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DĚTÁTKO BOŽÍ!
_Sněží-—'a mráz zebe. Tvé svaté ručky křehnou
mrazem. Zebe tě náš chlad-a naše slabá, zkomírající
víra.'T-akslabě plápolá v srdcích tvůj oheň, který jsi
přinesl na svět.

Proto, _zejsme myslili na sebe, na své pohodlí, na
svou slávu, na dny své, proto prišla noc na křesťan
stvo. Smějí se Tobě, tvému svatému jménu, rouhají
seitvé svatelasce Mášbýti králemamáštakové pode
dané! Nepřítel jásá, že přece on je pánem světa.
My, tvoji služebníci, nedovedeme zapomenouti
na sebe, nedovedeme s_edáti stráviti tvým svatým
ohněm„Vše dáti, nic si nenechati, všez—tratiti,abyc'hom
tebe nalezli.
A proto jsou tak planá našeslova, matné naše činy,
JsOu to mýdlové bublinky, jaké pouštějí děti. _Amy
chceme, 'Děťa'tko svaté, dobýti pro Tebe svět-!
Víme,jednojest potřebné, a to jsi Ty,)ežíši. Tebe
budeme hledati, tobě přinesemevelkodušně k nohám
zlato — vše pozemské a časné, zapálíme srdce své
ve stálou, vonnou oběť kadidla modlitby dokonalé,
trvající a pokorné, a dáme své srdce prolnouti hořkou
vážností myrhy, upřímného hledání,Tebe; vždy a ve
všem, aby nám zhořkl svět a vše, co nám nabízí.
Abys Ty, Děťátko svaté, kralovalo v srdcích našich
&;aby oheň tvůj žhavý tak zaplnil naše jitro, aby nutně
zapaloval všechny, kteří se k nám přiblíží. Amen!
!

P. SILV. M. BRAlTO, redaktor.

N'ÁBož N 1'
Říkáme „nábožní", „zbožn'í" a myslíme totéž, ne
bo třeba někdo anidobře' neví, co myslí. Myrmušíme
věděti,protože bude řečo nábožnýchi, o zbožných.
Zbožnost je částínebo květem nábožnOSti.N ábož
ný je člověk smýšlením ajednáním na Boha'oriento
vaný, k Bohu směřující. Zb'Ožný člověk: má nábo
.ženství a z Boha žije -totiž je životem' Bohu skutečně
oddaný. Aspoň nějaká—nábóžnostje podmínkou spáa
sy duše. Z nábožnělhto—Se
státi zbožným jestjideálem
křesťanství.

'

_

'

_).

Pro duchovní životnáb'ožnost značí základní ká-
men budovy duše s příbytky ctiióstíJe“tedy napřed
třeba uvědomělosti'o nábo'žnosti.
_
Cteme v Summě sv. Tomáše Akvinského (ll-1181)

o nábožnosti a'shledámeftyto poučky: Náboženství
řídí člověka k Bohu, jenž má míti vliv na.každé naše
rozhodnutí, jsa uznáván za náš poslední a_nejvyšší cíl,
kterého Věroua osvědčová'ním víry máme dOŠáhnOUf
ti. N ábožnos'ti náleží dávati Bohu—patřičnoučestajed
nad s úctou k BOhu,jejž uznává zanejvyššího Tvůr

ce a Vládce všech věcí.Ctnost nábožnosti buď Bohu
dává, nebo od Boha chce přijímati,vyznávajíc svou.
podrobenost a jeho svrchovanost. Ona řídívšechno,
—cose má díti z úcty kBohu. souvisí se,ctností spra
vedlnosti, snažíc se"dáti“Bohu, kolik může, kolik Bůh
žádá a jak to žádá-.Po víře, naději a lásce nejVÍCe.s_bli-,

žuj e s Bohem, konajíc-skutky přímo _abezprostředně
z úcty k'Bohu a pro čest Boží.Přiní hlavní věcíjsou
vnitřníúkony, jež'jsou její podstatou ; vnější úkony
jsou podružné, jako'zname'níúkonů vnitřních.Vnitřní
úkony nábožnosti jsou zbožnóst a modlitbají'zbož
nost: ochotná a vroucností p'rodchnutá'vůle co nej
_lépeBohu sloužiti ,-modlitbazgúkonduše, uctívající
Boha, uznávající, že ho. potřebuje jakožto pramen
všeho, co může míti. Vnější úkony_nábožnosti jsou:"
klaněti se, obětovati,

zavaz_ovati__se —s1iby,
“přísahati,

zapřisahati Boha, s úctou vyslovovati jméno .Boží
Svatost se neliší podstatně-od nábožnostif Svatost
2

je všeobecně'ší, spoju'íc každý svůjúkon s Bohem..
To, je nau a an'děls ého učitele v málo stručných
větáchí Máme>li si podle ní utvořiti pojem nábož
Tnosti-a nábožného člověka, vidíme jasně, co viděli
oni dva staří.mudrci. Jeden pravil, že jako hlavní sou

částkou krásy lidského těla jsouoči, tak hlavní slož
kou krásy—dušeje ctnost nábožnosti; druhý řekl,že
jako stín jevlas'tně po způsobu země přijat'm odles
kem slunce,-tak ctnosťnábožnosti je odleskem Boha
v duši.
Jak mnohémučlověku zle křivdíme,;nazývajícejej
_nábožným..Došli jSme dokonce až tam, že nábož
ný člověk-ješt jménos nádechem příhany. A přece,
opravdu, čhCete-li,podle pravidel nábožný' člověk
si vynutí svým zjevem úctu i lásku. Nábožnost je
hlavní složkou krásy duše.
_
Clověknábožný je člověkduševně vyrovnaný. Ne
kolísá, nehledá dnes zde a zítra jinde, neslouží dnes
tomu'a zítra-'onomu,nedovede býti výstředním —le
dav oběti pro Boha _a„zúcty k Bohu i pro tvory Boží,
pro_Boží Zájmy.

' Cesta k nábožnosti je základem budovy duše a
Ctn0stí.1e.z„akotvením v Bohu. Jak nastoupiti tuto
cestu a jak__po..níjíti, toť první životní otázkou pro
člověka toužícího po ctnosti. Nastupuje se cesta ná
božnbsti upevňováním v duši pojmu svrchovanosti
Boží.

Svrchovanost Boží. Kdyby. každý křesťan věděl,

coftb znamená. Bůhje bytošt, ve které všechno jest
jasná záře beze stínu —bohatství bez nejmenšíme
zery — moc bez nejmenší slabosti,.takže jí nelze ni
kdy“a v ničem uniknouti -—moudrostbez možnosti
p_ochybiti —.síla ustavičně proudící tvorstvem _a'e
držící jako dítě“hračičku-na dlani — Otec, jenž v l'i
\dech na zemij'm'ásvé děti a chce je udrž'eti veisvazku,
cti a lásce své rodiny.,—
jenž ani'nejnevděčnějšímu-nei
odpírá Všěchsvých darů.
“Kdybykaždý'křest'an věděl, co to'znamená': člo..
věk jetvorem tohoto_'-Boha,_pocelý Svůj život více

od něho závislým, než je dítě od rodičů v'prvníden
3

svého života — tvorem, jenž má stanovenu délku
cesty života i cíl její před tváří takového Boha, aby
byla posouzena"jeho práce — tvorem, jenž má v “50
bě vypracovatif podobnost _sesvým Bohem a nemá
ktomu sám od sebe nic ——
tvorem, jemuž takový
Bůh dal možnost, ba právo vztáhnouti svou prázd
nou ruku, aby dostala chleba, nástroje kupráci a
.práci začatou!

_

Kdyby — pak by se nastoupila cesta nábožnosti.
Duše b se napřed schoulila v užaslé úctě, ale “též
v úctě lažící. LI evňovala by tuto úctu v “sobě.
A upevňovala by nábožnost v sobě dávajíc—
Bohu
a od Boha se-snažíc přijímati. Není nábožnosti bez
takového spojení s'Bohem, dáváním totiž a-přijímá
ním od Boha.»Křesťanujest jasno, co obsahujítato
dvě slova; dávati a-přijímati. Znamenají udržování
duše v zallbení Božím,ted aspoň bez těžkého hří
chu. Nebot'již ve Starém zá oně odstrkoval Bůhoká
zale ruCe špinavé,byť plné darů ; a již tam slavnostně
Íprohlásil,že
neplynoubd'ělost
dary Boží
do.duše
opanované
říchem.'Znamenají
na práva
Boží
a povin
nosti člověka k Bohu. Znamenají neúnavnost.
Vyvrcholenímctnosti nábožnosti v tomto smys
lu, toť vkročení na cestu svatosti.
Jeví se tu plodnost pojmu úcty k Bohu a smyslu
pro čest Boží: Nejen základem křesťanského života
je ctnost-nábožnosti, nýbrž silným, bohatě rozvěte
veným kořenem,z něhož roste bohatství Boží'vinice.
Snad musíme opravovati své pojmy podle nauky
andělského učitele. Až _je-opravíme,až si větu za 'vě
tou jeho nauku prorozjímáme, uvidíme zřetelněkrá
su cesty a ucítíme nemožnost “zůstati mimo ni.
P. EM.souxup', 0. P.

“OD DA'N'OÍS-T

Vznáší-lise duše 'vevýšinách Boží dobroty, dosta
ne zvláštní touhu-oddati se jí. Uvědomuje-li si'rozjí
máním,že Bůhje dobrý, přirozeně letí do jeho objetí,
4

neboť se rozněcuje v lásce. Aťsi hledá každý“svoje
dobro kdekoliv, má duše spočívá _vBohu, pod křídly
jeho dobroty, kde má své štěstí a svou naději.Zakot
vila v přístavu. Zdrcena a Zhroucena často svou ma
Iičkostíaubohostí nalézájenom v Bohusvou sílu,svou
oporu.
Zdá se,že sičlověknesnadno zachová vnitřnízbož

nost Jsou kratičké chvíle, kdy duše plesá v posvát
ném nadšení, tak kratičké, že se záhy octne člověk
zase ve všedním běhu života, jeho požomost, je zau
jata malichemostmi. Kam zmizela ta nálada, v níž by
chom kráčeli tak radostně cestou života?
Boží dobrota "působítyto kratičké okamžiky svá
teční chvíle, 'v nichž se.chvěje celá naše bytost, ab
dopřála člověku odpočinku, oddechu. Jest to vša
zvláštní„dár Boží,takže k pravé zbožnosti stačí odda
nost vůle Bohu,ochota zasvětiti se 'eho službě, ikdyž
necitíme přitomzvláštní ho vnitřníhopotěšení. Chvíle
vnitřní radosti jsou jen svátečními dny, po nichž se
střídá "celářada všedních dnů.
Všední dni-musí býti též osvěceny. Když se naše
vůle vzdá zcela svému Otci,'lzdyžse svěříjeho dobro

tě, aby mu ochotně sloužila,pak vyplňuje svůj všední
životleskem krásy Boží.Na nočníobloze oddané duše
svítí hvězdy,byť se i zdálo,že snadje zahalena hustým
mrakem.
K této ochotné oddanosti Bohu spěje duše rych
lými kroky, kdykoliv uvažuje o Boží dobrotě a své
maličkosti, neboť tyto dvě propašti se navzájem vy
plňují. Boží dobrota v nás budí lásku, poněvadž, co
je Boží,je nejvíce hodno lásky a tím se vzmáhá naše
oddanost; Všimneme-li si povahy oddanosti, cítíme,
že se rádi oddáme dobrému člověku, u něhož je jistá
plnost,ochotaa dObrotivost,.pro niž se mu svěřujeme.
Naše duše postřehne všev Bohu,když o něm uvažuje.
Bůh sejí zjevuje jako svrchovaně dobrotivý a hodný
lásky a přijímájejí oddanost a jako rukojmí sesílá jí
odlesk svého věčného blaha—svatou radost. Svěřiti
se Bohu
ředpokládá dětinnou lásku a zaručuje nej
VOV!
úplnejsr ezpečnost. Není závislá na rozmarech citů,
5

jak se často přihází v oddanosti lidské, ba-ar'iinesmí
býti sentimentální.
_
Kdo „seoddá Bohu jen z Citlivosti, z okamžitého

výronu'citů,nebude'stálouanipevnoujehdoddanost,
nebot' lidská c'itlivost se vzruší snadno jiným před-3
mětem a_pak je konec 3 oddaností Bohu.“Sentimen—
talismus naopak je v duchOvním životě nebezpečný,
neboť rozmar citů se dá snadno r_ožvířiti.Přijde-lino:
vý"náraz, silnější než předešlý, obrací se celá citová
oddanost jinam.
'
V' duchovním životě musí býti pevnost,-stálost.
Oddati s_eBohu znamená svěřiti.se mu _vůlípevnou,
odhodlan'ou,upoutávající celou lidskou činnost-kBo
hu. Vůlí jsouc upevněna se _nedápobóuřiti snadno.
hladina lidské duše rozmarem citlivosti,nebot'jejínej:
vznešenější afekty vůle utkvěly v nezměnitelne'm Bo:
hu. Blažený, klidný přístav uprostřed 'bouře našeho
života.

_.

,

Zdá se býti hodně nesnadným nepodléh'atixvlivu
citových rozmarůJak rozmanitě bývá napadána-naše—
citlivost se všech stran, k"pláči, k radosti,-ke smutku,
k. rozkoší

atd.

_

_

Pevnost jednání zjednájenom vůle.Upevnilaili sýůj'
pOměrkBohu svou oddaností,z'edná siustavičnýklid
-—nesmír_hý
klid mlčícího hvěszného nebeJ ako pout
ník upírá svůj'zrak k cíli-a jde bezpečně za:;ním.
Bouřecitů jinevyruší, oněvadž je ovládá,“naopak
slouží jí k"upevnění svazlEuoddanosti k'Bohu,_nebot'
jeho dobrota ji zastřelaa soustředilajejí činnost. Citli
Vost,uvedena do poddanství vůle,se rozplývá v Bohu,
ve svém nejlepším předmětě a tím podporujehlavní,
podstatnbu

zbožnost vůle.

“

_ __

'Podivuhodn'ěsplývajíve zbožnostisvatáradost a
zármutek, k němuž vybíží Kristus :BlahoslaveníkajíCí;
Z' úvahy o Božídobrotě-a z oddanosti plyne radost,
z rózvahy .o vlastní maličkosti a nouzi vyplývá zá
rmutek a splývají v krásný soulad .ve'zbožnosti,-v od
danosti Bohu, tím se-uklidňuje i rozmamý svět citů
uveden na pravý předmět a-podr'oben vůli.
*

DR. METOD HABÁN 0. P.
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GESTO ."ÍMODLITBY
'Baedeker-se ztotožňuje 's.těmi, kteří litují, že Špa

nělsko nezůstalo pod vládou Maurů až pod'nesa že
dnes tam nestojímešity, nýbrž katedrály. Spaněléprý
zničili,skvělou kulturu-maurskou a dnes i česká ka—
pacita, která vydala knížku o Spanělsku, domnívá se,
že v Córdobě dosud'je mešita. Byloby asilépe,kdyby
se Evropa končila 'u'Pyrenejí, a co je. od nich na-jih,
kdyby se počítalo k Africe. Tyto—sympatiek islámu
nejsou ovšem. nejnovějšího data,- už po několik set
let bývají s oblibou čas od času kříšeny a zdá se, že
bývá výhodnoxobčas"zalkat nad vyspělými kulturami,
které nepřátelská ruka nešetmě zničila.Neboť musí-li _
už někdo být ukřižován,nikdy se nesmí dopustit, aby
to bleárabáš. Ti Španěléprý byliv boji s Maury lstid
ví,věrolomní, nečestní'a ukrutní. Lze se dle toho tedy
domnívat, že to stateční a obětaví hrdinové nebyli a
že Maurové jako praví ušlechtilí mudrci z pouště jim
Vznešeně ustoupili,n_echtějíce prolévat j ejich krev.'Vie'
děl jsem tam—jedenobraz Goyův, na .němž je vyma
lováno, jak jezdci v boji stahují tlustého a velikého
Maura s koně ajedenz jni'chmu vráží s velikou chutí
ostrou zbraň do břichaJak by nadtím nekvílelosrdce
osvícené Evropy?
'
_
A-le,všechno toto plémě maurské musilo býti vy—

bito a_vyhnáno ze země i se svou kulturou, aby se
ze Spanělska mohla státi hlava-“Evropy. '
Vyprahlá země ,—
přechod mezi zelenou Evropou a
šedožlutou. pouští ,gpýcha; 'svatost;_kontemplace.
V katedrálácha křížových chodbách mají tam ol
táře de láVirgen de Peňa para socorroy consolación
anebo Maria Santissima de los desamparados. Tam
se ohOu lidé uchýlit do kouta nebo do přítmí, _ule-_
.vit SIVbolesti a modlit se,za odvrácení z0ufalství pro
sebe i—projiné. Pocházejí tak asi z počátku sedmnác—
tého století. Někdy lze tua tam zahlédnouti někte—
rého prosebníka.

\,

_.

Dívky a ženy chodí ve Španělsku do kostelajen.
v závojích.__]souto malé a krátké černé závoje, které
7

přikrývajívlasy, čela se pouze dotýkají, též ramen se
pouze dotýkají. Předkostelem sikladou závoj nahla
vu, vycházejíce .'ej obyčejně odkláda'íJe—tospíše jen
formalita, _ačvelice přísná a vážná,_al]esvědčí o úctě
k_chrámu a mimo to je to věc očím velice sym atická;

Každé ženě bez rozdílu'věku, postavy a vzh edu ten
černý závoj sluší. Stane-lise, že si některá zapomene
závoj doma čivyjde z domu 'ak bez závoje tak i-bez'
úmyslu jíti do kostela a zac ce-li se jí pak přece do
kostela vstoupit, pomáhá si dovolenou obvyklOu im-—
provisací, položí 'sina hlavu obyče'ný rozložený ka
pesník, což ovšem už není tak pěkné. S' hlavou ne
pok tou však ženy v kostele .prodlévati nesmějí.Na
všec dveřích kostelních jsou vyvěšen Cedule,jimiž
se'dámy prosí pro lásku Boží,aby do c, rámu nevstu
l;;oValyv
nepřiměřených,
jež údy
a šíji nepři
rývají, a šatech.
s hlavou
nepokrytou. Tento
příkazje
v cee
lěm _Spanělskuzachováván velmi uctivě,a oněvadž

návštěvakostelů je tam všeobecná, má to v ivna žen
skou módu. Byljsem veSpanělsku v druhé polovici
července, ale viděljsem tam, aspoň na ulicích a ve vla
ku,ženyj envšatech s dlouh 'mi rukávy,.bez výstřihů,
a šaty jim všem přikrývaly olena i v_chůzi. Myslím,.
že právě nejzkušenější světáci, pokud ovšem mají es—

tetického genia, mohou býti tomuto vlivu církve na
módu povděčni,_neboťženyjsouvtom mnohem krás
nější než ty, které chodí u nás, ukazujíce svě-„beztak
kratičké kalhotky nebo spínací košilei v bezvětří,
V kostelích a kaplích tam mají zvláštní lehké sto
ličky, které mají na jedné straně sedátko, na druhé
straně klekátko. To si přinesou k tomu oltáři,kde se

právě
pak
tojezase
odnesou
najest
vy
ázanékonajíbohoslužby;
místo. Pohled na ty
lidi
velice
krásný;
vidět, že se dovedóu modlit'a že se modlí po celý ten
čas s veškerou "úsebraností V kostele samém na ho»
lou dlažbu neklekají. Zato klekají na stupeň v těch—

odlehlých kaplích dela Virgen de Peňa para socorro
y consolación anebo Maria Santissima de los desame"
parados;

_

_

Gesta, modlitby jsem si začal všímat-i.až za války
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v řeckokatolických kostelích a vidím, že téměřkaždý
národ má gesto jine'.Rečtí katolíci staroslovanského
“obřaduse vrhají na zem a líbají dlažbu sjakýmsi bo
lestným vědomím své bídy a niCoty; právě tak při
cházejí líbat ikonu, ležící na stole. Jednou-na frontě

vojácibílili
a obrázky
svatých ana
stěně zastří
ka
i vápnem.jizbu
Přišlažena
z té chalupy
hubovala,
proč
je vojáci Zastřikali, že ji mohli zavolat, aby je' sňala.
Pak vylezla na lavici a utírala je pečlivě s jakousi. za-v
rmoucenou důvěrnosti. Pakjsem se často díval na Po
láky u Panny Marie v Krakově. Tam se modlily ženy
se rty pevně sevřenými, snad i se'zuby zat'atými, jen
chvílemi se ozval vzdech a několik zašeptaných slov,
a bylo to mocně tiché, jako když hoříčíkeřhořelbez

praskotua neshořel,a bylo to bílé, podmračné jitro,
zvláštní čistota a bělog/nade vším hořem a nad nečis
totou běd válečných; Pakjsem viděl gesto zbožnósti
u nás, ach, tak vzácné, ač překrásné! Gesto dívčího
pokleknutí, škloněníhlavy a'bitív prsa;pak ruce sepjaa
té, zdvižené-téměř až ke rtům, a pohled upřený s mia
leneckou cuanstí na oltář.U nás totiž příroda-tako
vé-gesto odměřuje velmi opatrně a přesně. Stálý boj
s haeresí, skepsí, nevěrou a podezíravostí vynutil si
takřkaod samé přírody určitou zdrženlivost a opatr
nost, zbavil je veškeré patetičnosti a okázalosti. U-nás
už'tělo, srdce i duše jsou dědičně vědomy toho, že.
každý nedosti tlumený projev zbožnosti by vzbudil
v okolí aťslyšitelný či neslyšitelnýsykot, at viditelný
či neviditelnýúškleb a rouhání. Tím je tělo naučeno,
aby výraz zbožnosti tlamilo co nejvíce a nejlépe; ne
snad z ostychu _zbabělého, ale z óstychu cudnosti..
Láska k Bohu má unás půvab lásky tajné. Proto u nás
gesto zbožnosti je velice diskretní a svrchovaně.eko
nomickě; šetříkaždým centimetrem pohybu a šeptá
v pianis'imu. Ale právě. v té ekonomii nab 'vá sou
středěnosti azvláštní skvělé minuciesní do onalosti
&delikátnosti, která se Zase nenajde tak snadno v ná
rodech, u nichž neomezenost projevů zbožnosti se
považuje za samozřejmost-.
V hrdé .asvobodné zemi španělské,jejíž světcijsou
“9

podobniprudce planoucímpochódňímjže vidětiješ
tě dnes v pobočních kaplíchlidi, “kteříse m'odlína
stupni před oltářem s rukama rozepjatýma: Ty ruce
jsoubud'zdviženyjako přiDominus vobiscum, anebo
spuštěny dolů, 3 dlaněma' k oltáři jako při přijímání.
stigmat._Na člověka,přicházejícího ze severu, působí
toúžasně.Jevtom majestát důvěrnoSt-i,odevz'danOsti

a naděje;To je vrchol epopeje lidského náboženské-.
ho cítění.

'

Podobnégestojsem-viděl'naseveródPyrene'ívLur—
dech.Přiznárrise,ženebylo mýmúmyslemjetidoLurd,
ale poněvadž náš vůdce tam jeti chtěl a—-m_usil,nezbý_-_

valo než jeti s ním; Přišlijsme právě najká-zání před
jeskyní. J_ela šel jsem tam s.city dosti neutrálními či

velmi neutrálními, poněvadž představa Lurd vždy je
spojena s různými neutěš'enýmipředstavami těch Vě
cí, které zde a odtud utlačují všecko duChovní,aby
zázraky duchovní byly zastíněny zázraky hmotnými.
Uzpůsobení ulic, krámů, hotelů, i ,to—upraveníbasi-_
liky, bai to kázání'řrancouzského kněze na kazatelně
u jeskyně působilo na mne velice,tristně. Na pojízó
dných nosítkách leželi nemocní, přikrytí houněmi, a
čekali ,-za nimi lidé“sto'ící. Pak-se kněz modlil, pak- VO-'.

lal s lidmi po třikráte grancouzskě ůpění :“Měre,nous
vousaimons! Lid to volal po něm a byl-jsem smuten,
když Semitoto volání nezdálo anipřílišvěrohodným,
ani přílišvhodným a když-se mi zdálo,že by tato slova

potřebovala
odborného
zp'ytová'ní.;Ale
ak
_něz odešel ajakehosi
ti,kteří..byli
více vzadu,'modlili
se le
,číce.Tu jsem .viděltřisestry, stejně oblečené v bílých
či světlých bluzách, tmavých sukních, nejmladší asi
"dvanáct, nejstarší sotva dvacet let Klečely vedle sebe,—
s rukama rozepjatýma, d01ů s'puštěnýma,__sdlaněma
do ředu. Byly zřejmě zdrávy a'modlilyse asiza ně
ko o z rodiny. Krása jižní “Francie.Sel jsem se svými
druhy pomalu k zábradlí,.a poněvadž jsem věděl,že
ani,katolík nemusí jíti po mostě, dokud seš-nepřesvěd
čí.o jeho pevnosti, rozhodl—jsemse učinit zkoušku.
Otočil jsem se prostřed lidí k těm dívkám; dívajeise
jim do planoucích očí,upřenýChkřsoše Panny Marie,
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snaže se zachytiti—je v_ěrnějako fotografickádeska;

Byloto asi tak, jakobyztěch třídívek,byly napjaty
dráty k soše Panny Marie,já se.těchdrátů dotýkal aze
zvědavosti se na ně zavěsil, abych zkusil, zda “sene-
přetrhnOu.Výsledek však byl ten, že jsem toho oka
mžitě musil nechat,-očimi klesly a cítiljsem omráčení
úžasem, jako 'bych"se.dotkl elektrického proudu. Je.-
jich zbožnost měla.kráSuhluboké naivity, jak ji cha-
rakterisuje-ErnStHello,která jim zářilazobličejůver
“licexs anilých _avymodelovala i jejich těla. Opravdu
nevidrělynikohoga; ničeho jiného než Pannu Marii a
myslím, že asi byly vyslyšeny.
Francouzské geSto zbožnosti jest měkčí,naivnější;
španělské se podobá těm kamenným chrámům, kte-"
ré jsou jedinou, ale zatoúžasnou okrasou Spanělska.
Hlad, žízeň, sucho, p/ ušt'askály, to všecko ničímnení,
jen když tu vyrůstá Chrám,pevný _avznešený,-chrám
— "tojest všecko ,'jiného -tu není. A protoi do toho
gesta zbožnostise vkládá všecka krása,—
do kterého
jiného gesta by 'se-měla vložit?
“JAROSLAV DURYCH—.

V'B'OHU
(Kurs vnitřní-módlitby 1)
Sv. Terezie přála si vystoupiti na vysokou “horu,
aby 'i mohl slyšeti celý svět, a volati do všech úhlů:
mo_lete se, modlete se, modlete se!
Modlitba prosí bd Bohavše,čehopotřebujem, aby
chom došli k němu, jenž jest naším nadpřirozeným.
určením. Prosíme o milo'stifajehopomoc a o dary po
zemské v té míře,.jak jsOu.prospěšny našemu spase
ní. Pr“ to :se nesmí modlitba zvrhnouti jen .vžebrání
o zdraví a počasí a zdar prací, n 'brž cílem modlitby
musí býti především,—abybylo království Boží v nás
a v celém světě:.Proto jest modlitba nábožným po
vznesením mysliík Bohu.-.
Modlící nechce zv'rátitivůli Božíajeho věčnáurče
ní,.jak nám neprávem někteří protestanté a filosofo-'
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vé předhazují. Vše Bůh určil, ale též určil, abychom
určité věci nabyli,_modlíce se o ně.Tedy zároveň s r_ni
lostmi a dary chce Bůh od věčnosti ijichzudělení na—
šimi modlitbami.
'/
Proto je modlitba tak potřebná, že jí vyznáváme,
že On je nejvyšším dobrem a že On je..naším cílem
a že jen proto, že potřebujeme toho či onoho daru,
abychom přišli snáze k němu, že oň prosíme. Mod
litbou uznáváme Bohaza nejvyššího Pána všeho, neb
od něho vše očekávámeajeho 0 vše'pokomě prosíme.

Proto jest dobrá každá modlitba mající potřebné
vlastnosti. Proto jest dobrá i modlitba ústní a nikdo
nemá práva ji zavrhovati nebo se jí vyhýbati. Máme.,
se jen tehdy přestati ústně modliti, když nás právě—.

ústní modlitba vyrušuje, rozptyluje, protože nás již
dostipřip'ravilakmodlitbě vyšší.Tot''e totiž účelústní
modlitby: projeviti poddanství všech údů Bohua po
tom příprava,abychom vešli do intimního styku s Bo
hem._]akmilenásústní modlitba zapálila,nejsme-li po
vinni ke zvláštní modlitbě ústní příkazemnebo sliby,
máme se oddati vlnám,jež se rozlily v duši ústní mod
litbou. Proto za starých časů,jak čteme ve starých
dominikánských kronikách, setrvávali bratři na “mod-.
litbách o\společných kněžských hodinkách. Jejich
dušeby a'zapálenaláskoupřiústní společnémodlitbě
anyní se nořilido onoho ovzduší,jež ústní modlitba
v nich připravila.

_

_

Podobré ústní modlitbě nastáváztišení,vanutíklid
néh'o,tichého větruBožíhoDuš'e semodlí vlastně dále.
Vždyť to neznamená, že po odříkání určitých mod.
liteb jsme s Bohem vyrovnáni a že zase můžeme jíti
po svých “zaměstnáních atříce zase sobě a světu.
Duše potřebuje se po roužiti do Boha,když oku
sila jeho sladkosti, když poznala, že, on 'e jediným
jejím pokladem, že se musí k němu nějak. řiblížiti.
Pohroužení do Boha,přibližování se jemu, le,jádro
vnitřnímodlitby! Modlitba, která není vázána na urči—
-tá slova, na určité formule, které jiný vyslovil, mod
litba, která-mluví s Bohem,jak to ducha srdce velí,
modlitba, která není vyrušována pohyby rtů a těla,
12..

Proto můžeme takto opsati vnitřnímodlitbu :Vnitř—
ní modlitba jest intimní styk s Bohem bez vyjadřo
vání slova formulí,kdy duše-seprostě ponoří do Boha.
Patřínajeho vlastnosti, najeho svatá tajemství.V tom-"
to patření vidí duch, jak jsme vzdáleni od Boha,jak
se máme změniti, abychom se přiblížilikBohu.V Bohu
vidí duše, co jí ještě chybí a jak může a má změniti
své jednání. Podávám konečně výměr: Vnitřní mod
litba je pozdvižení mysli k Bohu a vůle,-aby vzdala
Bohu to, co je mu povinna, aby “sestala dle něho lepší.
Ponořiti se do Boha! Zapomenouti na celý svět, na
všechno, co je kolem nás, a jen síliti'se přebýváním.
v jeho svatých stáncích..
Jsou různé vnitřní modlitby. Prozačátečníky', pro
pokročilé a pro dokonalé..(Třeba rozeznávati trojí
druh vnitřnímodlitby. Modlitba rozjímavá,modlitba
milující (jež bývá v češtině nazývána modlitbou citů,-—

což naprosto nevystihuje skutečnost) a pak modlitba-'
nazíravá.)
Nechcemev. ničem předbíhati a nechcemetéž ni
koho vésti tam, kam si vede Bůh sámsvé duše. U nás
nemožno vlastně nic předpokládati a proto začínám
od prvých základů. Jich si budu především všímati
a až nakonec, jako pro poučení a podání uceleného
systému nauky o vnitřní modlitbě, pojednání 0 mod—
litbě v ššího stupně.
,
Poj te za námivšichni,kteří se-chcetenaučiti dobře
rozjímati,dobřeobcovatisBohem,mluvitisním-prostě
a nenuceně'jako dítě s otcem.
Rozjímati!Je to vůbec potřebné? Není.to jen pro
kláštery?
'
Známe snad dobře“pravdy víry. Slyšelijsme je to
likráte, snad je ještě umíme-nazpaměť;Ale jak ses ni
mi srojvnávánáš život? Kolikráte, bóhužel,právě ane-'
dostatkem prožití oněch'svatýchpravd zůstaly tyto
1pravdy
docela
na povrchu.-Séměbožských-pravdpad
na skálu
našich
srdcí. Nemělo půdy :anemělo vláhy
a proto nevzešlo.My, kteří se zoveme hrdě katolíky,
..jsmejimi, bohužel, jen "vkostele a to ještě kolikráte
jakým způsobem! Bůh a my byli jsme ,si.cizí.Šlijsme
13

podle sebe. Několikráte za života jSme se zase _sešli,
podívali jsmelse na sebe: mynaBóha'jako na—
cizího
mocnáře'a zase jsme šli dále,'za Svým obchodem,-za

ženou, zaslávou, nebo prostě jen do kancelářejako
nahrbení píšící ,otroci._Náš duchovní život můžeme
nazvati klidně spánkem. Pravdy byly uloženy“do na..
'šeho srdce, ale v něm _bylopořád tolik-„zima, že ne-.

mohly- vzklíčiti. Tu a tam vzešlo nesmělé slunko ja.
-kési lásky k Bohu, ale'co vzešlopod "tímto slunk'em,

to bylo tak mrtvé a slabě,že to bylo vše,jen nezla
tá pšenka plného, božskou životností nalitěho klasu.
_Námbyl opravdu dobrý'a sladkýgBůhBohem docela
cizím. Mělijsme se státi dokonalými dítkami-Božími
&zatím j s_r'ne__byli
po celý'život takovými neduživými

duchovními trpaslíky. Oheň “Božínezažehl nás. To
prOto, že jsme sami dobrovolně prchali před tímto
ohněm-.

'

“_

Proto nutno, aby to .vše,co-jsme slyšeli dobrého
a krásného—o Bohu, “_aby'ožilo v duši,—abyse zapálilo.

Bůh"_est'oheň'a zapaluje všeChny ty, kteří se k němu
'přibllžují.Svaté pravdy“Boží'musí proniknouti duši,
musí ji _přetvořiti..

,

Proto nutno, abynás _něc'oprobudilo k novému,le_p
šímu životu.
_
Vnitřní modlitba sestoupí s námi nyní vklidBo—ží
a v tomto klidu zahřmína nás její vanutí. Ukáže'nám
hrůzu stavu, ve kterém jsme dleli,ukáže nám-velikost
a krásu toho, k čemu-jsme měli spěti. Otevře nám oči
a ukáže nám, coje Bůha co jsme my a co můžeme-býti
a co máme býti.

'

_'

,

Ach, kdybychom znali'Bohal'Jak “bynám zhořklo
.všepozemské. Vnitřní modlitba ukazuje nám v jas
ném, přímooslňujícím světle vlaStnosti Boží av tomto
světle vidíme svůj ubohý, hrozný,-nemožný, neudrží-,
telný stav. Vichr Božího vanůtí ve vnitřní modlitbě
__setřeses duše-“naší 'všechny..pladavky,'vše-, co se přívě

silo na duši neužitečného, pří-živnického.Když-spat;
říme—
Boha, když se'nad ním zamyslíme v-usebrání,
vidíme mam'ost-aprázdnost-všeho_bez Boha a mimo
Boha.Vidíme,ževše jen v'Bohu nabývá svéhozsmyslu
14
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_aže mimo_;Boha všeChny věci-se kloní “kpnsernosti,

že se stávají nástrojem jeho děsné spravedlnosti.
. Neznáme Boha, neznáme. ani _sebe..Myslíme si, že
jsme: dobří, snad někteří si myslí, že jsou svatí, do.
konalí. Kdyby jen'nahlédli do sebe v Božím zrcadle!
Viděli by,jakjsou _malítaslabí a chudí, jak potřebují
koupele v—Božímmilosrdenství, jak jsou daleko od
Boha.Kdo pohlédne do ostrého zrcadla, k tomu.-ještě
ozářenéhoÍSilnýmsvětlem, uvidí každou vadu a skvr
nu na sobě.

_

Vnitřní modlitba dává nám nahlédnouti _doBoha,
do našeho-nejlepšího zrcadla. Kdo sezamyslí nad Boží
dokonalostí a srovnává stouto dokonalostí svouubo—
host,"hnedjasněispatří, kde se musí polepšiti, jak jest
ještě daleko od Bohaa jakou cestou nutno se bráti,
aby se k“němu aspoňlznějak přiblížil.

Protože neznáme BOha,protoanipo němnedychtí

me. Kolikráte všechno _našeříkání o,;to'uze po 'Bohu

jest lží. Toužíme, po Bohu a nevydržíme-ani chvilku
u něho prodlíti. Toužíme po Bohu,a kdyby nám vzal
něco ztoho-poh_odlíčka,jež"námumožňujetoto pro-.
hlašóvání lásky, myslím,že bychom na nic jiného nea
myslili'nežna- to, co jsme ztratili; Milujeme Boha, a
zatím milujem svět a jehodary a jeho radosti. Bůh
patří, abych tak řekl,jako krásný.—obrazmadony do
Občanskéhosalónu._Ta.nechutkBohu avěcem bož
skýmljak je' dlouhá a nekonečná mše. svatá,-jak 'ne-c
konečnýtřebajenOtčenášJakhořké/sebezapřením
pohodlí! Bůh měl-by nám-'dostačiti, když říkáme, že
jen poněmtoužíme. Ale'ne,my 'toužíme po všem po;
zemském a. časnémgCtnosti jsou nám těžké. Jak ne-.
radi odpouštíme, jak neradi zapomínáme a 'ak-je nám
nudná tichost a ostatní _c'tnostilTojSOuvšecllnoctnosz
ti,které \násmají připodobniti a'přivésti _kBohu, mají
býti pro'evy naší lásky-.Ach,.jak je ubohá a nalhaná
"ta naše illáska'!Sebe milujem, sebe„ ne Boha.

