádá naplnění své přirozené touhy. Přiro
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zený člověkvidí na světě své štěstí a proto chce míti
vše, co vidí (žádóstivOst očí); přirozený člověk chce
života přirozeného co nejvíce a co nejlépe užíti
(žádostivost těla) a chce být proto první a sám ve
všem (pýcha živOta). Přirozený člověk jest štván
těmito třemi běsy, z nichž ródí se všechny hrůzy
člověka prirostlého k zemi. Chce vše míti a mstí se"
tomu, kdo mu ublížil skutečně neb zdánlivě, nená
v1d1,toho, kdo-.mu stojí v cestě, závidí těm, kteří
urvali lepší sousto života, jeho pýcha-vše “snižuje,
aby sebe vyvýšil . . .
Tak jedná „člověk tohoto světa, lstivost, podvod,
pokrytectví, krádež, násilí, krutost, zvířecká zvrá—
cenost" jsou vrcholy vyvíjející se zkažené přiroze
nosti.,
'

Lidé Boží, snad se toho všeho nedopouštějí, ale
přece často podléhají prvým záchvěvům zkažené.
přirozenosti. Člověk „přirozeně“ , to je snadno, jsa
totiž veden svou částí smyslovou, svými časnými
perspektivami,=,dá se říditi těmi sklony, které v nás
?značí tvora s_přirozeností, zasa'ženóu dědičným hří
chem.
.
Třeba"umrtvov'ati tyto sklony, třeba zapírati'se
be, aby zvítězil Bůh. Velký cíl kážejdbáti i nejmen—

ších hnutí, neznatelných vlivů zasažené přirozenos
ti. Musíme býti na pozoru před neuvědomělým. pů"

sobením špatných našich sklonů. I nejslabší hnutí
se rozrůstá v požár.
Křesťan tOužící po dokonalém objetí Božím dů
sledně ple'je býlí _sobectví. Vtírá se někdy do duše

pod tak jemnými odstíny. Jak často býváme žárlivi,
děje-li se něco dobrého našimi bližními, místo co
bychom jásali, že se blíží království Boží. Znáte to
'to sob'ectví, které myslí, že jsme nenahraditelní, že
sami vše dovedeme, ze na nás vše._závisí.Katolík u-_
“mrtvujev sobě hnutí učiniti se všude nejdůležitější
a nepostradatelnou osobností. Znáte ty hromaditel'e
funkcí a—úřadů,lidi, kteří jsou všude . . . Výsledek
toho je vnitřní rozbití, vyprázdnění ducha a' zánik
všeho, k čemu přiloží ruce. Jinou jemnou vějičkou
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vrozeného sobectví je sobectví kolektivní, jemuž
..P Garrigou-Lagrange vtipně říká nosismus (jako
egoismus od ego, tak nosismus od nos). Je to sua-.
ha vše soustředit ne přímo kolem své osoby, nýbrž
.kolem společnosti, jíž jsme členy. Jest to zhoubná
rakovina duchovních spolků a řádů, kdy členové
jedné strany, spolku etc. chtějí celou církev stočiti
kolem své spólečnosti. Vše ostatní vycházející z jiné
společnosti snižují, nebo i vědomou konkurencí,
pomluvou ničí.
Katolík ovládá sklon k sobectví, jenž pudí kpa
hodlíčku, jenž velí opatrnickost, jenž se hrozí oběti.
Umrtvúje tento sklon, který vede k zbabělostí a zrat-..
dě. Ovládá sobectví, nevidící než sebe, účinnou &
snaživou láskou _k bližnímu. Třeba více viděti
v bližním duši, kterou nutno získati pro Boha, kte
.rou možno službou získati. Musíme senaučiti obě
tovati _hmotné statky, když jich uchování by tisíce
odpudilo.
Jak snadno. člověk vzplane nenávistí“ k nepřáte
lům církve. Když vidíme hnusný boj ještě :hnus'nčje
ších lidí pro cíle nejhnusnější, vzkypí -vnás krevf
Člověk lehko nenávidí. A i to-dlužno potírati. V zá-.
.rodcích! Nestačí jen trpělivostjk nepřátelům. Milo
vati musímé i jejich duše sbratře'né s 'námi v Krví
Kristově. Jsme povinni modliti _seza jejich obráce
ní a spásu. Jinak nejsme více než pohani, jinak jed
náme dle zkažené přirozenosti „člověka.tohoto svě
ta,-jenž se mstí a nenávidí, cotnemůže zničitiýKřes
t'anu vícena tom záleží, přivede-li bratra ke Kristu,
než dosáhne-li jeho potrestání. Kdyby měloxvzník
nouti pohoršení tisíce strhující, raději obětovati, co
je tak potřebné jako plášť, jak velí Ježíš Krištus.
Duch naší očistné snahy na přirozeném člověku
jeví se v potlačení pýchy a pokrytectví. Musíme ze
mříti hříchu z lásky k Bohu, Lesk a chvála nesmí
býti vedoucími při naší snaze &zbožnosti. Nečiňme
dobra pro lidi, nýbrž pro Boha.
Velmi rozšířenou chybou u duší nedokonale zbož
nýchfj'e sklon.k posuzování.. Přirozenost naše sklání
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nás k duchovní pýše, vývyšující nás na vrchol svaf
tosti. Duchovní pýcha _líčínedokonalým duším je
jich vnitřní vysokou hodnotu. Co pak snazšího, než
že takové duše se domnívají, ze jsou povolány-,aby
soudily své bližní. Z dohadů, zdání, jistých známek,
jež mohou znamenati tisíce věcí, usuzují na cizi
špatnost. a chyby, Leč, kdo nás ustanovil soudcem

nad našimi bližními? Janůh

vidí skryté propasti

nitra. Co není nad. slunce. jasnější a zjevnější, ne
smíme bližnímu podkládati. Bližního svého nelas—
kavě sou-dí jen ten, kdo v něm vidí soupeře a "ne

bratra v Kristu.
Rozum _náš dychtí “po vědění. Ale, nesmíme jíti
slepě _cestouvědění; Věda bez lásky _jeneužitečná a
mrtvá. Třeba 'hledati vědění, abychom lépe našli
Boha a to v' každé vědě a v každém poznání. Zvlášt

ního umrt'vováníž ádá tato touha po vědění, jež nás
lehče odvádí k Bohu. Touha po vědění je. dobrá,
je-li umrtven její přirozený Osten,zapomnění totiž
"věcívyšších aLutonutí v pomíjejícím, krásná je tou
ha po vědění, jeslí tak umrtvena její přirozená
stránka, že vše je prozářeno-v ní nadpřirozeným cí
lem, když se- snažíme..více věděti pro Boha a pro
bližní. Třeba tak “studovati, aby litera nezabíjela
ducha, aby pro poznatky přirozené nebyla opuštěna
hlavní věda, věda Boží.
Tělo žádá si přirozeně všeho pohodlí, všech roz
koší, úlev, požitků. .Prchá před zbytečnou únavOu
pro přirozenost. Následuje-li křesťan tohoto přiro
zeného sklonu, stane se z něho slepice,- hrdina pa
pučí a županu'. Nepopouštějme této žádostivosti tě
la, třeba -v této “jemnější podobě. Právě proto, že
vidímepod žádostivostítěla jen nejhrubší poklesky
a, neýidíme těchto jemných vláken, proto je mezi
námi tolik otroků těla a jeho žádostivosti, kteří se
[rozhořčují nad výStřelky této skvrny., již mají sami
zalepené oči i srdce. Velkodu'šností, obětí, nadšením
plodným a činným potírejme přirozené tíhnutí
kftom'u, co se líbí tělu.
Přirozené sklony a prvá "jich hnutí stahují nás
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k zemi, od níž chceme odraziti. Podobně jest nebez
pečné oddání se čistě přirozené činnosti, přiroze
nému způsobu činnosti, jež by měla býti svou pova
hou nadpřirozené.
Jsme tvory rozumnými a proto se máme snažiti
jednáti rozumně. Naše jednání budiž čím dále tím
dokonalejší, to jest rozumnější, uvědomělejší.Snaž

me se konati své dílo cím dále tím méně mechanic
ky, dělati vše pro cíl lepší, dokonalý, a vědomě svůj
cíl dobrým úmyslem zaměřovati k nadpřirozenu.
Nemožno zároveň sloužiti dvěma pánům, nemož
no zároveň oddati svou činnost dvěma cílům. Bud,
převládne cíl přirozený, naše já nebo Bůh. ] en jed
no z_.nich může míti svrchovanost nad naším živo

'tem.

_

Naše povolání nesmí nás tak zaujmouti, abychom
.se stali jeho bezduchými otroky. Naše životní povo
lání musí býti prostředkem k vyplnění vůle Boží„
musí „nám býti mostem. Nesmíme si učiniti bůžka
ze své vědy, nesmíme se státi strojem. '
Co katolíků zije dvojím životem, všedním a. svá-.
'tečním. Šest dní pro svět a sedmý Bohu. Ne, celý
'život musí býti Boží. Nesmíme se tak oddati své
přirozené práci, abychom ztratili s_.dohledu nebeské
obzory. I nejběžnější práce musí býti posvěcena ú
konem lásky, která přijímá. v povolání vůli Boží,

chtějící ten__.světs celou jeho organisací. Musíme u_
mrtvov'ati v sobě sklon čistě přirozeně se vybíti-v ží

votě'a náboženství užívati jako pilulku.
Lidská přirozenost tak má nás ukovány k_-sobě,
že nás strhuje svou povahou ixpři jednání našem,
jež třeba i. Bohu slouží s chybami zraněné přiroze
nosti.

_

Toť přirozený & nikterak nadpřirozený způsob,

jímžprudké povahy nedovedou jinak jednati než
výbojně, prudce, jejich činnost jest nerozvážná, u-_
nešena póvahou. Povaha přirozeně výbušná musí
úmrtvovati svůj neklid, své jednání nejednotné a_
nedůsledné, neklid, jenž ruší l1d1_.
usebrane. Pevaha

horká musí rozumem a moudrostí mírniti svůj žár;
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aby nevyboclla, aby neublizlla, aby nedolomila na'
lomené třtiny a neuhasila doutnajícího hnotu. Co_tu
třeba umrtvovati, jest sebeláska, která se jeví snahou
ukojiti svou dravost za každou cenu. Jen tak se dá
zabrániti překotnosti, ukvapenosti, zmítání, jež se
<protiví duchu Božímu, v jehož míru máme žíti.
Aby mi bylo “rozuměno, něco jiného jest svaté
nadšení, vedené Duchem Božím, jež je ohleduplně
a plné silné lásky, jež bojí &unáší k Bohu. Od něho
oheň urážející divokostí liší“se jako démant od skle
něné cetky.
Ještě subtiln'ěji jeví se otročení přirozenosti v čis
.tě přirozené horlivosti. Služebník Boží & duší pra
cuje v určitém úseku apoštolské. činnosti. Nemá-li
hluboko vrytý poslední, nadpřirozený cíl své čin
.nosti, dá se zajmouti cílem nejbližším, třeba tím
nejprotivnějším, kterému se říká „úspěch“ Vidí
právě, řekněme, prospěch svého podniku, svého řá
du„ svého zařízení, svého náboženského sdružení.
Teď se "pouští do slepého boje. Spouští zřetel s mi-/
losti, neumí čekat, neumí trpělivě, drobně, ve skry
tu pracovati. S halasem řítí se Vpřed, a když opad
nou mraky zvířecíhoprachu, vidíme, ze leží bezdu
chý u_nějaké hromádky štěrku, které se mohl a měl
vyhnouti, nebo vidíme jej duchovně vysíleného 'a
oínrzelého seděti v_polovině cesty.. . . Defecerunt in
via.. . . Co. mnoho je takových *horlivců, “kteří zne
chuceni prací a snaž'ením vlekou' se „pak celým ži

.votem jako šmutné “trosky.Jejich dílos'e tak rychle
10zpadlo, jako bylo rychle zbudováno. Málo stavěli
na milosti, více na nafouknuté horlivosti, která se
ukázala základem slabým.
Takový člověktotiž, protože myslí jen na nejbliž
ší cíl,\ jenž se tak stane-cílem přirozeným,mm
_ yslí a
jedná čistě přirozeně, užívá prostředků výlučně lid
ských. Hrozná odpovědnost padá na takového vůd
ce, který zesvětštěl apoštolát, práci, myšlenku Boží!
Lépe by učinil, kdyby mírnil svou horlivost, kdy
by více. si „stavěl před oči cíl poslední, nadpřiroze.-_

ný. Pak by více pil ze zdrojů nadpřirozených, jeho
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dílo by mělo ne časný, oslnivý úspěch, nýbrž bylo
by vítězstvím Božím, užitkem duší._

Přirozená touha v tušené a cítěné krátkosti živo
ta mnoho, vše uskutečniti svádí k nedočkavostí.
Jsou krásné duše, které stále vidí nadpřirozený cíl,
vše očekávají od milosti, ale nečekají dosti trpělivě
a nadpřirozeně na okamžik Boží, na chvíli milosti.
Ani ti ještě.-nejsou dOsti vnitřní, Chtějí i'ychle jed
není ve věci, která musí jednou býti provedena.
Mají však čekati na pokyn BOží.Vpadají svým jed
náním do nejnevhodnějších okolností a tak' jednají
často vulgárně, všedně. Odtud ty časté nešťastné.
„zásahy duší, které neumějí čekati velkomyslně,
trpělivě, \milosrdně. Lámou mrazem zkřehlé květy,
které mohly svým, dechem *vzkřísiti,vrhají v život
díla, jež jsou dobrá a potřebná, ale — pro okamžik
nevčasná. Zapadne dílo a dlouho se nikdo neodváží
.obnoviti podnik diskreditovaný, jehož by za “chvíli
bylo třeba, nesmírně třeba. Křesťan se musí učiti
úpěti stále a stále k Bohu, „velkádíla předcházeti
ještě většími modlitbami. Nesmí z nedočkavě.mar
nivOsti vrhati se do“boje, nýbrž jen na pokyn mi
losti zasáhnouti v pravý okamžik. Jinak ztrácí t'a-.
kový nedočkavec' smysl pro nadpřirozeno, “jak úka
zuje případ Petra domlouvajícího Kristu, aby se
vyhnul utrpení; Takový duch nechápe pronásledo
vání církve a Pravdy a jejich služebníků, ač bylo
výslovně předpověděno. Nechce ho, chce hned,
hned vitězství. Zatím Bůh si vezme svou korunu,
až, se mu zalíbí..

Boj, vytrvalý boj tomuto světu, jenž nás v naší!
přirozenosti stlačuje dolů, boj jeho sklonům, boj
jeho způsobu, aby vnější člověk se zmenš0vál a
zmíral a aby rostl a mohutněl k vítězství duch Boží.
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P. Em. Soukup, O. P., Pracoval jsem
více—.

Kurs duchovního života 22.
lVIistrvelikých myšlenek v málo slovech píše ko
rintským křesťanům: „Pracoval jsem\ více než oni
všichni, ale ne já, nýbrž milost Boží se mnou.“ Vy- *
slovil “program dělníka země i dělníka duše. Pro—

gram práce, záhada práce zabíraly vždy pozornost
nejlepších duchů. Lidstvo kolísalo a kolísá mezi
pohrdáním prací, snášením.práce a zbožštěním prá
ce, Kde. se nehodnotí a nekoná práce ve smyslu
moudrosti svatého Pavla, tam se pracuje nadarmo-;
„„pracovati více“ v duchu slova Učitele národů jest
nalězti v práci pomůcku rozvoje duchovního života.
Smysl práce jedině tehdy je správně pochopen,
spojí-li se práce s náboženstvím.
Je totiž třeba věděti, co je práce ve svém základ—
"'nímvýznamu., Pracovati není hráti si, zvíře nepra
cuje; i'ozdíl tVořenje cílem. Zvíře nezná cíle, tedy
nepracuje; hráti si je pohyb bez cíle, tedy není pra
cí; vědomý pohyb za uvědomělým cílem je práce.