Teď ale se 'ponořme do Boha,!Opravdu a svědo-.
mitě si řekněme: co jest svět a\jeho .dary'.Srovnejte.
siiak
vyšší,-_dOkonalejší
j e Bůh.Když"duše
ta
to nekOnečně
vše do důsledků
promyslía když
má opravdu
15

upřímnou touhu po dobru a po štěstí nekonečném,
není „prostěmožné, aby se nezvedla, aby se pomalu
neosvobodila od zla 'a od hříchu a osléze i od věcí
tohoto světa.Vždyť celou bytostí h edáme lásku ne
konečnou, hledáme něco,co by bylo opravdu hodno
našeho milování. Jak musí přitáhnouti' vůli patření,
rozjímání o dobru, jež všechna dobra zastiňujel Před
naším duchem ve vnitřní modlitbě stójí Pán,-plnýlás
ky, láska sama, dobroty moře,dívá se na nás, otvírá
nám zraněným .a hledajícím své 'srdce za pevný pří
stav. Rozjímáme o spravedlnosti Boží,jež nutně musí
odvrhnouti od sebe lidské plevy,jež nesnesou vanutí
jeho svatého dechu, plevy,v nichžnení božského žie
vota, božského zrna. Jak se muší za'chvíti—duše,která
procítí, co je Bůh a .co.jsou pozemské věci,jak jí to
musí otřásti.Jak pak vzplane vůle opravdovým pla
menem,jenž pak zářína cestu fcelémudalšímu životu.
Chceme k Otci, otci dobrému,jenž je ochoten při
jmouti vždy „svédítky i dítky, které poskvmily svých
bílých "šatů.A stačí jen rozjímat—iOtčenáš, stačí jen

se zamysliti hned nad prvým slovem,abychom chtěli
seněžně přitulitik tomuto. dobrému, pečlivémuotci,
jenž má starost o zbloudilé dítky, aby hladem a nou
zí nezh'ynuly.
Tak se pomalu. vůle zvedá, vidí v Bohu omíjejíc..
nost všeho, vidí,srovnávajíc Boha s pozems 'mi věc..
mi,jak onjenekonečněvěmý,ajdekněmuazhořknou
jí věci, které nedovedou nás titi.
Když se takto ponoříme d); Boha,.odnaučíme též
vůli spoléhati se na sebe, protože jí rozum poučený
lepším poznáním ve vnitřní modlitbě ukáže její.ne
.mohoucnost ve věcech nadpřirozených,kdyby byla
sama na sebe odkázánaTak vyléčímevůli svouz pyš—
ného přilnutík sobě a budeme pokorně vše očekávati
od Pána,který vše má a těm, kteříjej pokorně prosí,
také vše. .dá.

_Nem ožno lépe vyjádřitismysl vnitřnímodlitby,než
jak to učinil Blosius:D'uše se-zbavívnitřní modlitbou
všeho lidského-a oděje se sklony 'božskými apřetvoří
Se Bohem.
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Ukončeme tuto studii slovy sv. Terezie, největší
učitelky duchovního vnitřního života v novějšídobě.
Ji zachránilataké vnitřnímodlitba od vlažného života
"aproto mluvila ze zkušenosti, když psala: Zde_(ve
vnitřní modlitbě) ničeho se nemusím-e bátiía všeho
můžeme si žádati. Oyšem, jen pomalý je pokrok, bu
diž, ale aspoň se naučíme dobře znáti \cestuk nebi ..
Clóvěk si nevyvolil zb tečněBohaxza'přítele. Neb,
dle mne, je vnitřní modlitba přátelským obcováním
s Bohem, kde duše obcůje sama s tím, o němž ví, že ji
miluje. Jak js'i_nesmímědobrý k takové bytosti, můj
Mistře! Viděla jsem to dobře ve svém případě a ne
chápu, proč by všichni nemělitoužitipřiblížiti sek to
bě tak něžn 'm přátelstvím! Lituji ty, kteří se zříkají
vnitřní modl'ltby. SIGužíBohu na své útraty. Bůh platí
sám za ty, kteří vnitřně se modlí .. . (Svéživotopis
hl. vvm.)

_

Dábe'l pak snaží se všemi prostředky odradíti duše
od vnitřní-modlitby, protože, bídník, ví, že duše, kte—
rá vytrvá ve vnitřní.modlitbě,"je ztracena pro něho . ._.
(tamtéž “hl. XIX.)

_

,

?. SILVESTR M. .BRAITO, 0. P., ŘÍM.
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SALVETE, FLORES MAR'TYRUM . . .
Hymnus pro chvály a_jit'r'nína svátek sv. nemluvňátek betlem-e
ských. Jest částí hymnu od sv._Pr_udentiaze století [V;

Ke chválám:

Bud',květe mučedníků, zdráv!
Vás na úsvitě života
nepřítel Kristův
rozmetal
OV!
jak vichr rum poupata.

Vy něžné stádce obětní,

jste první žertvou Kristov0u . ..
'Ted'pod oltářems korunou
si hrajete i s palmou svou.
Pro jitřní :

Hle, slyší tyran s úzkostí,
že přišel na svět králů král,
jenž by pak s “trůnu Davida
nad Izraelem panoval.

„Již-vtírá se, chce vyhnat nás/Í
tak _všílenství zní jeho řev —
„Jdi,'VOjáku, a uchop meč,
ať kolébku mu zbarví-krev!"

Co Herodes má že hříChu'?
co vyzískává zločinem?
V tak četných vraždách uniká
své _smrti Kristus přece jen..

Bud' sláva Tobě, Ježíši,
nám z čisté Panny zrozený,
i s Otcem, s Duchem 'přeštědrým,
\až po věk neobmezený. Amen.
PŘELOŽIL ANT. ŠTEMBERG.

1-8

"k?

BIBLICKÝSAMSON— SLUNEČNÍ
MYTOS?

Biblickévypravování o Samsonovi je velmi cenné,.
Šlsoucvylíčením života, kultury a práce Izraele. Jsou
__;šupohledy
do venkovského života, do selských svárů,
do styků Izraelitů s novými sousedy Filišťany.Doví
dáme se, že se Izraelité ženili smíšeným'manželstvím
_s'd'ceramicizinců. Všem Izraelitům se to ovšem ne
líbilo, neboť Samsonovi rodiče nepřáli sňatku svého
syna\s Filišťankou.On však prosadil svou proti vůli
„rodičů.Jakoještě dnes v Palestině,tak již tehdy svatba
trvala sedm dní a hosté se bavili dáváním a luštěním
hádanek. Dovídáme se, že Filišťané měli již chrámy,

bohy atkalcovskéstavyOslepovali svézajatce auklá
dali jim práce služek,točení mlýnku a hraní. Osamě
lost Samsonova nám prozrazuje strach jeho krajanů
před Filišťany,jeho milostné poměry svědčí o uvol
něných mravech.Tím jsou naznačeny všeobecné po
měry té doby.
Z palestinské zvířeny slyšíme o lvech, šakalech, liš
kách avčelách. Šakalů a lišek užívalik-zapalování obilí
na polích nenáviděného souseda. Dále se líčíSamson
jako Nazirejský, Bohu zasvěcený (Sd. 13 a 16, 17).
Samsonovy činyzná každé dítě z biblické dějepra
lvy./Jsouvšak též dějepisné věrohodny? Mnoho spi
sovatelů tvrdí, že Samsonje zakuklený bůh-slunce a
“protože musí býti vyloučen z dějin Izraelitů ,-v životě
Samsonověprý nejsou vylíčenyhrdinské činyizraelit
ského reka, nýbrž moc slunce.
Odvolávali se najeho jméno, jež 'e hebrejsky Šim
šon aodvozuje se odjménašemeš-s unce ajehož kon
covka -on značí : slunečko nebo slunný, jako slunce.
Snažili že všechny jeho činy'bud' přímo vyložiti jako
účinky slunce, nebo aspoň ne římo, uvádě'íce jeho
_činyve spojitost s výkony bo ů-sluncí, jako egypt
ského Ra, nebo heroů-sluncí, jako Herkula a Gilga
mese.
Ochotně přiznávám,že Samsonovojméno je vzato
od jména slunce,-alerozhodně odmítám dovozování,
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zeje proto náshrdina totožný se sluncem.Opravňuje
mnek tomu studium arabskýchvlastnichjmen neboť
se obecně uznává, že ve mnohých věcech Arabové
stejně myslí jako Izraelité.

U dnešních Arabů dostávají děti jména:
a)podle místa narození :Wadi nebo Tel sejmenuje,
když se narodilo v údolí na poušti. _EmfejidLmalá
písčitá poušť,protože se tam narodilo a Breidedostala

jméno od svého rodiště, známého města Bereidy.
b) Podledoby narození: Rmeidin senarcidilvrama—
danup,ostním měsíCimohamedánskěm. Emcharib se
narodil za války.
r
c) Podle vnějších okolností narození: Matir se na
rodil za deštivého dne,Sneitan prodléval dvanáct mě
síců v životě matky, Taldša se narodilak,“dyžsněžilo.
d) Podle nálady otce nebo matky: Otec:-,který měl
samé dcery, nazval novorozenců dceru _Zul—Zlost,
jiný Taman —Dosti,jiny Gejza —-Urážka. Deset dní
řed porodem zapuzená matka nazvalanovorozené
ho syna Muhiq— Jenž přináší smutek.
e) PodlevZezřeni
dítěte: Dšleimid—Malýcervený

křemen,bylpijenován hochcervenýatlustý,Chšem

—Nosík, protože měl značný nos, podobně Ziqam
—Dlouhý nos.Dubeib—I—Iardůneksebou mrskaljako
ste nojmenná ještěrka.
Podle toho,jak si rodiče přejíchování dítěte ke
svým a k nepřátelům Hoch slujeDšimele—Velbloud
samec,protože se má státi silnýmjako velbloud,aby"
dítě nepřátelům škodilo, dává se mu jme'no dravce.
Otroci pakvzdy dostávajíllbozvucnajmena,]ako Imi-:
ne—Poctivý,Mábruk'- Požehnaný,S eid—Nesoucí
štěstí,kdyby totiž dostalijmenadravců,mohlibypo
vstati proti svým pánům a jim škoditi.
g) Podle znám ch předmětů, aniž bychom znali
důvod. Na př. Bakradž—Konev na kávu, Sleibich—
Malý pazourek.
h) Později děti nebo 1odrostlí dostávají příslotek,
jenž dřívějšíjmeno zatlačí. Na př.Nadši—Jenž unikl
nemoci, El fAti—Hrdý, Chabuwa—LezOucí po čty
řec,h protože byl od maličkaochromen, Debsan—
zo:

z:;

ĚYelké
vole,-Qrade—Střečekse
dívka,a proto
Ífžev dětství
bleskem vyskočila jmenu'e
na vel louda
držela
"_e tam pevně jako jmenovaný hmyz. Venkované do
Ěšstávaličasto příslotky Gurab—Krkavec, Dhib—Vlk,
gšŽWawi—Sakal,Abu riale—Slinták atd.

_

s“ Izraelité pojmenovávali své děti podObně, jak do
Škazuje již zběžný pohled do hebrejského slovníku.
šiř-Proč
bychom tedy nesměli říci,že matka Samsonova
*svého novorozeného synáčkanazvala Sluníčkem,pro-'
g_tožese narodil za slunného dne, nebo že se jí jeho
"Š—tvář—ička
zdála 'ako slunce milá, nebo že chtěla, aby

„na svůj lid mělJblahodárný vliv jako slunce ?_

'

Chtítivšechny činySamsónovyztotožňovati súčin
ky slunce,je dokonalý nevkus. Kdo tak činí,musí mno
hou věc přitahovatiza vlasytak, že podle čísiducha
plné poznámky na to nevystačí ani vlasy Samsonovy.
„Vážně by se mohlo nanejvýš uvažovati o'té neb oné
%..jednotlivosti,např.vzhledem k dlouhým vlasům Sam
sonovým, k liškám nebo šakalům a k medu ve lví
_.mršině.

Tvrdilo se, že dlouhé vlasy Samsonovy připomí—
nají řeckou mytologii,kde sluneční paprsky jsou po
\važovány za vlasy boha-slunce. Avšak toto mytické
vysvětlováníje již proto nespráVné,že paprsky'slu
neční nejsou nejdelší právě tehdy, když je slunce při
gnengětšísíle,totiž v poledne nebo v létě. Samson však
právě tehdy měl dlouhé vlasy, když byl nejsilnější.
Lišky(nebo šakali),které Samsonpochytal,a na svá
zané ocasy 'im přivázav zapálené ochodně, je zahnal"
do obilí Fiťištanů,aby zničiljejich úrodu, mají podle
mytologických vykladačů znamenati červenou obil
nísnět,kteroulzraeliténazývaličervenouliškou.Vtom
.prý se 'eví neblahá činnost slunce i Samsona. Není"
však sigrávnov tomto činu Samsonově hledati sym
bolismus, protože z dějin Orientu víme, že se tako-
Tvýmz ůsobem často ničilo obilí protivníkovo.
Me' ve lví mršině vykláda'í mytologicky tak, že?
včely nanosí nejvíce medu, k yž slunce. stojí ve--zna_-,
mení lva, v tak zvaných psích dnech. Ale úplně při
tom zapomněli,že V'Palestiněv těch pSích dnech není
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již ani kvítka, slunce již vše spálilo a včely nenosí vů
bec žádného medu.
Aby se nezdálo, že se vyh 'báme obtížím, chceme
se zmíniti i o nejnově'ším důkažu pro Samsona-slum
ce, Našlo se, že v ba ylonskěm území se vyskytuje
jméno Dalilu-Ištar —Ctitel Ištary. Tím prý se' musí
vysvětlovati jméno Dalily, totiž Dalilat-Ištar, Služeb-"'
ňice, Ctitelka, Zasvěcená Ištary. Protože pak vba
b _lonskémslunečním mytu Gilgamešově má Ištarve'
lížou úlohu, ukazuje prý Dalila na souvislost s epos
sem o Gilgamešovi a tím na Samsona jako slunce.
Výklad jména Dalila jako odvozeniny od dalalu
sloužiti mám sice za možný, ačkolije pravděpodobf
nější,žeFilišťankatéto doby mělaspíšejméno aegejské
než semitské. Naprosto však'se neví, které bohyně
jméno se má k tomuto jménu přidati,zdali Ištar nebo
jiné.

,

Nikoli,Samsonnení slunceN eprochází jako slunce,
celým světem, zůstává zcela v nejbližším okolí svého
domova,nebojuj e s báječ'nýmibytostmi, nýbrž s'Filiš
ťany z masa a kostí, nezabíjí mytického, nýbrž “sku
tečného

lva.

'_

:

' .

. Jistou dobu to bylo v módě, všude ve'Starém zá
koně-viděti mytickě'rysy. Správně o tom napsal Fritz
Wilke:„Má-liněkdodobrýzrakjakoMo'žíš,musíbýti
hrdinou-sluncem ; tratí-li se ve stáříje o zrak, jako
uJakoba, musí to připomínati zatmění měsíce; je-li
někdo osmahlý, čilý a obratný mladík jako David,
válečník a dovedně hrající na flétu, jsou tím 'naznai
čeny vlastnosti sluncea Marduka a s druhé strany
melancholie Saulova ukazuje-patrně na boha-měsíc.
Vrhne-li se vojsko ve dne na nepřítele jako vojsko
Jonathanovo, jsou “tolidé vlastnóstí slunce, dějí-lise
útoky za noci-jako u CideOna a Saula,nelze neviděti
povahu měsíce. Bojuje-li princ lukem a ší y jakoJ'o
nathan, musí se mysliti na boha-slunce; je- ij eho oblí
benou zbraní kopí jako Abnera,líčívypravující hrdi
nu-měsíc.

_

Zvláště mnoho učenosti se vyplýtvalo důkaZy, že
Samson je bohem-sluncem, mnoho příkladů“a srov
22

.Ínáníse nahromadilo. Ale, odle řípadné poznámky
Hermanna Gunkel, z těc _přík a_dů není patrno, že—-

Samson byl bůh-slunce, nýbrž “žeoči těchto sluneč
ních mytologů jsou tak zaslepeny dokázanými nebo
domnělými slunečními m ty, že i v nejjednodušších
a nejpřirozenějších věcech vidí ozvuky mytu."
, Proto není důvodu domnívati se,že by pisatelbible
byl ze života Samsonova vybíral právě ony události,
které by souvisely s lidovými zkazkami o hrdinovi
slunci.Neboť'takového folkloru u-Izraelitů nelze do
kázati.
PROP. DR. VINCENC ZAPLETAL, FRIBOURC.

POŽEHNÁNÍSAMOTY.
1

; Světci po svém obrácení nešli hned na veře'nost,
_“aby obraceli jiné, nýbrž odcházeli obyčejně o sa
“moty. Až se v samotě utvrdili, často dlouholetým
„_bojem, pak teprv šli apoštolovat. Apoštolovali někdy
LÍ—f
jen několik let před svou smrtí a přece vykonali ne—

;.smírněvíce než tisíce pracovníků samotou nepřipra
šzťíiizilených.
Někteří z nich zakládali řády a žádali od

Ě-

cl'inásledovníků.totéž: Nejprv životv samotě,

Šifp veřejné působení.

'

I my musíme znáti samotu, chceme-li něco kloud
ného vykonati. Každý pak křesťanmusí míti samotu
aspoň při modlitbě, chce.-lise naučiti modliti se.“Kdo
není přimodlitbě sám,pouze s Pánem Bohem,i když
_jsou jiní kol něho, nikdy se pořádně modliti nebude.
My\_všakse bojíme samoty. V samotě vidíme lépe
velikost svých hříchů, probouzí se svědomí, cítí se
;:fod ovědnost před Bóhem. Člověku je úzko před
Bohem, před soudcem a prchá raději zas mezi lidi.
Snad si to nepřizná, ale v podvědomí tento strach
pracuje.
Bojímese samoty. V samotě cítíme prázdnotu'du
še, světa jsme se zřekli,ale Bohem své nitro ještě ne
23

naplnili. Než nutno Znenáhla 'zmocniti'se'BOha, dáti
si ho do srdce, později nám už-smutno nebude.
Bojíme se Samoty; VZpOmeneme si na lidi samo
táře, mrzouty, rozervance, kteří mrzo'utstv'ím' otra-\
vují vše, sebe i jiné. Rekneme si: Takovým mám býti
já? A,máme samoty dosti.
'Přiznávám: Je dvojí samota, d'ábelská _a_Boží(dle
sv. Tomáše Akv.)„Ta první je"trestem za hřích, ve
likým trestem, a může jím býtifstižena i duše, která:
denně chodí k sv.'p_řijímání.Když totiž je oddána
různým hříchům, byt' to byly hříchy tajně, 'o nichž
nikdo "neví,„aze kterých se třeba'ani riez'povídá, ač
zpovědník ťuká,jako hříchy'vnitřnípýchy, tvrdosti,
lakoty, vnitřní nečistoty. Zvlášť nečistota, byt' 'vmyš'

.lenkách,citech'adrážděních svého těla mánejstraš;
nější následky v tomto ohledu, třebas takový či ta
ková jsou považovániza čistě,panické lidi a s jinou
osobou hřešiti se nikdy ani neopovážili. Podobné ná
sledky má .manžeflske'.obcování nedovoleně, proti
přirozeně, které mimo toza't'ěž'uje budoucí—pokolení
a—upotomků se teprv hlavně vymstí; Takové hří—
chy_znenáhla zničí člověka, rozleptají síl duševní
i tělesně, “člověkstane se-mrzoutem, nespoko'encem,
rozerva'ncem, je nešťasten sám a svou pova ou ne.

šťastné činíjiné.-To,je panství d'áblovouž na tomto
světě, panství smutně, a ukazuje,-jak'smutné, zoufalé
bude panství jeho na světě onóm,
Aleje Samota krásná,.požehnapá,"oblažující, samo
-ta usmívající se, samota Boží. Clověk“ zříká s_e'věc'í—

tóhoto světa, ne že musí,.že už s nimi nemůže vy
státi, ale z lásky k Bohu. Zříká se něčeho, ale nabývá
„všeho,nabývá Boha svého, a proto radostí a štěstím
září jeho nitro, je št'asten sám. a šťastnými činí»jiné.

Jak okouzlujícím dojmempůsobí radostná, štastná
tvář Terezie Ježíškovy, jak'n'a nás působí vnitřní ra
dost“sv. Františka! Mnohé úspěchy světců jsou na
venek podmíněny tím, že-_tvářjejich zářila blahem,
radostí. Byli to šťastní svatí oproti různým—kyselým
mravokárcům, oddaným v hloubi hříchu.Lidé viděli
jejich bídu,'utrpení, samotu, ale viděli i'jejich veliké
2.4
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%„štěstí,2 tváří jejich- a z hlasu cítili hloubku jejich ra-.
Ěídosti. Přesvědčili se vlastním pohledem, jak Bůh_mi-
“Šlujesvé vyvolené. Zatoužili po onom štěstí, které

cítili,a v tom byl úspěch světců, jejich podmanivost;
*.

V samotě “Božívyrůstá vše'veliké. Uvedu příkla
dy z dějin spásy. Mojžíš. Znáte všichni jeho životo
pis. Po skončených studiích na školách egyptských
prchá na pouští 40 let tam tráví. Na poušti! To je víc
než v klausuřeklášterní. Zije sice u rodiny kn ězeJet'ra,
alejeho samota je zvyšována jeho zaměstnáním. Pasa
stáda na travinkách pouště, je sám jen s tou němou
tváří. Jeho samota je zakončena viděním Božím. Ko
likrát před tím už Boha v samotě viděl, Písmo sv. ne
praví. Po samotě nastává činnost. Opět 40 let. A jak
velkolepá činnost. Vésti národ, který je největší na
světě svým posláním, vésti ho v dobáchcnejtěžších,
vésti ho ne' požehnanými kraji, ale vésti ho pouští,
vésti a v chovávati z otroctví k svobodě, vésti ho
celých d ouhých 40-let! Mojžíš je nejslavnějším vůda
fcem svého národa v době 2.000 let, největším kně
zem, největším zákonodárcem. Největším zákono—
dárcem Zidů, největším zákonodárcem s'věta mimo
;Ki'ista.Akde vyrostl,kde sepřipraviltento veleduch ?
“;;-“Na
poušti. V 40leté samotě.

Už je připraven,už je vůdcem'národa, ale ani ten
krát nesmí za omínati na požehnání samoty-.Na hoře
Sinai dlí dva rát po 40 dní. Ví, že lid je nestálý, ví
to i Hospodin, že si chce postavit zlaté tele, ale Moj
žíš nesmí odejíti „shory, aby udělal pořádek. Musí
býti připraven a pevný sám, pak může jíti dělat p'o
řádek a také ho pevnou rukou udělá u Izraelských.
Kolikrát lpaki později"utíká se do samoty svatostán
ku, aby se tam připravilna rozluštění nejtěžších krisí,
zatím co lid venku bouří se proti Mojžíšovi a Hos
podinu. Nedělá pořádku mezi nimi, i když bouření
se vzmáhá, úpí a sílí se dále v samotě, aby po načer
'pání sil teprv zakročil. — Hle, všichni, co vedete,
jděte se-učit k Mojžíšovi! Vím, že dnes někteří o ta
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kových věcech neradi slyší,považujíce to za výzvu
k nečinnosti a vidíce v hlásání takových názorů ka
žení mladších pracovníků. BudOu se dále dříti do
strhání, nemajíce “anichvilku času, ab „seřádněpo
modlili. Vidí už nyní žalostne' výsled y své práce á„

budou teprv viděti.
Co máme u zákonodárce 2. St., to je i u zákono-j
--dárce __z.
N. Ale v měřítku daleko podivnějším.LI Moj -'!

žíše po skončení let mladosti je zbýva'ících 80 et
rozděleno na dvě půle. Ale Kristus Pán dělí svůj 33letý
život na jedenáct dílů a jen 'oslední, jediný díl -vě
nuje činnósti veřejné.Jak by bývalo působilo, kdyb ;
už na př. jako Sletý býval hlásal božské. nauky. Jak;
by jeho dětská "slova dojímala srdce „lidská._Ale ne

učinil tak. Zil v naprosté samotě v Egyptě i Naza
retě, vedl život skrytý až do svého veřejného vy-.
stoupení. A pro koho tak učinil! Myslím, že pro nás!
M tomu—snad nerozumíme, ale světci-„tomu roz
uměl)i'.Kázal jsem sestřičkám o sv. Antonínu Paduán
ském. Tak mladý umíral, v 36. roce, a tak velikě'věci
vykonal, připomenula mi potom ředstavená. Ano,
“mladýumíral, ale jak krátkvoujen obuz toho na ve
nek-pracoval, pravil 'sem. Zil vědám u augustiniánů,

skrytým životem žil potom u synů sv. Františka, ani
bratři nic netušili o jeho hloubceavzdělání, pak jen
několik let venku pracoval. A teprv vlastně posled
ními několika měsíci svého života stal Se'velikým,
populárním, když těžce nemocen, stižen vodnatel-.
ností, kázal denně postní kázání kraji padovskému,
vláčejesvé opuchlé tělo s kázání na kázání a od zpo
vědnice ke zpovědnici.
„
Tak žila většina světců. Zili sobě .a Bohu, žili v sa
motě, v samotě .se stali velikými a pak nejednou za
několik posledních let svého života obrátili svět.
Vše-veliké v růstalo v samotě. Tak jako by v ru
chu, hluku a s onu tohoto světa se nemohlo rozvi
nouti. V samotě vyrůstalo veliké, aby pak ten, kdo
v Bohu uzrál, mohl rozdávati plody v Bohu uzrátě.
'To je neštěstí nás nynějších pracovníků, kněží i ne
kněží, že příliš brzo jdeme apoštolovat, „dřívenež
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' v Bohu úplně zakotvili. Snadno klesneme ve
-jné činnosti, proti jejímž úskalím jsme se dosti
If-f=*_. milí dlouholetou samotou, vyzrálostí v ní a spo

_ í s Bohem,klesneme, ztratíme vnitřníjistotu a ztra

Éie vážnost u lidí. [ malý poklesek vidí u nás jiní
inka veliký. Oč lépe b bylo ro nás, kdybychom
„igeĚrvnalezli
Bohaposlušnost
úp ně a paa nedostatek
ho dávali jiným.—
" utí-li nás pak
pracov
grantů,—bychompředčasně
vyšli
na
vinici, jak nebez
..a
aTM"

rpečné
je <počínánítěch
nás,do
kteří
všechno
széšti, všu
e pracovati odzrána
půlnoci,
všemchtějí
roz
,
za mínajícesijítidenněpro posilu do samoty
“šička _ Egjíku, do ticha kostela, aby tam načerpali
další51u pro sebe, pro svého uštvaného, ohrožené
ho ducha. I Kristus Pán, ač se 30 let samotou při
lřn?
W
a

=.-_-.
pravoval na Bletý úřad svůj, ještě 40denní samotou
;;)Í—pouště
se osiluje k své činnosti a po denních ká

l_gl-záních
odc ází na noc na pusté místo, aby tam ce

šlou noc na modlitbách s Otcem rozmlouval.
Š „Jsme-livydáni my nebezpečím pro horečnou čin
šál-nosta pro nedostatek léku v uklidnění a posilnění

„v samotě, jsou podobným nebezpečím vydáni vši
„,—,Íehni,
kdo chtě'í jiné vésti, především rodičové.

.;;ij Co si nanaři a'í nyní rodičové na své děti. Na dítě
'Lm_f_
mnoho vfivů, ale nejvíce rodičové. V dobrém

7" “dám. Působí svým životem před manželstvím,
“3- mnoho dědí z jejich vlastností, vášní a hříchů,
"působí ve výchově dítěte a budou působiti až do
smrti a po smrti dále svým příkladem, svými dobrý
_mi i zlými skutky a svou milostí a cenou před Bo
"hem. Nelze jen naříkati na děti a na zkázu světa, lépe
__' naříkati na sebe. V prvních dobách křesťanských

yly hroznější
poměry apro
děti se
ve vychovali
všeobecné světci.
mrav
ynízkázeta
zpustlosti,
přece
Ovšem rodiče byli také světci.Dítě chce míti tatínka
&maminku andělem, světcem. Dokud “e_maličké,vidí
v rodičích skutečně anděly a světce, lade si rodiče
v dokonalosti hned za Pánem Bohem.Tenkrát mají
rodiče na dítě největší vliv. Později ale vidí, že ro
diče se třeba modlí, že dítě stále k dobrému napo
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mínají, ale sami že mají také Své vášně, svoutv'rdost,
lakotu, zlost, lež a pod. Tenkráte nejvíce vlivu ro
diče na dítě ztrácejí a nabývá vlivu kamarád,-kama
rádka-,svět, na které dítě svou důvěru "přeňáší,-po
Važujícje ve své nezkušenosti po zklamání u rodičů
za lepší. Každý malý přestupek. u rodičů vidí“dítě
mnohem větší a cítí mnohem bolestněji právě pro
SVOUcitlivost a pro zklamání dřívějšíneomezenédů
věry.
Chtějí-li rodiče zachránit děti, musí najíti sebe,
svou dokonalost, fnusí zakotviti plně v Bohu. Zdé
pak nejvíce pomůže opět duchovní "samota-Jakkaže
dý z „násmůže i ve světě 0 samotu usilovati, nazna
čím více v následujícím. (Příště dók0nčení.)
P. MANSUÉT STON "o..M. CAP.

'ODPUSTKY
„V kra'ině Caesareje Filippovyd'alkdýsibožský Za;
JkladateťcírkVe svému prvnímu náměstku, apoštolu
Petrovi, moc klíčů: „Tobědám klíče království ne;.
beského, a cokoli svážeš na zemi, bude svázánoi'na
nebi; a cokoli rozvážeš na zemi,bůde rozvázáno ina
nebi. " (Mat. 16',19.)Těmi:slovy obdržela církev vPe
trovi ajeho nástupcích nejvyššímoc učitelskou-,kněž
skou a královskou. J_ejí.viditelná hlava může vykláq
dati-nebo prohlašovati zjevené články víry a mravů,
dávati předpis o udělOvání svátostí, o posvátných
obřadech a cír evní_kázni. Její nařízení a"zákazy za

vazují ve svědomí tak jako nařízení a zákazy Boží.
Královskou moc, Kristem svěřenou,vykonává cír
kev také tím, že soudí svoje členy.Mimo svátost po
kání uplatňuje svou soudní moc vylučujícv určitých
případech- za trest nehodné členy ze svého středu
"aprokazujíc hodným údům neocenitelné dobrodiní
svými odpustky.
,
Odpustky jsou odpuštění před Bohem časného
trestu za hříchy,zahlazené již Codo viny,jež církevní
autorita z pokladu církve póvolu'je'živým'na způsob
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absoluce, zemřelým na způsob přímluvy. (C. 1.C. can.—
91 l .)

.

Mezi všemi údy tajemného těla Kristova existuje
úzká jednotaÍJeden úd může dostiučiniti za druhý,
takřkavjehozastou ení.Nejprve Samahlava,Kristus.
Učinnostjeho záslu a dostiučinění není omezena na\
svátosti,je'nekonečná, nevyčerpatelná. Také blaho
slavenáPanna podala Bohu mnoho dostiučinění, sama
však žádného nepotřebovala,jsouc bez poskvmy ja
kéhokolihříchu. Mu'čedníci a mnozí světci dostiuči
nili více, než sami potřebovali. Všeck tyto zásluhy
vzrostly ve veliký poklad, z něhož. cír ev dává Bohu
náhraduza tresty, jež bychom jinak vytrpěli zde na
zemi, hlavně však v očistci.
Nejsou odpustky prominutím hříchu,neboť hřích
těžký se odpouští jenom křtem, _nebou—pokřtěného
člověka svátostí pokání, kdežto odpustky se získá:
vají mimo tuto svátost._Take' nás nikterak neosvobo
zu'í od upřímnénápravy života,odskutků, jež mohou
za ránitivbudoucnosti našemu pádu, nezbavují nás
Stivínnosti
napraviti křivdy,jimižjsme bližnímu-uško
11.
Tedy odpustky můžeme dosíci jenom od uštění
časnýchtrestů za své hříchy.]sou-li to odpust y t. zv.
plnomocné, promíjí se nám jejich získáním celý časný

trest, neplnomocnýmijen částtohoto trestu.]e zbož
ným a odůvodněným míněním,že ten, kdo nemůže
získati plnomocný odpustek dokonale, poněVadž má
na duši všední hřích, získává jejaspoň částečně, v té
míře,jak je schopen. (Can. 926) Proto si také věřící
snaží získati odpustek „toties quoties" (tolikrát ko
likrát)l vícekráte. Jestliže jsme plnomocný“od ustek
skutečně zí kali, jsme ve stavu nevinnosti ja 0 do
spělý človělÍpo přijetíkřtu,-kdybychom v tom stavu
odešli na věčnost,bylo bypřímo nebe naším údělem.
O neplnomocných odpustcích všeobecněučítheoló
gové, žejsou prominutím tolika časných trestů, kolik
1 Odpustek „toties uoties" lze získati tolikrát, kolikrát vy
konáme příslušnoumo litbu nebo dobrý skutek.]iné plnomoc
né odpustky lze získati jen jednou za den.
9.9

bychom jich odkáli, kdybychom "činilipokání podle
přísné.praxe; prvotní církve.
Všecky'odpustky, jež povolil papež, možnoobě
t0vati Bohu za tresty, jež mají ještě odpykati duše
v.očistci — není-li znám opak. (Can. 930.) Odpustky,
jež jSou sp'aty s nějakou věcí, růžencem, medalion
kem a po ., ztrácejí se “enom tenkrát, když růženec
čijiná věc vůbec přestallaexistovati-nebo byla prodá
na. (Can. 924 $Q.)Týž předmět může obdržeti různé
odpustky, týž růženec může míti'papežskéodpustky,
odpustky dominikánské, křižovnické, odpustky sv.
Brigity,je-li k tomu vhodný. Ovšem majitel takové
h'j'orůžence, chce-li podle své volby získati ty či ony
odpustky, je povinen splniti'podmínky, k jich získání
předepsanéJedním atýmž skutkem, sjehož s lněním
jsou spojeny různé odpustky,není možno zíslgativíce
odpustků,lečje-li oním požadovaným skutkem zpo
věď _nebosvaté přijímání,anebobylo-li něco jiného'
výslovně zákonem vyhrazeno. (Can. 93B.)
Chceme-li získati. odpustk , je třeba, abychom „to
měli v úmyslu, abychom byli, v pos'věcující milosti,
ži'íce v dokonalém obcování svatých, a konečně aby
chom vykonali předepsané/dobré skutky. K získání
odpustků stačí úmysl t._zv. virtuální: Ráno na příklad
po'meme úmysl získati všecky odpustky, jichž jsme
sc opni. Ale stačí i-všeobecný úmysl, který jsme jed
nou učinilia nikdy neodvolali. Není totižnutno, aby
chom věděli, že s tím skutkem, s onou modlitbou
jsou nějaké odpustky spojeny.]e ovšem radno a dob
ře vzbuzovati soudobý úmysl získati odpustky, ale
nutno to není.Jenom chceme-li nabídnouti získané
odpustky Bohu, aby jich použil ve prospěch určité
duše,je třeba,abychom ji výslovně označili,jinak sta
čívšeobecný úmysl: Obětuji Bohuzískané odpustky
ve prospěch duší v očistci vůbec nebo duší .nejopuš
těnějších.
K získání odpustků je třeba posvěcu'ící milosti.
„Mrtv ' úd nepřijímá vlivu jiných živých údů. Než
ten, k oje v smrtelném hříchu,je jakoby mrtvým/úv
dem. Tudíž nepřijímá skrze odpustky vlivu zásluh
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údů živých. " (Sv. Tomáš Aq.,—Suppl.q."27,.a..„1-.-)
Stav

milostije nutný při vykonávání alespóň posledního
předepsaného skutku.
Dobré skutky, jež se obyčejně ukládají k získání
odpustků, jsou zpověď,'sv. přijímání,určité modlitby
a návštěva určitého chrámu. —„-Požadovanou zpo
věď možno vykonati již v osmi dnech, jež předcházejí
svátek, s nímž je spojen odpustek, sv. přijímání pak
možno přijmoutiuž o vigiliidotyčného svátku; i zpo
věd'i svaté přijímánímožno vykonati také v oktávě.
(Can.

931

$ 1—.)

Věřící,kteříaspoňdvakrátměsíčněpřistupujík svá
tosti pokání nebo s pravým a'zbožným úmyslem při-_.
jímajíve stavu milosti denně svaté přijímání,třebaže
1Lednou
nebo odpustky\i\b.e'z
dvakrát v týdnuskutečně
se ho zdrží,
mohouzpom
zís
_ativšecky
soudobé
vědí,jež by jinak byla k získání odpustků nutná —
vyjímají se odpustky milostivého léta; (Can._931&&)
Skutkem,kněmuž je kdo zavázán zákonem nebo
přikázáním,nemůžezískati odpustků,nebylo-li'to při
jeho udělení výslovně řečeno; kdo však vykoná sku-:
tek, uložený jako svátostné dostiučinění a snad ob
dařenýodpustky, může zároveň i vykonati uložené
pokání i získati odpustky. (Can. 931)
Jestližeje předepsánařkzískání odpustků modlitba
na úmysl sv. Otce, vyžaduje se modlitba retná ; ne
ní-liurčena zvláště,ponechává se volbě věřících.(Can..
934 5 l.) Stačí, vykonáme-li modlitbu střídavě s dru
h 'm nebo sledujeme-li—jiv mysli, zatím co seji někdo
h asitě modlí. (Can. 934 5 3.)_ "

Návštěva chrámu se vyžaduje k získání odpustků
jenom tehdy, je-li v povolovacím dekretu výslovně
nařízena.

_

"

Zbožné _škutky,uložené k získání odpustků, mo
hou zpovědníci změnitilv'iné těm, kdož pro odůvod
něnou překážku je nemo ou vykonati. (Can. 935.)
Je jisto, že-církev, bohat'ě rozdávajíc ze svěřeného
pokladu, prokazuje nám svými odpustky nesmírné
dobrodiníx-Naši otcové dovedli ho využítí a nebáli
se často hrdinských obětí,jenom aby získali odpust
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ky Nepokulhávejme zajejich horlivostí! Snažmese
spíše zahladiti co nejvíce svých časnýčh trestů a vy
datně pomáhati trpícím duším!Příležitostk tomu má
me věru častou a snadnou.'
P. TOMÁŠ 'M. DITTL 0.. P.

O—UCTIVO STI
STVOŘIL JSI NÁS K SOBĚ, A NEPOKOJNO JÉ SRDCE 

NAŠE,DOKUD NESPOČINEv TOBĚ (sv. Aug. V,yznári0.

....

Tedy k Bohu jsme stvořeni..A v tom určení k Bohu
jest obsaženo dv0j1j1neustanovení: POZNÁVA—TI
Boha
(určení k PRAVDĚ)a JEDNATIdle Boha (určení k dob-_

ru,k LÁSCE).
Jedno bez druhého, konání bez osvícení,
dobro bez pravdy nedá se mysliti.
V tom našem určení, v tom poměru k Bohu je zá- "
roveň dán náš poměr k SOBĚ SAMÝMa náš poměr“
k OSTATNÍMUSVĚTU(k lidem 1ktvOrstvu nerOzum- ?
nému). Bez Boha tápáme noc1(v teorii i praksi) o nás. '_.

samých 1o lidstvu a vůbec tvorstvu. V určenik Bohu.,
tedy-jest zároveň Obsaženo 1určení správně pozná
vati, náležitě milovati SEBEa určení poznávati správně „
náležitě milovati LIDSTVO,
tvorstvo.
VVI
Pri všem tom tu bem o určení, sklony a směry duše :
naší PŘIROZENÉ
,jež možno každému vědomě a svě
domě bud přijati a POSITIVNE PĚSTITI(pak se tu mluví"
o ctnosti), nebo róvnězžtak ODMÍTNQUTIaproti nim
Jx

jednati (pak to nazýváme hříChem);
*

Obojím směrem se tu otvírají duši, lidstvu hori

[

zonty NEKONECNÉ,
VĚČNÉ, co do hloubky i dálky,“

co do úchvatnosti 1vlivu, co do krásyi rozmanito'sti.
Horizonty,

jichž NIKDYPLNÉNEVYSTIHNE ČLOVĚK,

ani poznáváním ani konáním. Horizonty,bez nichz by a.
život. lidský byl plochý a prázdný a což více,_iLŽIVÝ,.

1 Vzácnou pomůckou pro orientaci v záležitosti odpustků
je dílo Beringer--Hilgers, Die Ablásse, ihr WeSen und Gebrauch. _
Vyšlo u Schóningha v Paderbomu.
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: NEPLODN
Ý.Horizonty,které se nedají uvésti na'žád'a.
nou formuli ani co do užitku ani co do dálk ani co do
hloubky které oku vypočítavému-zdají se klamnými,
poněva ž ktomu, co chápeme a měřímev nás i vůkol
nás, NĚCO PŘIDAVAJÍ,co nejsme ani m ani lidé ani.

věd, a přece horizonty, které náležejí nám 'a k li.
dcm i poměrům,s nimiž žijeme,kokolnos“tem,v nichž
se nalézáme. Opakuji : horizónty— úchvatné, věčné,
QUŠETOHO,co nazýváme pravou lidskou kulturou.
Ustup zvířectví a nízkost a vše, co chce b 'ti jen ča
sem a zemí a úpadkovou,_třeba dotěmě křiklavou ci

;vilisací — —

*

Pro toto všecko, SKUTEČNÉa zároveň NEVYPOČIŽ
TATELNE,
lpí na jádřepravd \i' lásky, poznávání i ko

nání oněch dvou mocností, teré ůvodně zjednoho
tryskajípramene,cosinedostupnéllo,tajuplného,NIM.a.
"BEMnepřístupností obklíčeného. Co o Pánu: „DOMI-_
NUS DleT, UT HABITARETIN NEBULA— HOSPODIN
ŘEKL,ŽE BUDEPŘEBÝVATIv MLZE" (III. král. 8, 12), lze

říciv posledních závěrcích i o podstatném našem po
__ínčru
k němu samémuTím není pravda a láska nějak
“měně cenná neb méně nutná, méně krásná neb méně

.,.m'ešeráTím
je jen "ednořečeno:že
úzká avšecky
plýtká
“do
Ísrdcenaše
o, aby-pojalaa obsáhla
JS
:*
_.,—

_f'n'ekonečné poklady.
*

A ještě jedno—tudlužno připomenouti.l
Každý člověk je stvořen k Bohu. Každý j'e'určen
\! Bohu žíti též sobě a lidstvu. Ale ne u každého člo
'věkajeten sklon stejně mohutn'ýasilný.„MILOSTÍBOŽÍ
JSEM,CO“ SEM" (l. Kor. 15, 10). Nejen nadpřirozeně;

i.PŘIROZEĚ to platí o těchto základních a nijak neza
sloužen ' ch darech,jimiždlesvých nevystihlých úrad.
ků hne od počátku vypravil Pán duše tvorů svých.
(Vzahradě zelená sevedle mohutných stromů tráva
větrem se klátící, kvete vedle královny růže a'bílělilie
skromná Halka.&nepatmásedmikrásk'a
33

. . . A 'vše'cky

ty .rostliný'i 'kVětyaj'SOI'x
díla "ednoho Tvůrce. Tak"je
--toi se. srdcilidskými —“bla oslavená jsou, která ve
„SVÉMÍŘE,v hranicích SVÝCHdarů rozvíjejí se k plné

dókonalOstia kráse.) Kterému jednotlivci, a jistotně
..inátodu',u'dělil Bůh větší sklon k oněm snahám vyšším

a nejv šším,kómu dal ischopnost k pravé kultuře,
:n'eb'o ultura, opětně to budiž zdůrazněno,-'e prak—
ztické provádění toho-,že „Bůh nás stvořil. sobě“
*

Pravda a láska tedy znamenají životní DEN.ajeho
úkoly, k nimž—
každý nějak musí zaujati stanovisko.

Bud"jako procitlýa shromažďující do stodol'lidstva
-avěčnosti,nebo jako spící, životem zbloudilý a pro
-vin'ěný.Leč tomu dni.“předchází SVÍTANÍ,ranní čer
vánky. Pravda i láska 'mají .své KOŘENY,které hlouě

-bějitkví v nedostupných nocích našípřirozenosti,k'de
snoubí se tělo s duší.Je to schopnost PODIVOVATISE,
pokud běží opravdu aintelekt, a schopnost UCTIVÝM
BÝTI,pokud jde o “lásku a praksi. Jean Paul nazývá
lásku“ přímo DCEROLIUCTIVOSTI.A život v tisíceríých

denních zkušenostech dává .mu_zapravdu.Jsou mezi
:lidmi různé s"polky_,__i._
velmi úzké ana venek mOCné.

:Mohou míti svůj původ ve vzájemném prospěchu-,ve
“snazevzájemné'obrany, společného výboj e._Ale lásky,
“trvaléa skutečné,bez oprávdové'vzájemnéúctýnení:
A tam, kde snad Skutečně načas-byla, pře—stane;
zmizí,

přestane-li a zmizí-li tam vzájemná. úcta. Jako .zase

naopak: Kdybyjí někde v soužití lidskéms počátku
nebylo bývalo, dostaví se časem,jsou-litu' opravdoví
lidé, takže nemohou jeden druhému odepříti úctu.
(Zde je hlavnízdroj nešťastných a rozervaných mani
želství .modemích. Nejsou'lidé, v 'tom plném, velkém
výžnam'u, a'pořád jest jich “dnes víCe,kteří-'vcházejí
—v.
manželství. N eůznávají'povinností iVe-svazku man-.
.želském,kd "_
ž přec—e
ro dina je _vtěl'ená'povinn'ost, Hoví

ftajn'mhříc ům, tajnýmj en před světem a nikolipřed
' .dru em'v manželství, a kde“by tu. mohla "“obstáti'úc'ta
._.aVážnost

?)

_.

__

Podivování a. úcta jsou _.tudíž_;vlastnísestry v říši
*3'4

duchovníhoživota; Podivování je matkou filosofie—a
kdosi je nazval tesknotou 'po domově duší. UctiVost
zase, jak právě řečeno,je roditelkou láskya mohla b. —
se právem“pojmenovati'touhou, tesknotou po slací.,
kých, teplých darech, po ctnosti, v tom domově duší._
Tu již Vidíme,ženení správným ono pyšné pohan
ské „NILADMIRARI"(Horác, Ep. 1,6. 1). Avšak zrovna
neštěstím jest ono pořád obecnější moderní SEBEVĚ-
DOMÍ,které v nesprávném přeceňování, sebe ubíjí
.v'dušipoklad oné čistě lidské a “tolikblahódámé vzá

jemné uctivosti, jak' ještě uslyšíme.
*

Je-li'uctivost, jak nelze pochybovati, matkOulásky,
pak z toho "následuje-ževšecko, co nahoře pověděno
o této největší níoci duševní/nějak platí i o _ní;Zaj
mysleme se na chvíli, co to znamená pro život. _
Bezuctivosti tedy je především tolik jako bez.lás
__ky,a naopak, když _uctivost plodí lásku. Ale láska je
život dušíJe-organická sílalidstVaJe podstata každé
Opravdové'kulturyJejn tam a potud organicky sami
rostemea lidstvu opravdu Sloužíme,jen tam vpravdě
množíme kulturní statky lidstva (můžebýti univer—
;s'itníprofesor a nežije kulturně aniž kulturně pracuje
a—dnes takové zjevy jsou—dostí časté, ba pořád čas“

.tější!),kde a pokud naše konání děje sez lásky. Zná.
mě je slovo sv. Pavla o-lásce: „KDYBYCH.MLuv1LJA-.„
ZYKY LIDSKÝMI 1ANDĚLSKÝMI, LASKY VŠAK NEMĚL,

-BYLBYCHJAKO MĚD zvučfcf

AJAKO ZVONEC ZNĚ

ch1'. A KDYBYCH MĚL PROROCTVÍ A. ZNAL VŠECKA
TAJEMSTVÍ A VŠECKu VĚDU, A KDYBYCH„MĚLvíRu,
TAKŽE BYCH HORY PŘENÁŠEL, LÁSKY VŠAK KDYBYCH
.NEMĚL, NIČÍM BYCH NEBYL.AKDYBYCH ROZDALNA
POKR . Y CHUDÝ CH VEŠKEREN'STATEK SVÚJA VYDAL
SVÉ-TĚ 0 K SPÁLENÍ, LÁSKY VŠAK KDYBYCH NEMĚL,
NIC BYMI TO NEPROSPĚLO'" (I. Kor. 1-3, 1—3). A 0133

má platnost i v přirozeném snažení člověka, A,žádná
:jinádoba nepotvrzOva'latak tu pravdu,j ako doban'aše,
bohatá na vnější bezduchou .c'iVilísaci'ž'eleznic,strojů,—

telegrafů, telefonů. . Chudá'na skutky opravdového
"3.5

posvěcení, vzájemné velké lásky.Viz velkokapitalis
tické ovládnutí darů Božích málo mocnými jedinci a
Ízbídačené, všeliké tělesné i duševní bídě"propadající
»stavya národyl) Ono čtvrtépřikázání Boží, kterým
jako branou se'vchází- do říše života rodinného, "ale
i "společenského a tudíž vůbec lidského, počínálpří
"ka-zemúcty: „CTIorcs SVÉHO[ MATKUsvou'f. Po

něvadž kde úcta, tam láska, tam i"autorita (posluš
nost). A naopak: marně kázati o autoritě a lásce,kde
nenívzáj emné úcty. „Uctivost," praví Carlyle, ,;jeko
runa mravního lidství .adrahocenná jako ryzí zlato."
Cicero (pro Plaucio) 'i nazývá .„fundamentum omni
um virtutum, základJemvšech ctností, který-v sobě
\zahmuje všecky poměry lidské,.a co má v soběnej
lepšího, k nebi obrací. Ona, uctivost, jediná čelí“ego
ismu, a kdyby bylo možná, aby nějakým zázrakem
okamžitě u všech lidí se zjevila,uzdravila by Zemiod
--všechneřestí,na něž nyní .a snad beznadějně-stůně."
Na slovo vzatí pedagogové, mezi nimi Goethe, po
kládali'uctivost za základnípožadavek výchOvyStaří
pohané podle ní měřilivýsledky té výchovy 'v-mlá
deži. A nejnověji ještě praví o ní kterýši spisovatel,
že „'výše,v jaké uctivost (a její nerozlučná sestra po
divování se) plní duši, rozhoduje o veškeré povaze
jak jednotlivce, tak celékulturní epochy(PETERWUST,
Der Doppelaffekt von Staunen u.Ehrřurcht alsFaktor
_;der Kulturentwickelung. 'HOCHLAND, 21. ročník, str.
388—402 a 515—521)ŠV jakém světle se'tu objevuje

„výchova" převážné části našich českých.moderních
„pedagogů"-.— —

*

Původně není uctivost-nic chtěného ani dělaného.
Jest směr přirozeně z duše vyvírající. Z DUŠE.Neboť
..zvíře,hmota vůbec neznají uctivOSti. NEZNÁjí .T-ÉŽ
VŠECKO,co HMOTAŘSKYcm' A ŽIJE.Tou svou při

rozeností a nehledanou původností jest uctivost ses-:
trou NAIVNOSTIa platí do jisté míry i o ní.slovo'Páně;
„VELEBÍMiTEBE _OTČE,
.. "ŽE JSI-.SKRYL TYTO- VĚCI=
PŘED MOUDRÝMI' A OPATRNÝMI A ZJEVIL JSI JE"MA
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LIČKÝM! (Mat 21, 25). A opět: NEOBRÁTÍTE-LISEA
'NEBUDETE-LIJAKO MALIČTÍ, NEVEJDETE DO KRÁLOVí _

STVÍNEBESKÉHO“(Mat. 18, 3). -Aapoštol-praví : „CO
DO ŠPATNOSTI DÍTKAMIBUDTE" (l. Kor. 14, 20). Jest

dále uctivost bl_ízkou příbuznou GENIÁLNOSTI,jak
přirozeněpróstě a živelně z duše proudí,j ak duši před

určuje k lásce a.tím k-velkým cílům'a činům život

ním.
Je sestrou (když již o jejím-příbuzenství mluvíme)
STUDU,jak pěkně dovozu'e-M. SCHELER(Vom Um»
sturz der Werte, I. 36 násll)._„V tom, co nám na vě:
čech zjevuje, stále'nám tiše zaznívá ohlas těch věcí,že
„ANIoxo NEVIDĚLOANI ucno NESLYŠ-ELO,
co PŘI
PRAVILBůH. TĚM, KTEŘÍ HO MILUJÍ". . .Jádro studu
jest ZJEVOVÁNÍkrásy v posunku' j ejíhoZAKRÝVANÍ. .

„Schováváme“ to, co“jest ošklivé ; jen-,co jest krásné,-'
„uchra'ňujeme", když to sty'dlivě zakrýváme. Avšak

uctivost jest jakýsi způsob stydlivosti, která se stala*
duchem.Vní způsobem zcela bezprostředním siuvě
domujemenedostatečnostrozumOVýchkategoriívů
čisvětu a vůčivla'stní duši naší a tím i přílišnouúzkóst
i PARTIKULÁRNOST
našeho duševního uzpůsobení,
běží-li o přiměřenépoznávání světa..Aleuvědomují
ce si to stáváme se stejně bezprostředně úČASTNÝ

Mlbožsky duchovního bytí a žití, které—kd by se
jen mohlo oprostiti od _ténahodilé úzkosti své o sta—
noviště v nás--.—spějíc za oněmi jemnými, ještě vidi
t'e'lnýminitkami až do vlastní hloubk .věcí,vyzvedlo
a přístupnými by nám učinilo všec y“ony poklady
věci-dosud skrytých. Leč i stud jest vlastně náhlým
&neodbytným uvědoměním si, 'ak OBMEZENÁ'AKO
NEČNÁje naše bytost uprostřed konání duchovního,
třebas“b chom myslili, že se spravu'eme zákony věč-f
nýmijá ony,kte"réskonečností ac udobouVYCHO-._
DISKA'toho konání nemají nic „společného. Teprve
kd ' hříchem-vypadli.zblaženého spojení s Bohem . .—
vi ěli Adam a Eva,_že „jSou nazíf'. Tak mají stud _a'“
uctivost jeden s olečný'kořen: v obou"uvědomuje si
člověklomy, k e paprseknekonečného ducha se na
úzké, nuzné třídní Organisaciducha lomí a jenjco pro
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tu organisaci jest „důležitým " svým světlem polévá..
Nedivno tudíž,“že VĚDECKY R'A'CIONAIJISMUS
novo-'

dóbe'ho měšt'áctví jak proti 'uCtivósti' takxprot'i'Sjtudu
tytéž pozv'edá námitky, že zadržely“ „vědecký-„po
krok ". . . Ale-nebylato

PŘEMÍRA,n"b1žNEDC_)_STATEK

pravě uctivošti před věcmi-'božslžými'i lidškými na;
sVětě,které zavinily (na př.v aStrondmii a vanatomii)
vědeckou zaostalost ; . . Kde-věda dosáhla"vrcholné

vše,-tam
vždyck
její nositelé
dovedli "svyšším
du
c _em,-který
je po _án'ěl,
vjednospřáhnouti
i onen DLI-'
CHOVNÍ ORGÁN'PRO NEVIDITELNO . ._-uctivost. Isaak

Newton připadalsijako dítě,kterě na břehu mořském
(k'tomupřir'ovnával pravdy dosud neobjevené, p; p.)
hraje si s mušlemi (těmi zaš'řo'zuměl pravdy již- ód
kryté, p. p.—)'.Není'to věda opravdových badatelů,
nýbrž věda racionalistických,všecko do systematic
kých. přihrádek zařazujících všelijákých “školometů,
která se ocitá v rQZporu s uCtiv0$tí.".(Přištědo'k'ong
če'níg)

DR. FR. x. NOVÁK.

2 E.ŽIVOTA

EÍGY PTSK—"Ý
CH

'P0 u ST EVN 1KÚ
Ze IV. století.'

Dva bratřipokrevní

řišli—zůstávativ jistémšklášf

teře, a jeden _z“nich byl) velice nábožný, druhý. v_y

nikal“pošlušností.Když mu tedy opat poroučel :'LIčiň
toto, &on '.uěinil; &Opět: Udělej ono, a učinil, “měl
slavnou póvěst v klášteře, že-mělÍ'-tak0v0u "'poslušý

nost.'Záviděje však mu bratr onen nábožný, řekl sám
u"sebe: Zkusím tohoto bratra svého, má-li jistě-po
slušnost. Ajda k opatovi, řekl: Pošli sjemnou;bratra
mého,.neb'ot' jsem potřebný najistém místě. 'I_pro_i'
pustil jej opat. Když pak se “spoluubirali, chtěje'ho“
zkbušeti, když přišlik řece, v které; bylo množství
krokodilů, řeklmuž Sestup do řeky a přejdi. I sestouje
pil onen, a__přišlikrokodilové .a začali 'olizovati tělo
jeho 'anic—_
mu neub'lížili.'Což když spatřildruhý,řekl
mu; Vy'stup'z řeky afp'o'jd'me, A-když šli,nalezli mrtvě
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tělo, ležící na cestě. _I'řekl;onen_zbožný:kdybychom
měli něco starého, přikryli bychom jej. Jemixž bratr.
řekl: Modleme se, zdali by ho snad Bůh nevzkřísil."
A'když trvali na modlitbě, vzkříšen jest mrtvý,.ighO;
nosil se.onen nábožný, řkazr-Promou zbožnost vstal
tento mrtvý. Bůh pak z'evil opatoviiv klášteře je'ich
všecko,_ikterakszušeťbratra- Svéhokrokodily i- te;
rek vstal mrtvý. A \kdyžíse vrátili“ do kláštera,..řekl.

opat onomu nábožn'ému: Proč jsi to učinil bratru
svému?Věz,že pro jeho poslušnostvstal onenmrtvý.
Otec Jan zapomněl pro lásku—
na všelikou zlobu.
Když si jednoú- vypůjčil od“jednoho bratra peníz a
koupil si len, ab., jej zpracoval, přišel jeden bratr,
prose ho, „otroš u lnu, že si udělá "p tlík ; a. on .mu.
dal s radostí._ Zase jiný' přišel, prose ho. o, len,. a .dal

mu. Taktéžkdyžmn'oho jiných přišloaprosili, dal
všem s radostí; Pak však přišel ten, který .mú půjčil
peníz, a vymáhal jej na něm, On pak řekl:]du a při-.
nesu“ti. A nemaje .z-čeho by zaplatil, vStal a šel k otci.
Jakubovi„_chtějelho prositi, aby mOhlzaplatiti tomu,.
od koho se vy ůjčil. A když šel cestou, nalezl na-ze-:
mi peníz a ne otekl se ho ,-ale-pomodliv se“,navrátil
se do své Chyšky. A když opětlonen bratr vymáhal
svůj dluh, dí mu ":_Již
jistě ti jej přinesu. A opět vy'šed,
našelpeníz ten,kde*ležel.prVe ; a pomodliv se, navrá
til se; a aj,-znovu přišel onen'bratr, naléhaje'na-něj za
příčinou peníze. Tu řekl mu _stař'ecdo opravdy.: Ny.-
ní jdu, _apřinesú jej.-A když šel, nalezl na.témž řnístě
Eenízl'ežící,
a pomodliv
šel jsem
k otcicestou
Jaku-_.
ovi a řekl rnu':
Otče, jdase,
k vzal-„jeja
tobě, nalezl
tento peníz. Prokaž mi tedy lásku a ohlašuj to; zde

ve měšdě,zdali snad ho někdo neztratil, a najde-li Se.
pán jeho, navrat mojej. Sel'tÍedý stařec a tři dni to;
ohlašoval, a nenašel- se-nikdo,_kdo by byl ztratil ten
peníz. Tu tedy řeklJan otciJakubovi ::Kdyžho nikdo.
neztratil, vrátím jej tomubrat'rovi, neboťjsem mu to.
dlužen,.a když jsem šel-k tobě vypůjčiti si nebo vzítit
v lásce .odtebe a zaplatiti. mu svůj dluhknalezl jsem
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tento peníz. I'podivil se stařec,že 'sa dlužen a nalezt
nuv, nevzal ho hned a neza latil, eč až když se.-dva:?
krát vrátil a třikrát to ohlásí . To paktbylo. při něm.ku.
podi'vu, že když si někdo. chtěl odněho něco vypůjéz
čití, nedával to vlastníma rukama, nýbrž'řlkal bratroeí
vi': Jdi a vezmi si, co potřebuješ..A když to přinesl tna-.:
zpátek, říkal:.Jdiadones to, odkud jsi to vzal. A když“
nepřinesl“ nic, on také nic neříkal.
_
'

.PŘEL. DR. .K; VRÁTNÝQ

VJV

VTĚLENÍJEZISE KRISTA
Důvod jeho vtěleni.

Díla Božívycházejí z jehodobrot podstatně plod—'
né a štědré.-Samo stvořeníje dílem ásky, avšak lásky

přesažné,zcelasvobodné a nezištnéJest ovšemprav
da,-že—aniv takovém vztahu ke tvorům nepřestává:
Bůh sebe milovati a chtíti. Ano, Bůh se.skutečněťmia'

luje, a" rotože se miluje,proto se dáváJesttotiž dob-"
rý a vlastností dobrého jest, že se sděluje. Bůh ted
nemůže dávati ani milovati, aniž by chtěl.sebe.Bů
se dává a tím, že dává a se Ísděluje,přitahuje .'e k' soe

bě, jedinému možnému poslednímu "cílivšec tvorů.
Prvním .darem Božím 'estbytí, jež jest zároveň-též.
prvým krokem každé 0 tvora kýBohu.
Všechno tvorstvo vyšlé ze sdílivé dobroty Boží.
vrací se zase k němu, vrací se k.této dobrotě', aby ji
dále zjevovalo. Sláva Božínení ničímjiným než tímto
zjevováním.Projevuje se'hnutím podstatnýmhloubi
našeho bytí, hnutím lásky, jež'opěvuje nekonečnou
dobrotu Boží.
'
Tyto všeobecné poznámky uvádějínás k správné
mu" ójímánítajemství Vtělení ajeho cílů.-Kdybychom
se- řvali—na
věci jen s hlediska Boží moudrosti, mohli

bychom váhati předmyšlenkou, zda jest vhodné, aby
Bůh stvořiv rozumné bytosti mohl jeještě"milostí nea
bo hypostatickým spojením.povznésti k nadpřirozee
nému řádu,.k němuž nejsou nikterak uschopněny.
Zdaž se nezdá, .že-by byl dokonalým obrazem Boží
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moudrosti svět,.kdeby mohly rožumné bytosti'rožvií
nouti své-schopnoštia říditi nižší bytosti?
Tyto poch bnósti a záhady hned“ mizí, když se___
postavíme na ledisko 'eho dobrOty ala'sky.Bůhstvo-.
řilvěci, ab sejim sdělil;Co by mohlo nyní zastaviti
Boha,v je o štědrosti? Přirozenosti stvořené. mají
hranice, jež- samy ze sebenemohou překročiti.—
Ale;
nemůže Božívšémohoučnošt- rožšířitijejich obzor-y?
Což se-příčíjeho moudrosti a dobrotě pozvednouti
stvořené poznání až k připodobnění Božímu, v níž'
se stvořenápoznání stanou účastna vlastní podstaty
Stvořitelovy ?

\

Ovšem řád milosti, jímž. nás zvedá Bůh ze stavu
přirozeného, jest pouze připodobněním. obdobným,—
relativním, při tom při všem se přece nestáváme bo
hem sami, jsme pouze 'oboženi, jak praví 'm'stikové;
a-theologové. Jest možno. 'mysliti si dokona ejší spo-,i
iení člověkas Bohem,spo'ení,jež by nebylo, jakojestÍ
unás účastenství, případ o'véneboli akcidentální na.“
Boží podstatě, spojení s tvorem,-'ež by bylo spoje
ním podstatným ? .Můžerse člově státi Bohem,.aniž
by při tom „přestalcbýti člOVěkem? Víra odpoví:?
dá :_Je to možné a uvidíme, jak tomu dlužno roz-Ý
uměti, abychom se nestřetli s roz pry.-Je-li to všalč.
možné, pak je to shodné s Boží obrotou. Jest pak;

tajgožné,
jak “námukazuje
Vtělení druhé božské
oso y.
_
Vtělení jako 'všechna'díla Boží vyplývá-z nekoneč'
né Božídobroty. Vtěleníjest synthesouapodivuhód-z
ným dokončením výstupu všeho "tvorstva k Bohu.
Neb v Kristu, jak praví jeden z nejlepších vykladaičůÍ
sv. Tomáše ..(Card. Caietanus: In Summam Ill. q'. I.
art. l.) jest všechno 'tvorstvo spojeno s Bohem. Lí-..'.
bilo se BOHu,píše. sv. Pavel, shromážditi pod j ednou'Í„

lavou, jíž' jest Kristus, vše, co je na nebi a co je na

zemi.

Toto-vyvýšení Kristovo podstatným spojením'na
vrchol všeho tvorstva dáva nesmírnou slávu jeho;
OVV)
jménu.
vznešeností,
nýbrž
též tím,Nejen
že jestžel'jestprvní'svou
c1emvšeho stvoření,
jako n1251
stvo-=

“
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ření-jsou ve službě-stvoření vyššího, Vtělením' jsou
tudíž všechny "věciKrištú podrobeny, Kristus p'ak'a
Bohu.,A tak má .toto tajemství dvojí CÍL,sláVúJ. Kris
ta "aslávu nejv _šší,jež dává'důvod prvé, slávu"Boží.
"Tyto. dva Cle jsou dány tajemstvím samým. Když;
připuštíme, že by člověk nežhřešil .aže by přece Bůh __
óslal s_véhoSyna-na svět, abkarunoval'svým'vtě..
Feriímjeho dílo, také by byly tyto. dv'a-CILE.Bůhfne-.
mohl by chtíti vtělení,-aniž .by chtěl „slávu-svou. ve
Šlávě svého Syna.
_
';Př'ecevšak nemůžemetvrditi, že. by—Bůh byl po..

vinen poslati svého Syna, nebo _žeby mu'sil,žeby.
bylipovinen kOruno'va'tisvé dílo hypostatickým spo
jením. Nic “mimoBoha nemůže jej 'k něčemu nutiti,
nic nutně přivoditi nějaké“ jeho dílo'._Ovšem,-mezi“—
fjůznými tVory 'e'st nutný vztah, jejž nemůže Pro.-._._

zřetelnost přeh ížeti, jako když'stvořil "bytosti.s tě;
lesným životem, musí sepostarati o jich výživu..Ta-„
kovÍývšak není vztahmezi Kristem atvory na světě.
H—ypostatické.spojení jest řádu-nadpřirozeného, jes'ť
i'nad řádem milosti posvěcu'íc'í. A jako “není'pro Bo-
ha-_'..nutnostizdokonaliti řá přirozený milostí, tak

te'žřnenímožnofnajíti 'nějaké'nutnosti v Bohu, aby
k'oi'unoval tyto dva řády hypostatickým spojením.
DůVOD Vtělení najde še v Bóží dobrotě spíše'než
v Boží moudrosti. Tato láska božská .si stačí sama
v “sobě, v dokonalosti tří Božs'ký'ch' Osob. Proto ne;-“

právem řada theologů školy skóti'stické tvrdila, že;
nekonečná láskamoudrého Bohanutně-sižádalaVtě'f
len'í a to za každých okolností a že, i“kd “byčlověk
nebýval zhřešil, že bylo vhodné, ab 'Bů takto koš..
rfunovalsvé dílo, spojiv seh pOstatic yse svym stvo-";;
řením.To by znamenalo otýkati se Boží svobodyf'
ježvšetvoří, protože se jí tak líbí a..-ježnikterak není“
vázána stvořiti' nejlepší ze všech světů, jež by vůbec.-_
jen“ byly možné.

.

_

]ak;chtěl.Bůh Vtělení? Jistě je chtěl účinně, tak,
jakjevidímeuskutečn ěné.Tento způsob Vtělení spo
čívá'y tOm,„že se věčnéSlovo spojilo se-smrtelným
a-ÍutrpenízschOpným; tělem, že po životě plném“ap6š__.-.
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tolských prací pro nás v konanýchfvytrpěl. Kristus
v tomto těle strašná mu a, aby. nás vyrval našemu
hříchu a abychom byli jím smířenís Bohem. To jest.
úradek Vykou ení, jenž žahmuje hřích a—vykoupení
lidského poko ení. Proto nebylo v plánu Božím-Vtěé'
lení s_amoo sobě,. bez jakéhokoliv vztahu k „okola
nostem, nýbrž v plánu Božím bylo Vykoupení "ve
smrtelněmggabolestipodrobeném těle,bylo to'Vtělení '
podmíněné hříchem,“jehožcílem bylo vykoupení lidi.
stva ajeho spása utrpením-a křížemKristovým. Hřích
nepřichází tu jako akcidentální, druhotná okolnost,
jež jest mimo plán Boží."Neboť, je-li hřích na světě,
je' “toproto, že,.tak Bůh dopustil. Ovšem Bůh 'anine
chce anifnetvoří hříchu, ale dopouští, aby se.,stal.,
protože má své tajemné, moudré při tom _ú'radky.
Hřích jest obsažen v. úradku Božím jako okolnost-_
předzvěděná a dopuštěná,-z níž_'všemohoucí Bůh do
vede si vzíti svou „_slávu.

Což není hříchpříležitbstí-Bohuukázati' světusv0u
nesmírnou lásku, když zvedá a'očistuje tohot'o' čloe
Věkavelebriými cestami Vykoupení?
,
Proto _představovati si, že by se Vtělení mohlo
státi i za.jiných okolností, jest vzdalovati SeBožích;
úradků,.to znamená vrhati se do mořečirýchdohadůj
Je-li však ve skutečnosti Vykoupení podmíněno
hříchem,__přecevšak zachovává si-své vznešeněíiBoží
Cíle.Tímto tajemstvím bude vzdána _Bohui Kristu
velká sláva. Někteří "Sedómnívají, že takto vykládati'

tajemství
Vtělení
znamená“jeVždyť
snižovati
připínáním
je
0 .ke spáse
tvoranižšiho,
Kristus
nic ne-.1
ztrácí na-své__důstojnosti tím, žetrpěl- ve svém“těle“
pro nás, nýbrž, naopak, stal seslavným vítězem ',a
vláda byla vložena na ramena jeho, jak praví Isaiá_š,.'j
Proto následuje závěr: Kristus jest PŘEDMETEM
Božího plánu, jeho utrpení mělo dáti vykoupení,"
k němu cele směřuje. _Tímto vykoupením si'Kristu's
zjednal slávu nejvyšší,-jež zároveň jest slávou'Boží;
Co však ved o. Boha-Šktomu, aby takto jednal?
Je totiž-„něco jiného cíl: díla a příčina, či. DÚVQD,

jež mne k'íčinu vede. My hledáme ve všech svých
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činech .dObro, "toťcílem našich-činů. Ně'co však'nás
určuje a působí, žev řadě-"tolika"
dober jedno 'vyvo

lujeme. Důvod tento, rozhodující o naší činnosti,
neodsunuje našeho cíle, nýbrž jenje určuje v-daném
případě. Obdobně můžeme mluviti o Bohu,Boží'cíle
neubíraljí
na Nic
jehovšak
svobodě.
Bůh sám
soběaŠest
jedi-»
iným
c1em.
jej nemůže
přiměti,
y mimo
Sebe.něco stvořil. Tvoří-li něco, tvoří proto, že se
mu-_.t_a_k.líbí,
ato . ro DůVOD.,jaký si. sámv

volí'dle

okblností, do nic ž postavil své t'vóry..Ta pozna..
menává- sv. Tomáš, že Bůh často určí s'pasiti hříšní
ka, _aleprosbami spravedlivého (III. q. 1. art.“3.ad 4).
_ Proto chce Bůh i.Vtělení pro nějaký určitý Dú
VOD.
'—.-_;Jaký
důvod vedl“ Boha .k_tomu, aby chtěl tóto ta

jemství ?
Můžemerozlišovati čtyřimyšlenky Božího plánu,
totiž Vtělení, Vykoupení, slávu Boží a sláVuKristp
vu..Vtělení nemůžeme považovati za důvod, proč
že chtěl Bůh svého'Krista; Vtělení nutno „pojímati
jako Vtělení Krista v těle smrtelném apodrobeném
utrpení,-což-nutnězase naznačuje vztah k Vykóu
pení'Proto nemůže býti Vtělení “'samodůvodem, pro
tože 'e také prostředkem plánů Božích.Tak zůstáš

A

vá'ja o jeho důvod 'rOZhOdujÍCÍbuď slá'va Boží ve

svém nejdokonalejším způsobu- ukazující nejvyšší
projev lásky, anebo sláva=Kristova,v níž naplní štvod
ření,ianebo konečně vykoupení lidí.
“Zdesi musíme především uvědomiti důležitou pod
známku sv. Tomáše (III.,q. 1. art. .3.)__.
Vše,"co pochází

jen zvůle Božíana co.nemá tvor práva, může nám
býti známo jen, tak—jaknám to Bůh zjeví “v Písmě

svatém, neb jím se jeví vůle Boží."Jen on nám může
Zjeviti důvody svého díla.
Proto se musíme obrátiti ke Zjevení, ab chom se
dověděli důvod Vtělení. Ovšem nutno, a y Písmo .
svaténeb Tradice PŘESNĚse o tom vyjádřily, má.-'"
ine-li 'Sedověděti'tento důvod. Nestačí proto výro
ky,"že„Bůhtak miloval svět, že mu dal svého jednoro
zeného Syna", „žejemujsou-všechny věcipoddány“,'
M“_\
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že jest „prvorozený-z bratří".Víme, že Vtělenínutně
musí dojíti k-tomuto prvenství,. ale, _vBožích úrad
cích,.vtělilose PROTOSlovo věčné ? Nestačí tu tvrze.-:
ní, že Vtělení je dílem velké lásky,-Božík lidstvu, že
Kristusjest hlavou'všeho stvoření,právě tak jako by
nestačilo zjevení, že „Bůh chtěl Kristem vykoupiti
svět, ke tvrzenía v _ozováníztoho, že Vykoupení
jest jediným důvodevm Vtělení. Všude “vPísmě sva.
tém jest uváděno, že se proto vtělilo Slovo, aby nám
zjednalo spásu. Nikde není výslovně tvrzeno, že pro"
svou větší slávu Bůh dopustil hřích a chtělVykou
pení. Svatý Pavel rozhodně praví: Bůh uzavřel vše
chny lidi v neposlušnosti, aby všem prokázal MILO
SRDEN
STVÍ.Toto pak milOsrdenství jestVykoup ením
lidského pokolení Kristem. Zajisté, Bůh chtěl TAKE
slávu svého Syna, ale jakkoliv jest skutečn ' tento
úmysl,přecejenom jest, abych tak řekl,v dru é řadě.
Tento důvod se takořka ztrácí před zdůrazňováním
SPÁSYjako důvodu příchodu Ježíšova na svět. Stačí
projíti texty Písmaxsv. (Marek II, 17, Jan XII, 27,111,
"17, I. Cor. XV 20—28)

_

Neméně zřetelné jsou .i texty svatých Otců.. Po:
chopíme pak, proč církev se modlí ve svém Vyzná
ní víry při mšisvaté: Sestoupil s nebe a vtělil se pro
naši spásu . . .

'

Proto můžeme tvrditi, že, pokud nám jest možno
vniknouti do Božích ůradků, že pravým důvodem
“VtěleníSyna Božího 'est naše .Vykóůpení. Proto pra:—

ví sv.Tomáš na uvedeném již místě : „Protože Písmo
svaté udává jako důvod Vtělení hřích prvého _člór—

yěka,jest lépe praviti, žeDílo Vtělení bylo Bohem;
přiřaraveno
jakoVtělení/'
lék hříchu, takže, kdyby hřích nebyl,““
an by nebylo
Tím se ůspokojí náš rozumJinak, kdyby mělabýti
důvodem Vtělení sláva Kristova, znamenalo by to,
že by Bůh musil dopustiti největší zlo, totiž hřích,
_.se všemi “následky, se smrtí, s nebezpečím spás .,aby
"zjednalslávu"svémuV volenému, takže by-mě Kris

tus svou slávu 2 naše o pádu.
Oč útěchyplnějšíjest nauka, že-spa'sanaše pohnula
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Boha, “abynám."dal“Vtěle'nísvěho Syna. Bůh. dopustil

sice hřích, ale hned jeho otcovské. srdce jest plno
soucitunad našřbídou. Bída naše vyvolala "milosr
členství Boží a milosrdenství ustanovilo/Vtělení..
Bůh 'se sklónil nad ubohým'hříšným-tvoreha :: ze
soucitu chtěl, aby Kristus trpěl, a “abytímtoutrpeo
ljím zjednal si,.paksvou slávu, jež: jej pozvedá nad
anděl

, lidi a "celé-stvoření.

"

'

__ _

Bůh,proto __dopustilneposlušnost, aby-všechny za
hmul svým 'milosrdenstvím;

CH. V. HĚRÍS'O. P-.