Práce je pohyb, činnosttěla 1ducha zároveň.Próto.

je kdesi napsáno, že „nepracovati znamená. “ohrožo—

vati zájmy duše“.
Jak spojiti' práci s.náboženstvím?
První "stránka bible dává první pokyn: „Po—jal*t_e

dy Hospodin Bůh člověka a postavil ho v rozkoš
ném ráji, ab'jr jej vzdělával a hleděl si ho“ (Gen.
2, ._15).Začátek moudrosti dělníkovy: cílevědomá
práce z rozkazu Božího. Tak pracuje věřící člověk,
aby jeho práce nebyla hraním nebo pohybem zví—
řete ža potravou a požitkem. Ten začátek moudros
ti dělníkovy naučí každého dělníka klidnému a
spokojenému pracování. Má tak svou tělesnou nebo
duševní práci spojenu s náboženstvím.Vidí, ze prá
.ce obsahuje větší a vážnější hodnoty, než je pokrm
á,.požitek, tuší vyšší cíle a je vymaněn. z tyranie
.těchto dvou cílů, jimiž výlučně/sledovanými se vě—
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domě staví do řad žívočišstva bez rózumu a ovšem
jest i jeho údělem nespokojený shon zvířete.
Tuší vyšší cíle a svatý Tomáš Akvinšký (I. 102:',__

3) poskytuje myšlenky k hlubokému poznání. Pra
ví, že práce prvních lidí v ráji nebyla unavující,
nýbrž milá, „protože člověk poznával a osvědčoval
.své schopnosti“ a možnosti stále vyšší a radostnější.
_ Druhý pokyn, abychom „pracovali více“, bychom.
konali práci hodnotnější: prací se mánie osvědčiti.
Před kým a jak? Po smělém náběhu rána, po upor
ném boji. dne donucuje cosi myslícího člověka nejen
k pohledu zpět, nýbrž i k jakési škleslosti, nespoko
jeností se dnem ajeho prací. To se hlásí ono _uvět
šin'y lidí málo poznané vědomí, že se má človek
prací ..osvědčiti — a zároveň zřetelný pocit _nedo
statečnosti..
„Když jsi' se Celý den marně ,namáhal, polož „tento
den jako oběť na oltář svého života a aspoň ti ne
zdar bude požehnán.“ Je to rada," ale slabá, “nikoli

celá. Pracujeme, aby nezdarů bylo co nejméně, pra
cujeme, abychom se 'osvědčili,jako dělníci, znající
své práce“ celý “cíl. A cíl označuje zase toto slovož
.„Země a věci a příležitostí k práci jsou “nám dány
nikoli v majetek, jehož “bychom požívali, nýbrž
jako příkaz, abychom sena nich stali-hlubokými“ a
vážnhi“ lidmi.“ Abychom_táhnouce svou ýbrázdu
nemyslili napřed a hlavně na to, jak bychom se ze

vně obohatili, nýbrž jak bychom sami zráli večné
mu světu vstříc.
Svatý Tomáš řekl: „ . . . osvědčovati schopnosti a

poznávati stále vyšší možnosti schopností.“ I když
člověkjen dvěma prsty jedné ruky pracuje, ty dva
pracující prsty udržují v činnosti více než dvě mo

hutnosti těla i duše.A k jÍCh prohloubení, k jich

vzrůstu má přispěti práce dvou prstů.
Každou hodinou práce se státi lepším člověkem.
Lep'ším člověkem se staneš, když užíváš vschopností
.a sil podle Božího žákona.,nikoli proti němu, nikoli
vedle něho,.'nedbaje ho.“íLepším člověkem se staneš,
když._budeš*'míti_vědomě“Boha u šebe při práci:. ja
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k'o dozorce, jako vzor, jako přítele, jako soudce-,
jako odměnu.
To je vlastní spojení práce s náboženstvím —
s Bohem Maje Boha jako dozorce, nenecháš žád—
nou schopnost ležeti ladem. Maje „Bohajako szr,
budeš konati' práci dokonalou; Bohu příteli při
práci dovedeš póvěděti slovo radosti, stesku, pros
by; před Bohem soudcem neporušíš při práci spra
vedln'osti; Bůh odměna práce tě naučí „pracovati
více“, pracovati výše, za vyššími cíli, než je země,
nedávat-i„práci pouze tělu, nýbrž 1 duši.
„Milost Boží pracovala 'se “mnou,“ řekl svatý Pa—
vel — zalíbení a pomoc Boží; Jaký to pak rozdíl
mezi prací a prací, mezi přacováním'a „pracováním
více“. Pri pracování může člověk proklínati &vraž
diti. Ale přitomto „pracování více“ je člověk spo
jen s nebem, pracuje ve skutečném ráji, nevraždí,
.nýbrž dává“ život nejkrásnějším hloubkám duše.
Ovoce věčnosti nese tu každá. námaha, každá krů
pěj potu, každé protivenství, každé nezasloužen'é
zkrácení. Člověk se obrací dovnitř a tím se obrací
Vzhůru, stává se vznešeným, svatým dělníkem.
„Vidal jsem u nejopovrženějších zaměstnání
skvostné lidi, ušlečhtilejší než mnohé veličenstvo;
a často jsem se zklamán odvracel od lidí tak zvané
lepší společnosti, poněvadž jsem na nich nenalezl
ni lepšího .a všechno horší.“ Zkušenost,—kterou má
každý, kdo ví, co je „pracovati více“.
Svět dnes tolik pracuje a chce dosáhnouti práce
dokonalé. Amerika sitak zakládá na svém vynálezu
spolku pro dokonalé pracovníky, ze jej vyváží přes
moře. Ale nerozumějí hloubkám křesťanství a proto
na konec. se jejich dokonalý pracovník opírá o bes
lo odpovědnosti. Komu? Odpovědnost účinná může
býti jedině tomu, komu neuklouz'neme a jenž jest
neúprosně nestranný. Odpovědnost tedy komu? So
bě? Není potměšilejšího stranika nad člověka vůči
sobě. Lidem? T1nás vždycky nedopadnou, 1 kdyby
.měli kolem/nás desatery kóntrolní hodiny. Jeri cítí-.
li člověkodpovědnost Bohu, cítí ji opravdu a jest ji
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znáti i z jeho práce. To však je dokonale jenom te
hdy, pracujeeli „vícef.
Konečně i\práce má-svou symboliku; Člověk prý“
je v malém, co je vesmír ve velkém; člověka práce
vnější je obrazem práce vnitřní, práce na hmotě-.je
podobna práci'na duši. Dělník vnější práce rukama
nebo duchem může živiti duši nejkrásnějšími myš
lenkami o práci na duši. Proč mluvíme o duchovní
brázdě, zasévání, plení, ořezávání, __popisování
prázdných stránek duše, znešvařeném nebo krás
ném obrazu duše,. o počítání, shromažďování po
kladů, vydávání-účtů, kupování a prodávání 'a tak
dále? Symbolika práce. Jí 'rozuměti a jí se“obírati
..jest_„praco'vati více“.t

'

Která práce by pak nebyla schopna nahraditi
knihy? Která práce by byla překážkouiduchovního
rozvoje duše?

Te “Deum laudamus
Přeložil Ant. 'Štembe'r'g.
Tebe Boha chválíme,
Tebe Pána slavíme.
Tebe Otce věků“

celý vesmír ctí-pln vděku.
'Tob'ě všichni andělé,
Tobě nebestvo i moci veškeré,

Tobě Cherubi i Serafi
stále pějí láskou rozňatiz'

Svatý, svatý, svaíý

Pán Bůh zástupů.

Nebesa i země
_
plny jsou tvé velikosti, zjevné.
Tebe slavný
ápoštolů chór,
Tebe přectný
proroků všech sbor;
Tebe skvělý
mučedníků, chválí voj.
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Od země až v samé nebe
slaví svatá církev T_ebe':
Otce

velikostí nezměrného,
Syna tvého velebného,
pravého á jediného,
Ducha také
Těšitele' “přesvatého.
TY jsi.
slávyrKrál, ó Kriste.

Ty jsi
Otce od věčnosti Syn.
Tys se nezalekl lůna Panny čisté,
člověkem se chtěje stát a svobodu mu dát,
Ty jsi z10mi_vsmrti osten ničící,
říšinebes otevřel pak. pro své věřící.
Ty ted, sedíš v slávě
na pravici Boha "Otce.
Ty jsi u'znán právě
za příštího soudce.

_

Pročež „prosíme Tě: Pomoz služebníkům svým.
které vykoupil jsi drahým proudem, krvavým.
Dej, ať slastmi' nebeskými
obdařeni budem se svatý-nů.

_

Dej, _aťspásy dojde, Pane, národ tvůj,

žehnej dědictví své a jeochraňuj.
'

Kralúj nad“ ním,
na věky jej vyvyšuj.
Tobě denně
dobrořečíme.
Od věků až po vše věky
jméno tvé vždy chválíme.
'Rač, ó Pane, tento den
chrániti nás před hříchem.
—lNad námi se smiluj, Pane,

nad námi se smiluj.
Kéž tvé milosrdenství jest, Pane, nad námi,
jakož doufáme v Tě svýmiprosbami.
'
V Tebe vždy jsem doufal, Pane,
navěky ať _semi žahanbení nedostane.
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K. Beban, Liturgické
posvěcení
času.
\
Pokračbváni.

b) Ústředním sluncem v říši Ducha sV.jest nej
světější Svátost oltářní-.„Svátosti jsou pro lidi, Vje-'
jich prospěch. Proto dovoluje církev každému kně
zi denně konati oběť mše svaté a vroucně přeje si
toho, by věřící i ve Všední den vyhledávali mši SV„
a jsou-li V posvěcující milosti a mají-li pravý ú-'
mysl, aby denně svátostné prijímali Tělo Páně, při
čemž nežádá církev větší přípravy ni díkůčině'ní,
než jaké jsou možny každému v jeho poměrech.
Eucharistická oběť není pouze rozpomínka a časo
vé zpřítomnění lásky Ježíšovy na kříži. Ve mši svaté
opravdu .sám Kristus znovu jedná, znovu sebe při
náší Voběť a přivlastňuje její plody a užitky Všem,

kdo jsou toho schopni. Svátostnáoběť Ježíše Krista
'je studnice věčného života a' síly V-katolické církvi.

vyzařuje jednak nejvyšší oslavu Boží, jednak ú
činnou milost ve všech potřebách nadpřirozených a
pomoc ve mnohých tísních přirozených. Ze mše
svaté vychází síla, kterou církev ustaVičně se obro
zuje a posvěcuje. Jen dlužno sehnouti se pro doušek
z_tohoto pramene, vztáhnouti ruku po tomto daru
Božím,jímž jest Bůh sám. Připojme sek oběti Kris
toVě: zasvěťme Bohu sebe, své síly, svou vůli, své
práce i kříže, chtějme a konejme, co jest k oslavě
Boží a žiVot náš bude užitečný a poplyne pravým
směrem. ] sme-11přítomni mši svaté; připomeňme

si, žetaké my jsme spoluobětníkyjejími, a užijme

tohoto práva, které nám církev několikráte dává
v modlitbách mešních. T1m spojíme se těsněji
varistém Eucharistickým, živěji sobě uvědomíme,
co pro nás zde působí, a v tom Všem dostane 'se nám

nových, velmi mocných mravních podnětů.
c) Církev zasahuje do všedního života i jinými
způsoby. Nejsou sice Všechnyliturgickými prostřed
ky v pravém slova smyslu, není to veřejná, úřední
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'bohoslužba,konaná jménem církve od osob k.tomu
posvěcených a zplnomocněných, přece však i tyto
výzvy k soukromé modlitbě a k soukromému nábo
ženskému úkonu jsou jaksi pokračováním liturgie
a udržují spojení mezi chrámem a dílnou, mezi
bohoslužbou a pra0í či odpočinkem. Denně.třikr'áte
církev hlasem posvěcených zvonů volá věřící k modf.
litbě Anděl Páně. Ráno, v poledne a večer máme se
vrátiti se svými myšlenkami před onu velikou prav
du o vtělení Syna Božího-, v níž jako v jádru buw
něčném celý strOmjest obsaženo celé křesťanství se
svýr_nipravdami o existenci Boží,o Trojici Boží,
o lidské duši, o tajemství vykoupení a milosti. Sotva
která jiná modlitba má obsah tak vznešený jako
tot'o „Anděl Páně“. Je v té modlitbě nesmírně více
než poetický puvab ranního a večerního klekání,
jak je opěvali již nesčíslní básníci; jsou v ní nej
vyšší a nejblaživější náboženské pravdy a naše mysl
stojí před =-třemi"Os'obámi-božskými a před Marií,

nejkrásnější, nejsvětější bytostí lidskou a nejpokore
nější dívkou Páně . . .
Ve čtvrtek večer po klekám' vypravuje zvon ještě
o smrtelné úzkosti Páně v zahradě getsemanské,
v pátek ve tři hodiny odpoledne kvílí nad smrtí Pá
ně na kříži. Tak pečuje starostlivá matka duší, by
chomnezapomněli ve shluku prací a víru zábav, a
bychom stále pamatovali vděčně, soustrastně a spo
_lu se povzbudili k tomu, bychom my i celá naše do—

ba vrátili se ke Kristu a nemařili-ovoce Jeho umu
čení. Žel Bohu,.,ze ti kovoví hlasatelé našich věží
a vížek dnes obyčejně mluví jen k hluchým duším,
v nichž není místa pro náboženské dojmy a úkony-!
Listujeme-li v rituálu, knize, jež obsahuje obřady
katolické—církve, neubráníme se dojmu,- s jakou něž

nou pečí provází nás církev na každém kroku: s ná
mi s_eraduje, s námi pláče; nic jí není malicherné,
nedůstojné, chápe, jakou cenu má pro rolníka osení
na“jeho nivě i ta .němá tvář v „jeho stáji;'s účastí
sleduje jeho starosti způsobené suchem či přílišným
deštěm, b'ouří nebo "nákazou obilí. Doma 11rodin
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ného krburnaces'tách, at' užíváme jakýchkoli do
pravnich prostředků, ve zdraví i v nemoci, v míru
lstraSti rodinného života, přátelství a společenské

usebe církev nám žehnající a ochranu Boží na nás

Svolávající. Má církev vzácný _jemnoc1t pro radosti
i starosti rodinného-života, přátelství a společenské
ho života vůbec: modlí seza děti zdravé i nemocné,
za přátele, za pořádek a svomost mezi všemi stavy.

Kolik mravních a sociálních ideí jest obsaženo
v těchto modlitbách, jež neostýchá se církev dle
potřeby vložiti i- do- mše svaté! Z modliteb misálu
a rituálu bylo by možno se'staviti výbor nejlepších
modliteb pro nejrozmanitější. potřeby a okolnosti,
modliteb, které by poučovaly, těšily a povzbuzovaly
světlem a silou víry. Není naivností, spojuje-li křes
t'an v živé víře všechny-dary života s původcem vše
ho, s Bohem, a prostá matka, která žehná křížkem
bochníček chleba, prve než z něho dětem ukrojí
první skývu, má mnohem více praktÍCké moudrosti
životní než filosof, který si s náboženstvím neví ra
dy. Zachovejme a udržujmertradičně tyto nábožen
ské obyčeje v denním životě, tím uchováme živOtu
kus hlubšího, vážnějšího pojetí. Sem patří také
křížek anebo obrázek Panny Marie, který býval
jindy ozdobou každé dívky a který dnes nosí sotva
jedna z tisíce . . . A přece, jestliže nitro duše odpo
vídalo této vnější okrase, byl ten křížek anebo me
dalionek ochranou i povzbuzením ctnosti. Stejny
účel měly obrazy a sochy svatých v příbytku, na
domovním štítě, kříže, Boží muka a kapličky ucest,
na památných místech a pod. Oč nás ochuzuje mo.
dern'í doba svou sekularisací, zesvětštěním a odná
boženštěním života! Vždyť takový kříž anebo kap
lička pod stínem stromů srostly s krajinným. pr'o
středím a vytvořily celek esteticky cenný, cennější
jistě než moderní šablonovité mohyly a pomníky
padlých, sochy Husovy a tak dále. A ty sochy a kří
že zvaly k sobě pocestné; ti se zastavili. na otčená
šek__&.posilnění brali se dále svou cestou.; rolník,

dělník na chvilku přerušil lopotné dílo, zamyslil
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se a povzdech modlitby z jeho prsou vznesl se ke
kříži; ten pohled na Krista nalil nových-sil, těšil a
uschopňoval k vytrvalosti . . . J sme dnes při všem.
"komfortu a hmotných prostředcích spokojenější,
než bývali naši „n'aivní“ katoličtí předkové? Ne
zbavíli jsme.se tím útěchy a mocných motivů etic
kých?
d) Nelze“se nezmíniti zvláště ještě o jednom pro
středku, kterým církev velmi vlivně zasahuje do
denního života, by všednost jeho posvětila. Jsou"to
svátky svatých.; nejen zasvěCené, nýbrž denní pa
mátky na toho či onoho světce. Tito světci,. jichž
památku klade církev dnes, zítra a tak dále, to jsou
naši přátelé, přímluvčí a prostředníci a mimo to:
naši vzorové dobrého, ušlechtilého života. Jejich
život je příklad vítězného přemáhání t_ěla,světa a
ďábla a mravního zdokonalování. Vidíme na svět
cích, v čem spatřuje církev pravou velikost, cenu a
krásu i prostičkého na pohled a všedního, bezvý
znamného života. Nebledá mimořádných, geniál
ních věcí, nýbrž vidí velikost ve věrnosti v malém,
ve vytrvalosti, obětavosti a svědomitosti v konání

povinností a hlavně v lásce k dobru, v lásce, již 'ne
ní nic těžkého. a jež stále dokonaleji vzdává \se _sebe
sama; T1m'rosteme k pravé velikosti a'dáváme svým
dnům "nejlepší obsah. Toho vzorem jsou, nám životy
světců den co-den, tato škOla;v níž církev prakticky
-.učí mravnosti a to názorně a ze života pro život.
Má při“tom na lidské smýšlení a jednání mnohem
pronikavější vliv než všechna laická morálka. —
Kéž stanou se zase životy svatých denní neb aspoň
nedělní a sváteční čítankou v našich rodinách!
\,

P- M—Habáň-a- 0- P., Kristus zdroj-

života.

Dokončení,

Bůh určil člověku podivuhodný plán svatosti, aby
ho zahrnul otcovskou láskou a ukázal mu svou ve
lehnOSt.Podivuhodná jsou díla Páně. Církev svatá
projevuje často svůj údiv: „Bože, jenž jsi podivu
hodně utvořil bytost lidskou a podivuhodněji ji
vykoupil. . . (Offertor. mše svaté). Velikost díla
Páně a jeho podivuhodnost se jeví právě.v rozsáh
lém plánu Boží moudrosti k přivedení ztraceného
lidstva k sobě.

_

.

„Vyvolil nás ve svém Synu, v němž ustanovil vše.
ohnoviti a přivésti všechna srdce pod jednu hlavu,
aby "všichnibyli jedno a hlavou jejich aby byl Kris
tus.“- (Efes. I. 10.) Podivuhodný mystický strom
duchovního života yyrůstá z vůle Kristovy na zemi,
jehož kořenem Zůstává Kristus, aby dával sílu a
život. Věřící jsou ratolestmi, jejichž duší prýští ži
vot: kořene, život Kristův, život Boží,
Vtělením Syna Božího uskutečňuje se život mys
tického stromu. Věčné Slovo, ktere bylo u Otce a
_jsouc Bohem, (Jan I. I.) stalo se tělem; (I. 14),
zustal Bohem, vzal lidskou přirozenost, aby spojil,
Boha s lidstvem a stal se prostředníkem._
„Já jSem'život,“ mluví Kristus, „přišel jsem,.ahy
měli život a to v hojné míře . . .“ (Jan X. 10.)_Toť
zřídlo naší svatosti.
PřirOzenýzákon, který vtiskuje Bůh do duše kaž
dého člověka, mění Se v nadpřirozeném řádě ve
'svatost, v účast na Božím vnitřním životě, jenž jest
svatost sama. Mysl naši ozařuje vyšší \oheň“víry,
jenž“jest účastí na poznání Božím, v němž Bůh od
věčnOsti nazírá na 'svou bytost.
Jsme ratolestmi na mystickém těle Kristově, oh—
živovanými plností života Kristova. Milost Boží jest

zdrojem, který s'vlažuje mystickou zahradu církve,
prýštící z Otevřeného boku Kristova.
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*

Kristus spojiv se s lidskou přirozeností v božské.
Osobě, pomazal stu lidskou přirozenost podstat
nóu svatosti,vytékající z největšího spojení, jaké
může býti s Bohem, jenž jest Svatostsama. V pojmu
sVatosti jsOu zahrnuty dvě věci: Vzdálenost duše
od hříchu a odvšeho, co by ji mohlo poskvrniti,a
positivní a hlavní část: spojení s Bohem.- Lidská
přirozenost v Kristu, poněvadž je spojena s Bož
skou osob'ou, jest zahrnuta dvěma zdroji, z nichž
prýští svatost,jest neschopnou hříchu, pOněvadžje
Boží. a je spojena co nejúžeji s Bohem, v osobě.
Podstatná svatost lidské přirozenosti spočívá
_vhypostatickém spojení s božskou oSobou. Jako
člověk Kristus byl naplněn 1 milostí posvěcující,a'
_to v takové míře,—„že z jeho plnosti jsme" všichni

Obdrželi“. (Jan I. )
Lidská přirozenost jSouc spojena co nejúžeji
s Bohem, přirozenost jest u pramene vší milosti,
takže může čerpati v hojné míře z hlubin lásky
Boží milost posvěcující. Bylo ustanoveno od Otce
_vykoupení lidstva pro Krista. Láska Boží chtěla
Kristem ote'vříti "hlubiny svého života celému lid-'
stvu. Uzdravení a povznesení tvorstva se mělo státi
milostí, účastí na Boží přirozenosti, aby člověk se
stal schopen Boha póznávati a ho milovati, neboť
milost jest zřídlem této činnosti. Kristus byl určen
k zprostředkování, aby' byl zřídlem tohoto života,
a Kristus "uposlechnuv Otce, dobrovolně umřel na
"kříži a-—ote.vřelsvé Srdce, z něhož vyšel toužebný

pramen živé vo-.dyDuše Kristova měla býti první,
která podávala Otci skutky nového života, činy'po
znání a lásky a tedy milost, která měla k němu
pozvednouti člověka, byla dána nejprve Kristu;
prostřednictvím Krista byla vylita _i na tvorstvo,
z jehož plnosti jsme všichni obdrželi.
Jest "třeba míti na _,mysliže Kristus jako Bůh
nepotřeboval účastenství na Boží přirozenosti, aby

mohl na Boha nazírati a jej milovati,nýbrž jako
člověk, neb jeho duše svou podstatou nebyla bož
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skou, tedy bylo třeba, aby se stala božskou účas

tenstvím,milostí (III. q. VII, a Lad I.)
S miIOStíBoží, jíž byla povýšena lidská přiroze
nost k Božství, byly povzneseny i lidské schopnosti
v Kristu nadpřirozenými ctnostmi, ovšem mimo ví
ry.,neboť od prvního okamžiku svého početí nazi
ml :na božskou přirozenost, jasně a bezprostředně
ji. poznával. Víra pak mizí tam, kde předmět její
se stává zřetelným.
Lidská přirozenost v Kristu byla zároveň plna
Ducha svatého a jeho darů, jimiž Kristus jako člo
věk neustále ve svém konání byl veden. Praví o něm
svatý Lukáš: (Hl. 4.) „Ježíš pln Ducha svatého ode-.
šel od Jordánu a byl puzen od Ducha na poušť . . _.
Ze své plnosti volal Kristus v den sváteční: (Jan

VII. 37,38) „Kdo zízní, pojď ke mně!“ „To mluvil
o _Duchu svatém,Í praví evangelista, „kterého měli
přijmouti věřící v Krista.“ (Tamtéž)
"/ Tak se Kristus stal prvorozeným z mnohých bra
tří v nadpřir0zeném životě. „Jako oheň,“ praví s_v.
Tomáš (III. q. 7. a,9. ) „jest příčinouvšeho tepla
u jiných těles, poněvadž má teplo v nejvyšší míře,

takari'stu

plném milosti jest zdroj vší milostipro

lidstvo, které jeho zásluhami mělo dospěti k životu.
Kristu byla dána milost jako jediné studnici živé
vody, z níž celá pokolení měla čerpati, aby uhasila
žízeň spásy a blaženosti. Slunce božské Spravedl
nosti Zasvitlo nad ledovým krajem lidského srdcé,
stenajícího pod hříchem. 'a nepokojem a vyvodilo
_napůdě. duše nový, pestrý život radosti, život _Boží,
blažený„takže lidstvo-dobré vůle, ti, kteří ho přijali,
stali se dítkami Božími (Jan I. ) a z plnosti Kristo—
vy obdrželi život věčného jara.
A jako působnosti slunce neunikne ani nejmenší
stopa života, neboť v přirozeném řádě vše potřebu
je k životu. úsměvu slunce, tak v nadpřirozeném ži
votě “úsměvu Slunce, milosti Kristovy “neunikne _ani

nejmenší pohyb života, vše dýše, vše žije pod jeho
blahodárným působením. „Každému jest dána mi—
lost dle míry, kterou měří Kristus.“ (Ephes. 4.)
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B. “Dlouhá, ÉlisabethďLeseur.
Dáma z intelektuální společnosti, plnící všechny
povinnosti svého stavu co nejs'vědomitěji. Dcerka
"ze zámožné rodiny, provdaná za lékaře — publicis
u, spolupracovníka čelných levičáckých deníků
pařížských, kde se zabýval zahraniční politikou. ,
Felix Leseur, ač z katolických, víru svou prakti
.kujících rodičů' a zbožně vychován na střední škole
řízené knězem, při "studiu medicíny zvla'žněl, až
,stal se i víře nepřátelským. Záhy začal v tom směru
zpracovávat i přesvědčení své věřící ženy. Dosáhl
toho, “žepřestala žíti dle víry. Ale tu jí dal do ru
kOu Renanovu'\knih'u „L'hjstoire des origines du
christianisme“ . Neupřímnost knihy odpuzovala Eli
sahethu; hleděla se poučiti. Vedle mužovy proti
křesťanské knihovny založila si svoji, kde umístila
Písmo svaté, Otec a učitele církevní, mystiky. Ne
minulo dne; aby nemeditovala z Nového zákona, ze
Skutků apoštolských, z Epištol. Tak se vyzhrojila
proti svému prostředí.
Měla jasnou, pronikavou inteligenci & dostalo se
jí nevšední kultury ducha: naučila se latině, ang
ličtině, mluvila i psala plynně rusky a přiučila se
též italštině ; rozuměla všemu umění a na svých
cestách Španělskem, Itálií, severní Afrikou, Rec
kem, 0riéntem, Ruskem a Německem vytříhila jis
totu svého úsudku. Hezká, přirozeně veselá, vlídná
.a živá, dovedla výborně přijímati a byla proto vy
hledávána. Její salon navštěvovali politikové, puh-.
licisté, žurnalisté, lékaři, ůniversit; profesoři, učen
ci, spisovatelé, hudebníci i jiní „umělci -— větši
nou lidé nábožensky lhostejní nebo i otevřené víře
nepřátelští.
Rodinné prostředí měla velmi teplé a srdečné:
's mužem pojila ji hluhoká a něžná láska, příbuzní
»__byli
jí oddáni, splácejíce tak její srdečnost. Nema
jíc vlastních dětí, přilnula mateřsky ke své neteři &
k synovcům. Kromě širšího kruhu známých, kteří
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si ji_cemli, měla několik přátelství,. jež"věrně pěsto
vala.

.

Ale duchovně “byla nesmírně. osamělá a nejvíce
ve vlastní rodině. Když roku 1899 třiatřicetiletá
počala psáti svůj deník, bylo 'to z potřeby sdílnosti,

kterou nechtěla obrátiti k žádné zivoucí osobě,když
nemohla se sdíleti s duší nejbližší. V tomto dem'ku
je. málo psáno o vnějších událostech jejího života..
Jsou to myšlenky vytrysklé z „evangelické mízy“
jejich meditací, jsou to toužebně pohledy k Bohu
Lásce, hluboké á pátravé pohledy 'do vlastního svě
domí, dobrá předsévžetí, generosní, ušlechtilá, stále
obnOvovaná. Jsou to upřímná doznání vlastních o
chabnutí a vnitřních neúspěchů a pak zase, znáso
benýr elan k výšinám. Jestliže Angličané přeložili
později její Deník pod názvem „Žena statečná“,
—mělipravdu. Nic-v něm tak n'ebije do očí, jako ne
smírné & neustávající úsilí vroucího, něžného _žen
skéhosrdce _odokonalost .ao hrdinské mlčení v osa
mělosti, v utrpení duše .a v bolestech těla. Nepřes
tává prositi Boha o sílu k tOmu, o"milost „prostoty
v utrpení_“; neboť zná všecky subtility utrpení a

ví, že existuje i jeho pýcha. Jestliže si stěžuje Pánu:
„Ty víš, jak mne tíží duchovní osamocení,dodává
ihned: „Ale s Tebou nebudu se nikdy cítiti sama.“
A jinde: „Hmotné zaměstnání, trochu těžké pro
moje váhavě tělo, Ztráta „času stykem -—pro mne
všeho kouzla prostým — s osobami, jež mifmravně
ničeho nedávají; úsilí, abych byla usměvavá a vlíd
ná, zatim co-má celá bytost tíhne k usebrání &k .sa
_mým hlubokýmněžnostem ——
hle, to tvoří promne
skrytý kříž, nejlepší, teň, který nevybízí k sympa

tiím a obdivu, jako nemoc a jiné 'zkoušky. Nuže!
Chci jej nésti odvážně a radostně až. do té doby,
kdy Bůh bude chtíti změnit pro mne formu povin—
ností mého stavu.“
A Pán přidal k tomuto skrytému kříži ještě' ty
zjevné, jako se „zatěžuje magnet. Ale Elisabeth u
nesla už všechny dokonale. Po ztrátě milovaného
synovečka byla “toztráta sestry :; jediné hluboce
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náboženské bytosti z její rodiny a jejího duchovní
h_odítka -—jež jí zadala ránu provždy živou. A pak

přišla její vlastní choroba, a ta hlo'dala po řadu let
na její 'fysickě—bytosti,až ji konečně předčasně, ve.
věku 48 let, vyrval'a z náruče mužovy.

Elisabeth nejen že přijímá utrpení; činí smlouvu
s Pánem Bohem, nabízejíc Mu, aby s ní zacházel
jako s bezduchým nástrojem a žádal po ní všechna
myslitelná utrpení; sama za to žádá jen obrácení
svého muže, křesťansky, apoštolský život jeho 1 je
jích drahých a konečně prosí za všechny duse:
„„Můj Bože,-.dej —miduši klanějící se, napravující a
apoštolskou —-.a zacházej se mnou dle své vůle .a
dle—úmluvy, kterou jsem s Tebou uzavřela.“ Tato
úmluva, jak se “jinde“vyjadřuje,“lzáleží v tom, že si

žádá spásu drahých. duší „za každou cen “. Aby
zvýšila účinnost „svéhoutrpení, zastírá je mlčením,
úsměvem. Kolikrát v jejích „Předsevzetích“ čteme:
„Býti přísnější k sobě, jemnější, vlídnější ke všem.
— Žíti duchovně skrytě. -—Míti zapomenutí pro
sebe, úsměv, _.pozornost a vděk slova pro jiné. ——

Nauč mne býti všem vším a uvnitř vždy přísnější
„k sobě. — Mlčeti o sobě, svém utrpení, svém životě
duchovním, o milostech obdržených. ——
Býti úplně
odeutána uvnitř od věci pozemských, zevně pak
se dávati velkodušně a radostně, aniž bych očeká
vala odměny, ba ani duchovní ne.“ Heslo Pia X.
„Vše obnoviti v Kristu“ činí svým životním pravid
lem. A není mnoho duchovní četby, jež by mluvila
v duchu toho ustavičného obnovování, té neutucha-'
jící mladosti křesťanské, jako dílo “Elisabeth Le
seur'. „Obnovíť se jako orlova mladost tvá.“

Pán zacháZels Elisabeth svým krutě laskavym
způs bem, zkoušeje ji všemi zkouškami; podpíral
ji ovšem take podivuhodné ve svém milosrdenství.
Roku 1903 prozřetelnostním způsobem dostává se
_jí._zpovědníka a__duchovn1hovůdce, dominikána P.