PR—A-COVNA
_ (V této rubrice budemepodávati jako dosud stručné prak
tické pokyny ' 'ro vhitřní živót. Zdebudeme též odpovídati na
otázky z duc ovm'hoživota. Na jiné otázky ňajdete odpověď
v hovomě.)
'

„MÁ NEŠÍÍASTNÁ POVAHA!
„Mám nejle ší vůli, ale má povaha mne stále—strhw

je, je jako nezkrotné hříbě/' Nebo — „Toje'hezke',
ale neni to promou povahu." Takové"stesky'často
slýchám. Tyá- povaha —-toť právě tvůj klíč _k--nebi.
Je výbušné, prudká, sn'adno-vz'plane? Pak jizapal' Bo
hem, dej jí,-aťhoříohněm čiStým a svatým a_tvápova
ha "najde'svéh'ourčení asvého upotřebení a tak isvého
štěstí. Jsi povahy zádumčívé.: „Proto nesmíš prýse
mnoho věnovatřsamotě. Nesmíš mnoho se'věnovati
“duch0vnímuzživotu," Jak nádherná záminka k odve
fdeníod duchóvního života! A takfčastojseťnji již slyv

šel. Kdybys řeklzjsempovahy'žádumčivéaproto se
hebudu tolikobíratisebou. “Budujse'více obírati Bo
hem Svým. V něm najdu si. nejlepšího přítele...—S
ním“

..budu"h0vořiti.'Nebudu již tolik Stále na sebe mysliti,
což mi'p'řiporhíná“stále mOu slabost-a ubohost, abudu
..vícemysliti na dokonalost Boží,v níž budu hleděti-po- :
anořitisvou malost'a hedokonalost, to by byla jinářeč.
“'Zásada: Pozňati-sebe a pakupotřebitípro-Boha a
..probližní svých vloh a své povahy. Zádumčiví od
dají .se Bohu, najdou si práci pro-bližního a ve-sve'm
4'6

Bohu a—
ve'svéůsilovne'práci by našli pak tolik čistě,
svaté a plné radosti-,že by veškeren jejich _smutek-mit:
“nězmizel.Prudcí'budouprud'ceb ojovati o Bohaajého
mír.

Právě naše. ovahové kazy a chyby mají nám“dáti
příležitost ke krásné práci na sobě samých. Kdyžse
podíváme do zrcadla Božího, vidíme,“jakjsme-špat
ní, co nám ještě chybí, Má'to znamenatiz-složiti ruCe
vklín a naříkati?Poznati své nedostatky, to znamená,
přiložitiokamžitě ruku k jiChodstraněníTo znamená
trpělivý, vytrvalý zápas se sebou.“To-znamená ne'
ustoupiti dříve, dokud nežvítězí v nás Bůh.Třeba—
ten

výboj bude postupovati krůček za krůčkem,třeba se
nám bude ze začátku zdáti, že učinímejeden krok
vpřed-a dva. vzad. To nás nesmí zmýliti..Držme se
trvale ruk Boží amějme jen pevnou vůli státi s_erle
šímia uvi íte,''akbrzo docílíte úspěchu. Svatíjentak?
to postu ova i.Je .to blud představovati siSVatéjak'o
bytosti, teré spadly dokonalé z nebe. Vedli se se"
bOupoctivý boj, vedli-v sóbězápas .o-Boha.Kolikráte
i v nich se starý člověk vzpíral a vzdychal, nepovolili,
až zvítězili.Mezisvatými jsou lidé-všech“povah. Ve
dle ohnivěhó- sv. Pavla je tichá sv. Terezie—Ježíškova',
která přitom je plnáSvaté energie a síly Boží ,vedle" sni—

vého a'pře'cetak; velkého v"utrpení Jindřicha susona
vidíme geniálníz—organisátorku sv. Terezii, vedle :Ka'

teřinySien'ské,zt'racené.vBohuapřecetakblízkévšem
potřebám celého křesťanstv'a,medituj e ve stínu kříže
abolesti sv.Jan,doktor mystický.Vedl_ejemného,uhla'e
zeného kardinála"sv.-Karla usmívá se humorný světec
římských "ulic,apoštol—skotačící italské mládeže sv.
Filip z Neri.

'

,

„

"

Každá povaha najde v Bohu své'těžiště, jen třeba
se k němu._0pravdu přikloniti: Každá povaha je "pro
opravdový,\u "římn "-di1chovní život-. Jen pro _jedny
není: pro duc! ovní enochy,trpaslíky__a mrzáky,.n'ení
pro ty, kteří mají plná ústa.—asnad —i
ruce Boha, jenž

není však Bohem Izraele a Jakoba aJežíše a.svatých,
s užbyjesport
nlýbrž
'_toBůh
.sebel'ásky,
jež “siučinila z.—jeho
ne 'ejich
o živobytí
nebó'řemeleJBRA'IÍTOl'
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-APOŠTOLÁT
_Tastálá výčitka:„Hlubina“vede.lidi„jen"k duchovz

nímuživotu.DnesvšakjetřebaapoštolátuVedetelidi
-do katakomb. Odvádíte mladé kněze a bóhoslovc'ea
laikyod skutečného života."To byly předhůzky,hoř
ké výčitky posledních, měsíců.

_

Jsou falešné,nesprávné. Plynou z hlubokého nepo
:chopení duchovního života.
__Kdybychjenmohlvásvšechnyuvéstidokatakomb,
aby z nich pak jednou vyšlivyznavači nadšení a muž?
ní! Kéž bychom jen zkazili dorost tou hroznou cho
robou svatosti! Kéž bychom jí měli tolik,“abychóm
ji mohli rozdávati.Ty výčitky jsoutak ubohé !_Alepře
“cenutno na ně reagovati.
Celá tato mentalita spočívá'na špatném poch0pe-.
ní duchovního života a apoštolátu. Co chce naše sna
ha pro prohloubení duchovního života? Ch'ceučiniti
lidi lepší,-možno-li, svaté._Chce je zapálit pro Boha.
Chce je roznítit svatým žáremBožím. Láska k Bohu
pak, když je“vřeláa kd ž .dozra'e, sama jakoby auto
maticky rozléváse pa : na všec ny, kteří toho-pótře
bují. Chtějí všechny' naučiti' milovati Boha—ti,
kteří j ej

již dokonale “milují.Jdou pak s pochodní roZžatoufa
dáva'í lásku Páně všem, kdož po ní dychtí, aniž by
si tollo kolikráte byli-vědóminou tito žháři,tito pa
liči a zapalují vše, co se jen zapálit dá. ,
A_cochce jiného a oštolát? Není.tohleto. již velký
apoštolát, co koná H ubina, není tohle krásná Kato
lická akce?
JSempřesvědčen, že ti naši čtenáři,kteří dobře čtou
a rozumějí své vůdkyni, že.jednají -takto.Vím o mno-'
hých případech,kd zbožní a věrníPánuhledají stále
'a-štále,kderozšířiti rálovstvíjeho, aniž byotom sklá
dali “účty anebo byli nějak organisováni; Není to jen
“organisovanýapoštolát, není jen organisovaná akce.
"Ti, kteří j sou—
Boží, nechť jsou si především Vědomí

těchto zásad o a'poštolátě: C_ím'jsem'lepšía čím můj
život opravdu odpovídá'tomu, co věřím,tím většísílu
avliv bude míti má zbožnost. Věrní _Bohujsóu věrni
i'li'dem. Protivní-lidem dobré vůle jsou"protivni též
43..

i Bohua 'ejich zbožnost nenínež kroucením očí ano..
šením obrovských „nebeklíčů"..
Jak krásný apoštolát předkládá nám s'v..Otecve'švé
nové encykliCeo smímých oběte'chJe to tak'kr'ásn'é
téma, které příště Obšírnějivrozvedeme.Přeložíme též.
svým čtenářům celou tuto encykliku: Když spojíme.

utrpení svá s utrp'enímJežíšeKrista a'když obětujeme;
své strasti, své bolesti,hořkosti, zklamání, kříže a boječ
Pánuza své bratry, vězte, že jste vykonali krásný skus.

tek apoštolátu.
KOnečnějest přirozené, že ti,'kteří chtějíjíti do hlu
bin Bóžích a kteří se snaží o opravdu lepší, prohlou-
benější život, že ti nenechají pro sebepokladů, 'ež;
v Božíchhloubkách, v jeho sladkosti našli,žebudlou
se snažiti-to dále sdělovati,'ž-ebudou pracovati usi-.
lovně,aby všichni zje'ich okolí byli účastni Božíkrá:
sy a Pravdy„aby všic ni .poz'nali,jak sladký ješt Pán,
Pracujme trpělivě ve svém okolí; pracujme,„kde_._se_'

k tomu naskytne příležitost. Dobrý duchovní vůdce,-„
dobrý kněz vám řeknerád,kde byste mohli své síly své.
schopnostiuplatniti.Pracujte slovem,příkladern,s úte
kem.Pomáhejte.jako praví křesťané,milující opravdu
bližní,pomáhejte nezištně avytrvale, kde pomóci mů.
žete, napravujte' omyly„ved'te slepě, zahřejte ty, kte.:
rýmje zima.Jedno rávidlo,jedině pro apoštolát:Vše'
učiniti,všeho se o vážiti proBoha-u svých-bližních;
když i my vše jsme"učinili pro BOha'v'sob'ě.
'Aprakticky? RozšiřOvání dobrých knih__(upozor.».
ňujeme na ně pravidelně). UvědOmOvánínábožensky“
nevědomých, hledajících, kolísajících. Odstraňování-.
pohoršení. Návštěva nemocných. Ujímání se a_vedení.
zanedbaných dítekPoctivá službaumělců jejichk'um-z
štem Bohu &bližním. Rozvedeme tyto praktické po.-
kyny v některém z příštích čísel.
' Ano, neplodnost jest ohavností, 'proto jen ďábel je
neplodnýszmelli Boží,mu_„síme
dávati Bohadruhým..
Jinak ho nemáme._

BRA'ITO.

---sv. FRANTIŠEKaSALESKÝ
.:Podivným j-e_.HoSpodinve svatých-švých.]ed_en
Chváták Bohu-dunivýmkrokem lvajiný, vzpíná'k nea
bi “ruce plné'lilií, jiný se chrání "před září _:Božív_elebe
nosti rud'ýimiýkvětjrrůže mučednictví; sv._.František

kráčel za dobrým pastýře'm:'ako. tichá ovce;;stoup'al
k'Ígnebi:
jako h'rdličk 'a hol'u icefstoupají'k nebiíjen.

řšímotu
křídel,.hrdl'ozalité nevyzpívaným vrkoteh'i.
as .
'Zěálo bý"se, že práVě Savojan by měl vypadatji
nak,-vždyt' tyssavojske horygspíše vychováVají rázné
koštnatépovahyN klínufhorsenažámku'Salesna'rodilf
vesrpnuzr; 1567 první syn zámeckých pánůFrant—iška'
'aíFrantišk'ySaleských. Šlechtici rodiče,.ne snad tolik
pro .rod, více:-produševní ušleChtilóstl Lásku kBohu
ak bližnímu dýchat od—
prvního zalapnutí dechu je
_štěstím. Nezavírali rodiče Františkovi .ruku před po
třebn ' m'katolíkem anibludařem,neudrželi ji zavřen-u,
ánikí yž Bůh po nich-požádal prvorozeného šyna',jev
jich naději a pýchu.. Bůhviděl aevracelúroky z půjček
Křišta ;—chud'asi. Rozplynuly še obavy o život—sla'-.

b'ěho dítěte,.Prozřetelnost 'mu-dala dobře růSt, aby:
zdolal námahy-které jej čekaly na-misiích u kalvínců.
vfChablaisku.\Dítě.;začíríázmluvit; praví životopisec-;
váže-“prvníslova Františkova-byla „Bůh a matka-mne
mají rádi! " Mělo .to býti'fklíčem k jeho životu- '—'"chvat-.
'lOZpěvuláskyÍBóž'í?Myslím,že ano. Celápíovaha zje
vgovalaadítě citlivé, “podda'jné.lTím “snadněji—v
srdcise

ujímalo símě 'lásky'lš ;nebeskěmu..Otcirsíměgsoucitu'
š:1ub'ohými,-síměÍseté rukou milující matky.. A otec;_
vychovatel-ív „ občanskýčh " ':ctnostechfnetrpě'l ne:—..
mužnéměkkostiazhýčkanosti.Hory','skorověčné pro"
nás vtiskaly duši-tvrdouvytrvalost..
_ _
Za: *otužení'mtěla “přišlo;otužování ducha. Hoch
osmil'etý'odchá'zí'do Annecy, aby stavěl základyvzdězec:
lání ;'..'s'tátn'íkaz něho chtěl míti otec; Dobréí sémě
domácí v 'chovy neslo—ovoce,Výborný prospěch,

zbožnéc ování a vytrvalost pobídly .ótce,'aby po-l
slal Františka na studie do Paříže.Neviděl příliš rád
SLO

Františka přijímat v "zářijové suché -dni.ťr.1579 ,tónsÍufg
ru ; asi tušil, že se"nesplní sny o zářivé svě'tške' karie

éře prvorozence. František ani-nechtěl do 'navarskě
koleje v-P-aříži,nýbrž si dobyl povolení studovat u je:.
suitu-. \

Matka dala—synovi na cestu—hrst Božích—perel sval.

ých
napomenutí,-otecpřidal-rysy
pravéhošlechtictví
Ucha
&mladý syn odjel v průvodu.P.'De'a'ge
odkrýt
nověsvěty. Dosti nerovná'společnost: Františekmír.:
ný, tichý, spíše boj ácný.,Míněnímoderních“životopis,;
ců,'že sv.Fra_ntišek nebyl vlastně prchlivý a-prudký, 'ak
praví starší životopisci, zdá :se mis rávnějším; diam
mOTjsempídil po-více událostech, teré _bytvrzení
oFrantiškově prCh'livóstidostatečně dokazovaly jako
ryspovahy;P.Déage,m'už'sice vjádře dobrý,ale prudi
ký a často i tvrdý. “PrOtosnad k němu František nepřiě
'lnul, ač'spolužili dosti dlouhou řadu let ,—
velmi zřídka
na něho—vzpomíná.

'

_ Paříž, FrantiškůvRubikon'k nebi, místo největší:-'
ho utrpení a také velikého-vžmachu. Pobyt v Paříži
byl dobou usilovného studia vlědsvětských a bobo:
slovných-,—..nerad,ale z poslušnosti 'vůči rodičům se
věnoval i společenské. šlechtické výchově. Než i ta
jenom vybrOusilajehovrozenOu jemnostLStyk.5po
svátn 'mi vědami a“s celou „družinou'výtečných ře
holni u různých řádů jenomjvíce rozně"covalFran
tiškovu "náklonnostk dokonalému životu. Modlitba,
rozjímání, duchovní "četba.ahovory,. kajícné skutky,
studium a chvíle nutného-oddechu —.tot celodenní

program budoucího světce.
Vinařlisuje'hrozny,:jinak by se'víná nedočkal. Ne.
-beskýHospodář-'chtěltaké Františka změnit 've „víno
silných'l a “tak ho sevřel'tuhouzkouškou—. Do duše
Františkl vy se zakousla pochybnOSt o vlastním spa
sení.Vzduch byl ještě přesycen epidemií předurčení
hlásaného „reformátory" ;.strašná nejistota rozžírala
klid srdce. Darmo František hledal záchranu ve“s'pil
sech. sv. Otců, darmo se ptal šv. Tomáše doktora
andělského-."Kvetoucí louka vypálena v poušti—Sucho;
horko' k' udušení. Duše .se svíje'la,tělo chřadlo a ústa
_;5-1

jako “byÍbyla-němá; nikdo nevěděl, kam se podívá
míza nadějného stromu. PřesměSíctrvala chůze údo
lím smrti. Pastýř nedal zahynouti. a vedl miláčka do
chrámu“ sv. Štěpána du Gres k obrazu „Cel—ně."
P;

Marie. „Pomni,ó dobrotivá Panno" prorazilo aMatka
Slova vyprosila slovo zmučenému srdci: „Dej mi,
Bože dobrotivý a milosrdný, aspoň za života na ze.:
mi Tě celým srdcem milovat a Tobě žít, když-už na
věčnosti mělbych stát mezitěmi, kteříTě nenávidí !"
Zavázal si Královnu panen, jejíma rukama nabídl
Beránku lilii sv. čistoty a jí samé denní věnec "růží
sv.Dominika. Olověné mraky p0chyby se naráz-roz-
"lomu'í a_z-asvítí slunce lásky B_oží,slunce-, které již

neza .aslo a nezahasne, neboť „láska"přetrvá víru
i.naději". Nemožno přestat milovat Bohaív nebi, těž—
ko roztřhnout zlatá pouta lásky Boží za života "na
zemi. „O Božímmilosrdenství budu zpívati navěky!l
To nebe odpovědělo: „Jelikož jsi mne “chtělve
všem i ve svém zavržení oslavit, oslavímtě já a věč
"něbudeš mi v nebi zpívat chvály; spása duší je osla
voú me'hojména + které není OdsuzOvatel, ale Spa
-:sitel."—

(Pokračování)

"kůn _AJÁ

Pokud si člověk neřekne ve_svém srdci: Jen Bůh
.a já jsme sami na. světě, nenajde pokoje.
„s'LovA OTCÚ" (ALOINOS)'
5.2,

ŽEN
DUCHOVNÍ ŽIVOT
Velicecenným obohacením mystické literatury jest tento dal.
—ší
svazek nového. vydání spisů velkého učitele duc ovního ží.
vota SURINA CAVALLERA: LETTRES SPIRITUELLES DU
P. SURIN (Toulouse, Revue diAscétiq'u'e et de Mystique, stran
460.). Vydavatel vyňal “zelspisu —Surinovao poznání věcí mimo
tento ;svět značnou část, jež .líčítrpké zkoušky, jimž b 1 Sůrin

podroben, když byl nucen vymítnouti ďábla. z posed ého. .Po
těchto krutých zkouškách přišel čas nevýslovných darů a mi
lostí, jež róvněž Surin popisuje. Tvoří tudíž jakousi autobio
grafiiduše opravdu mystické. Kniha tato, hlavně pak znovu zde
vydané kapitoly, hodí se.jako “přesnévodítko k rozeznání pr'aíě
vlýchmystických,
nadpřirozených
zjevů O
od prvé
jich jšm'e
padělků.
Ná
"seduje
.pak další část
listů Surinových.
již refe
rovali svého-času.-Jaký oheň a jaká síla s moudrostí záříz těchto
listů! Ach, bý_tiřízen takoVým vůdcem jest jistě velké štěstí. Celý
duchovní život—jetu probrán vtěchto do isech, všechny obtíže',
veškeré zkoušky jsou rozebrány, na všec ny je tu dán lék.V.řele
doporučuji všem vůdcům duší.
'
Mystiky t. zv. flámské školy, neznáme u nás mnoho. Nejzná
mější z nich jeTomáš. Kempský, známý 's 'm _„Následováním
-l(rista“.“Protojen možno uvítati, když b a konečněpodána
i širšímu čtenářstvu; přístupná studie o- ámských mysticích.
Dílo,jež napsal M. BRUGGEMAN, má divný titul: LESMYS
TIQUES FLAMMANDS ET LE RENOUVEAUCATHOLL—
QUE EN FRANCE. Autor totiž pojednává o flámských mysti
.cích a jak si jich kdo ve Francii gvšímá.Ohřívá při tom dávno
odbytou pohádku o rozdílu mezi dvěma časopisy mystickými
ve Francii, mezi La vie *spirituelle a “mezi jesuitskou „Revue
d'ascéti'que et de mystique“, jako by dominikánská La vie spiriť
tuelle byla časopisempro nábožnost a čašopis druhý pro pravou
vědu mystickou; Názor tento je naprosto nesmyslný, když uváz
žíme,jak hluboké a.odborné'studie—tam uveřejňuje od začátku

P.Garrigou Lagrange. To ostatnějen mimochodemJeště nikde
jsem nenašel tak přehledně a poutavě shmuto vše, co je třeba
věděti o této bohaté a plodné škole'duchovního života. Vřele
dočoručuji.
(Nakl.: 'Mercure.
de Flandre,
Lille.) bludů, 'ež jsou
ennou pomůckou
pro—uvarování
se různých
tak blízk různých vysokých nauk mystick 'ch pro sla ost n'a'
šeho pozgávání, jest—dObré-'dílo,'které'chce ýtipokusem o vě
deckou “vážnou popularisaci. Myslím tím dílo JANSEN S.--I.-:
BAlUS.ET „LEBAIANISME. Poutavou a přecečistě vědeckou
metodou probírá Jansen život..tohoto podivného ducha, jímž
byl Baius uznává jeho bezúhonný života provádíjeho'učením,
jeho blud ;určuje je'ich nebezpečnost,jejich historickou .sou
vislost a jejichevliv,z oubný, neblahý .vlivúzkoprsé strohosti a
přísnosti.Nutno. dobře pročísti tutoknihu, ježjest výstražným
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_mementemvšern'těm, kteří „zdůrazňují říliš'nadpřiro'ze'név člo

věku, až zabřednou do čirého-natura ismu,jemuž jest nadpři
rozeno tak blízkéčlóvěka a tak vnitřně'_s“nímspjato, že se í'stává
vnitřnínutností, že stahuje nadpřirozené-kpřirozenému. Falešná
fnýstika často 'ažzsem došla. V tomto směru jde-“Jansen krok“za
krokem _:a“dokazuje svou. thesi přesně a pevně, z'ačežjsme'rnů
bp'řavdu.vděčni. Protože .sejedná ovědeckou' -popularisaci , jest
dílo.-srozumitelné i každému tróChu'vzdělanějšímu. čtenáři.'(NaÍ
kladat.:—'Museum Lessianum', Louvain;)

„_

'

_

Když mluví'rneo mystice, nemůžeme přejítiímlčením.jednoho
_z'těch, kteří -v chladné'naší' doběprvní zase po dlouhé—době
upozorňovali na mystiku; Tak—Vzpomínáme's Francií, žejeSt
tomu-právě sto. let, .co se narodil velký bojovník;.sl'ova Božího
Ernest—Hello.Jeho spisy “jsou—známéedicemi“ Staroříšskýmira
Kunc'ířovýrni*.-Coslovo'l—Iellovo,to. perla, to "oheň'duše zapálené

pro Boha.-Proto jsem ..takradostně sáhl po. nové'knize' dosud
neotištěných: a neznámýchessa-yí Hellbvý'ch; Vydala je. MME
J, :PH. HEUZEY .: HELLO 'REGARD ET_LUMIERES. (Perrin,
Paris, 1929, cena 12'frs, str. 216) O milosti, o c'enějduše,o velké

.lá'sceBoží mluví t'yto roztroušené črty,'jež j'sou'oprávdu dobře,
"zcela.vduchu Hellfověsebrány.. Bylorby.jich věruškoda, protože
dobrých 'slov není mnoho, a Hello jich dovedl dávati, protože
mnoho mlčel a-mnoho poslouchal hlasu Božího.-.Duševyprahlá,
unavená, hladovící ráda sáhne ..po\této svěží novince..
;z-Do. podobnéhoovzduší uvádínás nováknihaod JEAN 'R'A:
.V'ENNE: MARIE DE JERUS'ALEM. .(Plon,' Paris ',“1928„15.fr's.)

Dlouho -'stál.'Ravenne před.madonamizbyzantskými i renesanči
ními i.mod'erními,'mn0ho se modlil k Matce neposkvrněné, pře;
mýšlel a stále'si'předStavoval,

'ak žila .na světě ona —.';'Mat'l_<a

.našeja ztěchtofme'dit'ací a hle ání jejích stop v tomto.:slzavém.
údolí vytryskla-tato'kniha o P.,“Marii.Nenamáčí s'vépero ani do
apokryfů “ani“do '.báchorek, hledá“ ve "svém-nitru a vnitru všech
--těch;.kteří.n'iilovalil P. Marii, a pak-íO'ní mluví,"jako mluví.-?dítě

ozdrahé'matce, o té, keÍkteré se právě dlouho jižchystáme a
k'tero'uchceme krásně .vylíčititěm, kteří jdous'nánii.
_ "Stále'a stále opakujeme, že liturgie jest vzácným pramenem

duchovního živOtauDlouho, jsem hledal marně-_nějakOudohrou
a laCin'ou,při tom však úplnou a přehlednoup'řír'učku o liturgii.
pro -našezlaiky,kteří se tak živě o liturgii.-zajímají. Ted' mi'přišla
do;ruky taková-dobrá kniha,"proto o ní;hned ireferuji:DAVlDE
LUPI napsal?. svou"knihuJSPlR'lTO': E"VITA O .l:A*S; L'ITUR
GIA.-Prvý-svazek právě vyšlý.po'ed'náváo po'svátnýchslovec'h
-a-úkonech.- Nejprve».;podávápřehled a karakteristiku různých
liturgii; iVeln'íi'.zajímavá jest. stat' .o Písmu sv. v_'liturgii,-.'o;úctě
ku-PlňMariifo.__1".ůzných
.nejžnámějšíchmodlitbách,:o
tom; co zna?
mená-rozpínání, spínání, skládání —'.ruko"u
.v liturgii. Neváhá'm
vřele :odporučiti tuto knihu\'k_aždému,'kdo.chce věděti,-pročíto

.či'íon'orjéstvlitůrgiipá kdo'se' chce s porozuměním modliti
.ob'covatibóhoslužebným úkonům. Zakoupením pak této italské
..kqihy (Orfanotrofiox femminile. “Divina-.Providenzia Genova »
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Sahpierdarena) dáte "podporu opravdu .velmi. potřebnému: siti
mtČÍIÍCi'.

_

"

.

' '

.Duchovní proudy- všech dob jsou tak“těsně navzájem spjatý-';.
že, ač toho kolikrát'e ivětšin'a'.v'rsteVníkůÍani nep.ozoruje,:_eden=

přouddruhý prolíná ajedenzdruhého. přijímáajeden druhému.
mnoho vděčí. Proto tím zajímavější jest Studie,.kterou .p'ráv'ěs
dokončuje třetím svazkem P. POTTIER: LE P.:LALLEMENT
ET LES GRANDS SPIRITUELS..DE SON TEMPS. (Téqui'j.
Paris, vol-. I..—Ill., sv.'po-.40„O_str. v ceně 15"frsukaždýó

Kniha;

Pottierovajestdobrýmídóplňkem Bremondových spisůijež-práíf
vjě'z'ase-vyšly v nových dvoudalších svazcích; V._knizejest sne-2.
seno neuvěřitelně mnoho;materiálu, jež nám da'í—lěpepochOpiti
velkouosobnost P. Lallem'enta, „jakož i jeho. aby„ která byla.:
dobou v_elkéhoduchovního Snažení _veFrancii. Zbožnost.P.-Lal'.+_
lementa ajeho celý ducha-jeho škola 'eví s_e"nám:tu' v;novém:
krásném 'světle. Byloby na čase, aby. ylo něco "již u náš'pře-,=
lož'eno z tohoto velkého vůdce duší.
Brai'toúi'

ZRÚZNÝCHPOLA
„H..BAHR :. NANEBEVSTOUPENL

'(L. Kutí'cíř, Praha II.,—'střL—

400„cena ?) _—Překlad ducha lného a obdivuhodného'konveraz
tity H..Bahra, pořízený v reda čním.kroužku. našeho časo išu,
Ukazuje “cestu člověka ..k"Bohu'přes 'ednotlivá "úskalí'mo emí
doby. ekl.bych,.že je to “vezpůso u .románu podaný duch;
čásdpišu.„Na-Hlubiriů“; více ještě £snad3pó prvé.tu.-románovou,:.
alezávratně hlubokou formou seukazuje duševní dílna duchovff
ního člověka -."-.asket'y'.ve dvacátém“ Století. Objednejte si'tuto
knihu všichni; Ona vám. otevře 'pochop'ení..mnohého, co..-vám?
dp'sud'zůštalottajemstvím.
.
.
'e—e'sÍ-i-f
H. FAHSEE, kaplan :._EHE;.LIEBE, S.EXUALPROBLEM.--(B:,
Herder; &.Co.,_-Freiburg.„.i. Ba,.str. VIA—1444,c'ena 4_Mk.) -—'..
Křesl;

ťanskáfilosofie, spósvátnou jemností rozebírající taj e,lásky, mane—

želStví-a ohlavních sklonů. V době tak zpovrchnělé je tato

kngiavů
cem' nad
jiné povolanýmk
návratu
zdravého-smýšlení
& tění.-. ,.
_.
.
,
_
Fries—“;,
,QU'INET ABBE:.CARNET DE PREPAR-A-TIOND'UN CA:-;
TECHISTE. (Spes, Paris, 1928, stran '357; cena 20 frs.)-„—'-a
Příz:

ručka pro přípravu _katechety.Vidět, že jirsepsal praktik aji-“stě"
dobrý.vychovatel.:Má dvě veliké přednosti; vychová al'vIede
k přehlednosti'(„užívej tabule !-"),.-učíuživotnit látku,- prožít děťéfaf
mi,toh'o v'ude nenajdetel'Za každou částí tichá _vybídk'ak zpyl-É
továrnísvě omí „Poznámky-z 'vlastní.hodiny"-. Multifariammulas
tisque modis'. . . Má'ještě vyjít dílío přiká'zá'nícha -o'svátostechz“
tento.je o—víře;
Zkoušeljsem některé .části a'prakticky osvědčily:

se.-Nelitujtedvátítiffranků; knihastojí'pto svůj-obsahza hodně;
víc-.Velmi “jsem při studiu Quinet-a vzpomínal na P. Kubíčka.
z olomoucké fakulty._
_,
BUZY: PENSlERl DU'SUOR

—a.
MARI—A
DI GESU CROCI-i—
FISSO. (Marietti, Torino, 1928, str'. 140, cena 3'50 lití) Znáte -'

"!
jistě podivuhodný život této vroucí,žhavékarmelitky betlémské.
Rozšiřovatel"ejí úcty stává se rozšiřovatelemjejích myšlenek
Přítómná kni a'zachycuje její duši energickou, smělou ve velké
touze po' svatosti vlastní i bližních. Cetba je bezpečnou vedoucí
rukou. PřeložímEÉconejdříve něco z těchto „Myšlenek" vpříš
tím čísle Hlubiny.
'
Braito.
" FERRINI C. :.PENSIERI ET PREGHIERE. (Vita e pensiero,
Milano, 1928.)- Na milánské universitě učil před nedávným
časem velký právník Ferrini'. Svatosti.svou, opravdovostí křest.
života,
stuťněm
získal
obdivuvekřesťanstva.
Má
býtihrdinným
brzo beati
ován.ctností
Bude toprvýsisvětec
'n'-akuzTaké
f,;myšlenky"jako v předešlé knize, ale přeče rózdílné. Jasná, přes—

námluva, mluva odměřenájak právník, svědomitý _rávníkjen
dovede odměřovati. Myšlenky zralého muže, mod itby nevinv
ného velkéhodítěte, dítěte evangelickou,jasnovidnou ' rostotou.
Obě knihy, zvláště druhá vydaná ve vkusné vazbě, bdí _seza.

krásný dárek.

_

,

_

„

Braito.

_MUDr. R.W. HYNEK: ŽIVY OBRAZ UKRIŽOVANEHO.
(Akciová tiskárna, Praha'll., Spálená 15, str. _150,cena“12 Kč.)
- Páté, zcela přepracované, systematicky upravené a nejnovějv
šími'_událostmi doplněné-vydání knihy očitého svědka o Kon
nersreuthskéstigmatisované. Knihu lze _objednativ administraci
„Na Hlubina" za prémiovou cen'u 10“Kč.
.
.
TYŽ: EXISTUJI ZAZRAKY? (Kazatelna, Pelhřimov, str.-“32
se 4 obr., cena Kč 1'20.) --. Odborný rozbór uzdravení Koutí
níka a Glabazny s obranou zázraků. ltuto brožurku dodá admi—
nistrace.

_ _, '

.,

„.

“—„-es--.

'DR;OLDRICH KARLIK:ZHOUBNOST LZI VE SVETLE'
UČENÍ SV.AUGUSTINA. (V komisi Matice cyrilometodějské.
v Olomouci. Stran 90.) — Tato práce msgra dr. O.“Karlíka'by
se měla co nejvíce zpopularisovati, a-jsme srdečně vděčni za
tlumočení tohoto výkřikusv.Augustina do doby lží prolezlé ve.
všech vrstvách. Kniha je psána slohemkaždému přístupným.
—'eS——.'

__.*DR.F.“MITZKA S. J.: DIE GLAUBENSKRISE-IM SEELEN

LEBEN. (Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbruck, Str. 60, cena 1'10.:
ml) -.- Po' ulámě zpracovaná 'theologická nauka o úkonu víry
aÍpsycho 0 'i náboženské pochybnbsti a odpovědnosti za ni.
Velmi vho né pro vzdělanější laiky.
,
..—es
"PIERRE-QUINT,LEON“:' LEStDROITS DE L'ECRIVAIN
DAN SLA SOCIETE CONTEMPORAINE. (L'Artisan du Livre,
Paris, 1928, stran 79, cena ?) —-Zajímavý sešit 2 „Cahiers de
la—Quinzaine"pro moralistu; sociologa ipm—literáta;Pokud-patří
spisovatel veřejnosti,jak daleko smí veřejnostnahlédat do jeho
soukromí-?Kdy a kdo má právo uveřejnit listy spisovatele,'ve-.
řejněčinné osoby ?.Otázka' plná života, zvlášťvjednotlivostech.
.—...a.
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PŘI'PRAVTE DUŠE SVÉ'BOHU
(Kurs vnitřní modlitby, Q.)

Jest sladko dlítitv síních"HOSpÍodinových, lepší jak

dlíti ve stanech hříšníků, kde čpí kouř marnostispa
lované ohněm ďábelské beznaděje. Jak ale vstoupiti
k Tobě, Pane ? Vějíti k Bohu se svými hříchy, se svou
pýchou, s celým světem, hlučícím—a urážejícím Boží

majestát2-To raději nevcházejte, protože Pán drtil
ty, kteří se opovážlivě tře'bajen-Archy, neb jeho sva
té Hory. dotkly. Bezpřípravy vejíti .kPánu, jest smě
lostí,pokoušením jeho,
Ovšem, všichni nepotřebují stejné přípravy. Mys-_
leme si však,..že jsme všichni začátečníci,-že jsme se.
dlouhovláč'elipo nížinách pozemskosti a že teď chce
me vystoupiti-"k Bohu, že chceme. s ním obcovati a

otevřítiduši svou jeho působeníjest výslovnou na

ukou sv. Tomáše, že Bůh působí v druhotných pří—
činách OBVYKLEdl'ejejich stavu.-I zde platí obměnou
scholastická zásada: „Quidquid recipitur ad-modum
recipientis,recipitur" —“„Cokoliv někdo přijímá,při
jímá z ůsobem SOBĚvlastním." Chceme-li tudíž míti
hojné _o užitkuz vnitřní modlitby, musíme svou duši
co nejlépe připraviti k přijetí božského Hosta a __opač
ně k návštěvě'u něho.

,_

Jak ale hovořili bychomse svým Bohem; kdyby
nám v uších hlučelo Celé-.peklo, kdyby temná noc
nepřátelství Božího-haldanám nadpřirozené pravdy ?
Milost ' osvěcující, osvobození od těžkého hříchu,
jenž ocřlučuje'od Boha, jest prvou podmínkou uži
tečné vnitřní modlitby. Věc je tak samozřejmě, že
jest zbytečné více se jí zabývati na tomto místě.
Bůhnese nás Svouláskou.)smejeho.Milostí. Chce
me 5 níml hovořiti _dětinně,_k_laněti'se mu erucně,

jásati
v něm, žítiV“.Bohu.Pravidlo:_Naše
jím. Proto se utíkámedovnitřní
ticha mod-—
mod
itby ztracené
litb'a bude. "měřenave 'svérpůsobivosti, síle, hloubce„

stupněm našeho nadpřirozeného života. Nadpřiro
zený život-a'vnitřnímodlitba 'sou příčinysouvztaž
né, jedna druhou posiluje, _ří_í,určuje.
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Byloby pochybeným chtíti zůstati na témže stup
ni duch. života a při tom růsti ve vnitřní modlitbě.
To nás spíše tato modlitba omrzí, protože buď bu
deme rychle sestupovati a tím zřítí se i vnitřní mod
litba, nebo dobře prožijeme, co nám Bůh "vevnitřní
modlitbě dává, a_pakse jistě-rozběhneme za Bohem,
vynasnažíme se víc a více se mu podobati. Toť právě.
význam vnitřní modlitby, fže nedopustí, je-li Věrně
dodržována a poctivě konána,.abychom zabředlido
konale do všednosti..
Vnitřní modlitba objímá Boha něžně, oddaně 'sy
novsky. Proto těžko dostati se k vnitřní modlitbě &
hlavně vytrvati v ní těm, kteří s chladným rozmys—
lem, s'plným uvědoměním dopouštějí se hříchů všed—
ních.Je to přecestrašné pomyšlení urážeti Boha,klid
ně, chladně, proto, že jeho dobrota nás neodmítá od
sebe po poklescích. Myslíte, že č10věk,kte ' pije
všední hříchy jako vodu, že se ponoří do Bdlla, že
s ním bude přátelskyhovořiti? Kdo taktojedná,našel
v hříchu svou zálibu a proto si nezalíbí Boha.Jedním,
z důvodů, proč málo dnes křesťanévnitřněži'í avnitř
ně se modlí,jest právě toto nevážení lehkýc hříchů
Připomínám si ještě hrůzu, jakou se zděsil můj.drahý
učitel asketiky a mystiky P. Garrigou-Lagrange, když
před sedmi lety jako jeho žák odpověděl jsem leh
komyslně na otázku: „Je to hřích ?" (Nevím oč se
tehdy jednalo): „Je to jen.lehký-hřích." Znělo to ta
kovýmdobráckýrn studentským tónem, že hluboký
učitel vzplanul svatým hněvem: „Urážet Boha,dobrot
nejvyšší, dobrodince„ Otce, světlo, učitele, Vyku
pitele . . . ubohým, bídným-tvorem, jenž ani vteřinu
nemůže být bez Boha,_aby'se nerozplynul v nic . . .
to vše je“ pro vás:—JEN“lehkýhřích

.__
; .."“

Srdce lidské, cht'ějící .se naplniti Bohem, musí se:
OČISTITI.Tedy, podmínkou pro plodnou vnitřní

modlitbu jest vytrvalý boj proti denním nevěmoso
tem, všedním ,hříchům. Zdroj těchto stálých “pádů.
jest nezřízená příchylnost k pozemským věcem, jest:
nevyrovnaný.fp0měrnáš 'ketvorům. Můžeme všude.
najíti Boha, jen“musíme všedo'něho nejprve sOustře.-.
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diti. Když zamilujeme si Boha nade všechno, bude
me milovati jen jeho &ostatní'věci, pokud a jak ve-—
(1011k němu neb jak je to jeho vůle.
Každý jiný způsob lásky ke tvorům než v Bohu“
apro Bohajest přítěží,balva'nem připoutávající nás

k zemi a stahující nás po každé,.kdykoliv bychom

chtěli se vznésti k Bohu. Těžko—vzlétatise závažím
světa, hroudy, zlata, těla, cti a slávy . . . Tyto věci nás

budou pronásledovat starostmi, boji, zápasy, proto
že to vše se za nimi vleče, jako kletba a stín. _Nedají
“námpokoje, když budeme chtíti mluviti o Bohu.
Budou nám hlučeti zrádně za zády, když se poku
síme usebrati se v Bohu. Chceme-li opravdu růsti ve
vnitřnímodlitbě, musíme se vrátiti do nitra, snažiti se
neotročitivnějšku,to jest světu.Očistěte své srdce od
světa, hloub, ještě hlouběji zajeďte s čisticí vějičkou,
abvaůh naplnil vás v hloubce co možná nejtajnější..
Cím plné srdce, toho plná obrazivost, pamět,úsu

dek. Jakodotěmá' moucha doléhá u světsky tou
žícího člověka,'světsky zabarvená obrazivost.'Pamět
a mysl stále a stále. předou zlaté,-husté vlákno po
zemskosti, jíž po'utají člověka. Přetrhnouti nutno
toto p_outo,naplniti obrazivost Bohem,pamět a mysl
'eho myšlenkami, abychóm mohli se do Boha nořiti
lidně a lehko, aby naše mysl mohla takřka dýchati
Boží“ovzduší.