Héberta. Následujíčího května v Římě u hrobu sv.
Petra zasvěcuje se slavnostně Bohu. Duchovní po
„sílu, kterdu čerpá z těchto chvil, nazývá později
577

.„viatikem bolesti“ pro dobu nemoci a smrti seatři
ny, Roku 1910 v jedné venkovské nemocnici pozná
vá se s řeholnicí, s níž potom. sesterský "vyměňuje
až do své smrti (v květnul9l4) svých překrásných

78„Listů o utrpení“.
Ale má také dlouhé periody, kdy je zbavena veš
keré útěchy duchovní, svatého přijímání, přítom
nosti mši svaté; tato vrcholná odříkání nese stejně
věrně, jako prostě a vděčně přijímala milosti a ra
dosti duchovní.
Od svého „obrácení“ celým životem kráčí Eli
sabeth Leseur s očima láskou k věčné Pravdě zaní
cenýma, se svým krásným, dobrotivým úsměvem,
s tlumící rukou na bolícímusrdci a s prstem na ú
stech. Jde i na věčnost bez té útěchy, viděti výsle
dek svých obětí, o němž nepochybuje ostatně; ná
leží to do její smlouvy „třeba ani neviděti ho“.
Ale sotvaže zemřelo sémě, vydává užitek. V krát
kých letech plní Pán, co na něm jest, když byl při

jal její smlouvu. Její muž nachází její rukopisy,
o nichž neměl tušení. Vidí celé její utrpení, jehož

byl téměř hlavní příčinOu, celou její. lásku,. jejíž
byl “po Bohu hlavním předmětem. Vidí vznešenost
té duše, velikost a nadpřirozený“ ráz její—oběti. Stá
v'á se “první kořistí jejího apoštolátu:_ vrací se k víře.
živé, k náboženské praksi. Počíná vydávat její De
.ník, Sešit předsevzetí, Každodenní myšlenky a ú
vahy. Ta, jež byla tak přísně vytrvalá v mlčení. za'
živa, počíná mluviti k zástupům. Za tři leta po smrti

Elisabeth vstupuje Felix Leseur do řádu svatého
Dominika. A povzbuzován 1 žádán čtenáři Deníku
vydává další svazky z pera své ženy: „Listy o utrpe;
, jež v nekonečných obměnách vykládají její
názor na krásu, výkupnou 1 apoštolskou moc utrpe
ní; „Duši“, několik to dopisů a vylíčení nemoci a
.Smrti sestry jejífJulie, jak je krví"svého sesterského
srdce pro několik přátel napsala Elisabeth; sbírá
její „Dopisy nevěřícínf, jež jsou dokladem její 'zá
sady, že-nevěřícím nejlépe 'kážeme ne slovy, ale „vy
zařováním zbožňovaného Hosta z nás, z našeho jed

578

nání“. Konečně vychází kniha „Duchovní život“,
v'níž jsou shrnuta krátká pojednání o vnitřním ži
votě,.psaná pro její neteř, pro synovce, pro matku,
Duchovní závěť pro jejího muže; plán duchovního
cvičení po celý rok dle měsíců. Čelní členové řádu
dominikánského P. Garrigou-Lagrange, P. Ser-til
langes, P. Janvier, P. Louis, P. Mainage, jakož i bý
valý duchovní vůdce zemřelé P. Hébert píší k těm
knihám vzletné předmluvy; bratru Leseurovi dostá
vá se povzbužujících dopisů se strany přátel a zná
mýčh, ale —iširokého čtenářstva a znalců duchovní

ho života; sám arcibiskup pařížský, kardinál Amet
te, ba i svatý Otec prostřednictvím kardinála Gas
parriho posílají mu požehnání pro apoštolát díla
E. L. Deník šíří se v 72 tisících exemplářích a o
statní věci také v desítkách tisíců. Moderní zena na
chází tu spolehlivé vedení v řešení problému, ve
který se často skládají povinnosti stavu s povinnost
mi náboženského přesvědčení.
Elisabeth Leseur je zároveň tklivým 1 důtklivým—
mementem nám, mnohomluvným'zenám, zvláště pí
šícím..Oh, jak to bičuje: „Nechci býti duchaplnou
žvanilkou. . . .“ Její kázeň řeči a slova je" příkladná.
Se svojí žhavou touhou po apoštola-vání, se svojí o.
chotOu rozdávat-i _zdarů své inteligence, srdce i mi
lostí přijatých, dovede přec, hospodařiti řeči a doé
řvedese i docela umlčet a smazat, aby dala tím více
působiti/ „záření duchovnímuf“, Kristu samému v ní.
Také největší apoštolát snad koná svým Deníkem,
který chtěla spálit. Sloh její je jasný a prostý, i při
vroucí mluvě bez příkras. Jste v pokušení souditi
na nebohatost fantasie, ale záhy zahanbeně uvědo
“míte si úmyslnou kázeň při nádherném obraze,

který jí unikne z pera, jako na příklad:
„Jedině když jsme ji připoutali k věčnosti,může-'
me _nechatiklidně svou skromnou bárku na vlnách
a .těšiti se plně z pohledu na pozemské břehy. Bou
ře nás nezastraší, jasné nebe neučiní nás troufalý
mi. Slunce svítí i za mraky; nejkrásnější světlo svě
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ta neskryje skvělého světla věčného, jež nás Ž-vede
i očekává v příštavuf“
Slovo Elisabeth Leseur je hladově čteno. Kolem
její osoby tvoříse kult, Z nejedněch závažných úst
padlo slovo: svatá! — jež předchází vždy církevní
.mu.prohlášení.- Zástupy duší cítí se posíleny- jejím
příkladem. A tak se plní devisa, již napsala“ své
sestře: „Každá duše povznášejíc se zvedá světf“

A,Le'mmonyer O. P., Řád kazatelský.
V poválečném „světěnašem jeví se řád kazatelsky

jako jedna z'n'ejvětších sil ve službách katolické
církve a civilisace.

Můžeme rozděliti na sedm period dějiny řádu,
jejž měří doba sedm století._

Povstává ve třináctém století na jeho počátku a
dosahuje vrcholu rozkvětu ké konci tohoto století.
Prvními desítiletími století čtrnáctého sestupuje
_pOzvolna se své výše. MOr a černá nemoc učinily

z tohoto ústupu opravdovy úpadek. A přece i při"
těchto stínech, které se táhnou. k večeru druhého
století existence řádu, jsou to-dvě století velkolepé
ho a hlubokého duchovního života, závratné theolo
gické práce a učení a hlásání evangelia v Evropě
i mim0 ni. Krásné postavy svatého patriarčhy D0-—
minika, svatého Petra, mučedníka, svatého Tomáše
'Aq.; svatého Raymunda z Pennafort, svatého Hya
“cinta a ke konci této periody svatého Vincence ““a
svaté A'nežky z Mcntepulciano vrhají nádherné
světlo na tuto periodu. Druhá periOda otvírá se
blahodárnym působením svaté Kateřiny Sienskéa
“trvá od století 14. do století 16. Řád se svědomitě
_dal do upevnění řeholní své kázně s moudrostí a
'neúnavností obdivuhodnou. Řád opět obnovil 'svou
činnost apoštolskou a vědeckou-.Tehdy podstoupil.
hrdinné boje pro nedotknutelnost katolické myš
lenky a života křesťanského pro jednotu církve
v Čechách, v Anglii a jinde.
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Jakmile, byla objevena severní, i jižní Amerika,
ihned 'frozvíjí i zde apoštolské působení a snahu
svou civilisační. „Svatá Kateřina Sienská, svatý 'An
tonín z Florencie, svatýÍPius V., svatý Jan, mučed
_ník 'gorkumský a svatý Ludvík Bertrand, apoštol.
Jižní Ameriky, s celým šikem blahoslavených, na
„které je tato doba nesmírně bohatá, svědčío znovu
zrozené síle a životnosti. řádu. Reformace zasazuje
řádu těžké rány've druhé polovici šestnáctého sto
letí. V zátopě protestantismu mizí celá řada řádo
vých prOvincií.
Velká obnova katolicismu zahájena koncilem tri
dentským, které se říká protireformace, nachází
v dominikánském řádě věrného spolubojovníka.
Řád obnovuje, jak jen je to možno, opuštěné a .zni

'čené provincie, znovu zaVádísvoutuhou kázeň a

uzpůsobuje ji potřebám nové doby, nové apoštol
ské činnosti. Leč, jsa poután stinným opatrovnic
_tvím politických mocností, zasažen v získávání své
ho dorostu rostoucím filosofismem, podlehl ranám
francouzské revoluce a jejími ohlaSymimo Francii.
Začátek devatenáctého století našel již jen žalostné
trosky _zdruhdy slavného a velkého řádu. Ale 1tato
perioda je_zalita září svaté Kateřiny de Ricci, svaté
Růženy Limské.
Tu pojednou zábleskla obnova a vzkříšení P. La
cordairea a jeho znovuzřízené francouzské provin
cie. Nyní povstávají postupně mrtvé již provincie,
zkomírající se zvedají jedna po druhé a počínají
žíti. Za nějakých sedmdesát let čítá již zase řád na
pět tisíc mužských členů a třicet kvetoucích a re
formovaných provincií. Řád zase se rozvinul v elitu
církve ještě-'více-vahou svých osobností než počtem,
Řád zase zaujímá 'prvá ;místa ve všech oborech
theologie a apoštolské práce i duchovního života.
Ve všech větvích dominikánského stromu stoupá
&.proudí čile životná míza, jejíž jarost připomíná
.prvotní doby našeho řádu. Světová válka nezadrže
la rozmach řádu, nýbrž jej spíše posílila. Světová
válka osvobodila dvě krásné. národnosti, českoslo
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venskou a polskou, v:jichž zemích je již možno po
zorovati krásný "vzmach řádu agjeho renesanče.
Nuže, co jest tentoj duch dominikánský, tento ži
vot řádový, jenž se ukazuje stále mladý a plodný
&jejž-všechnjr obtíže a zkoušky jen tříbí a posilují,

ale ,neubíjejí?
Již jméno, .jež nosí dědicové svatého Dominika,
jméno bratří kazatelů je významné! Jméno zbratří
kazatelů, které bratří přijali od Honoria III. Ordo
'Praedicatorum, což je totéž v církevní praxi a mlu
vě středověké jako Ordo Doctorum, bylo oficielním
titulem biskupského stavu. Jest to jméno řádu, jenž
byl Bohem povolán, aby byl pomocnou rukou bis
kupů.

_

Rád kazatelský je podstatně “řádem kněžským.
Svým zřízením i posláním je určen _pro duchovní
kněžskou službu. Není “řádemmnišským, nýbrž ka
novnickým. Bojuje pod řeholí svatého Augustina &
nikoliv pod štítem svatého Benedikta.
Rád kazatelský jeurčen duchovní službě, ale není
určen ke všem druhům kněžského působení. .Jes't
povolán jen k některým a to k těm, které jsou vlast
ním povoláním biskupů, totiž ke kázání a k hlásání
&učení křesťanským pravdám. Mluvme ještě přes

něji. Řád dominikánský je povolán ke kázání nau
ky, vědy božské a k vyššímu poučování! Není jeho
povoláním činnost a práce na farách ani pěstování
světských věd. Dominikán je kazatel &učitel, _jehož
vlastní pole je theologie v celém svém rozsahu a se
všemi příbuznými a pomocnými vědami, Toť jeho.
zvláštním úkolem.
Leč toto sdělování pravdy. duším věřícím nedá se
chápati v řádě dominikánském jinak než jako vý
sledek a jako přebytek z života rozjímavého, z na
zírání ná Boha. Řád kazatelský neboli dominikán
.ský je tudíž určen k vyučování a hlásání pravdy,
ale zároveň je též ustanoven k životu rozjímavému,
-ne však k obyčejnému, nýbrž vysokému a hluboké
mu životu 'rozjímavému. 'Řád náš není ani čistě-řá
de'm činným ani řádem výlučně. rozjímavým. Patří
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k řádům smíšeným, jehož jménem se nyní tolik
plýtvá bez pravé znalosti hlubokého významu to
'__hotoslova.

Dominikánský rozjí'mavý život má svou bezpro
střední přípravu “azahájení ve dvou velkých domi
nikánských povinnostech, které zaujímají prvé mís
to v řadě prostředků řádových a zasahují svým pů
sobením až „do řádu cíle. Jedná se totiž o slavné
sloužení mše svaté. a kněžských hodinek a o studi
um, jehož služba uspořádaná a intensivní tvoří vý
značnou a rozeznávající značku řádového ducha.
K řádnému využití těchto dvou hlavních prostředků
a k dosažení zmíněného cíle jest dominikán přede
vším _uschopněn třemi sliby. Tyto svaté sliby mají.
řeholníka dokonale Zasvětiti této službě Boží a zá
roveň osvoboditi jeho srdce ode všech pout a ducha
od všech jeho starostí vedlejších. Odnímají mu
možnost honby za mamonem a hledání slastí živóta
manželského-. Bratr kazatel zříká se jako každý ji
ný řeholm'k všech těchto o sobě hodnotných forem
lidského štěstí, aby si zajistil svou úplnou a doko
nalou svobodu. Není to však proto, aby se ochudil
duchovně, aby si vočkoval vnitřní chudokrevnost,
aby se stal tvorem, sobeckým a zbabělým a podmra
čeným. Proto ,si vykupuje tak draze svou svobodu,
aby mohl tuto svobodu obětovati zcela svému cíli
a svému úkolu, a aby se mohl věnovati hledání cíle
vyššího a úkolu vyššímu, totiž nazíravému životu
a plynoucí z něho apoštolské horlivosti. Zachovává
ní řeholních slibů, správné užívání prostředků, to
tiž/ studia a slavného liturgického života a apošto
lát i život rozjímavý jsou umožněny a podporovány
onou velkolepou organisaci a uspořádáním celého

dne,
života; seježtotiž
sluje
observancí,
nebo Éominikánského
" řeholní kázní'. Jedná
o prvky
vzaté
ze starého mnišského života, totiž stálý půst od
masa, přesně vyměřený a odměřený spánek, přem
šený nočními hodinkami, (naše severské provincie
mají v této věci prozatím určité úlevy) tvrdé lože,
vlněné prádlo i v letním čase, prostota v nábytku
!
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i šatech, to vše“je' chloubou“ řádu kazatelského, a
ty provincie, ,které. zachovávají všechny tyto, stro
hosti starodávného ducha řádového, jsou dnes pro
vinciemi nejvíce kvetoucími, jako provincie španěl

ské, francouzské, belgická a tak dále.
Třeba ještě zmíniti se o dvojím rysu našeho řádu.
Jedním z nich je dominikánská chudoba, rozdílná
od chudoby starých monastických řádů, jež vylu
čuje obrovské bohatství i ve společném a pak
přímé spravování statků. Chudoba dominikánská
je též rozdílná od chudoby františkánské, ježje po
jata jako prvek dokonalošti samé. Chudoba domi
nikánská je" pouze prostředkem, ovšem naprosto
nutným, ke svobobě potřebné ke studiuia. “apoštol-'
ské práci, od čehož by nás bohatství a starost od
dalovaly'.

Jiným zajímavým &podstatným prvkem domini
Íkánského ducha je systém individuelní a časové a
místní úlevy dispensí. Tento systém dovoluje před-
stavenýi'n.užíti rozličných schopností jednotlivců a

usnadniti jim to různými úlevami, jichž zvláštní"
povaha ne'b zvláštní úkol vyžaduje.,
To vše tvoří živ0t nádherně zladěný, pevně sta
věný řeholními sliby, řeholní kázni, soustavným
cvičením nadpřirozených mravních Ctností a roz
vojem rozjímavého života & dvojím apoštolátem
kážám' a učení křesťanským pravdám, jež tvoří vý
,soký'stupeňvýkonu tří božských ctností; Všechny
země, ve kterých vzkvétá tento řád, jsou hojně od
měněny podstatným vzrůstem života intelektuální
ho, mravního a především nadpřirozeného-.
Lé Saulchoir, Belgique.

] . Krlín, Svatý Jan, Od.Kříže.
Pokračování.

Duše se zřekla ničeho, to jest věcí stvořených &
zcela se připoutala ke všemu, to jest k Bohu. Oheň
lásky j.i přetvořil, plameny lás'ky. obchvátily vůli.
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Vše, co koná, koná ne- sama sebou, ale Duch jest
původcem všech jejích činů. Tedy její činy jsou
božské.
Nuže, svatý “Jan se pokusil vyjádřiti tento stav,
tento vznešený "stav duše, a učinil tak řečí, která
jest vznešená. Vypůjčuje si obrazy, čistší nad kře—
men, z mluvy lidské utíká se, aby vyjádřil božské.
spojení, k lásce pozemské, nejčastěji k lásce man
žel'ské. On, který se úplně odpoutal od nic stvoře
ného, hledí tím nástrojem, který nám dal Bůh,
řečí, vystihnouti nádheru Krásy nekonečné.
Bůh jest daleko od nás a přece jest nám tak blí
zek. Duše ho hledá lkajíc, zraněná láskou, po ní
vách a lesích, táže se pastýřů, zda zřeli jejího že
nicha.

„Kde jsi se skry,“ táže se nevěsta,„můj Miláčku,
a proč jsi mne zanechal úpějící? Utekl jsi jako
jelen, zraniv mne. Vrhla jsem se za tebou volajíc,
ale ty jsi byl již daleko.
Pastýři, kteří půjdete do hor přes ověince, bu
dete-li tak šťastni a zahlédnete-li Toho, jehož nej
víceumírám.
miluji, řekněte mu, že omdlévám, že trpím &
'že
Ú lesy, ó hory, zasazené .rukou mého Miláěka,
ó lučino stále zelená, pokropená květy, řekněte mi,
zda přes vás nepřešel?“
A stvořeníodpovídá:
„Přešel spěšně lesy, zanechav v nich vůni Krásy
a jen svým pohledem je oděl v nádherný háv._
Světec nám dí, co chce duše svou otázkou. „Prosí
Slovo, aby' jí Odhalilo svoji božskou podstatu, ne
bOť místem, v němž jest skryt Syn Boží, jest podle
svatého Jana Evangelisty věno Otce, či Podstata
božs á, jíž nemůže postřehnouti smrtelné oko, ani
pochopiti rozum lidský.'Zdaž Isaiáš (45, 15) ne
praví o Hospodinu: Skutečně Ty jsi Bůh skrytý.
Ať-poznání duše o Bohu-,kterého dosáhne v tomto
životě, jest sebe hlubší, přece nikdy nevidí jeho
podstaty, a vše, co může zvěděti, jest neskonale da
leko podstaty božské, 't'a'kže skutečně zůstává Za
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krýta jejímil pohledu. Přes všechnu velikost, kte
rou v něm nalézá hledající ho, musí říci: „Kde jsi
se skryl, můj Miláčku?“ (Duchovní Velepíseň, I. )
Duše lidská, která prožila tři temné noci, není
sj,tozahlédnouti v úplně kráse, po čem tOuží. Touží
ustavičně, trpí, a čím více jest. přetavována ohněm,
tím'ývíce se očišťuje; Neboť musí ustavičně. ž'ápasiti
s 'vášněmi, které by ji chtěly podmaniti, a _se“stvo

remm.

Duše s_eočisťuje, prochází očistnóu lázní — via
purgativa, jest často pokoušenaf a trpí nevýslovně.

Ten plamen, který ji rozpaluje a očistuje, jí umož
nuje viděti všecku vlastní bídu. Duše poznávajíc
sebe, má chvíle nesmírné úzkosti, Vníž jako by vy
prchala všecka útěcha. Na očistec připomíná tento
stav. (V. Živý plamen lásky v. 4.) Světlo božské
chce vypuditi, chce zahladiti všechny temnosti.
Duše si uvědomuje ty své temnoty, ale neuvědomuje
si nadpřirozeného světla. Toho jest si vědoma te
prve tehdy, až bude úplně ošvícena a přetvořena,
čož jest'ivýsadou malého počtulidí, těch,. kteří jsou-
předurčeni k nejvyššímu stupni jednotyr (ibid. v. “5')
V „Duchovní Velepísni“, ve str. 2 čteme, v čem
spočívá to utrpení. Rozum umdlévá, poněvadž ne
vidí Boha' a_bez toho nemůže žíti. Vůle trpí proto
též,vneboť Bůh jest jejím osvěžením a,její útěchou.
A 'pamět' umírá v důsledku utrpení prvých dvou,
totiž rozumu a vůle _avědoma si, že někdy by ne
mohla: žíti' odloučeně .od-Boha,
.
Aby nalezla svého T'Miláčka,musí neustále zvyšo
vati _svoji lásku a své ctnosti. Odřekne si všechnu
radost z věcí“tohoto života \a—všechno-své uspokoje—

ní. Bude hledati Boha ustavičně. Bude ho prositi,
„abyjí ukázal více ze své dokonalosti. Aby se jí dal
opravdu v jednotě. dokonalé lásky. „Můj Pane a
můj Bože, dával. jsi .se dosud mé, duši po- částech,
dokončí -dar vší své bytosti . . . Chci tě celého .-. .
ani_z_emě.
ani nebe nemají bytostí, jež by .mi sdělily,
co chci pozna'ti.“= (V'elepíseň str., 6.)

Ale ještě jiným způsobem jest duše vedena-. Když
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jest- zapálena láskou„ ucítí útok Serafína šípem lás
ky nevýslovně vroucí, který není ničím jiným než
plamenem, a který ji rozpálí na nejvyšší stupeň.
.A tehdy“pociťuje nevýslovnouradost; Ti, kdož jsou
takto dotčeni, nejsou příliš četní a jsou určeni, aby
sdíleli svého ducha a svou ctnost žákům. To se stalo
svatému Františku, když ho poranil Serafín na sva—.
té Hoře Avernské.. Obyčejně Bůh neudílí tělu těch
to darů jako svatému Františku, probodává duši.
_Kdyžraní i tělo, jest rána tím palčivější, cím větší
jest láska. (Živý pl. lásky, str. ll'., v. 2. ss.) Ale 1tím
většrjest \št'ěstí, které nelze vysloviti „lidským slo-,
vem.
Svatý Jan mluví o agonii duše". Neboť utrpení,
"jež dává láska, jest podobno smrti. Tato smrt jest
dána duši dotykem nejvyššího poznání Božství.

Ovšem tento dOtyknetrvá dlouho, neboťfysický zi
vot by podlehl. Duše má tedy dojem smrti a tento
dojem je tím živější, čím jest zřejmější nemožnost
umříti láskou. Bůh obšt'astňuje takto duši,'když
jest ponořena v kontemplaci. Ovšemto štěstí je:tak

'ohromné,_ že duše. chápe—jenom trochu, a přece jest

nejvyssí.
'Podle kterých. znamení poznáme, že se Bůh
opravdu zmoCnil-n'ašehosrdce? Jedním z nich jest,
že všechny naše žádosti směřují toliko 'k Bohu a
neuspokojí jich nic z věcí stvořených. Neboť dokud
zbývá v ní' něco z lásky k věcem stvořeným, nedd
sáhne toho nejvyššího stupně. Nic.nemůže potlačiti'
lásku, a nic zde na zemi nemá pro ni zájmu. Styk
se světem, obcování s lidmi, starost o věci světské
jest jim- nesmírně bolestnou.
_

Proč takmálo osob dosahuje tak veliké dokona
losti a' tak veliké jednoty s Bohem? Ne proto, že
Bůh by nechtěl více lidem uděliti .toho štěstí, nýbrž
proto, _že lidé “mají strach z utrpení. Často sebe
menší utrpení odradí člověka od stoupání k výši-,
nám. Jsou svou vlastní vinou nehodni. patření &

proto Bůh nesesílá na ně většího utrpení. Úzká jest
cesta, která vede k Bohu. A nikdo se nemůže státi
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dokonalým; aniž by nepřešel cestami utrpení,
Ovšem, mnohdy jsou“ též vinni duchovní vůdcové
.duší. svatý J an' ve III. a IV.. strofě své Z. pl. ]. učí.
zpovědníky, jak _simají vésti. s duší, která stoupá
a která chce dosáhnouti dokonalosti. Jsou to vzácné
rady.
.Aby vyjádřil jednotu duše s Bohem, užívá svatý
J_an názvu: Duchovní zásnuby duše se Slovem, .se
Synem Božím.. „Když duše—žiladlouho duchovním
životem, Bůh ji obyčejně-připouští k tomu poldivu
hodnému stavu duchovních zásnubů. Po prvé, když"
jí „uděluje tu .milost, sděluje jí veliká světla o svém
nekonečném Bytí,- ozdobuje ji nádherou .a vzneše
nosti,.okrašluje ji dary a ctnostmi, naplňuje ji po
znáním o sobě samém, odívá ji svou ctí \a vyzdobuje
ji, jedním. slovem _jako dívku v'den jejích zásnu—
-bů.“ (Velep. str. XIV.) V ten den, třikráte blažený—,
končí všechna úzkost a duše dosahuje pokoje a
radosti v životě lásky. Jest živena poznáním,. chápe
sílu, a hroznou moc Boha, proti níž jest všechno
slabé, zakouší nevýslovnou vnitřní rozkoš. Zakouší
plnost dobra a žije láskou, v níž se stále více
utvrzuje. Chápe, že vše jest Bůh. Jasnost její podo
bá se prvým zábleskům svítání. Dúše objevuje den
nadpřirozený. Tedy není to ještě plné světlo denní,

neníto naprostá jasnost, je to svítání. Není to tedy
ani dokonalý. pokoj. Když jsem napsal výše, že du-'
še se těší.v tomto stavu z dokonalého pokoje, netý
"kalo se to sensitivní části duše. Celý pokoj nastoupí
:teprve tehdy, až po duchovních zásnubech na'stane
duchovní manželství (ibid. str. XV.—XVI.) S'e
stránky sensitivní jest při zásnubech duše poddána
ještě utrpením. Snoubenec navštěvuje svoji snou
,benku čas od času, a když není přítomen, duše trpí "
a jest týrána démonem. Ale má “naději na duchovní
manželství, na úplné oslavení Ženichem, a neprosí
svého Snoubence o nic jiného.
Duchovní'zásnuby 'lze nazvati cestou viluminativ
ní. Jest stupněm k nejvyšší jednotě, jež jest zám
kou. věčných ,zásnubů v 'nebi.
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„Ženich oznamuje duši, že, .dosáhnuvši úplného
vítězství nad nepřáteli, dospěla k tomu sladkému
stavu duchovního manželství, kterého oba tolik si
žádali, toho duchovního manželství, jež jest nej
vyšším stavem, jehož může duše v tomto životě do
sáhnouti—Dřívevšakmusí se přemáhati a .rozjímati_
o věcech --duchovních. . . .

Toto božské manželství. jest darem neskonale vět
ším než prosté zásnuby. Je to úplné přetvoření du—
še v jejím Miláčku, přetvoření, v němž dvě strany
se'dávají sobě způsobem naprostým, jistým stráve
ním jednoty lásky, která povznáší duši nad ni sa
mu, která ji zbožšťuje a činí ji, v jistém smyslu

Bohem per participationem, pokud je to možné na

tomto světě . . . D0chází tedy k jednotě tak důvěr
né mezi přirozeností božskou a, přirozeností lid
skou, k“tak úplnému sdělování jedné druhé, že ty
\to dvě přirozenosti, uchovávajíce své vlastní bytí,
zdají se splývati jednaa1_druhá v Bohu. Toto podi
v'uhodné splynutí nemůže býti ovšem na tomto _svě
tě dokonáno v naprosté :své plnosti. Ale nicméně
toto převyšuje vše, .co-“může lidská inteligence po
chopiti. a vše, co “můževyj ádřiti lidskou řečí“ (ibid..
XV, XXII. )_

_

„Dušese již nemusí báti áni pokušení ani zmatků,
.žijíc již v nádherné zahradě, do níž ji uvedl její
nejdražší Snoubenec, jenž se stal jejím Manželem.
Zjevuje jí vše, co se Mu zlíbí, zjevuje jí tajemství
nevýslovné a proto jest i nevýslovným její štěstí.
Dává jí takovou sílu, že .jí nic nepřemůže. J est proto
bezpečná &žádné nebezpečí jí neznepokojí. Démon
se bojí útočiti na ni a boji se jí jako jejího Miláč—

ka. Dušezije v takovémpokoji,ze se jí zdá,ze jest
pokoj sám. (ibid. str. XXIV.)
„Naše lůžko jest poseto květy,
jest obklopeno slujemi lvů.
Jest pokryto purpurem,
vztyčeno v míru,
korunováno nesčetnými zlatými .řásněmi.
(str. XXIV.)
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Pila jsem uvnitř cely svého Miláčka,
a když jsem vyšla na tu širou pláň,.
nepoznávala jsem již nikoho
&ztratila jsem zástup, s nímž jsem kráčela dříve.
(str. XXVI. )

“Zeživota egyptských poustevníků.
“Verba seniorum: Migne- P. L. ;. '73, přeložil
dr. K. Vrátný.
Když otec Arsenius (člověk velikého druhdy dů
stojenství v Římě) přebýval'v “samotě,panna jedna
"bohatá _ahojící se Boha, když uslyšela pověst otce
Arsenia, přišla z Říma do Alexandrie, aby.ho mohla
uviděti. Když pak Theofilus, téhož města arcibis
kup, ji uctivě přijal, prosila ho, aby pohnul bla
hoslaveného Arsenia, aby ji ráčil přijmouti. Vydal
se tedy arcibiskup k němu,řka: „Nějaká Římanka,
důstojností a bohatstvím a pověstí nad jiné vyni
kající, žádajíc s_ividěti tě a dostati od tebe požehná
ní, přišla sem z takové dálky, i prosím tě, abys-'jí
vyšel vstříc.“- A když se s _ní Arsenius odepřel se
tkati, ona dozvěděvši. se o tom, “poručila' osedlati

svá zvířata, řkouc: „Důvěřují se v Boha 'svého,ze
'
ho uzřím a nebudu zklamána -vtom úmyslu. Neboť
nepřišla jsem spatřiti lidi, protože také v našem
městě jest jich dosti, ale zatoužila jsem uviděti
_proroka.“ Když tedy přišla k chyšce blahoslavené-_
ho Arsenia, přihodilo se, že jej spatřila, an se pro
cházel venku. I padla hned“na tvář k'ríohám. jeho..
On pak spěšně jí vele vstáti, vybízel ji, řka: „Jestli
že toliko tvář mou viděti si Ížádáš, aj, dívej se.“
Ona však pro ostych neopovažovala se pozdvih'nouti
očí. Dí jí stařec: „Jestliže něco o mých skutcích jsi
uslyšela, na to jsi se měla dívati. Kterak tedy jsi si
troufala pustiti se přesmoře tak širé? Či nevíš, že
jsi žena, které není dovoleno kamkoliv vycházeti?
Nebo proto jsi sem „přišla, aby ses, až se vrátíš do\

Říma, chlubila jiným ženám, .žes viděla Arsenia,
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aby si ženy udělaly z moře cestu ke mně?“ A ona
odpovídajíc, dí: „Chce-li Bůh, necht'ž ádné nedo
pustí sem přijíti. Ale za to prosím, aby ses za mne
modlil a ráčil mne na pamětimíti.-J 1ztoArsenius
řekl: „Prosím Boha svého, aby vyhladil památku
tvOuze srdce mého.“ Ona tedy, uslyševši slova ta,
vrátila se do města a přo zármutek se roznelnohla.
Kteroužto když přišel arcibiskup navštíviti a vy
.ptával se, co by jí bylo, ona pověděla mu řeč star

c'ovu,kterou jí naposledy řekl o památce její, a vy
znala, že proto chce truchlivostí zemříti. Biskup
pak těšil ji takovou řečí: „Zdaliž nevíš, že. jsi že
na? A_.protože skrze *ženu ;dotír'á nepřítelna člově
k'a, proto řekl, aby obličej tvůj byl vyhlazen ze srd
Ce“jeho. Ale za duši tvou modlí se k Bohu.“ Který
'mižto slovy žena okřála.