“

A tak, abychom si připravili srdce a mysl,.musíme
projíti očistnOu, bolestnou koupelí; _Mistřiduchov
ního života to nazývají umrtvováním.-Nehubímetělo
jako manichejští, ale ne'dov'olímemu, aby nás zaměst
„návalocelý'—život,'denode dne. Přece'nebudeme jeho
otroky, když'se máme státi svobodnými dítkami Bo
žími. Nutno vyrovnati své snahy, vášním dát jich
pravý směr, a zaříditi správně jejich plamen. Musíme
umlčetižádostivost věcísnadných,lehkých,lesklých,
mlhavých. N'ebot', kde celá bytost volá- po něčem
jiném, než—po Bohu, tam těžko se dostane Bůh “ke
slovu. Musíme se soustřediti do Bohaa proto ořezati
.všena své"bytosti, co tíhne 'inými- směry než přímo
Vzhůru,kdy rostl. do nebe _silhýkmenBoží našíduše..
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Akdyž se od všeho osvobodíme, ještěnejsme svo
bodni, ještě jedno se s'taví'mezi Boha 'a-nás. Jsme to
my sami! Kdo se stále zabývásebou, t'en činí si z_Bóha
služebníka ,-nemůže býti jeho přítelem! 'Bů'hmluví
“tišea o sobě, jak jej budeme poslouchati, když: jsme

zvyklí jen na sebe? Bůhnás bude rozhodně nuditi.
Zde povstává hřích nechuti'a odporu k Bohu, ,
Krůček za krůčkem učme se ve svých záležitos
tech, denních zájmech a činech, patřiti na vše 9 nad
přirozeného hlediska,.zapomínati na hledisko sobec
ké. „Takztratíme sebe, abychom v sobě nalezliBoha.
_Cojiného by v nás pak mohlo být?
A když to.-všechno učiníme,'když všeho se vzdá
me,.-ztrat'me se“-vesvé nicotnosti, pře'dPánem nebes
i země! Kdo jsem já, Pane, prach; a popel, abych mlu-.

vil s Tebou. Nechtějme se k0chati svou dokonalostí
ve, vnitřní, modlitbě, nehledejme sebezalíbení, ani
útěchy, nic,.nic, než Boha. Alefhledejme _hopevně
a odhodlaně. Chtějme vytrvati u Pána, v'jeho objetí,
i když .se.snad na chvíli v duši zatmí a okolo bude
skřečeti peklo a svět. Sv: Terezie krásně o tom “pra-.
ví vesvě „Cestě dokonalosti" hl. 23: „'Dábel ničeho
setak nebojí, jako odhodlaných, silných,duší." ,A-dále
udává krásný psychologický důvod: Kdo spálí—
za
„seboumosty,kdo si nenechává otevřena zadní vrát
ka, nýbrž odhodlal se bojovati za každou cenu, ten.
'ne'kolísá,neustupuje,__protože nemá kam, nýbrž pev
ně stojí . . .

Stůjme v evněm odhodlání zapustiti v Bohus'vé
kořeny a pa vzrosteme v..Boha' a_'z.__něho
budeme
žít. Toť — vnitřní modlitba.
.
P, lev.

m,. BRAI_.'_I'O
0. .P.,Řím

SILA TRADICE
Tradice, obyčej, zvyk.Tyto třip'ojmyjsouna ob
vodu jednoho metafysickěho kužele a—"tvOří
trychtýř,
v němž nejširšíprůměr má tradiCea nejužší zvykTr-a
dice odpovídá- v'ěkům &celým národům,—obyčej sta—
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letím a 'ednotlivým krajiná'mn'ébo zemím, zvyk už
jen oso ám a malým místům. Dílo Otokara B_řeziny
žije a pohybuje se v TRADICI,je to slovo spíše PLE
MENEnež náróda, proto .se v něm ozývají echa TISÍ
CILETÍ,a řekne-li někdo,'že v_našemnárodě je tradice
českobratrská nebo husitská,j etokřivda dějinám,filo
sofii a zdravému rozumu,—poněvadž tradice je “pro-
storově širší,čásoVě'aperspektivněhlubší asvou pod

statou naprosto vyvýšenánad všechno sektářstv-í,nad
všechen žumalism a nade všechnu polemičnost.
Tradice pOtřebuje nárvodke svému životu tak,jako
rostlina sluncea vláhy. Clověk může žíti bez tradice,
ba i "rotitradici, ale národ nikoli. Včela nemá jedo
vaté o žahadla-j en nazsvouobranu, nýbrž i'na tvoření
medu, t.j.na obranu čikónservování Svéhodíla. Přišly
ke mně jednou děti „ajá—
je podělil 'medem, namazav

jim ho na chléb.]edno- z těch dětí — a byly to děti
chudých venkovanů—l— okusilo medu a s ošklivostí
se od něho obrátilo: ucítilo v něm jed, tu mravenčí
kyselinu a již se ho netklo. V'tradici'národa pracuje
také ironie, sarkasmus a hněv, raciOnalism,blasfemie,
positivism, materialism, nevěra i zvířeckost, ale.jak-
mile národ přestává proti těmto zjevům ve svém or
ganismu reagovat—ase bouřit, ZačínáhynóutJakmile
národu víra stala se věcí lhostejnou a každý enthu
siasmus 'směšným, je _toznamením, že .tady na zemi
nemá už'co dělat, ajestliže vůbec ještě žije,že živOříze
starých, pilnými předky nastřádaných zásob.V dob
rém medu jest jen určité, “malégp'rocentojedu, také
každý národ?Snesejen určitě, menší procento z'la,ji
nak se zkazí,v podstatě svézmrtví' a-bude nezbytně
ze života vyřazen.
Když “ratolesti vyhánějí pupence, víte, že blízko
je léto. ijem vlastenectví “vnárodě českém najdete
dnes už jen kdesi pod kůlnou a na půdě ve starém
haraburdí,ba už i každý S_okolse dnes za toto slovo
stydí. Víte, že blízko'jestzléto; Chceš-li dnes v národě
českém jísti ovoce“cti, musíš býti—anebose zdáti so
cialistou—akomunistouQVíte, že blížko je'léto.V_ždyc-'

ky v době, kdy racionalismia knížata noci slaví svou.
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hostinu V'řinčení číší, irracio'nálno nejvíce. vládne. Ži—l

dé křižujícejež'íšeKrista naplňovali proroctví a slovo
Boží. Buržoa blij e ze sebe fráze a León Bloy nám uka—

zuje, že t to vývratky psa jsou věčněpravdy,'k nimž
chtěj nec těj náš občan se musí VRATIT,aby se potvr
dilo slovo Písma řkoucí:„Jakopes,kte 'ž se navracuje
k VÝVRAT-KLI
svému, takjest-nemou? ', kterýž opě
tuje bláznovství své" (Přísl..26, 1l). Vidím v tom prst
Prozřetelnosti, že v české moderní poesii jedna kniha
má titul: „Ještě jednou se VRATÍME."Ano,."českýná
rod se vrátí kJEDlNĚ tradici své, t. j. ke KATOLICKÉ!
Zil “sem'delší čas na Slovenku a poznalvjsem tam
Slová y, Cechy,Mad'ary, Cikány, Němce aZidy. Slo——
vák,i když dobře um ělněmecky a maďarsky, nevěděl—,
KDEjest. Němec se cítil-v cizině. Cech věděl jenom
to,kolik bere. Slovák'byl dOma,Cech byl štikbuv ryb-»

níce, a poněvadž už neměl víry, bez bolesti zříkal se
své“řečia-vážiljenom své střevo, kdežto Cikánovi sta
čilo, když tančil jako komár nad hnojištěm. Ale vne?
zajímavějšíze všech byli Zidé. Ku podivu: jedině Zidé
„chovalise ke mnějako rovnýk rovnému. Mnoho jsem
o tóm přemýšlel.Přišeljsem vTopolčiankách do hos
pody. Byla to hospoda židovská a byla tam nálevna
i trafika. Napoleon, chtěje projevit obzvlášní přízeň,
brával své generály za nos, m v podobných přípaa
fdech bereme přítele “zaknofh ..u kabátu anebo mu
klepeme dlaní na rameno. Sotva jsem byl v té židov
ské hospodě dvakrát, už mne tam mělijako za člena
rodiny,na všecko sevyptávali a také na'všecko docela
prostě mi odpovídali. Deci mého vína byl s'jejich stra
nylitr důvěrnosti,která zajiných okolností mnemohla
ponižovatTOpolčianský poštovní úřad byl v přízemí
ajednou,čekajena ulicipředdomem,ažpoštu otevrou,
střetl jsem se tam“se židovským mladíkem z oně' hos-'
pod aon,zatáhnuv mnek oknu,za nímž byl poštovní
ůřa ,bez jakéhokoliv úvodu pravil: „“Vyumíte hebrej
sky?Povězte mitedy, coje toto! " a'tužkou nakreslil na
zinkověm plechu okenním hebrejskou písmenu Alef.
Což, to byl konečně muž, třebas velmi mladý, ale se
stejnóu — řekněme bezprostředností a otevřeností
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uchovalyse ke mně jeho dospělé sestry. Jedna z nich
šila na stroji, na kterém ležela kniha, já očekával, že
je to nějaký román, ale byla to hebrejská bible. a ta
dívkami řekla,že každého dne z ní čte. Nikoli slo
“vensky,nikoli maďarsky, nikoli německy, nýbrž HEB
.REJSKY.
Tím se mi Osvětlilo všecko: národ,byť iroz

stříknutýjako hvězdy po diaspořesvětového prosto
ru, žije a žíti bude až do konce časů,poněvadž celou
svou'duší a v poměrech i ne'horších a nejsmutnějších
se drží své TRADICE,své hebrejské-řeči,—svýchnárod

ních a náboženských obyčejů a zvyků, což vše ob
.saženojest pro ně' jako v synthese, v tajemném a po
svátném Slově Ja ve.

Myjsmepřílišbrzo hotovisúsudkem onáboženství
&o
jeho významu'pro národ, ne „takZid. On vědomě
V..
21e v atmosféře tisíciletí, v' ovzduší své tradice, tak
ja o lupení a žalud rostou vysoko nad zemí pod sa
mým nebem na větvích staletého dubu :'lupení třese
se ve větru, žaludy padají na zem, ale strom stOjí tu
pevný a bude stát, tak jako stál po celé věky. A i když
spráchniví a skácífsejednou, už zase vyrůstá na tisíce

jin 'ch, zrovna takových: pod nezmamým, sladkým
zá onem TÉŽE TRADICE TÉHOŽ RODU!

JAKUB DEML.

PERUTI
Čeští filosofovénové doby velmimluvíonábožen
ství ajehoúkonech, každým řádkemprozrazujíce, že
„neznajínáboženství z vlastního prožití. Proto jest je
jich řečtak hrozně naivní. Onehdy si kdosi zacitoval
]. St. Millův výrok: „Aťmá ta bytost jakoukoli moc
nade mnou, jednoho nikdy nedokáže, nebude mne
moci donutiti, abych se k ní modlil"
Mluví se o náboženství a odmítá se modlitba. Běž
modlitby není náboženského života, člověk se tluče
při zemi nízký a mdlý, modlitbou se povznáší člo-_

věk do oblastí náboženského života a zpívá.Takový
VVI
má význam m“odlitba—,
že zkušení nejvysm stupněná
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bož_enskěho'_"života.nazvali prostě modlitbou; .To .je
myšlenkou

článku.

,

,_ Í

_

Náboženství 'bývá'od mnohých intelektuálů vydá
váno Za v'ěc rozumem překonanou, tedy s rozumo
vými pochody neslučitelnou. Zkušení vn á_b"oženskěm
životě však tvrdí, že hlavní úkon vnitřního nábožen
ství, modlitba, jest v'ěcírozumu. Sv;Tomáš tu užívá
jedné ze základních myšlenek svě'filosofickě sóusta—
vy, zásady o příčinněmvlivu rozumu na veškero dění;
praví (II.—II.83, 1),že rozum působí buď rozkazem

.dolůnebo prosbounahoru. Poněvadžiten nejpozem
štěji “orientovanýrozum se neubrání dojmu a vlivu
záhady něčeho vyššího, nežje člověk„snažíse topo
znati—všemiprostředky, jež ]sou muku poznávání dá
ny. Poznábuď vlastním světlem,nebo světlemjiného,
.Vědoucího, tedy Věrou.
Jakojenedůsledným přinedostatku'vlastního svět-'"
'la-Se neohlížeti posvětle odjinud, tak by .bylo pro:

tirozumovou nedůslednosti poznati vyšší bytost-a
;schovati se před ní,nesnažiti se o spojení s ní. Neboť
věděti o vyšším a _něhledatis ním spoj ení,jest vědomě
a chtěné zakmění. Přisnaze-povyšším sourode'm roz
.um prostě p'oroučí výše. Zde však musí prOSiti'0 po
dání ruky, o světlo, o blahodárný paprsek od“vyšší
bytosti. Tuší, kolik může získati, a proto prosí, modlí
se.

[Tímto postupem. je. též naznačena nutná" sóučin
nost vůle s modlitbou. Chceme pro sebe-pomoc a po
'.vznesení.Nemůže nám býti lhostejným, jenž “jest-do
.konalý a chce nám dáti účast naisvěmzboha'tství. Sv.
Tomáš píše: „Modlitba směřujek Bohu z popudu mi
lující vůle."

.,

'

Svatý jan z Damašku stručně modlitbu .na'zval'vy
stoupením duše k“Bohu. Duše vystupuje do, výšin
Božích oblastí, když se modlí. Ze všeho je patrno,
že vystoupenínebo vzlet duše k_Bohu Opět'mávšer
„_chnysložkylidskěhopřědstóupenípředvyššího:úctu,
projev vlastní nedostatečnosti, jakóusi omluvu nebo
odprošení, prosbu, projev oddanosti a'vděčnosti.
Taková je psychologie modlitby, Modlitba je vy-t—
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vrcholením činnosti rozumu. Není ponižujícím že:
bráním, nýbrž projevem snaživého rózumu afsilné
vůle k velikošti.'Prot'oŽjenapsáno na první řádce „Pe
=ruti“.

Nebylo by vlastně třeba dále 'mluviti o nutnosti a
významu módlitby pro duchovní život člověka.Výa
.Znam celého snažení duchovního života je obsažen-;;
týmiž slovy,kterými sv.Jan z Damašku označilpojem
modlitby %vystupování duše k Bohu. Vystupóvání,
jež chce dospěti kupřátelskému sjednocení, až k nej-—
.zazší-možné hranici,-k"tomu, čemu zkušení říkajípře
tvoření. Vzestup k Bohu se nemůže díti jinak nežli"

na perutích modlitby. A právem se pak nazývá-mod:
litbou i přebývání ve výšinách sjednocení, když již"
začátku vystupování "seto jméno dává.]e tedy mod:
.litbacestou-do výše. Ze si množství lidí—podjménem
modlitbypředstavujepouzeprosbuatoještě jen pros
bu „abys dlouho .živbyl a dObřeseti vedlo na zemi",

toje'duchúpadku náboženskéhocítění.Modlitba ;
prosbaje pouze"nepatrný výsekz velkolepého celku
modlitby. Správně a Boha důstojně se modlí pouze
srdce toužícílpo sblížení s Bohem,-se iatýma rukama
můžemezprositi i člověka",itoho nejlÉoršího/i o věci,
které nás ponižují. Proto i modlitba prosící, má-li býti—
hodnou svého jména a důstojnou Bohai ušlechtilého'
člověka,musí vyzníti tak: Pust' mne k sobě, uprav-mi
cestu k.sobě. Prosí-li o odvrácení časného zla, o časné
dobro, musí toto spolu zníti,jinak se z modlitby stalo.
cosi Opravdu člověkultrapného, protože příliš uka
zujícího na ubohost a malost. člověka.
_
Proto se mnohým modlitba nechce:líbiti, že ji chá:
.poujenom takto. Proto měla modlitba odedávna své-'
odpůrce. Svatý Tomáš akvinský naznačuje ve třinác-.
těm století dvojí odpůrce, kteřívlastně různými slovy
tvrdili totéž—azároveň totéž, co učená filosofie dvai
cátého věku hlásá:„]edni tvrdili, že lidské záležitosti“
nejsou řízeny Boží prozřetelnosti, z čehož plyne, že“
je zbytečno modliti se avůbec ctíti Boha. .. Domněneji;
kajiných byla, že v lidských osudech se všechno děj©?
5 nutností

. . .\z vlivu hvězd nebo ze sestavení
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pří_'_-__Í

čin -.. ."'.Obojím odpovídá výkladem slova svatého
“Řehoře: „V modlitbě prosíce zaslouží silidé obdržeti,
co jim všemohoucí Bůh od věčnosti ustanovil dáti";
dodává-pak sám:„Nemodlíme seproto, bychom změ
„nilibožská ustanóvení, nýbrž abychom dosáhli tbho,
:co nám Bůh ustanovil dáti za modlitbu." Tak jsou
utišeny obtíže"malých duší, které-nechápou velko
lepý smysl modlitby.
Křesťanvšakmusímodlitbu chápati vesmyslu slova
svatého Augustina: „Clověk chladne, když se vzda
luje, zaněcuje se, když se přibližuje; tma jej zahaluje,
kdyžse vzdaluje, v blízkosti se plní Světlem;dosaf
huje dokonalosti života vblízkosti toho, jenž mu ži
vot dal. Kdo tedy chce býti Bohu podóben', drž se
u něho, statečně se k němu ubírej."
Jako každá cesta do výšin má modlitba své stupně,
.svá období, své vrcholy; To však jest již věcí,'kterou
Bůh považuje za svou práci. Od nás žádá jen pocho—
pení smyslu modlitby a „statečné k němu se "ubírá
ní ",rozvíjením a propracováním obsahu modlitby ve
.smyslutu naznačeném.Takovým způsobem poch0+
“penáapěstovaná modlitba povznáší, očis'tuje,ušlech
ťuje,stává „senejkrásnější složkou lidského života.
“P.EM. souxup,

0. P.

ADORO...
Hluboké ticho lesa, povýšenOst tajemného šera
gotického dómu nutí duši, aby .poklekla a vyznala
sVé: „Adoro".
Veleba, mohutnost, krása uvádí. duši, doústraní,
kde ji pozoruje v němém úžasu a vrhá se _nazem,
aby se klaněla jejímu Původci.— .

'

Svatý pěvec vyzýval lid ke klaněnítoutéž pohnut
kou: „Pojďme, radujme- se před Pánem, plesejme na
šemu Bohu, seřad'me se před jeho tváří ve chvaloře
čení a v hymnech, neboť je veliký'Bůh náš Pán a Král,

nezapuzuje Hospodin svéhoIV)lidu, v' 'eho rukou je
c_elývesmír, On jediný poh11z1'navrc oly hor. Jeho
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je moře,On je učinil,jeho ruce utvořily poušť, poj d'te
— klanějme se Bohu — plačme před Pápem, jsme
jeho národem a ovečkami jeho pastvy. (Z. 94.)
Všimneme-lisilidské duše, uvidíme,jak je to shod
né s jejírpřirozenou náklonností vrhati se do prachu
a klaněti se Bohu z úžasu nad “jehomocí avelikostí,
V psychologii lidské _'eúzce Spjato ponrování veli
kosti Nejvyššího v jeho dílech a cítění vlaštní maliče
kosti, vlastní závislosti na"Bohu,jemuž je-podroben
vesmír,zároveň s projevem úcty Nejvyššímu ; samo
volně klesájčlověk na kolena, když upřímně, vnitřně
přemítá o svém postavení ve vesmíru. Mohutnost
přírodníchkrás, vznešenOst gotického dómu mu živě
připomíná,žeje nepatrným tvorem, závislým ve všem
na svém Bohu-.-

\

_

Dějiny věků a národů o tom svědčí, že lidstvo se
klanělo svému "Bohu,neboť 'e svrchovaným Pánem.
Hlasitě se modlí všechna clílaHospodinova a dob
rořečíPánu a jejich mluva bývá slyšena lidskou duší,
takže pozoruje ty spjaté ruce holých skalisk, slyší
jasně
němá
slova:
„Klaníme
Hospodinu."
vo-'
ání hor
nalézá
ozvěnu
"vlidskéseduši,
neboť dušeAnení
jen kamenným, pustým skaliskem, nebo mlčícím le
sem,duše lidská je větším Hospodinovým dílem,jest
jeho obrazem. Všechny duševní mohutnosti dychtí
po svém Zdroji, spínají své ruce k Bohu, aby mu vy
slovily své: „Klaníme se toběl" Proto potřebuje člo—
věk chvíli úplného ticha, aby se soustředil se svými
schopnostmi, rozumem a'vůlí a aby vyřkl z hlubin
své duše své: „Klaním se!"
Jediný člověk může zneužítí své povýšenosti a
odepříti Hospodinu svůj chvalozpěv'klanění. Skály
toho nedovedou, lesy se nedají umlčeti, aby nešu
mělysvů' hymnus, člověksvou svobodou může ode
příti to, čemu ho vede přirozenost. Zneužívá své
velikosti, svého podobenství Bohu a klaní se sobě.
„Jsem podoben Nejvyššímu, ba snad ho převy-—
-šuji,"'volá zpupné ubohý tvor ve filosofii,„jsem vlast
ně bohem, neboť sewvemně bůh vyvíjí." V dějinách
lidstva není nežnáma tato mluva, pronáší ji filosofie,
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alé byla pronesena. již mnohem“ dříve,"je to ďábel-'
ská z upno'st.

_

Bů si přísněreservoval'klaněnítvorstva pro sebe.
Ukázal odlesk svého jasu, svépovýšenosti' různým
_způsobem jiným tvorům, takže ctíme odlesk__akrásu
Boží na př. ve. svatých, ale čest klanění musí přiná—
ležetij'edinému _Bohu,neboť On jediný-je Nejvyšší.
N ejvyššímu při 'áleží klanění, neboť to, coje nejvyšší,
je jen jediné a nemůže býti-sdíleno:
„Bohu samému se budeš klaněti," zní Božírozkaz;
Vizte Zlobu odporu; ďábelské.zpupnosti upírající
Bohu, "eoj est.j eho vlastní,'_odnášející na-uboh'ého' tvo;
ra přívlastek “Boží „Nejvyšší'ť PrOtOtr'e—sťalHospo
din přísně idolola'třiir'u "sVéhonároda, podrobil ho

nejhoršímu nepříteli po dlouhá'fleta,poněvadž je to
próvinění, jemuž není rOvného.
"
"
Jak"často odpírá lidské '“srdce své- klanění“ Bohu!
Všechny ty _modlynezřízeného přilnutí k'n'ěčemu za
braňuj í'přímémujednáníasklonulidské duše k uznání
BožíhoMajestátu nad námi,neboťnezřízené náklon
.nosti si osvojují přívlastek„nejvyšší" aproto výhrad
ní a-přehlušující ticho duše, takže neslyší,-jak její útro-—
by spínají ruce k Bohu, nesou se k 'Bohu, __aby'mu
vyřkly“své: „Klaním se ti, Hospodinefť' '
,
Odstraní-li dušei'každou i sebemenší modlu, bu
de schopna skláněti—sepřed Pánem, 've—veselíplesati

a zpívati, zvláště v tichém šeru chrámuzpohroužena
do í'oz'jímánío Boží velebnosti zahalující :chrárn, bu;
de šeptati své vroucí, hluboké.: „Klaním seTi, Hos
podinel"

D_'r.'HABÁŘ O, P.

DUCHOVNÍ ŽIVOT 2 EuCH-ARIs-TIE
_ Šťastnýmznamením a zárukou lepší křesta'nskébuo
dOucnosti 'est zjev, že nejsvětější Svátost oltářnína;
bývá-prvého místa v křesťanskézbožnosti,'jak tomu
opravdu „téžmá býti. Když "sv.pamětipap'ežjPi'us X.
dovolil "častějšísvaté přijímání a'připustil kJežíši“také
malérdítky, vynikla-jasně a-zářivě obět mše"_sv.,;jež
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byla v prvýchsdobách 'ediným 'úkonem zbožnosti
křesťanské.Možno Hci'bez nadsázky, že zvroucnění
a rozšíření.-úcty k nejsv. SvátOsti-zažehne ve věřících
ducha “apoštolů, sv. Pavla _aducha prvých křesťan
ských obcí.Jako ovoce toho vidíme již,jak-zvláštním
anápadným způsobem rozvinula semilost Božívrůz
ných případech u malých dětí, jak u Víta de Font
galland,uAnny de Guihné.,Když čteme'jejich3životy,

zdá se nám,že je toreprodukce oněch roszšných
životů svatých dětství středověk'ch.
Jest opravdu třeba zas dáti Euc aristiido nejhlub
šího nitra- naší bytosti „axučinitiz ní-kvas věčného ži-.

vota. Musíme dojíti tak daleko, abychom se setkali
s Eucharistii na každém svémkroku tak, jako se se.-—
tkáváme na rozceštích s Boží mukou. '
.PraCujme k tomu, abychom každého dne byli pří
tomni mši svaté, abychom se každého dne živili sva
tým Chlebem. Potřebujemjako Eliáš,j enž prchalpřed
tvářínepřítelovou do pouště, abynásLBůhdenně po
silovalnebeskou-manou.]en tak dosáhneme hlubšího,
vroucnějšího duchovního života.To ochopil PiusX.
a proto vzrostlo __z
jeho činů celé to krásné hnutí po
dosažení dokonalosti, jehož i_náš čašopis jest slabou.
ozvěnou a průkopníkem.

_

,

,

ada článků,.jež bude n'ásledovati v tomt0"časo
pisepod výše uvedeným titulem, chce pomoci lidem
dobré vůle nalézti pravou-zbožnost z nejsvětějšíSvá
tosti.

on POSLEDNÍ VEČEŘE KE KALVARII
Každoročně opakuje církev o Sv. týdnu,.že veš
keré zlo přišlo na svět hříchem a'že obětí Kristovou
na Kalvari"dostalo se nám veškeré dobro. Církev ja-
ko by se v liturgii _ztotožňovala s Ježíšem, abychom
jasně viděli, že jenavJežíši'rnáme přístup k Otci a že
jen v něm můžeme najíti prostředek, jak se-obmýti,
posvětiti a spasiti. Liturgie Svatého týdne vyjadřuje
dramatickým způsobem,-ženičeho nemůžeme bezJe+
žíše a že vjehoOběti-bylo uskutečněno-vykoupení,
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posvěcení anaše v n'ebesích oslavení; Vše máme vje—
žíši, protože Kristus je nejen naším prostředníkem
u Boha, nýbrž v něm jest'také' zdroj všech milostí,
"protožeje nám zasloužil zplativ svou vlastní krví.

Protože pak veškerý duchovní život jest vybudo
ván milostí, a na milosti,proto jest celý duchovní ži
vot soustředěn nebeským Otcem v Kristu na kříži;
Jak jest uskutečněno toto soustředění.
Pro hříchnebylo lidstvo schopno přinésti Bohu dů
stojnou obět. Lidstvo stalo se odporné Bohu.Ježíš
Kristusbyljediný s to podati Otci ob'ětjeho hodnou.
Protože pak byl Ježíš člověkem a jako člověk zcela.

podroben Otci, proto mohl z tohoto podrobení po.
dati sebe v obět.Ježíš stal se člověkem a jako člověk.
vzal na sebe náš dluh duchovní. MilosrdnýOtec po
-slalsvého syna rávě proto, aby smířils ním lidstvo,
a proto dal mu ucha—a
srdce Způsobilé k tomuto po
slání. Především pak dal mu milost, “aby-byl hlavou

nového lidstva,
Vizme, jak použil Ježíš této své moci jako hlava
lidstva, jak jí použil na kříži.
Záhled'me se naježíše přibitého na bolestném dře
vě.Jest zcela oddán a vydán vůli svého Otce,.neb jej.
.nade-všechno miluje. Nenípřed Otcem jako otrok,
nýbrž jako milující syn. Svým jasným rozumem vidí
Božívelebnost, jeho naprosté právo na veškeré tvo'r
stvo. Toto světlo v Kristově mysli ukazuje mu, že
nebyl poslán.pro sebe jen, nýbrž že má znovu přivésti
k Otci nešťastné lidstvo. Proto nemůže Ježíš ode
vzdati Otci svůjživot, aniž by v něm zároveň Otci
nepodal všechny lidi.
Ježíš objal“dokonale. tuto otcovskou lásku. Tatáž
láska, jež jej pOutala k Otci, obracela jej k nám. Ježíš
pronikl _hroznou bídu naši ve hříchu.,Na kříži.viděl
nás "všechny,bídu všech nás jednotlivě od začátku—
světa až do posledního dne,-viděl i nás, každého z nás
jednotlivě. Jeho hluboký pohled pronikal “bídu-naši
do posledních &nejtajně'ších záhybů. A tak vzal na
sebe..naše potřeby a bollest, odvážil milost, kterou
potřebujeme, a byl ochoten“tak, jak ji potřebujeme,
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nám ji vykoupiti svou krví,Ježíš svým zrakem viděl
na křížistrasti, bolest, kříže, tápání naše, hledání, Lípě-.
ní, vzlyk a pláč, bolest našich rodin, naší vlasti, viděl
všechnajejich muka a všechno to objal svou žhavou
láskou, to vše ponořil do—svéhosrdce.
Ježíš spojil .se s'námi na kříži. Ještě „jest třeba, aby
Bůh posvětil toto spojení dokonale, ab nás mohlo
Opravdu'účinnězasáhnouti. Když se'tu íž Ježíš obě
toval Otci v nesmírném žáru své lásky a nás v sobě
jemu, byl to takový obraz věčné lásky Otcovy, že
se vní Bůh Otec sám poznal.
Otec však nemohl přijmouti svého Syna, aby zá—
roveň nepřijaltéž-nás. Tehdy byla vykonána naše spá—
sajako ve svém zdroji a dokonalosti. _KdyžOtec objal
Syna,inásvzal zarukuapřitiskl na své otcovské srdce,.
vrátiv nám milost a přijav nás opět za děti. Zatím co.
tekla na Kalvarii předrahákrev Pána našeho Ježíše“
Krista,vléval nám Otec život svůj a připustil nás do
svého příbytku. Všechno, co Ježíš chóvalpro nás Ve
svémnitru, všechno bylo Otcem přijato,-všechno bylo
v Kristu uskutečněno.

“3-3

Dokonáno jest,jež vytrysklo ze zsinalých rtů Kris
tových, vytrysklo z hloubi duše Kristovy.„Otec"po
světil obět-Kristovu, přijalji, tak se stala zdrojem ži-.
vota,kdemůže píti lačne'lidstvo až'do skonání světa.
Třeba nyní říci,jak se mohl—tentozdroj rozlíti do
celéhosvěta a zasáhnouti také nás. Protestantská na
ukatvrdí:Protože říkáte,ževeškeráspásajesthristur
Ježíši,stačí "cnse spojiti s.Kristem, aniž by bylo třeba
osobních s utků. Dle ní tvrzení, že třeba sůčastniti
se díla svého spasení, ubírá ceny dokonalosti oběti
Kristovy. Spojme se Věrou s ukřižovaným Kristem a
dostijest. Eucharistie jest proto jen krásným symbo-a:
lem,jenž ám umožňuje vyznati naši víru v Krista
Ukřižovaného,alenicvíce.Našestanoviskojestovšem
zcela jiné.
Víme, .že Bůh nelituje svých darů a že ničeho ne
ničí,co pojal v plán své moudrosti._Takovým cenným
rem Božímjest naše svobodná vůle. Může sicebýti
svedena ke zlu, ale má. býti také nástrojem našeho-:
71

získání zásluh. Bůh pak ustanovil, žejí máme získati
své spasení.

' .

\

Tím “ovšemnejsme osvobozeni oduznání,že máme
v_šeod Boha a že proto vše mu má býti vráceno jako
vlastnímu majiteli.)ežíš rovněž nezrušil tentorstav ani.
povinnost naší osobní spravedlnosti vůči "Bohu,pánu
všeho v nás. Přišeldáti nám naopak prostředek, aby
chom. mohli lépe a dokonale celý svůj život. zařídit
dle toho, jak _seBohu líbí.

Nestačí tedy naprosto, mysliti, že ]ežíšj'vše učinil
a-že nemáme vůbec co již vykonati. Rovněž však by
bylo proti víředomnívati se,že dílo Kristovo jest ne
dokonalé. Pravdóu je, že Kristus zjednal nám milost,
že"tato milost jest v .něm soustředěna jako v žřídle,
a že tato milost, aby mohla konkretně lidi zasáhnouti,
žádá si spolúpráce jejich, účasti na oběti Kristově, a
to účasti činné a osobní. '
Aby—
toto bylo možno, bylo třeba, aby nás Kristus
spojil se sebou, aby nás spojil se svoumyšlenkou-ar
se svým:podivuhodným přátelstvím a to nejen jako.
“ty,kteří prostě požívají jeho oběti,.nýbrž jako ty,
kteří„skutečnějsou jeho též účastni. Je tudíž třeba,
abychom přijali milost, jež dává spasení, a abychom
mohli s'polupůsobit na díle našeho spasení. Proto 'est
jen—jedenSpasitelataktéž—jen'jeden kněz aj ednaobět,
ale v.tomto Spasiteli a v tomto knězi a v této oběti
budOu-_všichni kněží a.spasitelé a oběti .z'ahrnuti až
do konce. světa.
_
.Tato dójemnou, „hlubokou a'-krásnou "skutečnost—

měly hlásati všechny podrobnosti . oslední' večeře.
Je to výslovně učení tridentského—lgoncilu.
' Jak bychom poznali, co.K_ristusvykonal naším jm'e'
nem, kdyby to zřetelně neprohlásil? Jak .nám však
“mohlv krvavých okolnostech na Kalvariizuk'ázati,že
to koná našisp'ásu jako hlava těla,jež soustřeďuje je?""
diným a dokonalým úkonem úkony všeho lidstva až.
do skonání světa?
Ustanovení nejsvětější Svátosti. řeší tuto otázku.
Utrpení již opravdu začalo. Spasitel sestoupil do „lea
rusalema' pře's'jistá znamení a .přes spiknutí. nepřátel..
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Pocestě ohlašuje svým učedníkům svou smrtJde do
brovolnědo tohoto města,v němž bylorozhodnuto
oje'hosmrti,-p—rótože'nastalachvíle stanovená Otcem.
Jest v duchu rozhodriut—umřítilJeho kroky svědčí
o tom. zCela nezvratně; Vstupuje do..večeřadla a ví,
že zde ukončí veškeřéídosav'adní oběti. Nyní má zal“
hájiti nový"obřad, dle něhož/bude se'lidstvo od ny
nějškaklanětiBohu. Sedí ve večeřadle.včele apoštolů
jako skutečná_hlava_nově'církve. Mluví, jedná tak, jak

mu velíjeho-nitro, v němž zahrnul lidstvo seskupené
v .církěva vněmž'se s 'ní—zasnoubiljako se svou ne
věstou.
NaKalvariinebude podstatně niCjiněhovjeho duši,
než bylo připoslední večeři.Odevzdává se dokonale
Otci a toto odevzdání nese-s sebou i přivystoupení
na nebesa, protože nebude odvoláno.
A aby.vyjádřiltoto odevzdání se Otci, tuto'Obět,
lidským,pozna-telnýmzpůsobem, obětujeJežíš upro
střed budovatelů jeho 'církve své Tělo—asvou Krev
pod způsobami chleba a _vína.A' na Kalvarii nekoná.
podstatně
nicjiněho,
když jegkatané
přibíjeji
na kříža
'dyž mujsetník
probodává
ok.Jedna
atáž obět
jest
podávána Otci.jediným knězem lidstva,jen způsoby
jsou rozlišne',fv"evečeřadle se podává způsobem ne
krvavým,fkrvavým pak na Kalvarii,
Jeden _zrozdílů oběti ve večeřadle jest-přítomnost
apoštolů.V nich ajimijest přítomna prvé oběti církev

vesvýchzákladechV nichjest církevúčastnavýkup
né a spasitelné—oběti a tak'v'iditelně se spojuje s Kris
tem. Protože pak Kristus při"poslednívečeřijedná've

,?ojenís
Církví,-ukazuj
etím, že nás připojujeke
ílu spásy
naší, takženepožíváme
prostě jen svému
ovoce
této spásy, nýbrž těž. spolupůsobíme na něm. Praví.
to výslovně: Co jsem učinil, čiňte ve spojení se mnou!
A takjest jisto neb církev dává nám záruku o tom,
ževýkupná“ obět, jež se dála od večeřadla ke Kalvarii,
má býti stále předávána od století do století-vnějším
přisluhováním' církve přesvatou Eucharistií. \
z toho. plyne,-že'Eucharistie jest.skutečně zřídlem
našímilosti, naší Slávy.-Euchaňstiíse spojujeme s ú_ko-“
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nem,jejž]ežíš Kris'tus'v'ykonalpřed'Staletími.Můžeme
vněm čerpati svou.“spásu a proto v ní ji_čerpáme a
tak spolupracujeme na spáse s Ježíšem Kristem.
Ne'smímevšakmysliti,že toto dílo spásyjest pouze
dílo výlučně kněží. Celá církev, kněž'íi laici,jsou uza—
vřeniv oběti Kristově. 'Mysleme na to, když jsme pří.
tomni mši svaté, nejsvětější oběti, že'to'tiž rozvoj a
vzrůst duchovního.života ve světě bude až do konce
světa soustředěnv tajemství,jež Ježíš vkanal od ve
čeřadla ke Kalvarii a'jež jest mezi námi stále předá—
váno Eucharistií,

P. AMIABLE,0. P., ŘÍM.

O UCTIVOSTI
O lásce poznamenali jsme nahoře dvojí: že má
v sobě cosi tajuplného NIMBUa že dodává duši HO-
RIZONTÚ a HLOUBKY.Obojím směrem není matka

— uctivost— daleka od dcery— lásky; Není sice
uctivosti, toho PRAKTICKÉHO
směru duše, bez po
divování se, kterýž je směr TEORETICKÝ
ak jasnosti
směřující.J_enže při uctivosti vrch má nepochybně
onen směr přaktický'. -A že na TOMTO STUPNI,oba,

ipodivování i uctivost, stejně 'tím nimbem- nedo
stupnosti a tajuplnosti jsou obklíčeni-.Může tudíž
někdo věděním státi hodně nízko a přece vysoko
vynikati uctivostí. A naopak, KDE VĚDA, TRHAJÍC
RUKOU PROFÁNNÍ-ZÁVOJZPRAVDY,STALA SEDRZOU

ZVĚDAVOSTÍ,tam nemluvte nic o uctivostí. "
Jen když běží o úctu POVINNOUrodičům, před

staveným a.vůbec osobám nadřízeným, pak je tato
uctivost částí spravedlnosti t. zv. distribuční (iusti
tia distributivafsv. Tom. A-.2. 2. qu'. 101. art. B.),a

pak ovšemse neobejde bezjasného poznávání a roz
dělování.
Přes tento svůj „nimbus není uctivost nějakým
ochuzením, klamným-oblouzením duše. Něčím, co
by jako „zeďse stavělo mezi vás a'mezi správné pat-—
řenína věci.Právě naopak, jak už z řečeného vysvítá.
uctivost

JEST DUŠEVNÍSTAV, „NAKTERÉMPOSTŘE
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HUJEMEJEŠTE'NEco, ČEHO NEVIDÍ'ČLOVĚK JÍ PRAZD
NÝ, BAVÚČI ČEMU JE 'ZROVNA SLEPÝM; TAJEMSTVÍ
yĚcí A HLOUBKu JEJICHEXISTENCE.Kdekoliv pře

';—cházíme od "neuctivého (na př: průměrně vědecky
Í_vysvětlujícího) konání ke konání vůči věcem uctivé

" mu, tu všude vidíme, kterak jim něco přibude, čeho
dříveneměly: toto „něco" je právě jejich tajemství,
" je hloubka jejich významu. Jsou to“jemné nitky, "
; miž každá věc se v říši neviditelna šíří.Tyto nitky
zpřetrhati (bud' suchopámými vědeckými“formul
kami bud' nemístným hmotářstvím',které je mají na
hraditi) znamená tolik jakozabíti život duchovní a,
padělati plnou, opravdovou skutečnost.. . . Uctivost
je jedinečně nutný stav srdce, mají-li tyto „NITKY
NEVIDITELNA"
dospěti k viditelnosti. Kde ta u'ctivost
byla umělevyřazena,nebo kde jí vůbec nebylo, tam
nabývá svět hodnot povahy rozplizlosti do šířky a
p'ovahy'obecné neproniknutelnosti, které činí,že svět
ztrácí pro nás obsah a vůbec veškeren půvab, které
přecetolik jsou potřebny, máme-livniknouti do jeho
ceny, tolik nutny, máme-li plně se rozvinouti a hlub
šího poznání věcí se dobrati. Jen tehdy dovedeme
vpravdě „žíti"., cítíme-li, kterak všecko viditelné, cí
titelné, chápatelnév našem okolí je obklíčeno sfés
rami, které v tisícerých stupních :_temnotynám ky
nou a nás lákají i"dráždí k podnikům výzkumným;
Nejenom v obvodu věcí-„čistěoptických nalézti zjev
„horizontu" a „perspektivy". Nalézti je' i v říši na
šich představ, našich pojmů, našich zájmů, naší l_ás
kyi naší nenávisti„ba i v říšinej čistšíCh našich ideí . . .