Jistý bratr, který žil v klášteře a často byl p'opou'
zen ke hněvu, řekl sám sobě: Půjdu do samoty,a
když nebudu míti, s kým bych se hádal, snad od)—
stoupí ode mnetato vášeň. Když tedy odešel a sám
se ubytoval v jeskyni, jednoho dne, když naplnil
nádobu vodou a postavil na zem, znenadání se
zvrhla. K když po třetí ji naplnil a stejně se stalo,
popadl _tunádobu a rožhněván ji rozbil. Když však
“sevzpamatoval, přemýšlel, že ho oklamal duch hně
vivosti, i řekl: Aj, sám jsem, a přece mne přemohla
hněvivost. Vrátím se do, kláštera, _neboťvšude jest
potřebí boje a trpělivosti a nejvíce pomoci Boží.
A vstav, navrátil se na své místo.

-Ot c Silvanus měl učedníka, jménem Marka, je
hož poslušnost byla veliká, a proto miloval jej starší.
Měl pak ještě jiných jedenáct učedníků, kteří se
rmoutili, že více "miloval Marka. Když pak to usly
šeli jiní! starci, smutni přišli k němu, aby mu ozná
mili,.že bratří ti, kteří jsou s ním, se rmoutí. _Ale
nežli mu něco vyjevili, on'sám šel s nimi k chyškám
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jednotlivých učeníků a zavolal jednoho „každého
vlastním jménem, řka: „Vyjdi- ven, bratře, neboť
tě potřebuji; &žádný z''nichnechtěl 'vyjíti."'Nako
nec pak přišli k chyšce _Markově,a když zakle'pali
na dveře, zavolal otec Silvanus jméno jeho; on“pak,
jakmile uslyšel hlas starcův, vyšel ven. A vešed otec“
do .chyšky Markovy, protože byl písař,“nalezl sešit,
který psal, a shledal, že v tu chvíli, v kterou byl za

volán, nechal v půli písmeno, které právě psal, jen.
aby-naplnil poslušnost. Neboť nechtěl deplniti po
čaté písmeno, když již uslyšel hlas starcův. Pročež
oni jiní starci mu řekli: „Vpravdě i my již miluje
me toho, kterého ty miluješ, protože také Bůh jej
miluje„pro jeho poslušnost.,

"Jean Richepin, Ježíš se přestrojí
Přél. Otto F'. “Bubl-er.

Ježíš se přestrojí za chud'asaz'
„Mějte se mnou soucitnost!
] en drobty se stolu vašeho —
pro mne to bude dost a dost.“
„Za drobty s_esto-lu našeho

,

na trhu dostanem peněž dost“
&vykašlem se na chud'asy,
když“ jsme se „najedli po sytost1“
.„Když vykašlete se na chudlasy,
jen najíte-li se po sytost,
tož vězte,/že já chuďas jsem,
jenž bude soudit vaši ctnost.“
Na .kolena boháčif—klesli,

co neznali 'soucitnost:
neb přestrojený Ježíš byl
ten "potupený chuďas h_ost.
Přeloženo z „Cahiers Léon Bloy“, III. 4., kde .je otištěné
facsimile Bloyova opisuřt'éto básně.
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Coelestis Urbs Jerusalem . . .
Z XI.století. —Př'el, Ant./Štemberg.
ó svatá obci nebeská,
fy sladké míru zjevení,
„vznešená'saháš' ke hvězdám,

jsouc ze živého kamení,
a ze tisíců andělů
\
jak “nevěsta máš "věnčeníl

O přešťastná ty snoubenko,
ženicha láskou skropená,
Otcovou slávou bohatá,—

královno krásou zdobená,
knížeti Kristu oddaná,
nebeská obci zjasněná!
\

Tvé brány září perlami
'a každého" tu_vítají,

sem smrtelníci vcházejí,
jimž ctnosti přístup chystají
&kteří z lásky ke-Kristu
se utrpením poddají..

Vhodnými dláta údery
a mnohou ranou kladivem
od mistra správně hlazené
jsou kameny zde stavivem
a ve. výši se umístní,
s'epjaty dobrým. vazivem.
_
\

Vždy vzdáván dík náš povinný
bud' Otci nadPOZemskému
li Synu jeho jednomu
i Těšiteli slavnému,
hud, chvála, sláva jim i čest
až ,k věku“nespočetnému.
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SV..Bernard-, Kniha o “lásce Boží.
Pokračování.

Hlava XI.
Druhý a' třetí stupeň lásky.
Miluje již duše Boha, ale' zatím jen pro sebe, ne
pro něho. Jest však moudré, věděti, co můžeš-s jeho
pomocí, aby ses “uchovalpro něho neporušený, jenž
tě zachovává bez pohromy. A přižene-li se časté
soužení a z něho častá prosba k Bohu a od Boha
rovněž dosažení častého vysvobození, zda může 'ne
změknou'ti milostí osvoboditelovou i srdce ocelově
nebo kamenné, tolikrát zachráněné, aby člověk ne
miloval Boha pouze pro sebe, nýbrž i pro něho?
Poněvadž máme mnoho potřeb, je nutno, aby
člověk často v modlitbách navštěvoval Boha &okou
šením při návštěvě poznával, jak libý .jest Pán. Tak
se 'stává, že k čistému milování Boha více nutí již
dříve ochutnaná jeho libost než naše potřeba, jak
je tomu na příkladě Samaritánů, řkoucích ženě
zvěstující, že je zde Pán: „Věříme již nikoliv prd
tvoji řeč, neboť sami jsme slyšeli a víme, že tento
jest vpravdě Spasitelem světa.“ Tak, pravím, i my
podle jejich příkladu promlouvajíee ke svému tělu
řekneme po právu: „Již nemilujeme Boha, protože
tyho potřebuješ, nýbrž s'amí jsme okusili .a víme,
jak 'libý jest Pán.“
Potřeba jaksi muví za tělo a podává zprávu

o dobrodiní, jež okouší a schvaluje. V takovém roz
položení mysli nebude již těžké plníti přikázání
o milování bližního. Miluje čistě a čistému není
obtížné poslouchati. příkazu. Očist'uje více, jak
psáno, své srdce v poslušné lásce. Miluje spravedli
vě a spravedlivý razkaz rád přijímá.
Tahle láska. je opravdu milá, poněvadž dobro
“volná. Jest čistá, poněvadž se neplní slovem nebo
jazykem, nýbrž skutkem a pravdou. ] est spravedli
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vá, poněvadž jaká se přijímá, taková' 1oplácí. Kdo
totiž miluje, jistě miluje tak, jak jest milován, ne-'
hledaje rovněž svých zájmů, nýbrž Ježíše Krista,
jak nehledal on svých zájmů, “nýbrž našich, nebo

lépeneb
násjest
samy.
Tak Iln(úuje,kdo
praví:proto,
Chvalte
Pá
na,
dobrý.
do chválí Pána
že jest
dobrý, a ne proto, že jest jemu dobrý, ten vpravdě
miluje Boha pro Boha a ne pro sebe. Nemiluj tak,
jako ten, o němž“se “praví: Bude tě chváliti, když
mu budeš prokazovati dobro.
Toť třetí stupeň lásky, kde již je Bůh milován
pro sebe sama.
„Hlava ÍXII.

Čtvrtý stupeň lásky: “člověki sebe milu'je jen" pro
Boha.
.Šťasten, kdo si“zasloužil dospěti' až. ke čtvrtému
stupni, aby ani Sebe nemiloval leč pro Boha. Spra
vedlnost tvá, Bože, jako hory Boží.Tato láska je
horou a hOra Božíje vysoká.Opravdu hora naku
pená, tučná. Kdo vystoupí na horu Páně? Kdo mi
dá křídla holubičí, abych tam vyletěl &spočinul?
V pokoji jest toto místo a tento příbytekna Sionu.
Běda mně, že se můj pobyt v cizině prodlouží! Tě
lo a krev, nádoba z hlíny, pozemský obyvatel kdy
to pochopí? Kdy zakusí podobný pocit, kdy spojen
duch božskou láskou, zapomene na sebe a stane se
sobě jako rozbitou nádobou a cele se oddá Bohu &
přilne k Bohu, stane se s ním jeden duch a zvolá:
__„Hynemé tělo a .mé srdce, Bůh mého srdce a podíl

můj jest Bůh na věky!“?
Nazval by'ch blahoslaveným a svatým, komu by
toho bylo dopřáno v tomto smrtelném životě jen,
občas neb aspoň jednou a to náhle a v době sotva
jednoho okamžiku. Ztratiti jaksi nebe, jako by tě
nebylo a vůbec sebe necítiti a býti zbavenu sebe a
téměř uvedenu v nic, tot, vlastnosti nebeského: ob
cování a nelidského zakóušení.
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A jestliže n/ěkomu "ze smrtelníků někdy náhle,
jak řečeno a na okamžik ._setoho dostane, ihned za

nevře na zlý svět, děsí jej denní zloba, smrtelné
tělo tíží, hmotné potřeby působí starost, tělesná
porušitelnost se vzpírá a co nad to násilnějšího,
bratrská láska jej odvolává. Běda, je hnán vrátit
se k sobě, ujmouti. se svých záležitostí a politování
hodně volati: Pane, trpím násilí, ujmi se mne!
A, ono slovo: Já nešťastný člověk, kdo mne- vysvo
bodí z tohoto smrtelného .těla?
„Poněvadž však Písmo. praví,. že Bůh vše. stvořil

pro sebe sama, má'se tvor jednou zcela přizpůsobit
svému Tvůrci. Je třeba tedy, abychom přešli v týž
Stav mysli, aby vše bylo pro Boha, jak tomu sám
chtěl, abychom ani sami nechtěli být než pro něho
a rovněž .nic nesmíme chtít,. aby bylo, leč pro něho
samého,,totiž jenk jeho vůli a ne k našemu blahu.
Pak nebude blažit vědomí, protože byla 'ukojena
naše, potřeba. nebo zjednáno štěstí, nýbrž že byla
splněna na nás a vzhledem k nám jeho vůle. 'O to
též denně prosíme modlícě se: Buď vůle tvá jako
v nebi tak i na zemi.

_

ó svatá a čistá lásko,o' sladký a líbý cite, ;?ryzí
a čistý úmysle! Jsi tím čistší a ryzejší, protože mc
vlastního už v tobě nezůstává přimícháno! Tím lí
beznější a sladší, ze vše, co člověk cítí, je zcela hož-.
ské. Býti v takovém stavu znamená býti oboženu.
:.lako.maličká kapka vody v množství vína sezdá
úplně mizeti, přijímajíc ehut ,i barvu vína a jako
běloskvoucí ohnivé železo se stává oluii nejpodob
nější, jsouc zbaveno své dřívější podOby — a jako
Vzduch, proniknut slunečním světlem přetvořuje se
V'tutéž světelnou jasnost, takže se zdá být spíše sa
mým světlem než osvětleným: tak se musí potom
lidské vědomí ve svatých způsobem nevypověditel
ným rozplynouti a přejíti docela ve vůli Boží. Jak
pak by jinak byl Bůh vše ve všem, kdyby něco
z člověka v člověku zbylo? Zůstane sice. podstata,
ale. v jiné podobě, v jiné slávě .a v jiné moci.
.Kdy to bude? Kdo to spatří? Komu se toho do—\
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stane? Kdy přijdu a se objevím před tváří Boží?
,Pane Bože, k tobě volá mé 'srdce, h_ledá tě má tvář,
pc.-tváři tvé, Pane, toužím. Myslíš, že spatřím tvůj
svatý chrám? 'Já myslím,/z/e dříve ne, dokud nebu

de naplněno dokonale: Milovati budeš Pána Boha
svého zl.-celého srdce“ svého, z celé duše své a že vší
.síly své — až srdce přestane “býti nuceno již myslet
na tělo a duše v tomto stavu—přestane se snažit o je

ho stálé oživování'a síla, zbavena obtíží, bude upev
něna v moci' Boží.

Je totiž nemožné všechny tyto schopnosti obrátiti
na Boha a upříti na Boží tvář, dokud musí pečlivě
a společně pomáhati křehkému a bídnému tělu.
Alproto ať doufá duše, ze uchvátí, nebo lépe bude
uchvácena čtvrtým stupněm, až bude v těle ne
smrtelném, v “těle čistém, líbezném a milém & ve

všem podrobeném du'chu, neboť zde na zemi to ná
leží Boží moci dáti, komu chce a není to dosažitelné
lidské přičinlivosti. Tehdy, pravím, snadno dosáh—
ne nejvyššího „stupně, když ve svém nejochotněj
ším a nejtoužebnějším spěchání v radost sVého Pá
na nebude již brzděna žádnou tělesnou žádostivostí
ani znepokojována jakoukoliv obtíží.
Nezdá se' vám, že této milosti dosáhli aspoň čás
tečně sVatí mučedníci, dokud. byli ještě ve svém
vítězícím těle? Velká síla lás'ky naprosto schvátila
jejich duši, takže byli s to svá těla vystaviti, a po—
hrdati- mučidly.. Avšak jistě pocit nejkratší bolesti
nemohl nekaliti jasného obličeje, třebaže jej ne
mohl zkaliti.

Ze sítě.
Řídí-“FfH. Žundálek.
Nevá úprava vatikánské knihovny. Vatikán poslal čtyři
své knihovníky do Nového Yorku, aby prozkoumali tam
soustavu velkých amerických knihoven a užili svých zkušem
nosti při nové úpravě vatikánské knihovny.
Italové do Lurd. V září byla vykonána 40. národní ital—
ská pout do Lurd. Účastnilo se jí 5000 osob se 7 biskupy
_v čele a _s 12 vlaky. Ctýři vlaký byly pouze pro nemocné,

mezi nimiž přihodilo se osm zázračných uzdravení.
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Anglický dramatický umělec řeholnikem. Před lety hý
valý slavný anglický dramatický umělec Jerry Treloppe
vstoupil do kněžského semináře a po vysvěcení působil 17
let jako světskýkněz. Nyní vstoupil do řádu redemptoristů.
Důležité doklady papežských dějin. Ve Španělsku byly
v mnohých klášterech církevní doklady velké důležitosti.
Avšak opětovným rušením klášterů nebo řádů v minulých
stoletích mnoho toho se ztratilo nebo založilo ve. státních
neho zemských archivech. Papež Pius XI., který se velmi
zajímá o rozvoj církevních dějin, když slyšel, že byly ta
.kové doklady nalezeny na různých místech, uložil strážci
vatikánských archivů univ. profesoru dr. Kehrovi, aby ode—
jel do Španělska. a aby zachránil tyto památky od zkázy a
převezl je podle možnosti do vatikánského archivu.
První pontifikální mše svatá prvního japonského bisku
pa. První rozený japonský biskup msgr; Hyasaki po svém
vysvěcenísloužil první pontifikální mši sv. v kostele San
Carlo v Římě ke cti a chvále sv. Karla- Boromejského.
Sjezd katolických mužů ve Spojených státech. V Detroit
byl konán sedmý sjezd zástupců organisací katolických mu
žů Spojených států severoamerických. Bylo přítomno více
než tisíc zástupců a byly konány přednášky o časových otáz
kách, ahy organisace svými zástupci dostaly poučení pro
budoucí práci. Mluvili kardinál 'Hayes, několik biskupů,
“admirálové F. Azgerald a Banson. Sjezd se velmi dobře
vydařil a bude míti podle amerického zvyku zajisté úspěš
-né výsledky.
Oslava Krista Krále ve Francii. Ve Francii na více mís-.
tech byly konány oslavy Krista Krále velkého rozsahu. Tak
toho dne byl zakončen v Bourges diecésní sjezd eucharis
tický. V Grenoblu byla pontifikální mše sv a řeč nár. po
slance kněze Bergeya. Na jiných místech byla oslava men
šího rozsahu, ale všude se vydařila.
.První japonský 'biskup U_prázdněná diecése Nagasaki v
Japonsku byla rozdělena na dvě diecése: Nagasaki a Fu
.kuoka'. Biskupem v Nagasaki se stal msgr. Jan Hayasaka.
Narodil se v Hokodate roku 1885, vzdělával se v semináři
propagandy v Rímě a po návratě do Japonska konal úřad
administrátora apoštolského, tajemníka delegace apoštolské
___a
theologa církevního sněmu v Tokiu. Posvěcení na biskupa,
podobně jako posvěcení prvních čínských biskupů konal
v říjnu osobně papež Pius XI.
Papežův dar. Sv. Otec dal-svým nákladem zříditi v Bul
harsku velkou kuchyň, ve které nákladem papežovým bu
dou stravovány děti bulharských uprchlíků, kteří musili
opustiti Recko. Organisaci této kuchyně pořádá paní Ljap
čevová, manželka ministerského předsedy bulharského.
Protest katolíků v Budapešti. Hlavní rada katolických
církevních obcí :_v.Budapešti, která se ustavila před__několi
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ká týdny, přijala resoluci, ve které se protestuje proti ů
myslu budapešťské obce, aby byly na hlavních náměstích
postaveny sochy Luthera & Kalvína. Dovozují v resolucí, že
Madarsko bylo tisíc let katolickou zemí, že jsou Maďaři
katolíky a že je mnoho zasloužilých katolických velikánů,
_kterým by bylo třeba postaviti pomník spíše než Lutherovi
a Kalvínovi.
Prohlášení
mučegzíků
svaté. Sv.
dáVá
velkou
váhu -čínských
na záležitosti
nské iza
a podle
zprávOtec
z Ríma
zamýšlí prohlásiti za svaté misionáře, kteří byli zavražděni
v době všeobecného vraždění ve střední Číně.
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ABBAYE-DE MAREDSOUS:Les belle's priéres
de Ste Me-chtilde et St—eGertrude,
1925,str. 160.
—. Málokde možno nalézti tak žhavé, 'čisté „a horoucí mod
litby, jak u těchto dvou exstatických světic. Duše, modlící
se tyto výkřiky _světic,.,jihne a dává se vroucně 'Beránkovi.
V očekávání nového-'českého- vydání, každý rád sáhne po
tomto francouzském překladě.
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que de Saints, „str. 221. Sbírka osmi oslavných konfe
'_rencí=pronešených věhlasným pařížským kazatelem Lhau
dem. Promluvy jásavé, pravdivé a ukazující. hrdost syna
Velké Matky, která dala takové květy. Portrety svatých jsou

kresleny pevnou a milující rukou. Představují sv.
sv.Františka Xav., sv. Aloise, sv. Tomáše, sv. faráře
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1,50 .Mk. .Úchvatn'á sbírka tklivých výkřiků _k Bohu. Filosof
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k' Otci. Doporučuji co nejvřeleji pro tiché chvíle usebrání.
S. _B.
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D e n t
mystiky. .

Mystika je mu něco nad konfese a nad církve. Mystika je
návrat k Janovu životu v Kristu proti Pavlově spekulaci.
Staré, nemožné teorie. Staví mystiku křesťanskou na nev
dogmat ckém Kristu, jejímž cílem je rozplynutí v duchu
světa _azase se brání výtce pantheismu, chtěje budovati svou
mystiku na objektivním Bohu. Oslnivý, hledaný sloh, pro
pletený spouStou citátů z německých mystiků, může mno-'
h_ého zmásti. Zajímavé jako doklad.

BLOT,Páris 1927,Cayrě: La c'ontemplationn

S. B.
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g'ustinienne,
str. 350. 20 frs.. Studie dávno potřebná &
očekávaná. Prvý díl studuje nazírání dle sv.. Augustina a
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druhý srovnává jeho nauku s naukou jiných mistrů mystic
kého života. Dílo není šedou teorií, jest próchvěno život-'
nou snahou býti vodítkem v praktické snaze po duchovním
zdokonalení. Uvádí též dokonale do duchovních spisů toho
to velkého učitele vnitřního života._

DESCLEE,Paris 1927,Noble: L'amitié

avec Dieu,

str. 328, cena 12.50 frs. Moralista světového jména snaží se
s úspěchem zachytiti v díle systém duchovního života dle
sv. Tomáše na základě jeho nauky o lásce k Bohu, jež je

dokonalostí křesťanskou. Učí, jak láska řídí veškeré ctnosti,
jak je oživuje,- jak vede k vnitřnímu vyššímu životu, až do-
chází k míru, radosti a vytržení. Kniha je hlubokým a prak
tickým vůdcem duchovního života. Doporučuji všem čtená
řům toto dílo našeho věhlasného spolupracovníka. S. B.
DRUZINA LITERARNI A UMĚLECKÁ, Olomouc, Fr.
Odvalil, Svítání.
Historický román. Str. 310, cena 20 Kč.
Přes všechny stíny v knize naznačené řekl bych, že je to
rozkošná idyla ve strašných dobách začátku osmnáctého sto
letí. Máte dojem, že čtete knihu psanou právě tehdy; tak
autor vystihl dobu, do níž se ponořil. 'Je to kniha útěchy
pro lidi nyní bojující,

je to ukazatel

cesty.—

——es——

GRASSET, Paris 1927, 9. vydání: Lebretonp _La vie

chrétienne

au l. siécle de lÉglise. Na základě

svatých knih píše Lebreton tuto psychologii prvého křes
t'anstva. Načrtává živý obraz Krista a jeho evangelia () krá-'
lovství _Božím, líčí veřejné a zřejmě ohlášení Kristovo své-_
ho mesiášského poslání. Pře's Kalvarii jde k Letnicím a stu—'

duje dílo osvícených apoštolů. Nádherné je jeho líčení
o analyse sv. Pavla. Dokonalé jest shrnutí jeho díla. Nato
\probírá jeho nauku, kterou hájí .od. názoru, že Pavel dal
Krista křesťanství. Nemohl lépe skončiti svou studii 'než'
rozborem života víry dle sv. Jana. Kdo se chce vzdělati
o dějinách a obsahu prvých dnů rodícího ,se křesťanství,
nechť si přečte tuto hutnou knihu.
A. L.,

Baumann.—
Mon frére

le Dominicain,

str. 240,

cena 12 frs. Vřelou sympatií psaný život neobyčejně krás
ného ducha, bratra spisovatele Baumanna. Bratr spisovatel
líčí život bratra-mnicha, jenž se obětoval _zcelaa bez výhrad
BOhu. Líčí mladé nadšení, zbožnosti mužné a silné, umírá-
jící na lodi, kde dobrovolně bratr B. zůstal, aby dal před
nost všem'_při zachraňování, se zpěvem Salve 'Regina- s dvě-'
ma spolubratry. Jel na misie, jeho smrt byla tedy obětí.
Kniha' nezapomenutelné krásy.
,
_S. B.

GRUYTERDE W., & 'CO.: Ukrainišches

buch

Lese-

von Próf. Dr. Stephan Smal-Stockyj, Sammlung

Góschen Nr. 955, Berlin 1927, str. 133,-cena 1.50 Mk. — Po
dvou učebnicích ukrajinského jazyka, vyšlých už před vál
kou ve stejném nakladatelství, vydal nyní prof-. Smal-Stockyj.
tuto čítank'u, která v' stručných článcích podává. dosti.jasný
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obraz Ukrajiny i Ukrajinců a přináší také ukázky tvorby
lidové i umělé. Zvláště pěkné jsou články o ukrajinské
poesii lidové (v nichž ovšem postrádáme zmínky o národ
ní poesii náboženské -— jako v knížce vůbec není psáno
o poměrech náboženských na Ukrajině). Z novějších básní
ků zastoupeni jsou Taras Sevčenko, Stěpan Rudanskyj, Ivan
Franko a j. Na konci čítanky stručný 'slovník.
_ofb

HABBEL,Regensburg 1927,Adam: Glaube

und Lie

b e, str. 45, brož. 0.50 Mk. Hluboká studie o křesťanské
ctnosti lásky oživující celý duchovní život, zvedající ducha
a spojující s Bohem.
iha je velkolepým hymnem na lás
ku divotvomou. Strhujexk žhavějšímu pojetí naší víry. S. B,.

HINRICHS, Leipzig: Ieremias: J iidische

Frči'm

m i gk eit, str.“62, cena 2 Mk. Zajímavý a při své stručnosti
dosti informativní přehled forem zbožnosti a jich plodů
v židovském národě._Snaží se též o řešení poměru mezi ži
dovstvím a křesťanstvím. Zajímavé jest jeho zhodnocení ži
dovské žízně po zlatě v náboženském židovském smyslu.
Spis líčí modlitby, svátky, pobožnosti dnešního židovství.
Zvláštní studie je věnována otázce manželské a potomstvu,
"jež ještě dnes je orthodoxním Zidům největším požehná
mm.
“'
S. B.

HODDER & STOUGHTON: Turgenev

by Avram

Yarmolinsky, London 1926, str. 386, cena 20 s. — Důkladný
životopis spisovatele Turgeněva, vypracovaný mnohdy na
_základě posud ještě 'nezpracovaných pramenů. Podává dob.
rý & názorný obraz jeho osobnosti, jeho díla i prostředí, a
provázen je šestnácti vyobrazeními Turgeněva a jeho přá—

tel.
HUMMEL, Leipzig 1927,Bc Yin Ra: S 0 s ollt ihr b e
ten, cena 2.50 Mk. Sbírka indických modliteb, výkřiků
k"Nejvyššímu. Modlitby pestré, žhavé, ale přece tolik mno
hoslovné. Jako básně jsou velkolepé, prochvíVající' duši.
Celá bohatá "duše Indie se v nich jeví. Doklad duše jiných
atmosfér, toužící do náručí Božího.
. .
Bo Yin Ra: Die Ehe. 246 _str. 6 Mk. Krásné, občas vel
mi hluboké myšlenky suverenním slohem psané. Autor pro
bírá s uznání hodnou vážností problémy „manželství. Před
pokládá jeho nerozlučitelnost, bojuje proti celibátu, ač ne
pochopil úplně “motiv křesťanské zdrženlivosti. A. Scherzer.
KLOTZ, Gotha 1927: Mechtild von Magdeburg: Das

flibss'en'de

Licht,

str. 95. Vkusný výbor, žel, že jen

výbér z mystického spisu sestry Mechtildy. Překlad jest
volný, svěží a—“
dávající vychutnati krásu tajemných hloubek
knihy. Knihu odporučuji všem, kterým se nepodařilo ob
starati' si úplný a dokonalý překlad vydaný Dobrým dílem
ve' Staré Ríši.
S. B.

KOSELPUSTET, Miinchen 1927, Haecker: Chr i sten
tum und'Kultnr,
str._2'74,5.50Mk. Haecker patří k nej
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jemnějším spis_0vatelům Německa. Přísný, hluboký myslitel.
Podrobuje zasloužené kritice absurdní snahy odděliti kul—
turu od křesťanství. Neobyčejně ceny je studie o kard.
Newmanovi a o Thompsonovi. Kniha pro literáty a theolo
_gy,neboť jest vášnivým vyznáním ducha; který se prOpr.
covával k jednotě,
S.- B.
L. KUNCIR, Praha II., Voršilská, MUDr R_ Hynek:

Stigmatisovaná

z Konnersreuthu. Str. 122, cena 15

Kč. —Knížka tato jest více než pouhý posudek věřícího
lékaře 0 Neumannové. Je to vlastně programové pojednání
odborníka v metapsychice a celém okultismu o záhadách
.duší ,světců. Jediné, co se mi nelíbí, je příležitostné přece-.
ňování symboliky kříže _aobřadů (na prvních deseti strán
kách). Jinak musíme p. autorovi za knihu býti vděčni a do—'
;.poručil-bych ji pozornosti všech katolíků, hlavně théologů
'a inteligentů. Je to první pokus _znaší vlasti ukázati “sou
vislosti tak záhadné v duševních dějstvích (hlavně s-tr 60
násl.) a v ničem neodporující víře ani theologii, ani nejno-.
'vějšímu_

nábožensko- historickému

„bádání.

._——_e_s—.—

KYTLÍCOVÁ P., Tasov, Deml Jakub: D0 lepších“
d ob, luxusní úprava, 50 Kč. Sbírka zajímavých dOkumentů

z_prvých bojů ]. Demla proti- modernismu a jejímu odnoži
katol. moderně u nás. Jsou to dokumenty vážné, jež- dají
vážně se z'amysliti a jež nám, pozdějším tolik vysvětlují;
Přemožení modernismu, který se u nás ploše specialis'oy'al
,na reformismus, jest velkou zásluhou Pia X. a. je opravdu
předzvěstí lepších dob.
S. B.
MACIOCE ET PISANI, Isola del Liri (Italie),- Clemens

.a Teržorio0. M. Cap.:-Manuale historicum

sionu'm- Ordinis

Mis-.

Minorum Capuccinorum

1926, stran _516,cena?, ——
Velmi

cenná kniha pro studium

misií. Autor neměl snadný úkol shrnouti na poměrně ,málo
stran dějiny misijního podílu OO. kapucínů. Snažil se
o stručnost, proto zaznačuje jen nejnutnější ,údaje,_podrob:
nesti si dlužno vyhledati v různých uvedených pramenech.
Nemálo cenná je obšírná bibliografie o kapucínských mi
siích; bohužel i kapucíni jsou ve své práci ohrožováni nej
větším nepřítelem .— nedostatkem dorostu. Dej Bůh, aby
odměnou za vykonanou obrovskou práci v misií'ch nově
rozkvetl jejich Strom! Knížku velmi doporučuji, zvláště
těm, kdo zajímají se o dějiny misií.1. F. P.

„ MAME,Tours1927:Le nuage de l'lnconnaissan

„ce, stran 420.-Francouzští benediktini vykónali záslužné“
díl'o novou sbírkou anglických mystiků, mezi nimiž tento
slavný řád má tolik zástupců; Prostým slohem, živým, a;
pestrým-, jakoby dnes psaným, pOdává neznámý autor “prak“

tické pokyny pro rozjímavý život. Cítíme z díla, že pisatel
sám prošel temném a ohněm a světlem Božím. — K. R.

MAME,Tours 1927 Révelatio-ns
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de Famous-"di

vin. a Julienne

de Norwich réc-luse du XIV;

sié'c-le. -— Francouzské vydání spisů této „vidoucí“ vyšlo“
_právě v týž čas.Překlad byl pořízen Dom Meunierem. Jest
plynný a čistý, čte se snadněji než německý. Jest také laci
nější. Dle znalosti jazyka může si každý zájemce vybrati.
S. B.

MEINER F., Leipzig: 1. Die

ReligioPnswiSsen'o

schaft der Gegenwart in Selbstdarstelluu

gen. Protestantische
Theologen II. 80,238str.,
..12Mk.—2.Die Philosophie der Gegenwart in
Selhstdarstellůngen

Sonderhefte:Cl. Baeumker,

H. Driesch, C Gutberlet, Ke'yserling, A. Messer, W. Stern,
.E; Trochti'ch. S radostí recensujeme také svazek jednající
prot. theolozích známé sbírky: „Wissenschaft der Gegen-'
'wart in Selhstdarstellungenf“ Jsme si jisti, _žetato vzácná
sbírka .je další cestou k vzájemnému porozumění vedoucích—
mužů ,rozliěného světového názoru. Svazek jedná o násl'ec
dujících theólozích: K.- Beth, K. Girgensolm, H. Lietzmann,
Fr. Lvofs, O. Procksch, H. Schaeder. Zvláště nás zajímá, pří
spěvek H. Lietzmanna, známého berlínského znalce staro
křesťanství a liturgického badatele. Tyto autoergobiografie
nejen nás seznamují s vědeckým dílem autorů a s genesí
jejich životního díla, nýbrž sbližují nás také s každým au
'torem jako člověkem. Velmi praktickou myšlenku uskuteč
nilo nakladatelství Meiner vydáváním zvláštních otisků
(Sonderdrucke) ze svazků „Filosofie“. Každý zvláštní otisk

stojí l——2Mk, cena, která umožňuje každému, by si ho po-—
,řídil.—.Upozorňujeme naše čtenáře na sešity: Cl. Baeumker,
_H. 'Driesch, A. Dyfoff, C. Gutberlet, A. Messer, P. Natorp,
J. Reinke. Očekáváme se zájmem ohlášené příspěvky A.
Gemelli-ho a M. Schelera.
_ Asop.
MESSAGER PAROISS'IAL, Montréal, Kanada, E. .-Le

-_compate
S. J.. Catherine

Tekakwitka.