,A je to „uctivost", která v říšihodnot udržuje tyto
horizonty a tuto perspektivnost naší duchovní při
rozenosti. V tu chvíli, kdy vyřadímetento duchovní
orgán uctivósti, stává se nám svět plochým žáčkov
ským počítáním. Jen _onanám dává vědomí o hloub
ce a náplni našeho nitra, přivádí nás k poznání, jaké
bohatství hodnot nikdy nevyčerpatelnéchovajív so-'
bě svět i naše vlastní bytnOst" (MAXSCHELER,na
m. u.).
*.
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Uctivost zachovávámei'vůči Bohu, a pak ji nazývá
me pietou, zbožnostíLJsme uctivi i vůči lidem. Ajako
nikomu,-ani největšímu—ne říťeliv jednání osobním
nesmíme ode říti'lásku, ta ' jest ožadavek nejpri
mitivnějšího idství, abychom s aždým člověkem
zachovali slušnou, t. j; uctiVOu formu.-Rovnou uctia
vostí jsme "povinni institucím,;řádům, zjevům, jež
nejsou naše, jež snad Osobně odmítáme, ale “vnichž
žijí a se uplatňují naši „bližní,jež jsou částkou, mož—
ná i nade vše dráhou a_Svatoú,jejich Vlastního ,ijá".
Jen mravní zpustlík dovede se.vysmívati, kde já se
modlímJen duševní ničemahodí kamenem po něčem,
co druhému svato, ať je to víra, at' mluva, aťvlast a
rodina. Snad právě zde nejvíce se uplatňuje ono slovo
Terentia (Heautontimorumenos, I.. I,.,25) „Homo
sum, humani-nihil a me alienum puto — člověk jsem,
a nic, co lidského, nesmí mi býti cizím." A“to pod
ztrátou právě toho, čeho nikdy nikdo Senesmívzdáti:
pod ztrátou lidského jména, a-lidské důstojnOsti.
Tak konaná úctivost nemá nic společného 5 osob
ním zneuctěním, s_opuštěnímneb dokOnce proradou
našeho lepšího přesvědčení,-"našívíry, vůbec "našich
ideálů. Uctivost ta stejně má daleko do chabé mravní
'arozumové LHOSTEJNOSTI
jako do surového FANA
.TISMU.Lhostejnost zajisté, abyse zachovala osobám,
nečiní rozdílu mezi zlým a dobrým, mezifpravdou a
.lží —“jest takto zradou na ideách dobra a pravdy.
Fanatismusnaproti tomu hájí svého ideového stano
víska takovým způsobem, že poličkuje lásku, jíž ko
nečně i osobám nepřátelským je povinen. “Uctivost
(stejně jako 'její dcera láska) _svatězachóvává a sobě
,brání ideje, ale rovněž věrně a svědomitě je'dbalá,
aby.'vyhnula se všemu, co by mohlo ublížiti osobám
aj ejich oprávněným nárokům. To, co námkd si bylo
vytknuto, že „Cech buď líbá ruku, nebo je- ulvfát",f
ukazuje (i v prvé své části) spíše na pravý Opakuctí-
vosti; na nedostatek vyšší perspektivy lidské a na

nadbytek nízkých pudů sobeckých;
,
Zbývá ještě učiniti některé závěry z toho, 'cobylo
právě —_.pověděno
o uCtivosti. Tedy-: jako to v tom
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ohledu vypadá-"v našem národě, jak osobněu nás
samých

?

'

:

_

„_

Ve.svých vtipných „kaách

" vytknul moravský

spisovatel "Fr.ij__Vymazalčeskému charakteru mezi ji
ným též „NEÚC-TUKDRUHÉMW. -Apřed málo lety

napsal známý- kritik dr. V. V. Stech (vrátil se právě
do Prahy z Paříže, kde na. výstavědekorativního
umění byl. přidělen čsl. oddělení) v „Nové Evropě"
onás toto: „Vrací-li Se člověk z dlouhého pobytu
v cizině a—
srovnává, jak je u nás a jak je jinde, pra

videlně končí soudem, že vlastně to u násnení tak
zlé. Ale v jedné věci je zlo a to bolí a nesnese srov
nání "sžádným západním' státem.Je to Způsob, jakým
zacházíme s-sebou vespolek; Nenašel jsem nikde to
lik zbytečné zloby, tolik rozplýtvané nenávisti,-to
lik.sprosťáctví a nezdvořilosti, jakým si u-nás kalíme
nejobyčejnější styk s bližním. Pobyl jsem deset mě
síců v Paříži, ale za-tu dobu neslyšel _jsem tam. tolik“
nevlídnosti a hřubství, jako nyní doma za '14 dní."
Kněz, který v českém působení třicet let žil “mimo
svou vlast mezi Němci“(atudíž již tím měl postavení
zásadně ztížené) a jen tři neb čtyři leta v echách,
vypravoval,.že za .těch třiceti let německého okolí
nezkusil dešátý díl těch hrubostí, co doma za poby.
tu čtyřletého. Třikrát prý byl na ulicích vídeňských
(i tam po leta pracoval veduch. správěčeské) od ne
známých mu lidí insultován a .po každé to byli -—
CešiJiný kněz stěžoval si svému příteli v Praze,kte
rak tam na ulici 0 kněze nikdo ani okem nezavadí.
„To se mýlíte;'—'
odvětil onen Pražan, že se tak pouze
knězi zde "děje.V Praze vůbec člověk na člověka
lidsky ne ohlédne (vyjma snad ze smyslnosti neb
zjiné nějaké vášně)." Slovák,kněz,který od vysokých

úřadů leraze. v jistých věcechbyl brán napotaz, při
šel po prvéjdo Prahy. Zastavil'jakéhos chodce na ulici,
prose o udání správné ces'ty'.A tázaný místo odpo
vědí před ním f(KNĚZEM,to je-též pražská specialita)
—vyplivl.Prostá žena z lidu, která těžce si vydělává
chléb vezdejší ve Vídni, navštívila zase po dlouhých

letech svou vlast. Přidalasek poutníkům na Sv.Horu
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uPříbramě a k sv.Janu "doPrahy. Ta později se slza
miv očíchvypravovala,jakých potupných poznámek
a jakých sprostot bylo jim zakusiti, když se ubírali
ulicemi pražskými

&modlili se u sv. Jana" —..,.-—

Každý z nás mohl by asLo tom'vypravovati, co by
stačilo na celou knihu. Netřeba tudíž se dále o tom.
šířiti'.Jen na ty pokáceně, zmrzačené a zhanobené
sochy a sv. památky po Cechách tu výslovně budiž
poukázáno. V samé Praze 1.,na místě'význačném ještě
do nedávna dlouho stála krásná „aumělecká (dříve)
sočh'a sv.Jana Nep. s hlavou zločinně uraženou, aby
všichni, i-cizinci, viděli, že NEÚCTAI'KTOMU NEJSVĚ..
TĚJŠÍMLI ZDÁ SE BÝTI NÁRODNÍ NEŘESTÍ ČESKOU

—'a
že i tam, kde by .toho nikdo neočekával, daleko,

velmi daleko mají k opravdové kultuře.
Mám ještě o tom zpytovat svědomí jednotlivců
mezi námi? Ať každý učiní tak sám za 'sebe. Zby—
tečno to nebude u žádného stavu unás. Ani KATO
LICKÝCH_KNĚŽÍnevyjímajíc. Ani KATOL-ICKÝCHRE

DAKCÍ_ těch teprv ne! Experto crede Ruperto -—
Vůbec naše rozumářská &materialistická doba není
přízniva uctivosti. Ktornu přistupuje ne právě šťast»
ný sklonnašeho národního charakteru. Mělibychom
tedy příčin“dosti dáti si v tom ohledu pozor, STA—
vím PŘÍMO OLTAŘEUCTIVOSTIa slušnosti Yživotě
veřejnémvi soukromém. Leč děje se naopak. My _má
me ZVLASTNIINSTITUCEna pěstění neúcty v“naší

mládeži i v národě vůbec. Jsou pak hlavně dvě: mo
derní škola a marxismus;
MODERNÍŠKOLA.jest skoro zcela-„kost z'kostí a
maso- z masa" moderního učitele. A,ten_za“sevtěle

ním moderní vědy.Totiž jejího nejpovrchnějšího po
“vrchu (mát' i moderní věda své úchvatné hloubky &
nepopiratelně přednosti). Jejího nejhr'notařštějšího
hmotařství (za něž“by se všickni její opravdoví bu—
dovatelě v__hloubiduše styděli). Jejího, té moderní:
vědy, ne'zatuchlejší zaostalosti _(viz,co v knize „No
vý stře ověk" praví BERĚAJEV0 „pokroku", který
dnes už je reakcionářstvím,-ovítězstvínových „stře
dověkých" obzorů věčnosti a duše).
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__

Nuže, tentomoderní učitel vychovával a v cho
vává, přes všecky velkohubě fráze, naši mlá ež na
TYPLOKAJSKÝ.(Lokajske' ideály. Loka'ský horizont.

Lokajský názor.světový.)A kdy měl lokaj úctu i k sa»
mému „knížeti pánu" ?Jak též,ji mohl míti? Když ho.
svlékal a oblékal,'když mu při obědě-a večeři— po
sluhoval. A tak je naše moderní mládež. Ta s Pánem
Bohem i_snídá,o lidech a jiných maličkostech ani ne..
mluvěJak by se'-vní ještě nalezlo místo pro uctivost?
MARXISMUS.,Tenzase „povznesl" proletariát. Dal
mu UVĚDOMENÍ.A co to v životě praktickém zna
mená,víme všickni.-Ceho se marxistické uvědomení
dotkne, jen dotkne, všecko, až oči přecházejí,pole'e
svým rudým světlem—,
až do přemíry rozžhaví, až do
krajnosti přepne. Potřebuje protivy' a boje, na ničhž
s,ezapaluje. Vychází od pochybnosti, nedůvěry a
neuznání druhých. Ničí vědomě'*on'en mezilidský
úvěr, „který každý člověk jako poslední kapitál by
si měl zachovati. Jest zintelektisováním posledního
rozumu v lidu, aťjiž dítěte nebo starce, sluhy nebo
služebně. Je to ničící _jed, 'est znehodnoCení všech
hodnot, jest postavením čřověkana hlavu místo na
nohy. Opět se táži, kde by se tu mohla nalézti ucti
vost, matka ':lásky? Oni znají j'en-„právo" a z toho
„práva" učiniliisi dýku, kterou zavraždili jak obec?
nou lidskou uctivost, tak samu lásku.
Znal jsem kněze, bělovlasého starce blízko Prahy.
Když mu bylo jíti na dráhu, tu i za. třeskuté zimy
dlouhé "chvílevšelijak za stromy a vrata se skrýval,
měl-li potkati dělníky přicházejíčí z továrny a —
děti z měšťanky domů chvátající. Byl jim oběma ci“
zím, ale byl knězem. _Atak“ co druhý dělník, neb
DĚLNICE,po něm praštili hrubým, nenávistným slo
vem. A školáci z měšťanky v U. právě před-ním za
notili pOtupnou, někdy nemravnou píseň.
„Kultura,která se zakládánavnitřní a vnějšídrzosti,
nutně brzy musí shníti. „Pravákultura může se zaklá
dati jen na vnitřní—ivnější skromnosti" (Der Re'm
branddeutsche'Julius Langbehn. Von B.M. Nissen.
Freiburg in Br. 1926 str. 181).
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DR. FR. x. NOVÁK.

T-ŘIcHVAL o zprévy“
(Magnificat, Benedictus, Nunc dimittis,)__

Evangelium sv. Lukáše bývá nazýváno evangeliem
R'ADOSTI.
Ato právem„poněvadžsvatý Lukáš dovedl
víče než ostatní evangelisté prodChnouti svéxvyp'ra
vování posvátnou “radostí nad tím, že Bůh vyslyšel

prosby lidského pokolení aposlal světu Vykupitele,
Od-první až do poslední stránky, všude mezi řádky
evangelia zaznívá tato radost jako "ásavý.doprovod
'a “všudesladkými tóny zvučí tam o las blahé.zvěsti;
kterou. po prvé zvěstovali andělé nad Betlemem :'Sláva
ná-výsóstech Bohu'a ná zemi pokoj lidem dobré vůlé!
.Ale nejjásavějšími anejlahodněj šími akordy—znítato
radost nad narozením Vykupitele ve-třech chvaloé
zpěvech,fkteré' sv. Lukáš uvedl v prvních dvou hla'
vách svého evangelia.)sou to ony'ch_valčzpěvy,—které
pronesla P'.Maria',-Zachariáša Simeon, a_které obyčej
ně “dlepočátečních s_lovoznačujeme latinskými-ná
zvy: MAGNIFICAT, BENEDICTUS a NUNC DIMITTIS'.

Všichni tři,P.Maria,Zachar_iášiSimeon,vzdávajív'nich
jménem svým a jménem celého lidstva Bohu díky za
to, že“poslal S asitele, po němž toužilo člověčenstvo
od _téchvile, dy bylo vyhnáno z ráje do slzavého
údolí této země-. . ..

_

',

Církev dobře pochopila výžnam oně'c'híchvalo'zpě
vů-a proto od nejstarších dob převzala'je-do církev
ních hodinek a stanovila tam proně Vynikající'Ímísto.
Po celý rok den jak den modlí _secírkev chvalozpěvy
tyto, ato, Magnificat při nešporách, Benedictus při
'laudech a Nunc dimittis přikompletáři;Atak onara
dost, jež po prvé zaznělasertů oněch svatých tříosob,
ozývá-se stále a bezpřetrž ení po—s'taletívústechmodL

lícíse církve a ozývati se'bude tam až do _skonání
světa . . .

Nežli se pokusíme vystihnoutismysl 'a hloubku
oněch tří-“chvalozpěvů,zaletíme' v dučhu do nevee
likého palestinského městečka zvaného AinKarimne
bo též svatý Jan v'Horách. Bude to,jakse tomu říká
při rozjímání-,"jakási„repraesentatio loci",f;neboť dle
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starého křesťanského podání bylo zde v Ain Karim
bydliště Zacháriášovo, zde- Panna Maria navštívila a
pozdravila Alžbětu a'zde tudíž byly po prvé proslove-
ny oba Chvalozpěvy-_Magnificat a Benedictus.
I.

MAan—ficAT“

Návštěva Ain Karimu patřík'nejmilejšímvzpomín
kám.každého palestinského poutníka. Už prvnífpo
hled na městečko :radOstně překvapí a radOstně"na-'
ladí cestovatele. "Ai'nKarim.leží půl druhé hodiny na
západ odJerusalema. Pokamenité aúnavné cestě ocit
ne se poutník najednou na'návrší a před ním se otevře
údolí,"jehož-stráně jsou porostlé olivami, vinicemi á

štíhlými cypřiši.Uprostřed dole apo stráních jakoby
v teplém hnízdu-tulí se městečko Ain Karim, oprav:
dová to oása “vevyprahlé a nehóStinné judské pouštii
Ain Karin“znamená v arabštině Pramen vinice. T'o-

to jméno'má městečko.od vydatného pramene,který
vyvěrá \!údolí ve.středu“městečka akterý poskytuje
obyvatelstvu v'hojnosti zdravé vody. Křesťanétento
pramen nazývají Pramenem Panny Marie, městečko
pak Svatý .Jjánv Horách, poněvadž podle podání je
rodištěm sv. Jana Křtitele.
Důležitost takového pramene ve skalnatéPalestině
nemůžeme si"anipřestaviti u nás,kde jsmejzvyklívšu
de na hojnost vody. *Bylto .jistě onen pramen, který
dal vznik osadě Ain Karimu. Pramen, nad nímž se vy
píná mOhamedánská mešita s obvyklým ,minaretem,
je-dnes zachycen v kamenné“nádrži a je jakýmsi srd
cem celého městečka. Od rána do večera přicháZejí
sem pro,vodu “arabskéženy nesoucí elegantně na hla"-'

věhliněnénádoby tak,jakjeužnosívaly za dob Kristo
vých.Jiné zase přiodtoku pramene perou prádlo. Ce
lý den tu vládne čilý ruch a hovor. Baaž zJerusalema
ti,“kterým to prostředky dovolí, p_osílajísi sem pro
chutnoua zdravou vodu,jaké hlavní město palestin
ské' nemá.

..

Ain Karim "mádn'es asi tři'tisíce'obyvatel, z nichž
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bohužel velká většina jsou mOhamedáni. Křesťanéla.,
tinští. a pravoslavní tvoří tu jen malý—-zl'0mek.

Mezi arabskými domkysplochými střechamiupou
tají pozornost křesťanskéhopoutníka především dvě
svatyně :je to chrám Narození sv.Jana Křtitelea kaple
Navštívení P. Marie. Obě patří O'O. františkánům,
kteří od časůkřižáckýchjsou věrnými strážci posvát
ných míst palestinských.Chrámi kaple jsou nOvějšího
původu -—pocházejí ze šestnáctého století —-a jsou
tupostaven y místo starých křesťanskýchstaveb,které
buď zcela zmizely, anebo o jejichž existenci svědčí
pouze zříceniny.

\
První svatyně, jak ukazuje jméno, je zasvěcena pa

__mátcenarození sv.“JanaKřtitele. Zvenku s_evyznačuj e

štíhlou věží, vnitřek 'e trojlodní. Hlavní oltářje zasvě-s
cen otci sv.Jana Zachariášovi a'od něho sedm schodů
vede do po dzemní krypty,k_desepodle podání narodil
Předchůdce Páně. Zde jsme tedy na místě, kde Zac
chariáš bydlel -akde, nabyv—zázračně ztracené řeči,
zapěl chvalozpěv Benedictus.
_
Na konci městečkastojí druhá svatyně,_kapleNa

vštívení PannyMarieje to vlastnějeskyně upravená
za kryptu, která byla kdysi apsidou starého křesťan
ského chrámu. Poblížejsou zříceniny kláštera a kos
tela z dob křižáckých.Vpozadí kaple vyvěrá pramen,
o němž se zmiňujíjiž stařícestovateléN apravé straně
kaple je kámen,"k němuž se poutá prastará legenda,
vyskytující sejiž v apokryfu Protoevangeliumjacobi.
'Když Herodes dal v Betleměa okolívraždit nemluv
ňata a když jeho pochopové přišlitaké do Ain Ka,
rimu, tů prý Alžběta v úzkosti o život svého dítěte
položilaje na tento kámen,který se rozestoupil a dítě
v—
úbočí hory skryl.

V této kapli, kde podle pozdější legendy měl Za
chariáš svůj letní byt, P.Maria navštívilaAlžbětuazde
pronesla díky Bohu chvalozpěvem Magnificat.
V Ain Karim je ještě jedno místo, které křesťanský
poutník neopomene navštívit.Je to klášter a sirotči
nec sester Naší Paní Sionské, jehož bílé stěny_prošví—

tají na návršíbujnou zelení.Kongregacesester těchto
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byla založena známým židovským konvertitou F.Ma
rií Ratisbonne, jenž se v Římě obrátil ke křesťanství
následkem zjevení Panny Marie, kterého se mu do
stalo. P. Řatisbonne na malém klášterním“hřbitově je
také pochován a v-zemi svých.předků očekává své
vzkříšení.

——.'

Zi'eme dnes v době kritiky a v době pochybností.
A ta i poutník, který bloudí meži tichými domky a
vinicemi Aim Karimu, oddávaje se biblickým vzpo
mínkám,_mimovolně-—_si
položí otázku, je-li opravdu

historicky zjištěno a dokázáno, že Aim Karim je ro
dištěm “sv.Jana Křtitele!
Z evangelia sv. Lukáše nedovídáme se ničeho ji..

ného, nežli,že Panna Mariapo andělském zvěstování
„se spěchem se odebrala do hor do městajudského",
a zde, "vstoupivšido domu Zachariášova pozdravila
Alžbětu. Není tu't'edy řečenoo bydlišti Zachariášově
ničeho více, než že to bylo _městoležící v pohoříjud-.
ském. Byl to však skutečně-Aim-Karim?
_Uvykladatelů' Písma sv. starších i novějších setká
váme se s různými názory v této věci..Sv.Ambrož,
sv.]eronym a Beda myslí, že oním městem judským
VOV!
byljerusalem! Historik Baroniusa četní pozdejmexe
geté míní *zase,že to byl Hebron.
Než proti těmto míněním,která se opírají pouze
o dohady čerpané-více neb méně právem z-Písma sv.,
stojí _místní podání, jež sahá poměrně do doby velmi
staré a proto jistě zasluhuje pozornosti. Už poutník
TheodOSius,který navštívil Svatou zemi okolo r. 530,
praví ve Svěm cestbpise, že město, kdeP. Maria na
vštívila Alžbětu, ]e vzdáleno odj'erusalema _5mil. Ne
udává sice světové_strany,vkteré městoleží, ale vzdá
nost pěti mil zcela souhlasí stím, jak je AinKarim od
Jerusalema daleko. Mnich Epifanius, kte ' žil ještě
před křižáckýmivýpravami, píše,že město, de Panna
Maria navštívila Alžbětu, je šest mil západně od Je
rusalema a že sluje Karmelion. Název Karmelion,jak
se zdá, není 'nic jiného, nežli zkažené jméno Ain Ka
nm.
Počínajeruským igumenem Danielem,který byl ve
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Svaté zemi „r.1110 a který napsal'nejstarší „staroslo
vanský-palestinský-cestopis, všichni pozdější pout
níCiafvšecky palestinské cestopisy'označují Ain Ka
rim “ako rodiště sv. Jana!

_

Ikdyž'tedy není možno dospěti k naprosté histo
rické jistotě, _.mápřece, jak 'vidět, Ain Karim největší

a nejlépe odůvodněný nárok, že'bylbydlištěmZa
chariáše a že' se tu sv. Jan narodilL'

__
Ostatně, jako v jiných podobných_případech v 'P'a»
lestině, třeba si uvědomiti, že přilok'alisováníbiblico
kých událostí velmi málo záleží'na tom, abychom
mohli s matematickou přesností „určiti'místo,—kdese
to neb ono stalo. Půda Palestiny je posvěcena—“životem
Spasitele jakož“ i: osob jemu“ "nejbližších. Zbožnost
poutníka kráčejíc1 “0“po palestinské“ půdě nebude
menší, jeho city a'jeho dojetí 'neutr'pí.újmy, i když
ví, že v mnohých „případechnení možno _zcelahisto
fricky zjistit, kde se ten neb onen Biblickýpříběh ode
jhrál. A tak, i kdyby snad Ain Karim neb l rodištěm
sv. Jana-Křtitele, "nikdesi'narození'Předc ůdce Páně
a navštíveníPanny Marie tak živě nepřipbmeneme/a
nikde—ses takovou vróucností nepomodlíme chva—
lozpěvy Benedictus a Magnificat,jako zde ve svaty..
ních ain_kari_msk_ý\ch"!
('MAGNIFICAT. Luc. 1, 46—553

Po andělském zvěstování, když „slovo stalo se tě
lem" a Syn Boží sestoupil do lůna nejčistší-Panny,.vy
pravila se Panna Maria se .spěchem do města Vpohoří
j udském navštívit svoji'příbuznou Alžbětu, Srdce její
bylo přeplněno .nesmímou radostí'nad'tím, že ji'-“Pán
zvolil mezi všemi-ženami za matku svého vtěleného

Syna. Radost tato a jistě'i vnuknutí Ducha svatého
bylo podnětem k této cestě. P.Maria toužila po tom,
uvědomiti milovanou příbuznou o milosti,"jaké se jí
dostalo od Pána.Také spěch, S'jakýmnastoupila ces
tu, je'_proje.vem oné radosti, již:-oplývalo její nitro;—

_Ze slovsvatého Lukáše vyplývá, že P. Mariacestu

zNazaretu doJudska konalasama a bez průvodu;
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Cesta vedla přes Samaří do Jerusalema, a tuto cestu
P._.Mariadobře znala z poutí, jež konávala ke svát
kům do Jerusalema. Cesta zNazaretu do Ain Karim
byla dosti dlouhá a Obtížnáz-“trvala 3-—..4
dny a kraj,
kterým se bylo svaté "Panně ubírati,»—byl
vesměs“hor
natý a kamenitý.
__

_Kdy'žP. Maria vStoupilado domu Zachářiášova,
pozdravilaAlžbětu způsob emnaVýchodě obvyklým:
objalaAlžbě/tu,políbilaji5a ronesla slova :Pán stebou!
Při—pozdravu Mariině po nulo se dítě v životě Al,-"

žběty a ona naplněnajsouc Duchem svatým zvolala:

„Pohžehnaná
tvé
O . . ;" ty mezi ženami a požehnanýplodživota
V odpověď na slova Alžbětina P. Maria pronesla
chvalozpěv _Magnificat.
Téměř celý —Magn'ificat'je“složen ze slov a obrazů
vzatýčh ze Starého zákona, předeVšímze chvaIOZpě
vu Ann , matky Samuelovy, děkující Bohu za to, že jí __
darovalysyna.(I. Král.,kap. Q.)Je to důkazem, kterak

byla P.Maria s knihami Starého zákona obeznámena,
jakráda _sezabývala jejich četbou a jak pronikla do
jejich smyslu a,„tajemství.
Cteme-li—MagnifiCatv původním řeckém znění, tu
je nám ještěz'jednavěc patrnou: řečtina v Magnificat

má ráz úplně semitský a předpokládá tudíž semitský,
t. j. aramejský originál, z něhož sviLukáš svůj překlad
pořídil. Způsob myšlení i vyjadřování je “tuúplně se
mitsk ' a řecký text je“pouze jako průsvitný šat, jímž
pronilžá původní z'něnísemitské. Tento původní _ara
mejský text Magnificat.znal'_sv'.Lukáš bud' ze sdělení
samé svaté Panny, jak mnozíza to mají,anebo—aspoň
z aramejského textu-,—
který byl dle jejího sdělení se

psánsnad některým jejím příbuzným. — O tom, že
aramejština, jazyk to 'tehdy v' Palestině obeCně .uží
van ';,byl také mateřskou řečíjak—P.Marie,-tak i bož

skéffo Spasitele,/není žádné pochyby.
Dle obsahu lze"Magnificat rozdělit na: čtyřimyš
lenkové oddíly, které-také můžeme nazvati strofami.
Podle těchto strof pokusíme se nyní Magnificatpře

ložita vysvětlit.
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1. Velebí duše má Hospodina
a zaplesal duch můj v-.Bohu, Spasiteli mém,
poněvadž vzhlědl na ponížení služebnice svojí:
nebot',hle, odtěto chvíleblahoslav'itimnebudou
všechna pokolení.

P. Maria především děkuje Bohu za milost,'které
se jí dostalo. Všechny síly a schopnosti duše v ní jáa
sají a velebí Boha,který skrze ni připravil“spásusvětu.
Milost onaje tím obdivuhodnější, protože rod Davi—
dův, z něhož P. Maria pocházela, byl v „tédobě zba-'
ven starého lesku a slávy apotomci' jeho byli v chu
době a hlubOkěm.'ponížení : přesto Bůh Marii,. své
ponížene' služebníci udělil tu největšímilost, jaké se
kdy tvoru dostalo, učinil ji matkou svého Syna.
P. Maria je si'vědoma celého dosahu a významu
této milosti.Zrak je'ího ducha pohlíží do budoucna
a zří,jak všechna po olenívěřícího lidu-budou ji bla
hoslaviti za to, že se stala matkou Páně. Blahoslavila;
ji Alžběta (Luk. 1, 27), blahoslavil ji Simeon ve chrá
mě (Luk. 2, 34), blahoslavila 'i ona-žena (Luk; 11,27),

která zvolala ke Kristu: „Blahoslavený život, který
tebe nosil, a prsy, kterých jsi požíval/' —A
od té doby
úcta k Matce Boží nikdy neustal'a a neustane. Ucta
tato, kterou Panna Maria prorocky předvídala,patří
k samé podstatě'křest'anství.Proto sekty, kteréúctu
k Boží'Rodičce odmítají, tím samým ukazují, že jim
chybí “podstatná část p_ravénauky Kristovy.

2. Neboť učinil miveliké věci ten, jenž jest mocný;
_asvaté jest jméno jeho

,

_

a milosrdenstvíjeho trvá od pokolení do pokolení,
těm, kteří se ho bojí.
Oněmi „velikými věcmi", které učinil Bůh blaho
slaveně Panně, jest především rozuměti-„důstojnost
Matky Boží,k níž byla vyvolena, a z níž jako z prame
ne vyplývají všecky ostatní milosti,jichž se dostalo
P. Marii v té nejvyšší míře,jaké je stvořená bytost
schopna. Tři vlastnosti Boží velebí tu P..Maria, které
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se právě při vtělení Syna Božího ukázaly v nejjasnějs
ším světle.Je to jeho-'všemohoucnost, jeho svatost a
jeho milosrdenství. Svou všemohoucnost ukázal Bůh

tím, že“způsobil vtělení.druhé božské Osoby, tedy
zázrak převyšující všechen pomysl a všechny sílypři
rozené. Svoji nejvyšší a nedotknutelnou svatost pro
jevil Bůh tím,že sám Syn Boží se musil státi člově;
kem a obětí'neskončené ceny usmířiti nekonečnou
urážku, které se lidstvo svým hříchemdopustilo proti"
Božímu majestátu._ A milosrdenství zjevil .Bůh tím,
že padlého lidstva 'nezavrhl, jak zasluhovalo, ale že
poslal Spasitele, aby je z propasti bídy a hříchu vy
trhl a ztracené—nebeznova mů dobyl.
Není v těchto několika slovech P.Marie naznačena
celá dogmatická “nauka o Bohu Vykupiteli?

3. Učinil mocné skutky ramenem svým,
rozptýlil ty, kteří jsou pyšní ve smýšlení
srdce svého,
sesadil mocné s trůnů afpovýšil ponížené,
lačnící naplnil dobrými věcmi
a'bohaté própustil' "sprázdnou.

Myšlenky P. Marie obracejí se nyní .k dějinám lid
ského pokolení a-k Boží prozřetelnosti, která je řídí
a vedel'Celé dějiny jsOu jakýmsi zápasem mezi hří
chy, které páchá člověkzneužívaje daru svobody od
Boha mu dané, a meZi Bóží prozřetelností, která to,
co člověk zavinil, napravuje a obrací “kuskutečnění
svých záměrů;Atato prozřetelnost, jež'stojí nad zma-"
tenými osudyjednotlivců i národů, přivádívždy prav:
du ke konečnému vítězství. A právě tuto Božípro
zřetelnost, která spravedlivě vše řídí,velebí v těchto
verších blahoslavená Panna.
'
Plněbude ona spravedlnost uskutečněna v říšiMe
siášově, kterou Syn Panny Marie založil. Oni, oní
žení a lačnící,o nichž mluví ?. Maria,jsou titíž, teré
Spasitel v ngském kázání blahoslavil a jimž zaslíbil
království nebeSké. Pyšní, kteří hrdě přezírají chudé
a'nízké a pronásledují je; mocní, kteří sedí sebevě
rv.—.
'n'—“.".
!
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domě na trůně a svémoci zneužívají k potlačování
pravdy a ráva—
;,bohatci, kteří v hromadění pozem.

ských stat _ů vidí smysl svého života a zapomínajína
svůj cílvěčný: ti všichni nebudou míti podílu na krá
lovstvíKristově a místo nich tam budou ti, kteří na
tomto světě byli chudí duchem, pokomí, tiší, kteří
lačněli a žíznili po spravedlnosti. a byli pro ni proná
'sledováni.Atak Božípravda a Spravedlnostbude vříši
KristOvě slavit konečné a úplňévítězství !
'

4. Ujalselzraele, služebníka svého,
aby se rozpomenul “nasvé “milosrdenství
(Jakož byl mluvil k otcům našim)
Abrahamovi a potomstvu jeho na vfěkylš
„Prozřeteln'ostBoží,“ež vede dějiny lidSké dle svých
tajupln 'ch Záměrů,u ázala se zvláště-v osudech vy
volenélšlonáro daizraelského, který byl od Bohaurčen
k vznešeným úkolům a byl proto ve zvláštním smyšlu
„služebníkem Božím".-Už Abrahamovi přislíbil Bůh,
že v jeho semeni, t. j. v jeho potOmstvu budou po
žehnána všechna pokolení země".Zaslíbenítoto táh
ne se jako červená _nit'dějinami Izraele, všichni p'o

tomní patriarchové a proroci je opakují 'a těší nadějí
na příštího Mesiáše vyvolený národ v těžkýcjh ZkOUŠ-r
kách, kterými jej prozřetelnost B_ožípodrob ovala.Mi-.

losrdenství Boží, které se-v oněch zaslíbeníchjevilo,
stalo se skutkem —.Bůh dle biblického způsobu mluv
—vy
se na ně „rozpomenu " — tehdy, když v okamžiku
vtělení poslal Syna svého na svět-.A tento nejvyš šíSku
tek b_óžskéhomilosrdenství trvá a rozlévá svéůčinky
na všechny věřícípo všecky časy až do skonání svě
ta.,Neboť skutečnými potomky Abrahamovými dle
výkladu sv. Pavla (K Rím.4,1) nejsou ti, kteří odzAbr'a'

hama tělesněpochážejí, ale ti, kteříjsou Věrou,láskou
a milostí spojeni a sjednoceni s tím-největším potom-.
kem Abrahamov 'm, s Kristem.
_
„
Tak P.Maria,ja vidíme,vyjádřilavMagnifi_catcelou
křesťanskou-filosofiidějin kterou pozdě'i obšírně roz

vedl a odůvodnil svatý' Augustin v dílleDe civitate
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Dei . . .Je tam'vyslove'nanej'vyšší 'chlv'álaa_oslava Boha,

který padlélidstvo pozvedl skrze-Mesiášezrozeného.
z pokorné dívky nazaretské a který je'v'ede do "svého
království—,
j ež.bude' uskutečněno v říšizaložené Kris-'
tem

(Příště dokončení.)