— 1927,str.

,296, .cena ? — Milost Boží nezná rozdílu v rase —- dá růsti
sv'ět'cům' i mezi rudými lidskými syny.
Na březích ka

nadské řeky .Mohawku vyrostla koncem 17. stol. lilie svaté
čistoty a živé lásky k Bohu; žila pro nás v neznáma, ale
Boží prozřetelnost udržela a šíří její svatou památku. Dílo
nemohu posouditi po historické stránce, jest i pro..mne no—
vým zjeVem; ale o ceně jejího příkladu jest mi výdati nej
“lepší svědectví. Kdo miluješ misie, znovu se. povíhtřdíř...

l.

C. B. MOHR (Paul Siebeck), Tiihingen: „Religion—

'in Geschichte

und Gegenwart, Lieferg.18.,19,

Christentum- Czersky. -— Zajímavý souhrn evangel. theolo
_gie o Kristu, christologii, křesťanství.

MULLEB (Ars Sacra), Antonius von Padua: Wie man
das _selige Leben finde, 1927,str. 200,cena 3.60Mk.

Neúnavný kazatel mystických pohledů církve Karl-er pře
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kládá dílo z. kázání sv. Antonína. Karrer chce ukázati sv.
Antonína ještě jinak, než jak je znám; sv. Antonín velký
a neúnavný lovec duší, který se stravoval apoštol. ohněm,
zapaluje ještě dnes z těchto promluv, zapalujících duše pro
věčné štěstí. Nevím ani jak dosti odporučiti těm, kteří by
chtěli snížiti světce tak nadpřirozeného rozpětí na pouhého
hledače ztracených věcí pozemských.
A. M.

Kůhnel: Gottesfahrt,

32 str., 1.25 Mk. Další svaze

ček roztomilých knížek Miillerových. Kniha podává snad
největšího duchovního vůdce v Německu i "za hranicemi.
Mluví o duši k duši. Vřele odporučuji.
S. B.

OPATSTVI EMAUZSKE,Praha: Hod

Boží

vánoč

"ní (Církevní hodinky a_mše sv. o vánocích). — Stran 160,
kapesní formát, cena 8 Kč. — Není radostnějších dní nad
vánoce.- Všechno volá v duši po radosti, po něze Dítěte
'v jesličkách, která věrná duše v církvi se s radostí nepono
ří do hloubek církevní služby-oficiu ke cti Zrozeného. „Hod
Boží vánoční“ v novém a úplném překladu (synopticky
s latinským zněním) emauzských benediktinů obsahuje, vše
chny části Božích služeb celého svátku (hodinky a formu
láře vánočních mší sv.). Jistě po této knize sáhne každý,
kdo chce ve spojení s církví sv. dokonale prožíti chvíle
dne. Překlad je velmi pečlivý.
P. Vilém ONDRACEK, Can. Praem,. Praha-Strahov,—51—
t ra—
hov. -— 1927, str. 116+4 fotogr., cena? Slavná třetí sto
ročnice sv. Norberta zrovna nutila k popsání dějů jeho
pražského sídla -— Sionu strahovského-. Dýchají ty stránky
láskou k _sídlu premonstrátů; "kolik tu zajímavých obrázků
z našich náboženských 'a kulturních dějin! Neopomenou
přečísti milovníci Sionu a církevních-dějin u nás. —a—

PLON, Paris, Marcel.Brion: Bartho-lomé

Casas,. Pére

des Indiens

de las

(Roseaud'Or 2D; 1927,

stran 309, cena 18 frs. — Objevení a dobytí Ameriky má
velmi stinné stránky. Tím více vystupuje vzácná postava
dominikána a biskupa Bartoloměje de las Casas, „Otce
Indiánů“, bojovníka 'za práva slabších. Každého čtenáře _se
dotkne veliká epopej Casasových' zápasů se- smečkou doby—

vatelů, ochránců a jak se všichni ti chtivci zlata a moci jme
novali ve svém násilnictví. Vtělená myšlenka církve o apoš
tolátě u pohanů — láskou získati Kristu- národy; kromě
právních a společenských zásad v poměru k podrobeným,
kde před Bartolomějem musí skloniti hlavu i dnešní práv
ník a sociolog. Předmět knížky zajímá všechny vzdělané
vrstvy a právem mohu na ni s nejlepším svědomím pouká
zati.
I. F. P.
SESTRY NEP. POC. P. MARIE V PREROVE, Duch

sv. Terezie

Ježíškovy.

1927,str. 245, cena, ? Jaký

zájem je v celém světě“o tuto vpravdě moderní světici, mož
no souditi z toho, že její svéživotopis vyšel již_ve více než
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2 milionech výtiscích. Jsme tedy" velmi'vděěni za tuto kniv
hu, která dovede uchvátit svou prostotou, pl'o'nikající až do
hlubin duše, aby každého zapálila velkou láskou k Bohu.
Kniha věrně tlumočí velký_odkaz sv. Terezie, dětinnou od
danost a lásku k Bohu a to tak silně, že se nelze ubránit
jejímu vlivu. Kniha je pro každého a porozumí' jí každý
podle. výše .své inteligence.
Rg.

SCHOENINGH,Paderborn, Spiess: Die Religious

theorie

v0n Ernst Troeltsch.

80,603str., 19Mk.

E. Troeltsch (zemřel 1923), jeden z vedoucích theologů

protestantismu & největší filosof- -— dějin přítomné doby
zasloužil si právem povšimnutí ze strany katolické theologie.
S. mu věnuje studii, která svědčí o hluboké učenosti auto
ra a výborně “analysuje myšlení Troeltschovo a moderní
protestantské theologie. Po přehledu o krisi v něm._pro
testantismu zkouší S. prameny, ze kterých čerpal T. Zkou
má jeho poměr ke Kantovi, Lotzeovi, Diltheyovi, k neo
kantianismu, k M. Weberovi a R. Euckenovi; v druhé části
studie analysuje Troeltschův systém náboženství (poznáva
cí systém náb., pojem víry). V 3. jedná o jeho principech
historicko-filosofických. Dílo končí tématem: Katol. nauka
a Troeltschův evolucionismus.
A. Scherzer.
Juliana von Norwich, 1927, str. 190, 4.20 Mk. Nové do

konalé Karrerovo vydání těchto zjevení Boží lásky. Knihu
lze srovnati jen s něžnými spisy Jindřicha Suso. Zjevení
Juliany z Norwichu patří k nejvzácnějším plodům středo
věku: Kniha jest zdravou' četbou podávající důležité poky
ny pro vnitřní život všech, kteří se snaží o svatost. S. B.
SOCIETA EDITRICE INTERNAZIONALE, Milano 1927,

Dante: La divina

cOmmedia

(Purgatorio).Nové,dob

ré školské vydání Danteovy „Božské komedie“ s četnýíni
poznámkami a s výkladem prof. Pietroboniho. Doporučuji
toto laciné a cenné vydání.
S.

SPES, Paris, A. Bessiěres S. J.: Pour

le Pape.1927,

stran 204, cena 9 frs. — Casová potřeba — nepoddajnost
členů Action Francaise vůči sv. Otci — vyvolala tuto kni
hu. Z děl jedenácti synů církve i vlasti vybral autor místa
o papežství, aby vzpumým duchům mluvili zemřelí.. . 0 po
slušnosti, “'o “věrnosti, o oddanosti, o hodnotě neomylného
pastýře. Neboť není každému dáno „viděti sám do hlou
bek“; Četl“ jsem s pohnutím.

R. \Du Ponceauž L'Eg'lise

et la peine

—c——

des hom—

m e s. 4; I. Des Origines 'au .Moyen-Age, II. Du XVI'e siecle
& nos 'jours — brožury po 32 str., po 0.90 frs. ——Církev-lé

kařka lidské sociální bídy. Dobrá mosaika obrázků, pří
stupná a určená širokým vrstvám.
—a

Mgr. 'Sagotdu Vauroux: Pie XI. et l'Act'ion

caise.

——
1927, stran VIII+127, cena 6.50 frs. ;

se catholique

et l'Act'i'o'n Francaise
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Fran

L'Egli

(Documents

roma'ins) — 1927, stran 91, cena 3,25 frs. Po odsouzení Acti

on Francaise nastalo ve Francii mezi katolíky “velikétříbe
ní duchů; není to věru pro celý katol. svět bezvýznamná.
událost. Vždyť tolikrát přomluvil Učitel a jeho bratři na
palčivé otázky státního života občanů. Těžko sledovati vše
chno v denících a proto mi byly velmi vítané tyto dva spis
ky. Msgr; Sagot du Vauroux nás staví před celou věc v je
jím historickém i dnešním okolí. Byl jsem velmi uspoko
jen, neboť se mi zde dostalo věrného poučení hojně doku-.
mentovaného. V římských dokumentech jsou sesbírány vý
roky sv. Otce a posv. kongregace Officia ve věci A F., článe.
ky z Osservatore R. a korešpondence franc. biskupů s Rí-_
mem. Rozhodně prospěšné knihy pro ty, „kdo se zajímají
zvláště o poměr náboženského života k občanskému. —'c'—_—
SOC. TIP. LEONARDO DA VINCI, Citta di Castello, P.

Girolamo:Vita popolare

di S. Francesco „'dAssi

si -— 1925, stran 350, cena 10 lir. — Většina čtenářů se___
ne,-.

zajímá o spory o časových a jiných okolnostechQ-„života-svět
ce; ,chce' jeho život vidět, slyšet —znítitím, proč jesvatým . . .
a 'ne se topit v moři kritických __
poznámek. Ve dvou stech

obrazech prodchlých jižní živoStí je zachycen celý život"
Františkův. Lidu se bude líbiti plastičností & vyprávěcímz

puvabem.

——i— '

'Z časopisů :
_Hochland, 2. Nr., Kósel, Miinchen. Druhé číslo 'jest bo
,haté svou velkou studií Sóltykofovou o obrození východu
latinskou kulturou. Studie je velice. bystře & realistický psa
ná. Zajímavý je portret literáta G Brandesao.Pastor .tu po
dává úryvek z dalšího svazku Dějin papežů: Sv. Vincenc—
z Pauly.

Stimmen der Zeit, Nro. 2. (Herder, Freiburg). Na první
pohled zaujme vás pokus o řešení krise v tak zvané kato-_
lické literatuře. Kugler studuje dvě dosti neznámé kulturní
epochy izraelských dějin od 9. do 6. století př. Kristem.
Přebohaté .jsou rozhledy & literatura. Stále stejně vysoká
úroveň tohoto informativního časopisu.
_
Quartalschrift, Nro. 4. (Linz). Nesmírně bohatá klenot
nice theologických pokladů. Studie z paštorace, manželské
ho práva, pokyny pro zpovědnici, exegetické pokyny a stu-_
'die, důležité pasáže z morálky soukromé i veřejné, otázka
módy a moderních tanců, to vše z'ajímá dnes horlivého kně-:
ze a o tom všem jedná s vážností odborníků toto “poslední:
'číslo. jNemůžeme duchovenstvu dosti odporučiti.
Zeitschrift fůr Ascese u. Mystik (Tyrolia, Innsbruck).
Právě byl ukončen druhý ročník této odborné _revue. Rada
vzáCných “studií, náběhů k řešení sporných otázek. Ca.sopis'
jest ,vydávan'ý a skoro výlučně psaný jesuity. _Hluboké stri
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die jsou věnovány exerciciím sv. Ignáce. Velký jest též po
čet historických studií o faktech, knihách a osobnostech
asketicko-mystického zájmu. Pro odborníky a vůdce duchov
ní nepostradatelný časopis.
Bulletin Catholíque International. — M. Ch. Gravey, 30,
rue des Créneaux, Triel—sur—Seine (S.-et-O.-;) II.ročník,
ročně“ 3 fr. švýc. '(15 franc. fr..) —.„Blahoslavení pokoj
ní.
,tak asi bych vyjádřil účel a tím i program měsíční
ku B. C. I.; chtějí buditi svědomí katolíků, u nichž ještě
nedozněla ozvěna národnostních zášti. Nemluví jen o teorii,
žádá také praxi „eucharištické mezinárodní neděle“, t. j.
sv. přijímání v první neděli v měsíci na usmíření národů.
"Katolíci také zapomínávají na osmero blahoslavenství, zdaž
tak se neposílí.
I, F. P.
" Bulletin des Missions, L Abbaye bénédictine. .de St. André,
L_ophem_—lez—B_ruges,Belgie. Ročník 23, roční předplatné

pro Č. S. B. 25 fr. .—-Výborný dvouměsíční list informující
„o důležitých misijních otázkách. Velmi pečlivá úprava na
povídá mnoho o ceně časopisu.
I. F. P.

Po redakční uzávěrce došly tyto knihy:
DQUGALL'S EDUCATIONÁL, London: E t y m o l o_gi

cal and BiOgraphical

Dictionary.

Nezbytná-po—

můcka pro vědeckého pracovníka užívajícího anglické lite
ratúry. Poučujev o přesném významu cizích slov, užívaných
“vangličtině, jež mají též velice jemné odstíny ve významu.
'

S B

GRASSET, ]ouglet: F r é r e 3, str. 240, cena 12 frs. .Dosti.
nudný román nudného obsahu, třeba se autor snažil _o_
dráž-'
divost dost a dost. Reší tragiku do viny zvolna se_zaplétající.

vdané zeny, jež koketerií ničí štěstí dvou bytostí. Spis je do-'.
kumentem: viny samy sebe trestající. Kniha úpadku Jougle
tovy tvorby.
Příště. posoudíme:
'LES 'BELLES' LETTRES, Paris:

L a .c h a'n s o 11 de la

"sazi n t.e F 0 y, 2 díly, 60 frs.

GABALDA, Paris, Gardeil; L a s t r u c t u r e d e l'a'm e

et la connaissance mystique.

GILL, Dublin, -:Fahey M e n t al P I'a y e r.

EDITORIALFIDES, Pastor: La santitad

Loš caracteres del divino amor.
_ MULLER, Miinchen, Federes -Becke_rt: Un
Bliimlein bracht.

e_s_amor,
d h at .-e.ili

BLOUD ET .:GAY S t e D 0 u c e l 1n e, provencálský text

ze XI-V. století.

"607

Gerlach Peter, Jen Boha Chci!
(Soliloquium c. XXXII.)

ó, bys mne políbil polibkem svých ust'1 Kéž by
Slovo, Ženich, se spojilo se mnou, kéž by neustále
přebývala u mne Moudrost — a pak je mně lho
stejné, jsem-li pohrdán nebem i zemí a vším, co ob
sahují ! Vůbec. si toho nevšímám.
Ale odepře-li mně Slovo svůj polibek, ach, .nic
pak, _conení Bůh, mě nemůže potěšiti; neboť co
má člověk ze všech záležitostí. světskýčh, v nichž
není Boha? Ať“se člověk vyšine na jakkoliv vyso
ký stupeň, co z toho má, neslouží-li to ke stále užší
mu spojení s Bohem, pravou vnitřní svobodou?
Právě tato svoboda dává uniknouti každé službě
cizí a dovoluje nazírati očima srdce na věci vnitřní,
jež .se jí jeví tak zřejmé,'tak nenuceně, tak schopné
uchvátit člověka, kdežto smyslům tělesným. připa

dají docela jinak.
Nemiluje-li člověk chudobu, pohrdání, prostotu,
není-li mu svět břemenem a nejeví-li se jeho zrn-_
kům nízkým, jestliže před každou záležitostí, před
každým zájmem nedovede se ukázat dokonalým,
vyspělým, vážným, má ze všeho jen velkou škodu
a já pokládám za plevy vše, co by snad tak získal.
A jestliže necítí svou škodu, to znamená, že cizáci
mu užírají sílu;2 zatím co on o tom neví.
Hle, on umírá a Pánho volá k sobě. — Čím se
může prokázati, ne-lisvým duchovním spojením a
sjednocením s Ježíšem?
1 Pís. I. 1. 2-08. VTL 9.