DR.-TOMAS HUDEC:

POŽEHNÁNÍSAMOTY
11

V samotě žilSpašitel za svého viditelného pobytu
mezi námi, v samotě žije i nadále v nejsv. Svátosti.
Jakje zde sám! Ve většině kostelů po odsloužení mše.
sv. už kostelník chřestí klíčemi, _abyzas mohl po své
práci, a Spasitel Zůstáváv kostele sám po celých "ná
sledující'ch 23 hodin. Vězeň ve věznici _vícese stýká
se svými spoluvězni než Spasitelv nejsv.Svátosti s ná-.
mi. Jevězněm lásky, vězněm \už 2000 let a.vězněm

bude až do dne soudného. Apozoruhodno, že právě
ve svésamotěpřipravuj enám největší hody své lásky.
Není větší samoty než samota nejsv. Svátosti a'není \
větších darů než darJežíše svátostného. I zde to nej
větší, spojení Boha s člověkem,je podporováno a do'
provázeno samotou.
Ktomuto svátostnému Spasitelije dobře pospícha
ti,ho v tichu kostela a v samotě svatostánku hledati,
chceme-li se naučiti samotě,.Usilújeme-li jinde, na př.-.
doma 0 samotu, snadno je nám v duši smutno, zří-.
káme se světa a nevíme dobře, čím duši naplniti. Ale

v kostele to dobře víme. Cítíme přítomnost Spasitea
lovu lépe než kdekoliv jinde.Naplníme_Iímduši svou,
s ním obcujeme, s ním se těšíme,jemu žalujeme.V ti
chuko tela, ať už jsme tam sami nebo s jinými,-ale
“námtakřka při rozmlouvání s Bohem nepřítomnými,
vsamotě a tichu kostela nejlépe porozumíme kouzlu
samoty, naučíme se ji milovati a z jejího požehnání
těžiti.
..Z kostela si.ji pak už snadněji přeneseme do ticha
svého pOkOjÍka nebo do“ticha Boží přírody a dlou
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hým "cvikemmůžeme docíliti,že budeme míti'sa'motu
všude,ivshromáždění tisíců,když po příkladěsvětců
v koutku svého srdce najdeme .si místečko, kde by
chom rozmIOuvali a těšili se, téměř pokradmu, s Bo
-_hemsv 'm, i když na venek obcujeme s přítomnými.
Ved e samoty před oltářem můžeme samotu hle
dati a cvičiti se vní doma. Má matka žádala po nás
dětech, ab chom zachovávali v některých hodinách
denních si entium, ticho. Netrpěla nám, když jsme'se
skoro ráno dali do řeči,chtěla ticho přijídle a chtěla
je při některých- pracích. Myslím, že v některých ro
dinách dosud podobné zvyky zachovávají,ač důvod
pro zachováváníje třebauž jiný'nežnáboženskýJsou
to zbytky tradice, kdy dříve býval vymezen čas-kra
dosti, zábavě a čas k'soustředění mysli,k tichu.)e to.
kus domácí řehole. V některých hodinách věnovali
se členové rodiny sami sobě, v ostatních pak se roz
proudila živá zábava. A bývali'veselejší předkové než
my při všem tom těžkém jejich živOtě. Kde dnes si
už při práci zazpívají, kde se tak srdečně, nenuceně
a vesele pobaví,jak tomu bývalo částečně navenko
věještě za_našichdětských let! Odřekli si na chvíli
zábavu, aby pak její slast “lépecítili.:Dnes nejraději
bychom se bavili pořád a opravdu-se pak nebavíme
nikdy.—Tolikpřekrášnýchpísní,náboženskýc:hisvět
ských, tolik básní a říkánek dali nám naši předkové,
ana vznikjejich mělyasiznačnývliv soustředěnímysli,
ticho a samota, ve kterých se cvičili.

.

_

"

“Neškodilo by tradici předků oživiti, a kde jést,_ji
udržeti. Praví-liapoštol, že z každého marného slova
budem skládati účty, kolikslov marných bychom si
ušetřili při troše domác1ho silentia, tičha.]ak rádi by
chom někdyjazyk na uzdě drželi,víme,jak nám mno-.
homluvnost škodí, ale nemáme cviku. Ticho v urči
tých hodinách denních by nás vycvičilo.Tak těžko
se modlíme.Avidíme, že děti dnes většinouse modlit
nedovedou ani doma ani v kostele. Ríkává se často,
že pohled na modlící se dítě Vzděládospělého-.Alena.
našich dětech se málo vzděláme. Nedivím se tomu.
Dítěje roztěkáno po celýden hrou,'mluvením,školou,
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kamarády. Nemá chvilku soustředění, ticha, samoty..
Takto roztěkané, rozptýlené, nedovede se modliti a
nebude se rádo modliti.Nestojí ani modlitba dospě
lýchv takových okolnostech za mnoho,.tím méně
u dítěte. Tolik by zde prospěla snaha o trochu ticha,
samoty v rodinách. Hned už“ráno, aby dítě i dospělý
aspoň v ranní hodině byli soustředěni'aschopni mod
litby. Též během _dne,hlavně když otec je v práci
mimo dům, vymeziti dětem některou hodinu, aby se
věnovaly samy sobě. Navyknou si aspoň hledati též
štěstí samy u sebe a nebudou vždy potřebOvathejno
kamarádů a kamarádek kolem sebejistě pak po skon
čeném silentiu budou opravdověji, slušněji,nenuce
něji dětštěji veselé.

_

Hodí se zavéstisi též silentium v rodině,když ro
dina jde k sv. zpovědi. Určiti si na to 'den, dva, třidny,
hlavně přivelikonočním sv. přijímání. Pokusiti se 0_si
lentium v době adventní, postní. Aspoň nějaký _začá

tek učiniti, prakticky vyzkoušeti. Výsledky pak už
povzbudí k dalšímu. (Příštědokončení.)
P. MANSUET STON, O. MIN. CAP;

'LITURGIEsvÁTosrí
Novozákonní ob'ět-mšesvaté, o níž pojednávaly li
turgické článkyminulého ročníku, zprostředkuje nám
ovšem také milost,alepředevším je službou'Boží. Za
to svátosti, ony liturgické úkony, jež církev od dva
náctého století ustáleným zvykem nazývá sacramen
ta,
přímopřivádějído
lidské
duše
mijsou
ost prostředk
odle jejíc ,jež
potřeb.
Tuto milost nám
zasloužil
Bohoč ověk a Velekněz Ježíš Kristus svojí obětí na
kříži, \terá ustavičně v církvi “trvá prostřednictvím
viditel ých Kristových zástupců. Bývajíproto nazý
vány svátosti „ostatky Božíhovtělení",ba i „ostatky
nejsvětějšího Srdce Páně", vždyť vytryskly z otevře
ného boku Kristova a sv. Augustin zdůrazňuje, jak
obezřelého slovaužil Evangelista(vigilantiverbo usus
est),když řeklo vojákovi, že OTEVŘEL,nikoli probodl
91

nebo Zranil Kristův 'bok. .„Tam se otev'řelajaký'msi
způsobem"brána života, z-níž vytryskly svátosti cír
kve, bezlnichž nelze vejíti do života, jenž jepraýý'm“
žiVQtemÍ' (Sv. Augustin, Tract. 120..in Joan. n. Ž.)
Nejsou však svátosti snad mrtvými ostatky, jsou
spíše“plny života jakožto úkony samého Krista.Vždyt'
svátosti i ti, kdož jimi přisluhují„jsou_pouhými ná
stroji, hlavním činitelem je KriStus. Kristus křtí; po-“
svěcuj e, rozhřešuje. Kristus, nebeský Liturg, žijící It'a'
jemně ve své církvi, jež se zrodila z jeho krvavého
sňatku-s dřevem kříže, 'e prvním udělovatelem svá
--tostí.]ím,po případějeho apoštoly, byly také Stano
ve'n'ypodstatné liturgičké formy pro udělování svá
tostí.V nepodstatných částech ovšem byl ajesti nyní
způsob udělování svátostí různý, podle dob a kra-_.
jů'xCír'kevjenom přesně určila, přiz 'ůsobila potřebě
doby materielní obřady,jež jí božs ý její Zakladatel
svěřil.Nestav'ítyto svátostné obřady přehradu mezi
Krista a naši duši,jejich úkolem je spíše, aby nám daly
pocítit oživující styk mezi naší duší a neviditelnou
hlavou .— Kristem.
_Současníci Kristovi ovšem nepotřebovali svátostí.

Slovo'zúst Mistrových, dotek jeho ruky nebo róucha
st'ačilykuzdravení choré duše nebo nemocného těla.
Aleco po Kristově nan'eb'evstoupení2Jak poznají lidé,
že sejim dostalo milosti? U_boháduše vězí v okovech
těla a nemůže chápati nebo milovati ničeho,.co Sejí
nežjevícestou smyslů."Protoužívá neviditelný Kristus
viditelných znamení, symbolů, aby se nás dotkl svou
milostí.Sámby seobešel bez tohoto zprostředkoi/ání'
pomocí 'znamení,jež mohou vnímat naše smysly;pro
Spásu-našílidské přirOzenosti'se však vhodně přizpů-l
sobuje jejím potřebám a volí lék-,vhodný p'roti-její
nemoci. Proto tedy svátosti, symboly, smysly vnímaáv
telné, naznačující i působící milost.
_

.Dobrodiní sedmera svátostí provází člOvěkaodko
lébky až do hrobu. Sťastní lidé, kteří se rodí, r_óstou
a umírají, jsouce obklopeni péčí církve, jež jimi při;
sluhuje,jejímž rukám je odevzdal božský Samaritán,

až do té chvíle, kdy se'vrátí k soudu. Až do té doby
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'0_._
'

je církev pravidelným útočištěm raněného, c_ho'rého
lidstva.Ti, kteří nepo'znali'tohoto útočiště,jsou jako
lidé vyloučení ze společnosti, zápasící bez lékaře a
bez léku o zachování vlastního života.
'Svátostijsou tedy pravidelnými prostředky milosti.
Odmítati je vědomě, znamenalo by vydávati sena
pospas duchovní 'smrtiJenom"duše, která je z opráv
dOVél'lOfdůVO'du
skutečně nemůže přijmouti, má prá
'vo, aby 'ji Ježíš posvětil skrze sebe sama.
Hlavní ze všech svátostí je nejsvětější Svátost na-.
šich svatostánků, neboť v ní se nám dává podstatně
sá'm Kristus, kdežto v ostatních svátostech je jeho
"vlivvzdálenější. K ní také směřují všecky ostatní svá
tosti: Svátost svěceníkněžstva má účelemkonsekraci
Eucharistie ;křest,biřmování,pokání,poslední poma
zání připravují na její přijetí ,—
svátost stavu manžel-.
ského naznačuje Spojení Krista s církVí,uskutečněné
svatým přijímáním. (sv. Tomáš A'q,Summa theol.,III,
q. 65, a. B.)

_

\

Nepodstatné obřady,jichž užívá církev přislavném
udělování svátostí, liší se od svátostí -'ednak' tím, že
je ustanoVila Církev,j ednak tím,že jejich přímým úče
lem je-nikoli uděliti milost, nýbrž povznésti úctu ke
sVátostem. Tomuto účelu také opravdu slouží, na
pomáhajíce"ozdobě-a velebnosti kultu, jenž snadno
ochabuje bez "vnějšího přispění. Budí víru a pozor
nost přítomných &takřka vedou rozum, aby tím lépe
chápal nauku o svátostech a hlouběji siji vtiskl v paf
mět.
Církev obdržela od Krista moc ustanoviti všecko
to, co náleží k důstojnému přisluhování svátostmi, a
církevní sněmtridentský stíhá klatbou každého, kdo
bý tvrdil, že „je možno pohrdati přijatými a schvá
lenýmiáobřady
katolické,
přimůže
slavq
ném u ělovánícírkve
svátostí,
nebo žeobvyklými
'udělující je
podlei'libosti vynechati, aniž hřeší,nebo že kterýkoli
duchovní pastýřje může změnitivjiné nové obřady."
(SeSs. Vllýcan. 13.)_

Těmto obřadům přikládácírkev opravdovou účin7
nost,-jak patrno ze slov,jimiž je provází. Nepůsobí
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ovšem úkonem samým jako svátosti, nýbrž dosahují
účinku přímluvou církve, jejíž prosby, jak praví sv.
Tomáš, jsou u Boha vyslyšitelné.
Nuže, Všimněmesi liturgie jednotlivých svátostí.
*
VV

I

Křestje branou do vecneho života a nevyhnutelně
nutný k spasení. ímský rituál i různé diecésní rituál
znají dvojí liturgii křestní,způsob, jak křtíti děti aja
dospělé. V obou těchto způsobech jsou staženy li
turgické úkony,jež ještě na počátku středověku byly
od sebe odděleny:
1. Eřijetído stavu katechumenů čilikřtěnců — až
do podání

soli-.

__

2. Liturgické—úkony při t. zv. skrutiniích, od prv
ního exorcismu n'adkřtěncem až _dorecitace apoštol
ského vyznání víry a modlitby Páně.
_
3. Liturgické úkony v den křtu, a to před křtem,
při něm i po něm.

,

Přikřtu dítek'nej sou obřady,.zvláště přípravné, tak
rozvinuty jako přikřtu dospělých. Ti mohou už chá
pat smysl slov,jsou s to, aby odpovídali na dané “otáz—
ky, jejich účast na obřadu-je činnější a osobnější. Ale

v hlavních obrysech je posvátný úkon stejný u dětí
i d0spělých.

_

Právě poněvadž je křest tak důležitý vplánu lid
ského spasení, obklopila jej církev tolikerými slavný
mi obřady. Kolem ústředního úkonu, omytí křestní
vodou, jež: ustanovil Kristus, seskupila modlitby, jež
mají připraviti duši na tuto s'vátost, a použila gest a
symbolů, jež-mohou 'výrazně.naznačiti zrození k ži-
votu křesťanskému.

__

Církev pochopila, že je třeba přípravy,úměrné tak
vznešenému daru, jako je nový'božský život,—štípe
ný 'do duše. Proto ustanovila katechumenát, dobu v_y
učování a výchovy před přijetímkřtu.Casem pozbylo
toto církevnízařízeníživotnosti, poněvadž přibývalo
dětských křtu, .“zbylyvšak z něho v křestníCh obřa
dech zřetelné sto iy.

Vstupdokatec umenátupředcházelkdysioněko
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likměsícůvlastnímupřijetíkřtuPřípravana' křest,u do
Spělých vždycky nutná, je dnes-přidětských křtech
pouhou vzpo'mínkou.Vyučováníkatechismuseudětí
odsunuj e až na dobu před prvním svatým přijímáním.
Ale z_úcty k starému podání i ony procházejí řada
mi křtěnců, “církev.v podstatě zachovává obřady je
jich při připuštění do stavu křtěnců.
Křest'vyžaduje upřímné přilnutí k pravdě, neboť
má dáti křtěnci plnou víru,jež 'mu zajistí věčnou bla
ženost. Aby obdržel tu plnou víru,_musípo ní toužiti ,
aby po ní toužil, jenutno, aby znal alespoň její zá
“kladníprvky. A tak dospělý člověk,poučený 0 pod
statných bodech křesťanskénauky, může odpověděti
naotázku,kterou mu dáváknězhned nazačátkukřest
ních obřadů:
Co žádáš' od církve Boží? — Víru; — A co ti dá
víra? — Zivot věčný.
Tak dosvědču'e, že má už počáteční Víru,jejíž úpl
nost nalezne ve-křtu a s ní naději na věčný život. .(Po
„_kračování)

P. TOMÁŠ M. DITTL, 0. P.

sv. FRANTIŠEK SALESK'Ý
Není mým úkolem pojednat o učení škol sv.To
máše 'a Molinovy o věci předurčení či přecřžvědění.
Tolik jsem povinen říci, že sv. František se po této
zkoušce přidržel mínění 'Molinova, ač nijak nevystu

poval proti učení sv.Tomáše. Kolik duší sejiž zachy
tilo na stéble zkoušky Františkovy! Jen Bůh a jeho
svatí to vědí. Neboť prožitá trýzeň dala Františko
—vicit. pochopiti utrpení úzkostlivé duše a položila
základy duchovní strategie a taktiky salesiánské lás
ky k Bohu,-která má přemoci celého člověka právě
tím, že.je láskou. „Nebot láska je trpělivá, shóvíva'vá,
dlouho čeká, odpouští, nemrzí se . . ." píše sv. Pavel.
Láska k Bohu se Stávánosným pilířemživota Fran
tiškova. Skončena studia v Pařížir. 1588,splněno přá
ní otcovo, aby cestoval po Francii,a za krátko Padua
vítala Františka, nového žáka slavné právnické fakul
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“ty,Mladý šlechtic studoval'práVa,_alesrdce tíhlo k boa
hovědě; nedal se 'mu zmásti' učený jesuita'Possevin :.
„Studuj jen světské vědy. Ikdyž budeš hlásat slovo“
Boží,-tvé,rty mají ostříhat umění;" A zase právní kni-_
hy se střídal se spisy sv'. Otců a'bOhoslovců,fstudiÍe
uťn s módlit ou a cvičením ve-ctnosti.,
Nebyly ještě skončeny' všechny zkoušky,-které.
Františkovi dala podstoupit ruka Boží. Dvakrát se
brání nastrojeným léčkám slizkěho—
hada nečistoty,
nová zaslíbení lilie_sv.čistoty,nove' příčinybýt pokorf
.nějším a opatrnějším. _Jižjižsto'ína prahu věčnosti
.a "vítězí.nad láskou k tělu vel odušnou nabídkou
svého těla-k pitvě, až zemře. Bůh ho “všakpotřeboq
val ještě .-—.,
na zemi.
*

RodičeFrantiškovi'jižvidělisvé sny ojeho budoucf
nosti“uskutečněny. Vyhlědnuta vhodná nevěsta, za
jištěna hodnost státního rady a'proboštství v anne?
byjské kapitule. Nový boj _o_
povolání ke kněžství,—boj

tím bolestnější,že se František bránil samýmrodičům
—-a
onj e přece tolik miloval.Jenom strýcLudvík' stál při
něm. Zvítězily prosby, František došel, po čem -ve
skrytu duše od dětství toužil -—nalsv. Tomáš _er.--1
593.
-=př_inášel
Nejvyššímu svou první obět' Nového zákona.
"Viděl se plnomocníkem Boží 1ásky,d_obrého._Pastýře,
dárcepokoje. Miláček chudých pro svoulásku _apros—
totu, miláček mocných duchem i mocí “prosvéhodvuq

cha, ač se jinak nelišilnavenek od sobě rovných-lil
přiměřeně,ale skromně-tichý a přívětivý,než nikoliv
upejpavý, přepjatěnesmělý; uctivý a zdvořilý,ne nu
cený a_zlomeněvšíje. N ebot' „pravou zbožnost lze
„dobřespojiti se slušností a zdvořilosti i s jinými vlašt
nostmi, které zpříjemňují společenský 'styk.Křesťan
ská zbožnost nežádá, aby člověk byl o'šumělý,zamra.
_čený,nezdvořilý a hrubý. Ba naopak, zbožný. člověk
hledí _sivlídnosti a laskavosti, svým jemným chová
ním hledí do srdcí bližních .zaštípiti-lásku k ctnosti
a zbožnosti. B_ohumáme sloužiti s radostí a stbodni,
..volnijako synové Boží, ne zasmušile a zatrpkle. Du
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chu. křesťanskévíry-sesnad' nic tolik neprotiví jako
nucenost, zotročilost, ohnutá- páteř ,—
vždyť Bůh sám“

chce,:ábychom k Němu-chodili jako dítky k otci!"
_Věmývpovin'nostech,zanícenýhorlivostí pro slávu
Boží —jí dal svou všechnu životní sílu, trpělivý a—celý
v rukou. Prozřeteln'osti.,Opravdový apoštol.
*

_ František —-.a oštol bludařů, obroditel chablaiš

ska. Nazval byc tuto dobu' (1594—1599) Františf
kova činného života vítězstvím tiché, zato nebojáCné
a vytrvalé lásky kduš'ím, vytrysklé z lásky k Bohu.
Vžijte se jen do vnitřního stavu-odpadlíků-nebo prv-.
ního jejich pokolení; to .oteclži nejvíc škrtí, nejprudf.
čeji otravuje a kalí oko, že do zuření rozdražd'uje bor,
lavou-sítnici duše paprsek svaté Pravdy.]ak otevřít
uši-zuřivců, čím se ochránit próti výlevům jejich ne
návisti? Tož- vyšel František mezi kalvínce ; zamítl
ochranný vojenský průvod, neslyšel proseb rodičů,
Volala propast bídy duší,—
silný držel slabého, aby pro-'
past nenávisti zalil propastí lásky. Abyssus-abyssum
invocat.
'
Nemožrio „apoštolůmFrantiškovi ajeho druhuLud+
víku Salešškému se ubytovat v hnízdě bludu v The-_.
nonu; bud'óu tam denně docházet z allingesskétvrze.
Poprvé je vidí ThOnon v divnéspolečnosti: okolo
dvou apoštolů povykuje luzaaděcka,.animěšt'anůne
chybí, vzduchem proletuj e výsměch,nadávky, hrozf
by, bláto, zafičí kámen nebo prótivně slina plivnutá
ze špinavých úst.-První kázání téměřbez šlova,jenom'
vzpomínky z PíSma odpovídaly “zarytcům. Ludvík
klesl v odvaze, ale František se radoval, že-může píti
kapky z hořkého kalicha Páně.
,
Začal|zápas. Meč svaté pravdy 'ediná útočná zbraň
„zraňuj ící";ostatní zb raněFrantiškovy neran_ily.Může'
ranitgtrpělivost a tichost, může ranit usměvavé sná
šení urážeka nenávisti, může ranit obětavost čiláska
k dítěti nebo k chud'asu? Denně dvě cesty _zAllin
ges do Thononu, za každého počasí i v zimě, kdy
domácí neradi __as obavou vycházeli do kraje ; kolik
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úkladů o život Františkův často podivně zmařených,
nechybělo zbloudění v lesích,.když horlivoSt o obrá
cení kalvínského šlechtice zdržela Františka i íprů
vodce do tmy ; nocleh navsi v obecní pekárně nebo
na'stromě v lese celou mrazivou noc..Ráno zase vi
dělo Františka spěchat s laskavou tvářík ThOnonu,
aby hladil děti, těšil chudáky a zarmoucené, začal
navštěvovat rodiny .a rozmlouval o všem; neůtočil,
nejvýš vysvětlil učení církve. Nebál se vrhnout mezi
soubojníky a získal zase dva přivržence.—
Tiše snášené

násilí a bezpráví stále odpouštěné a_nemstěnéjenom
získávalo ušlechtilé pobloudilce. Sli za Františkem
dobří “lidé a predikanti ne a ne se veřejně postavit
k řečnickému zápasu, jen'o'm seli zášt, nenávist, na
řknutí, úklady proti životu.
Kde nabírá František síly proti toliké zlobě? Hlu-.
--boká propast, na dně"hučí řeka,přes propast omrzlý
dubový kmen. Kdo by si troufal přejít?A přecekaž
dého dne leze nakolenou po trámu „ten papeženec",—
to František chodí do Marinasloužit mši sv. a tam
se radí s—Vševědoucím,tam si vyprošuje světlo a sílu,
tam přilévádo ohněsrdce olej Božímilosti. Modlitba,
stálá vůle za svatostí a za láskou a_vzdělaný duch
rozbily zdi nenávisti.-Dávno bydlí František v Tho
nonu, mnoho kalvínců —„i'kazatelé —-se obrátilo.
Chybí znovuzrozené obci Páně jen dům Boží. Za
vedla Cesta Františka k' vladaři do Turína a tam vy“
prosil' nařízení, aby byl katolíkům vrácen kostel sv.
Hipolyta. Nové rozbouřenív Thononu;'bude krvavá
řež? František oddělí nepřátele vlastním tělem) a po
letech zase to u šv. Hipolyta zazáří světlem svěc, až
o půlnoci zazpívají šťastné děti církve „Narodil se!"
V obnoveném chrámu “zpívajíprvní mši sv. jitřní..
Zastav vítr-;nezastavíš.Chyt' padající la'vinufjsi sla
'bý.Obraceníspělokekonci.Neobětovalses nadarmo,
Františku, neodpouštěls, nemodlil ses,nebděls',neza
lévals vlastním potem a krví lásky vyprahlou skálu!
Zase vztyčovali kříže, zavěšovali svaté obrazy, zase
se tvé navrácené ovce modlily za viditelnou hlavu,
zase se očisťóvalyumřížkyzpovědnice a hostilyune
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beského stolu. Přišelaviděl biskup, navštívil vévoda
savojský a_kardinál Medici, pozdější Lev X_l.,viděli,

zaradovali se a požehnali setbě Boží,vévoda zákonem
lidsky zajistil vzešlé osení před zkázou.]enom věrná
láska k bližnímu odvedla Františka na chvíli zpět do
Annecy, aby'pomohl morem schváceným katolíkům.
Neváhal ošetřovat,zaopatřovat, pochovávat odsou
zence nemoci,pokáním usmiřovaltrestající a zkouše
jící ruku Boží.Nebyl dy odešel z Annecy, ale bisku
pův rozkaz byl jasný. Vrátil se mezi své -vThononu,
aby zase od nich odešel k biskupské berle. Tichostí,
mímostí a láskou zvítězil nad protivníkem - vládcem
zbloudilých duší ;byloť slavněprohlášeno :„Blahosla
vení tiší, nebot oni budOu vládnouti zemi!" (Pokračo
vání)

]. PAPICA.

PRACO'VNA

Domov
Sedíte v teplé, záclony spuštěné, kolem vás se ozý
vají milé, známé hlasy. Svět 2 venčí jest uzavřen. Nic"
vás 'nerozrušuje, nerozptyluje. Jste mezi těmi, kteří
vás mají.rádi, kteří vám rozumějí, pro které je sladko.
žíti.Vyplňují-vaše nitro, dávají vám něco, pro co máte

tak širokou a hlubokou propast ve svém srdci; ,
Námořník na lodi: vítr šíleně skučí, lod' si zvolna
prorývá “cestuvlnami, 'ež vztekle-bijí do boků. Bouře
řádí a přece námořník je doma, Má.rád ty vlny. Dá
vají mu něco, totiž možnost boje, vítězného zápasu.
Vyplňují jeho nitro, 'eho život.-
Sedím ve své 'stu entské světnici, prázdné, pusté,
jejíž stěny zdobí kříž a pak nějaká mazanina,'kterou
sejiž *va měsíce marně snažím rozluštitiJe studeno
a chladno vesvětnici a — přece jsem doma:]sem
u svého psacího stroje, Sedímnad haldou svých knih
usvých poznámek.-Knihy,spekulace na stech lístcích,
útržcíchzaclfycené, stokrát převrácené.Hledání,pro
niknutí,lepšího, dókonalého poznání pravdy. Za těmi
knihami, za těmi papíry mizí mi všechno, co může
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býti, vidímjen lačné duše,jež mi zvědavě hledí přes
rameno: Dáš nám, nám také, chceme něco od tebe
slyšeti z toho, Cojsi prostudóval, probadal. .A tak
s úsměvem zavírám okno před třpytem řinoučího se
světla z luxusního protějšku. Mám SVUJdomov, hle
dám pravdu.. .Co sladšího nad to, jak .sesrdce při
tom plní a rozšiřuje! Doma, u svých knih. Doma?
A přece ne!)edna kniha z těch mých knih druhou
potírá, jedna druhou vyvrací jedna druhou se snaží
doplniti, zbytečnou učiniti. Stále a stále to tedy pu'dí
vpřed.Nenasll pravdu ti moji mistri tak, že by nebylo
nutno dále a výše a hlouběji toužiti. Bilise kolikráte
krvavě navzájem.
NejSemz těch, kteří by svým ideovým odpůrcům
podkládali nepoctivost. Ach, tak poctivě se snažili
jako my,lepe věc proniknouti a Osvětlitijijasněji, než
se nám to podařilo. Věčný příliv a odliv myšlenek
znamená studium vůbec a studium posvátné vědy
zvláště.Jen pomalu, bolestně se prodírala svatá vě
da vpřed.Jen pomalu přicházelak přesným závěrum.
Temné boje, nesčetná kacířstva leží na poli tohoto
zápasu o uchopení pravdy. A tak nejsem ještě doma
— doma se nezápasí, doma je klid, mír a slaSt Ne

máme zde absolutního klidu,nemáme svého štěstí
tak, jak bychom si je řáli míti.
\
Nemdoma námořník)protože ví,že .kolikrátepod-.

lehne ve svém zápase,protože sito mořezáludnějiž
tolik jeho bratří vyžádalo, a že si snad jednou 1jeho
vyžadá.Touží proto po jednom přístavu,ze kterého
jednou zvládne moře všech zápasů, všechna moře,
vítězně a dokonale.
Není doma ten boháč z protějška,protože se stále
bojí, že se mu to bohatství rozuteče. A rozplyne se
jednou. Ví to A proto není doma ani za hedvábnými
záclonami, u kouřícího čaje ve stříbrné konvici.
Nejsme doma.Jsme děti, které zbloudilyfježrodi
če někam zavedli daleko do hlubokého lesa.Dlouho
se nevrací naše pramáteř Eva. Snad nás hledá. Hleda.
nás a my hledámeji, aby nás konečnějiž uvedla dQ

mů.Jdem dómů..
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Í-Zdejest všechno tak-malé a úzké, ne, to není náš
domov. Vždyť se-v: něm dU'še nemůže ani .nap'ř-ímiti
ani_vydechnOus':i,-vnatožzajásati. Nekonečný Bůh,-jeho

nekOnečnáitepšá láska to_t'fdomov,v němž jest dosti
míst-á pro všechny, pro- všechny la'čné, hltav'é, nena-.
sytné, pro "všechny,kterým- nestačil svět. Rozumíte
tedfAristótelov u slovu,-jež napsal, nezáleží kde: „Bůh.

je vlastním příbytkem duchů"? Rozhodně jistě ucho-'
píte žhavě volání sv. Augustina: _„Zdažby nezajásal
poutník, n_emajíc_í,nez'najícíani svého původu, v bídě,

v' lopocení a v hořkosti, kdyby se mu'řeklo:Jsi sy
nem senátorovým, tvůj otec má nesmírné bohatství.
D0vedu-tě k tvému otci._]akby nejásal takový-člověk,
kdyby .mu to řekl někdo pravdomluvný.
Nuže, přišelněkdo pravdomluvný, apoštol Ježíše
Krista, a pravil :"Proč si zoufáte? Proč se trudíte a proč
vás stravuje váš smutek? Proč,následujíce své žádos
tivosti, dáváte se hubiti ubohostí její rozkoše? Vždyť
máte otce, máte vlast a máte bohatství. Kdo jest ten“
otec? Drazí, jsme dětmi Božími.ll „(St.Augustinus:
Enarratio in Ps.—
84. nm. 9.)'

Bůh Otec! Tedy u Otce, tedy tam jsme-.domaUen
on má'vš'echno, vždyt' náš tatínek vždy všemu nejlé
pe rozumělljen zápas o Boha,protože o Otce, o Lás
_ku'nezeslabí, nezmenší, neubíj í,protože se dotýkáme
Boha,akdo se dotýká Boha,.přijímájeho sílu. On. 'est
oheň, který Zahřívá a který zahřeje i lidi nejehťad
nější,kteříjiž se vším vyúčtovali, a kteří se dívají s hoř'
kou pochybovačností navšechno stvoření,proto žeje
poznali a prochutnali až do dna.)en on jest dObrem,
jež _neunaví,protože je nemůžeme, "nikdy dokOnale'
do dna vyčerpati.]en_on nezraní,'jako ranívají lidská
přátelství, když ukazují své slabosti, jen on nenapl
ňuje duši tíživým smutkem, protože jest krása sama
a věčná mladost, jež dává věčnou radost.
Chcem všichni domů. Jděme tak, jak šli svatí pra
otcové, o nichž píše sv. Pavel: že „zdaleka vzhlíželi.
k'přislíbením favyznávali, že jsou poutníky a hostm'i
na zemi. Ti, kdo takto mluví, naznačují, že hleda'í
domova" (Ad Hebraeos X1. 13) . . „Neb nemáme zd)e
1 0,1

VV

,

trvglého'
bydliště, nýbrž vecneho , hledáme v.neb'e-v
SIC ."
Chceme všichni domů.Nechťtedy jdeme doo rav
dy domů a ne do jeskyně plné d'ábelských přeludt'n
"Tam,doma, se všichni najdeme, tam si porozumíme,
všichni, i ti, kteří si zde říkámeprotivníci, tam budem
jeden druhému vděčni zapomoc, za nutkání, aby
chom hledali, úpoměji hledali,ještě lépe hledali.Tam
se najdeme všichni,kteříjsme se po celý život marně
hledali, toužíc'e po někom, kdo by-nás měl upřímně
rád-,tam najdeme toho, kdo byl „našímztaj eným, pra
vým, neznámým dobrodincem.
Když píšityto řádky,dobývá se mi k sluchu refrén
německé písně,kterou jsem slyšel kdesi v Německu,
když jsem jednou v podvečer,projížděl'širou plání . .
Z vedlejšího oddělení "doléhala ke mně samotnému
píseň zpívaná tvrdými 'hlasy,snad bývalých vojáků
'snad nějakého vojenského sdružení : In der Heimat,
in der Heimat, da gibt's einWiedersehn! Vdomovině,
v domovině, tam se shledáme!
Bože, doved' tam všechny své děti!

"BRAITO.

K ČA'S'TĚJŠÍ SVATÉ ZPOVĚDJ.

Táže se někdo z Prahy, jak zameziti, aby častě'ší
svatou zpovědí nenastalo jakési zmechanisování, aby
se totiž určité hříchy jaksi 'neustálily.
T_oprávě musí býti účelem častější svaté zpovědi.
Nesmíme považovati svátost pokání jen zajakousi
koupel. Nesmímejednati, 'ako jsme jednali,když jsme
byli malí. .Umylinám ručky a tvářičky.Ach, jakse to
]pak
u . s. .novou rozkoší zase hezky hrálo 'v blátě a pís
Podstatnou částí svátosti pokání jest právě „pevné.
předsevzetí polepšení. Předpokládám, že se nedo
pouštíte již těžkých hříchů.Zde 'est opravdu nebezq
pečí,aby se naše hříchynestaly ta řkanaším stabilním
inventářem a aby nebyly naším pravidelným příno-M
sem do zpovědnice. Castější sv. zpověď má právě Za
účel dosáhnouti milostí Boží,poskytovanou a udělo
vanou vždy-rozhojněně v každé svátosti, umenšení
102

našich nedokonaloští, zmenšení počtu hříchů neb as
poň počtu provinění proti určitému hříchu. Proto si
vždy řed každou častějšísvatou zpovědí umiňme,
na jedlěn hřích zvláště dávati poz—or.Ten hřích pak

bedlivě stopujme po celou dobu mezi dvěma svatý
mi zpovědmi.Varujme se pečlivě příležitostí, potla
čujme náklonnost, která nás k tomuhříchu vede. Cas
těji za dne si vzpomeňme na své předsevzetí, hlavně
pak si připomeňme,když je nám vejítido okolností,
ve kterých "smese oněch hříchů d0pouštěli; Uvažuj
me 0 Božíc dokonalostech a srovnávejme s nimi svůj
život. Uvidímeťpak, co "máme napraviti. Boží doko
nalost bude naším nejlepšímzpovědním zrcadlem,jež
nám-“nemilosrdněukáže, jakéjsou naše chyby, viny,
skvrny.

BRAITO.

NOVÁ MODLITBA K sv. MAŘTINU.

Svatý _Martine,jenž's kusem pláště svého
přikryl kdysi pocestného,
pohled' též na naše dnešní ženy,
jak jsou nuzně přioděny,
jak jsou na tom hůř než chudák. bědný,
oblec, prosím, přece naše ženy!
AD DEUM, QUI 'LAETIFICAT JUVENTUTEM _MEAM.

S p olub_ratří_m !
Přistupuje-k oltáři stařičký, nemocný, slabý a zna
vený kněž. Zdá se mi, že se ani nedovleče k oltáři.
Pravím si :“Můj Bože, tenhle kněz zemře dříve, než
vysloví jediné_-slovo. Tak jes—tChuravý!

Avšak, hle-,již se postavil uprostřed dvou svící a
pozvedl k nebisvůj zrak! Rázem omládl, rázem ze
sílil. Hory by mohl zlězati. Plameny svící poskakují
pod jeho vz'dechy;
Kdyžjsem vidělatuto změnu u kněze,jenž by nyní
mohl na ramenou hory nositi, cítilajsem jak celé mé
srdce i těloa všechno vlastně ve mně'zajásaloradostí,
vše ve mně ožilo novým životem.
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Vidím a cítím,-alenemohu vyslóviti tóhoj co'cítím'"
a vidím, onoho do'mu,je'jžfve mně vzbudily ony po—
Vzdechy vyslané Bohu, ten žár jeho očí,“jen'ž.šlehá
až k srdci Božímu!

_

A 'jakýsi'hlas mě ujišťuje, že kněz, chudý a čistý,
je .sámtaké obětí lásky a poslušnosti a'tak obrazem
Bóha Obětovaného. 'Bůh nemůže ničeho o'depříti ta;
kovému knězi u oltáře, protože je to živá oběť.
„Myšlenky " str. 37. Sestra od Ježíše Ukřižovaného.

ŽEN
VNITŘNÍ ŽIVOT.
Stále zdůrazňujeme, žeJ. Kristusjest středemnašehosnažení,
protože jím se dostaneme k Otci. Proto jsem s nadšením uvítal
poslední dílo jednoho z' dnešních největších exegetů: P. LA
GRANGE: L, EVANGILEDEJESUS-CHRIST. (Gabalda, Paris
1929, “str.700, lex 80, cena: 50 Frs.) Jest to „labutí zpěv" sta
řešinyexegetů. Nikdo nezná takdobře_Evangelia,'S_v.Zema celou

odbomou literaturu jako on.Aproto jsem mu tolik vděčný,žepo
dal takovou dobrou „harmonii evangelií"spoužitím všech dosa
vadníchvědeckých výsledků. Kristus vknize jest opravdu Bohem
a člověkem velebným, svatým, ke svatosti volajícím. P;.Lagran
gbvi prvému se podařilo'vědecky z'achytiti exe'gesi Evángelií.
způsobem, jenž sytí a zahřívá i duši nesmrtelnou !=
Jen v-tomto Ježíši, jenž přišel, „aby všichni měli život a to
hojně.jej-měli", ukazuje .vzrůst duše v Bohu sv..Pavel. Dávno již.

vábí učence možnost zkonstruovati mystickou nauku tohoto
učitele národů. Z posledních pokusů i.širší čtenářské-obcipří
stupných můžeme s_radostí doporučiti novinku: Dr. WlKENw
HAUSER: Die Christusmystik des hl. PauliJš"(Ascheňdorff,
Můnster, 1928, str. 140, lex 80,cena 2'80 Mk.) Nejprve se v kni
ze seznamujeme s výkladem myst. výrazů sv. Pavla,_nato ostrý;
mirysy kreslí my'stické spojení věřícíchs Kristem, jež'dává du'cj1
_'života jeho vzrůst. Dokonalá jest Srovnávad studie mystiky sv'
Pavla 'avýchodního současného mySticismu,jež ukazuje na nad 
přirozenost a samostatnost původu naší- myStiky.
_
_Je třeba, abychom poznali svého Ježíše, zdroj našeho,du-„l
Chovního živóta. Výrazně a theologicky vykreslil jej P; HERIS)
v díle:“LE MYSTERE DU CHRIST (Desclée, Paris, 1928, str:
370, 16 Frs.) Héris studuje kněžství Kristovo, jeho oběťa jeho
království v'šeobecné,jež m'u patří, protože jest *Bohema jako
Bůh a člověk vykoupil lidstvo. Nesmírný majestát Kristův v_y
s'vitnez přečtění knihy, dík vroucí za oběťjeho a žhavá žízeň
po jeho svaté krvi a lásce, jež zde tak hojně prýští—Takových.
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knih o ]. Krištu není mnoho. Pro kněze,'bohoslovce hluboká
studnice pro studium, meditace a kázání!
Známe svůj zdroj. Třeba z “něho píti. Přetvoří nás. Přetvoří
nás, jako si vytvořil svou Kateřinu Sienskou. Je'í : DIALOGO
DELLA DIVINA PROVVIDENZA (Libr'eria E itrice Fiorenti
na,_Firenze, 2 sv.25 lir.) Světice zapálená Kristem hovoří s Bohem
a se sebou 0 Svěmcíli, o Bohu, o živótě, bolesti. Myšlenky zapa
lující, svtící, jež dávají zhořknouti s oustě literatury. Cítíme při
četbě, že Se nás takřka dotýká*ducl£l Boží. Kniha jest výtečným
vůdcem duch. života. Proč utíkají zbožní před svatými a milují

knihy,jo"duchovnímživotě.
Tady della
mají
ssťlácané,
utečný žvavé,prázdné
„Duchovní život".
Kniha vyšla vkolekci: Libri
Fede, kterou šťastně pořádá Papi i a kde vyšlo _jižna 40 svazků
italských mystiků. _
'
Tihle italští mystikové a světci !_Lidé,v 'ichž žilách“koluje krev,
kteří mají srdce jako výheň a přece tak lízcí nám svou bolestí,
soucitem,láskou.]ako např. sv.FilipNeri. Nebylo lehko dověděti
se o něm vlastně něcokloudného. Teď dva Francouzi, orato
riáni, vydali konečně pořádný životopis, pracovaný hlavně na
aktech kanonisačních. POUNELLE-BORDET': St. Philippe Néri
(Bloud et Gay,'1928, II, vyd. str. 560, lex. 80,cena 45 Frs.) Dílo
jest psáno na širokých studiích, psáno dvěma horlivými kněžími,
kteří světce milují. Světec se nám 'eví ve svých zápasech, boj ích,
ve své'úzkosti nadpřirozené o uše dětí ; jeho originalita jest
dána do rámce celé-povahy sv. _FilipaNeri a proto neuráží. —
Aby měla'ta kniha-hodně "čtenářůa sv. Filip Neri, jenž je tu
líčen s celou současnou _svoudobou, našel i v naší době hodně
následovníků; Dílo jest__sicepsáno vědeckou formou, ale pod
touto formou není postava sv. Filipa zahalena a duch jeho udu
šen. Naopak, tímto způsobem v knize mluví .vícesvětec a jeho
činy než spisovatel,—v_mn_ohýchdnešních životech svatýCh světci

se skorovůbecnedostanouke Slovu.„Na

Nechat mluvit svaté! To je také zásadou dnesvcelém světě
známého historika—mystikyBREMONDA: Upozorňuji na jeho
poslední
nové(Bloud,
svazky:Paris,
Histoire
littéraire
du Sentiment
Re
igieux endva
France
1928,
n. sv. cena:
72 Frs.) Na
zval tento díl; Metafysika-svatých.
Spíše historicky postupuje POURRAT;Vydal právě čtvrtý a,
oslední díl Svéhodíla: LA SPIRlTUALITE CHRBTIENNE(Ga
alda, Paris, “'1928,stí-„670.) Pourrat se šťastně probil frontou

spisovatelů duchovních-odjansenism'u k moderním časům.Chá
pu, že to byla vojna ne'veselá,pročísti tu příšemou' spoustu du
chovní čietbyv záplavě j ansenistického traktátnictví a v přívalu
literatury dnešní. Věcnáfapoučujícíje studie jansenistické zbož
nosti._B_olestněse nás dotýká reakce protimystická vyvolaná
jansenistickými bludy,-jež nepřestala u nás ještě strašitiijemně
jest-kreslenapostava milého Surina. Dobré dějinytu najde ctitel
B. Srdce. Páně, pobožnosti k nejsv. Srdci. Oceněna je tu aske
tika sv, Alfonsa, duch. živOta sv. “farářez Arsu, P. Fabera, Mgra

Gay-e. Přehledposlední doby jest vícejak stručný. Dobré dílo!
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Velmi povzbudí a poučí dílo,jež jsem právedostal. O_životě
totiž prvních křesťanů: DOM LECLERCQ: LA VIE CHRĚ
TIENNE PRIMITIVE (Rieder, Paris, 1928, 'str. 100-60 obrazů,
cena 16 50 Frs.) Stručnými, ale sytými tahy kreslí známý odbor
ník v křesťanské archeolo u život náboženský, mravní,--s_pole'
čenskýi soukromý prvých Eřest'anů.Mile na nás dýchne z knihy
rvotná upřímná láska všech, poctivé snažení o přiblížení se
k Bohu, stálost a věrnóst v novém životě.Jedinečnou cenu mají
velmi dobře provedené reprodukce nejst. křest. obrazu, napisu
a sočh z prvých třístoletí. Stastně byly vyvolenydosud neznámé
obrazy. Odporučuji tuto knihu do knihovny, kdo chce mítrněi
jakou představu o prvých dobách církve.
P. Silv. M. Braito.
S novým zájmem o duch. život množí se potěšitelně též nová
vydání velké učitelky duchovního života sv. Hildegardy. Duše
se rozradostní při četbě: DIE LIEDER DER HL. HILDEGARD
VON BINGEN (Séyfried, MUNCHEN 1928, str. 70, cena 3
Mk;) Písně vytryskly z nebe a z nazírání v liturgii a"dovedou
povznésti duši. při různých příležitostech. Kdo sbírá krásné
modlitby, najde zde mnoho vzácných perel žhavé láskyk Bo
.hu, ponoření, ztracení se v něm. Kniha jest velmi vkusně vy
pravena a opatřena dobrým-krátkým žvotopisem světice.
GUIDAULT: DIRECTION SPIRITUELLE A L*USAGE
DES RELIGIEUSES, Tours, librairie Alfred Gattier, Marcel
Gattier editeur, 1927, cena 12 fr. —-Kniha obsahuje hodně pěk
ných pokynů pro duch. život, ale dlužno též ríci, že nevyniká
příliš nad plýtkvost moderních tak zvaných PRAKTICKÝCH
příruček duch. života nebo meditačních knih jako na př. Hop
pe, tak rozšířený v ženských klášteřích.
.ABBĚDE BELLUNE HE LIRESDE TRISTESSE ET D ESPE
RANZE. Tamtéž 1926, cena 12 fr. Úchvatné kapitolky, které
dovedou zahřát srdce chladné smutkem a bolem, potěšit chu
dého, dát síly bojujícímu, povzbudit klesajícího Stránky plné
světla a naděje. Možno jen doporučit.
_
NEWMAN- GEBETBUCH. Ze spisů N, vybral a přeložil
Otto. KARRER. -— „Ars sacra" Můller, Můnchen str. 240 a
15 měditisků,160,vplátně 3'50 ivik.— Tato něžnáknížka bu
de dobrým průvodcem na cestě životem pro opravdu křesťan
ské duše. Jest v ní hojný výběr ranních a večerních modliteb,
ke 'rnši sv., k sv. zpovědi a přijímání, róSby ve všech záleži
tostech Božího království a _vosobních) utrpeních, pobožnost
křížovécesty, nádherné myšlenky a modlitby pro posv. období
církevního roku. Tato modlitební kniha vítězí nad všemi.sladce
rozvleklýmimodlitebními knihami, vytvářímohutnou,jadmou \
a zdravou zbožnost. Spisovatel'1nakladatelství získali sitouto
knihou velké zásluhy o zbožnost křestanského lidu, učinivše
tento hojný zdroj přístupným pro široké vrstvy. —
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ZRÚZNÝCHPOLÍ
DEML JAKUB-:Dílo FELIXE ÍENEWEÍNA :-Vidoucí poroz
uměl 'vidoucímu“ a'_.vysvětluje to slepým. Doufejme však, že
ne hluchým. Felix'Jenewein miloval umění, jím leužil Bohu,
'ím chtěl sloužit také "lidem. Nebyl pochopěn, ani ti, kteří "se
němu přátelsky blížili, nerozuměli mu..Nerozuměli jeho mysti
__ce
boleSti a utrpení “někoho,kdo vidí,kde jest nemoc,kdo nazna
čuje.'asně celý postup—potřebné operace, ale jemuž pacient se
smícllem utíká od operačního stolu přímo do hrobu._]enewein
tušil budoucnost. Deml vykládá jeho úpěnlivězapřisahánívšech,
kterým leží na srdci "osudnároda'.Jenewein nemohl dostati "lepší-.
ho vykladače. Jak jiskří sloh Demlův,-který prožil tytéž hrůzy'
vidoucího drtivě se blížící zkázu a nemohoucí než postaviti svůj

hlas, protože básníci a jiní umělcijsouchamrad', které patří na
práskat a nechat je.umřít hlady, protože by jinak nevědělirou
py co dělat a možná, že by se zpupně odvážili volat lidi k Bohu..
ADeml přece volá apůjčuje-svůj hlas mrtvémuJeneweinu.Deml
vystihlnaši jedinečnou bídu, bídu, jež se nechce dát obdaro—_
v_at.Cetli'jsteněkdy přesnější defi ici dnešního blázince ve světě,"
než jest Demlovo. tajně-krvácející a zdánlivě posměšné u_škleb'
nutí: „Dělá se to chlapisko, dělá, alejiž nemůže. Bičujese sportem
a mystikoua problémy a emblemy a podblemy etc. . . ." Kdyby
mohly se aspoň některé stati více rozšířitimezi počestnou buržo
asii, mezi lidi spokojeně trávící po dobrém obědě. Možná, že
by Demlovi'oči vyškrábali, ale ten tomu neujde tak jak tak a
proto, dejte čísti dále!
'
Způsobily by jistě takovou zdravou reakci, jakou způsobila
jiná jeho kniha-též nedávno vydaná: AUDIATUR ET ALTERA
PARS. Zároveň se SLEPEJEMIX. nazval bych je Retractionum
libri duo. Poctivý člověk přísnělse dívá na sebe a v tomto gestu
jest, právě velikost poctivosti. _Gestó,více než gesto, zpověď“
Demlova jest poctivá.—
Hledal u Bílka a hledal v Sokole možnost
působení. Zavřelo se mu obé a nyní účtu'e 's obojím. Není to
výkřikagitátora, nýbrž výkřikčlověka,jenž yl zklamán a nechce,
aby ji í byli zklamáni podobně. "XI.SVAZEK Slé ějíje slože
ním účtů poslední "doby. Básník jest veřejnou oso ou a proto
Deml veřejně účtuje. A účtuje jako mudřec. Proto _i_
všední po
třeby mají symbolickou cenu. Divím se, jak mohl někdo se po,.
zastavovatinad „směšováním všedního s vynikajícím" u Demla.

Básníkovinení nic všedního; vše má smysl a hluboký smšsl.
. raito;
WAleWRIGHT: Advent (Swan Presse, London,=1928)Roz
košný příběh nemocného, přijímajícíhov chudObě a bídě'opuště
né dětství, nalézající v podepření rozvíjejícího se života nejkrás
nější Stědrý večer v celém životě. Z téhOž nakladatelství došla
nám roztomilá sbírka jemných básní, vyzdvihujících krásu pří
rody, knihy psané prstem'Božím. Kniha sluje: Wind flowers a
jest od M..Hobs_ona.

_ K; L.—

SCHWOB RENE: MOLJUIF (Plon,"1928, Paris, str. 370, 18
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Frs.) Má to býti'posmrtná kniha.__Z'emřel,chce zemříti' žid —
René Schwob a býti dítětem Kristovým.Kniha konvertity a jako
taková oněkud povídavá. Zajímavé je,_co přivedlo Schwoba
ke kato icismu: Sch. chtěl se osvoboditi'od' okovů své bytosti.
Křesťanstvíukázalo mu možnost přetvořiti se v Bohu. A tak líčí
svou cestu od hříchu, přes všechny boje ke světlu. Hymnus “duše
Osvobozené na Boha— osvoboditele. Kniha jetak upřímná, že
nejednoho povzbudí, aby si vážil daru, na nějž sejiný takovými
boji, krvavými obětmi musil připravovati. A tak-člověkrád auto

rovi odpustí trochu laciné duchapl'nosti židovskýchÍkonveřšitg.
_FU-METST.: ERNEST HELLO (Editions St. Michel, Paris,
str. 250, cena?) Hello _Zatoulalse k nám z dob dávných a'iza
padlých a dle toho"byl celýjeho život osamocením, neuznáním.
Hello byl drcena'neposloučhán. Dnes'se řeknelaciná vtipnost:
Z té bolesti rostl jeho duch . . . Ale, není .to vždy tak pravda!
Fumet jest z těch, kteří Hellovi řipravovaliticho v zástupech,
aby mohl'být slyšen. A po_všec zkušenóstech'správně praví,
že:.lidě „dnesnechtějí dátiÍBohu'v obět rozum, c_oždal Hello,
a proto že si nerozumě'í ani s Bohem ani s_těmi,kteříltu obět
přinesli a ji od jiných cfokonale žádají; Krásně a pravdivě tesá
Fumet podóbu A. Hello. Kéžjeho „knihapřispějekečtení a chá-'
pání mistra AfHella.
_
'
'Braito.
THOMAS ST. AQ.: Summa Theologica“ -—franc, překlad:
oddíl: Wébert L*áme humaine _(Desclée, Pařis,_192_8,str. 414',
-.19Frs.) Nový s_vazekzáslužného díla, jež podniklidominikáni
pařížské provincie. Vydávají tekst Summy s franc. překladem,
poznámkami a řešenímmod. otázek dle zásad sv, Tomáše. Re
čený svazek podávápsychologii sv.Tomáše. Wébert jest-dobrý

odborník apodrobil pod světlemsv.Tomáše dobré kritice dnešní
otázky. Pro útěchu těch, kteří neznají francouzsky, sdělujeme,
že naše dominikánské bohoslovné učiliště též začne v dohledné
době vydávati český překlad, jejž čeští dořni ikáni již 400 let
dluží národu.
„_Braito.
SIGRID UNDSET: UND WAR DIESŽKINDLEINNICHT
GEBOREN (Muller Munchen 1929, str. 32, 8 r'něditisků,.-Mk
1'25). — V řadě krásných knížek,. jež vydává Můlleřova _-„Ařs_

sacra" k částem církevního roku, zasluhuje zvláštní pozomosti
tato knížka,. v níž norská konvertitka podává obraz Spasitele
tak, jak se sám zjevil; — skutečně. Knížka není pro ty, kteří
mají rádi přesládlé čtení o Ježíškovi, nýbrž pro všechny, kteří
chtějí zbožně, ale skutečně rozjímati o Narození. —
PHILOSOPHISCHE ANTHROPOLOGIE (Teil I.) Von Dr.
Bernhard Groethuysen (Handbuchder Philosophie: Abtlg. IV.,
Řáeitrag'A), Verlag von R. Oldenbourg, Munchen u. Berli
Ve svém úvodu autor vychází z několika nesprávných ná
zorů o poměru Hlosofiea náboženství k životu.
Jeho výklad Platonovy nauky o filosofii a“řilosofování..a p'o-g'
měru k životu je “důkladný a subtilní, podrobně anal'ysuje něí"
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které z Platonových pojmů. Ve výkladu Aristotelova názoru
zdá se, že autor konfunduje některé psychologické a metafy
sické pojmy s praktickým morálním. řádem, jako by se dalo
doplniti něco z etického řádu, čeho se nedostává pojmu věci,
jak jej poznáváme a tvoříme rozumem (srov. str. ,46).
Dr. Květovský.
SUSANNA SORGE, UNSER WEG. (Str. 180.Josef Kósel &
Friedrich Pustet, Munchen. Cena .5 Mk.) ——Kniha o cestě

nadšeného a. duchaplného žáka'řilosofa Nietzsche k nábožen
ství, k církvi katolické a hlubokému mužnému duchovnímu “ži
votu. Zároveň dějiny.“ideálně; krásného manželství, opravdo
vého Tajemství _vKristu. Apologie i učebnice.
—es—
PAUL CLAUDEL-JACQLIES RIVIERE BRIEFWECHSEL
1907-1914. Munchen '1928. 'Kósel-Pustet. Str. 242, cena Váz.
v l. 750 M. '— Boje mravně bezúhonného, hledajícího člo
vě a, boje a vítězství popisuje tato drtivá kniha. Pro ty, kteří

ztratili cestu a pro jejich přátele je to kniha nedocenitelná. Je
v ní celá bída i' všechna naděje duše otrávené moderní dobou.
GERTRUDVON LEFORT': „HYMNEN AN DIE KIRCl—IE".
— (Druhé vyd. Kósel & Pustet, Munchen 80, 68 str., v plátně
Mk 8'—). Tato kniha jest náboženským dokumentem naší do
byl Je to stále. Gertrud von Le Fort, 'ež v ní mluví, a přece víc
než ona: mluví duše“člověka naší do y, jak on zá asi o církev,
až mu ona svou s_vatostí.póžehná, »vněm se mod í a ho povýší
za úd svého mystického těla, "jak s ní prožívá rok a spěje vstříc
posledním věčem. Tato kniha jezvláštností v duchovním bá
snictví. Toto vydání je proti vydání z r. 1924obohaceno no
vými básněmi.
'
GERTRUD VON LE FORT : „DAS SCHWEISSTUCl—IDER
VERONIKA" — román. (80,1928,str. 356,váz. Mk 10'- Kóselé
Pustet Můnchen.) — Po tomto mystickém románu s radostí sáh
nou čtenářinašeho časopisu. Spisovatelka v něm líčí cestu malé
pohanky Vero'niky.(vlastně svoji) ke Kristu uprostřed pohan
ského a, křesťanského Ríma. Tato' kniha svým vzácným obsa
hem zaujme jak theologa tak—psychoanalytikaa každého pří
tele velkého umění a básnictví, zvláště ak ty, kteří již spatřili
a obdivovali'krásy Ríma bud' pohanského nebo křesťanského-.
M. PFLIEGLER, “DER WEG. Str. 284, (Tyrolia, Innsbruck)
cena 6 šil. rak. '—-Schválená 'učebnice náboženství pro vyšší
třídy středních škol v Rakousku..Vynikají zvláště dokonalé—
stati o eznáboženské. etice, o překážkách svobody, pojmu a
významu církve, kapitalismu a socialismu.
—-es-—
DR.!OSEF WEINGARTNER: „DIE APOSTELGESCHICl—I
TE". Tyrolia, Innsbruck (str. 345, cena .7'— S). Tato stručná
biblická kázání jsou.potěšujícím znamením, že v poslední době
roste v katol. církvi zájemo četbu Písma sv. a biblická kázání:
Weingartner v této knize probírá Skutky ap. a vybírá charak

tšrigtickérysy
a zdůrazňuje jejich cenu pro poměry a lidi naší
0 y. —
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D'HERBIGNY M. MSGRE: DE DEO CATHOLICAM EC;
“CLESIAM VIVIFICANTE (Beauchesne, Paris.—192_8,.4OO
str. 3;

vydání). D'Hérbignystudoval v l. díle-církev ve svém"založení..
Nyní ji _ukazujev dnešním působení. Protože “sednes více církví
považuje za pokračovatele prvotní církve,je třeba Stanovitionu.
jednu__-opravdovounástupnici prvé církve. D,.Hérbigny shrnul
nesmírný materiál dokazující možnost tuto, jedině prokatolic
_kouřímskou církev. Postupuje velmi svědomitě a ze slov Kristo
vých a z prvých dob samých ukazuje,„jakými zásadami se má
říditi hledání pravé Kristovy církve. Dokazuje přesně_apřesvěd
čivě, že jen římskokatolická církev vyhovuje myšlence Kristově
o církvi. Kniha jest velmi důležitá i u nás'a nemóhudošti od
poručiti její studium. všem těm, kteří se shovívavě dívají na
svou církev,kteřínemají pravou hrdost jediných majitelů statku
.nejvyššího,totiž pravdy Kristovy. K otázce nových církví u nás,
jež všechny se odvolávají na Krista, je tato kniha klidná,-pře
svědčivá, dobrým vůdcem.

'

_

_ '

Přitéto příležitosti upozorňuji na velkolepé číslo odborné re
__.vue
vydávané francouzskými dOminikány : REVUE DES SCIEN
CES THELOGIQUES (Le Saulchoir, Bel ique) vydané zvláště
_rootázku katolicity církve. Císlo má vě stě stran a obsa
uje hluboké studie Battifola, Allo, Sertillange, Schmidli'na __etc;
Roční předplatné činí 50 franků. Za to 'sou čtenáři informováni

o všem,
co vychází ve světě theologic . émfi
.
.
. filosofickém.
/ .
P- A
. !
GUILLET P. M. JOSEPH: LES DOMINICAINS FRAN
CAIS A L) ILE DE LA TRINIDAD. (Gattiers, Tours) 'stran
_.458, .cena

18 fr.

_

_

_._

_

Malý zlomek misijní epopeje dominikánů a misionářů vů-.
bec.. Krátké období dějinné třicetipěti let, neveliký kus země“;
a kólik zápasů, kolik námah, kolik křesťanskéstatečnOstia obětí,
kOIik různých cest vážených pro e_vangelium! — Na—misijních
"_
spisech “jenom lze obohatit duši poznáním obětavosti,._lásky.
Ilustrace se povedly. Cteš rád dějiny, cestopisy; chceš poznat
zblízka práci misionáře? Vezmi.
_
LF. .
DR. A. MEYENBERG. LEBEN —JESU — WERK, 3.'Bd, 1-.
Liefg. Str. 310,*_'(Ráber'&Cie, Luzern) cena 625 "švýc. fr. —.-Jso'u

probrány dějepisně, kriticky a filosofickyvšechny'námitkyproti
záz'rakůmJežíšovým, jak se rozvířilypo Straussových spisech.
Vědecká střízlivostvýrazu,.bohatost'materiálu alpoctivá láska
keKristu činí toto dílo velmi významným pro duše takovými
pochybnostmi zmítané nebo proti nim _ujiných bojující-Jedna“
.z nejlepších

prací o životě Ježíšově.

_

"_

—'-es——„

JIC. B.MOHR, Tůbingen: DIE RELIGION IN GESCHICH
TE UND GECENWART. Lief. 45146,Jablonski-Immanenz. +
Zvláště stkvěle vypracovaná hesla Idealismus a Jesus. Toto
“podává jedinečně úplný přehled otázek s tímto jménem sou
visících.

,

.

„

„

Í_ _

.—-es'—

KYTLICOVA PAVLA: RODICE'A DETI II. díl.(P; Kytli
cová, Tasov,_“Morava, str.! 204'.)Opravdu toužebně jsem čekal
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na druhý díl knihy, 'ejíž prvý díl'mne zcela zaujal, Zaujal mne
tím-,že tak pochopil) ženu-matku. A z druhého dílu zase sena
nás usmívá symbol- ustarané, věčně starostlivě, stále úzkostlivé
maminky._A_ ři-tom je tamaminka pí Kytlicové _takbezpro
střední,“ned'o ývající dětského srdce, nýbrž nosícíje samozřejmě
v celé své bytosti. Po knize paní Pavly bude těžko živěji, “nevtí
ravějinakresliti ženu,vědomou své úlohy': pomocnice Božív díle,
jímž jest vytvořenícelé bytosti dle duše i_těla.Starosti, těžkosti
našich středostavovských rodin, z nichž jsme'většinou vyšli-,jsou
tak věrně podány, zároveň s vylíčením odporných plebejských
sklonů,jež se tolikrát pokoušejí poskvrniti malé lidi. Odporou
šímkaždému, kdo hledá v četbě zvednutí, oprášení, zapomenutí.
Ze se konečně také někdo rozhou “alk činu,.který měl býti-uči
něn hned po prvním dílu, arozho ] se pro udělení ceny Zemské
moravské literární dotace!
_
.Braito.
LEITPOLD,'D. DR. JOHANNES: DIE URCI—IRISTLICHE
TALIFE IM .LICHTE DER RELIGIONSGESCI—IICI—ITE.Leip
zig, 1928. Dóríling. & Franke. 'Str. 80. Cena 2'50 M._— Mo

nografie, ukazující" na skutečné nebo domnělé paralely křtu
v židovství a pohanských mysteriích. S opatrnou celkem kon
servativností saná kniha otvírá z bohatého materiálu zajímavé.
pohledy
do lzřesťníprakse
i do některých
řest'anských
textů, na př. 0 křesťanské
křtu za zemřelé,
o oblečenístaro
Kris
ta atd.

_"

„

,

*

-—es—

]. HRONEK: „BIBLE MALICKYCH" '—-(díl 1. 12 barev.
obr. od K. Schwet'ze, váz. 1650 Kč) — Vydal Gustav Francl,
Praha 1. 536. —' "Máme v_naší literatuře velmi málo tak ěk-.
ných knížek o Pánu Ježíši pro maličké. Kdo chce učiniti ítěti
radost„ať “koupí tuto „Bibli"_ .— Vřele dopóručuji.
_
ABBE FELIX KLEIN : „DE 'SAINTE BLANDINE AUX PA-.
GES DLI ROI DÍOLIGANDAÍ'. -— Ilustrace od Maurice La-'
vergue (80, str. 68, poštou 13'20 fr.)fEdice „Spes", Paris V,

rue Soufflot '17. Kdo chce dítky nadchnouti ke statečnosti ve
víře, ať si koupí tuto, knížku“ o malých hrdinech všech dob,
kteří položili život za sv._víru; výklad obsahu usnadní hodně
barevných obrázků; Doporučuji. -—"
'
,
PERROY MARGUERITE: SOUS LE SIGNE DE L'IDEA
(Aubanel Fils-ainé, 15, place des Etudes, Avignon); 1928, stran.
208, cena 12 fr.

Kde tví ravé ženství,.cíl ženy, úkol životní a jak je' splnit?
Spisovatel a odpovídá křesťanským pojetím ženy, vedlecestou
přirozenbu
a hlavněsenadpřirozenou.
Dal bych
ji do rukou
dívd:
ám, př (1kterými
otvírá život, hlavně
dívkám
vzdělaněje
ším_'(školsky), vážné věci autorka z řístupnila, obtížné činí..
snazším. LI vnímavé a soudně čtenářky nevyjde na plano._

—a.
DE MEALIXANT. : AUGUSTIN COCHIN (Plon,Paris 1928
str. 370). Dobře psaný, poučný životopis znamenitého franc.
historika Cochina. _Autorprovází nás jeho životem zasvěceným
pravdě. Vidímejeho studium, jeho modlitby, jeho lásku'a boje.
1'11—

Hlavním jeho dílem bylo nové svetlo,jez vnesl _dostudií o franc.
revoluci. Druhá polovice této knihy otiskuje výbor z jeho do
isu,_jež barvitě podávají jeho bludný život po archivech ce
lčho světa, jeho život křesťana a člověka.
S. B.
SERTILLANGES: LES GRANDES THĚSES DE LA PI—ll'
LOSOFHIE TI—ICMISTE (Blcud et Gay, Paris 1929, str. 250,
10 fr. Těžko najíti lepší, informativnější dílo o filosofiisv. To

máše. Proslulý thomista, Sertillanger, obrací se k modernímu
_člověkua ukazuje mu, jak křest.filosofievede jedinea cílevědo
_me
jeho rozum, jak jest universální pro- celý život pro veškerá

dění. Proto bude dílo zajímati každého, kdo přemýšlí olid
ských záhadách a problémech.
SB
„CESTY SRDCE" od P. ]. Franco T. ] (Sdružení katdšl.
mládeže-v Praze III.) Nevtíravým způsobem líčípostupný vý
voj mladého konvertity, dokazuje,. že jak citová vřelost ženy,
tak rozumová hloubavost múžova' naleznou v pravdách pra
vého náboženství jednotící p_o_u_to
pro spolecnou pout životní.

ČASOPISY
l—IOCI—lLAND
XXVIÍ4. (Kósel, Munchen). Muth, Epipha

nie. Leitgedanken zur katholischen Aktion. Bauer, Konserva
tive Probleme 1mneuen Italien bis 1890. Hankamer, Lessing.
Herwig, Hoflnung auf Licht (Roman). Horten, Islamund Chris
tentum. Lůtzeler, Zu Max Schelers Persónlichkeit.
BCNNER ZEITSCHRIFT FUERTHEOLOGIE UND SEEL
ŠORGE V. 4. (Schwann, Důsseldorf). Schulz, Stil in der Bi
belůbersetzung. Algermissen, Geschischte, Stand und Arbeits
methode der proletarischen Freidenkerbewegung. Lůckin
Seele und Umwelt des Landkindes. Sinnesbeck, Berufswalžl
und Seelsor
Bérufsberatung.Jakobs,
Das Mysterium als Grundgedanke.
der
e.
LIN ZER THEOLOGISCI—l- PRAKTISCl—IEQUARTAL
SCHRIFT LXXXI.4. Cohausz, Starkmut und GroSsmut. Kop
ler, Religion und Politik. Fischer, Sozialistische Erziehungsziele,
Wiesmann, Widersprechen die Klagelieder dem Geiste des
Jeremias? Kurz, Die Gefahren der mystischen-Bůčher.
THEOLOGISCHE REVUE XXVIII. 10,11,12. (Munster,

Aschendoríl). Weiler Neue katechetische Literatur. Donders,
Homiletische Rundschau. Bliemetzrieder, Die neue Gesamt
ausgabe des Praepositinus; Přehledy: Allgemeine Religions
wissenschaft. Biblische Theolo ie. Historische Theologie. Sy
stematischeTheologi,e Praktisc eTheologie. .ChristlicheKun'st.
ZEITSCHRIFT FUER ASZESE .UND MYSTIK 111.4.(Ty
r_olia,Innsbruck). Storr, Das Frómmigkeitsideal der Propheten.
Jungmann, Die Gegenwart des Erlósungswerkes in der litur
gischen Feier. Sierp,Die Wegweisung zur Hóhe 1mFundament
der Ignatianischen Exerzitien, Zimmermann, Wille zur Ehre.
Gatterer, Die liturgische Zeichensprache bei der hl. Messe.
1.12
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co NÁS ODVÁDÍ OD VNITŘNÍ
M O D L I T BY
(Kurs vnitřní modlitby S.)

Je to známý malířský motiv pokušení sv. Antoní
na.poustevníka. Dáblu se'nelíbí, že velký otec pous
tevníků se stále zabývá Bohem, že skoro vůbec se
“nezajímáo věci tohoto světa. Ví, že pokud Antonín
hovoří s Bohem, nemůže se vlastně k němu dostati, a
proto posůá na něho celě vojsko pokušitelů, malých
i velkých, hezkých i odporných, aby přece nějak nad
ním zvítězil, at' hrůzou či rozkoší, či malomyslností,
nebo vůbec jinak..Z_dáse,že ďábel zmobilisoval peklo
i zemi, aby přece přivedl Antonína na jiné myšlenky.
Toto pokušení svatého Antonínanemusíbýti nut
"n'ělegendou, za jakou je vydávají přísněhistoričtí kri
tikově.

'

_

Co více ďábla ponouká k zlosti, než když vidí, že
jsme u Boha,že k nám nemůže. Pokud dlíme s Pánem
ve vnitřní modlitbě, jsme v Bohu svěm jako v pevné
tvrzi. Proto se snaží.náš nepřítel vylákati nás z toho
to úkrytu našeho; Na jiném poli bude s námijiž snazší
zapas.

„

Zde máte jakýsi výklad příčinytak častých roztr
žitostí v duchovním životě, ve vnitřnímodlitbě. Po
celý den jest vám docela dobře, můžete stále dleti
duchem u toho, co konáte, jakmile ale se věnujete
liohx, vyr_ojí_sena vás celá smečka myšlenek, starostí,
obr ů—H. To Vše na vás volá, pojď, porozpráv-ířne
si Spolu, sdělím ti něco zajímavého, hleď, jak to či
ono je krásně.

! Opravdu jestjasně, že většina roztržitostí pochází _
od zlého nepřítele. Stále a stále proti nám ďábel útočí
ve vnitv í modlitbě. SV.poustevník, opat Nilus, to
“krásně Erystihl:Dábel bójuje proti nám, aby nás při
mělzanechati vnitřnímodlitby,jež jest mu odpornou
&nesnesitelnou-právě proto, že jest nám tak spasitel
--nou. Snáze snese Zlý zevní přísnosti, protože ty mu
mohou dáti příležitost k pokušení samolibosti, pý_-'
'(:hy,takové jemně, skoro neznatelně na první pohled,

„zmizí.-i::—
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ale vnitřní modlitba? Kdo se o ravdově oddá sku
tečné vnitřní modlitbě a ne něja ému sebešálení, teri
se ztratí ve své maličkosti před Bohem, ten zcela se
takřka rozplyne v pokorněm klanění.
Proto nás vytrhuje z modlitby. Ví, že, když se mu
“podařínás vzdáliti od vnitřní modlitby, že nás vlast
ně vzdálil od života v Bohu a proto iod Boha,Vněmž
jest naše síla.

„

A tak nám představuje ďábel krásy světa, vše, co
se za den převalilo obrazivostí, vše, co nás zajímalo,
co se nás dotýkalo. Zkouší nejdříve opatrně, na kte
rou v-strununaší duše dá se nejlépe hráti, kde 'sme
nejcitlivější,kde nejsnáze reagujeme na jeho vábení.
Casto těž ukazuje" marnost našeho počínání, často
ukazuje, jak jsme ubozí a že nemáme vlastně práva
se-nějak zvláště-přátelsky k Bohu jako k Otci vinouti,
ukazuje nám nejčernějšími barvami, že naše snaha
o duchovní život byla dosud zcela bez výsledku, že
je to počínání marné a titěrné, že nejlépe je toho ne
chati. Myšlenka na myšlenku se přibíjí,myšlenka za
myšlenkou trhá našeho ducha. A tak najednouzpo
zorujeme přivnitřnímodlitbě, že jsme kdovíjak dale
.ko, že se zabýváme předmětem naprosto Boha vzdá
leným.

.

Nesmímevšakobviňovati ze všech roztržitostí zlé
ho ducha."Vr'nnohýchpřípadechjsmetyto_roztržitosti
sami zavinili.Co řício dobrovolných roztržitostech,
když .se duše rozletí k Bohu a pak sama, dobrovolně.
se vrací k zemi, k věcem malicherným a ubohým. Je
to přirozeno, _žeten, kdo se zabývá věcmi.stvořený
mi a kdo se k nim vrací od věčí božských, že brzo
si odvykne vnitřní modlitbě, jestliže si takto počíná
častěji. A pak, jaké je to 'ednání, nejprve předstou
piti'před Bohaapak abychom jej nechalistranou státi
a*bavilise s jeho poddanými, s věcmi tak nekonečně.
nízkými-y_íte,__j_a_l_<__p9_t_restá
Pán takové 'ednání?
„pastýře
namhorknouvůmme

_na sladkost světížěbídeme

Qq

tak “dlouhopíti tento

sladký jed, až nás jednoufza'člívuá't'íHóřfeíčkfáýěhíč'příí

“še—rnosti
a ohavnosti, což však bude teprve tehdy, až,
114

budeme jedem dokonialenasyceni.Odpor pak k du
chovnímu životu, odpor a nechuť k Bohu,rozvráceá
nost duševního míru a klidu, budou pak ďábelskou
odměnou v n'eladu a ošklivosti z věcí pozemských,
vyssátých a nedOstačujících.
Jsou však též roztržitosti, jež nejsou taktopřímo
vyhledávány, ajež přecejsou z části, a to z větší části
naší vinou zavlečeny do duše.

_

Jak chcete se ubrániti roztržitoste'm, když necháte
po celý den volně všechny smysly póletovati, když
dovolíte jazyku napáchati spoustu“hříchů, když do
volíte obrazivosti, aby sbírala jako včelka se všech
květů il.-skvětů zakázaných, s květů otravných?]ak
chcete míti duši plnouBoha, jak chcete se soustře
diti “vevnitřní modlitbě, když jest vaše duše roztě
kána, mysl rozběhána za nicotami.
Když takto žijeme, když se po celý den lehkomy
slněrozptylujeme, nesmíme se diviti, že pak duše jest
plná obrazů,-jež nás odvádějí od jednoty, že se ne
můžeme soustřediti. Kde jest poklad náš, tam jest
i srdce naše-'Naše stálénaš-most.?„k.;Bg.hy...yyms_t_í_s.fc„
13.9„9gis..„ptá.YšQÉŽŠŠZĚĚŠhĚbÍQĚthěli;_si„v..rBohu..od
KŠSLgddeghnguti; '
" '“

Když celou bytostí _tljjgemelggtygrům, když za
ujímají všechny naše starosti, když stále na ně mys
líme, jen jim sloužíme,když "tak k. nim přilneme,_že
již pro ně'ani neovládáme Svévášně, jež necháme'ší
leně 'sem a tam se zmítatimezi dvěma výstřednost
mi, pak je toho nutný následek, že naše' srdce jest
pak pohazováno oněmi.vlnami jako hříčka,žese ne
dovede zastaviti,-zak0tvi_ti v Bohu.
. Denní starosti a zaměstnání„tíž jsou'zdrojem roz
trži'tos'tíÍKdyž se ponoříme až po hlavu do toho, Co
nám málbýtipouze cestou, prostředkem duchovního
života, co nám má býti mostem k Bohu,když z tohoto
prostředku se pak stává neprávem poslední cíl,proi
niknou starosti denního životatak našicelou bytost,
že ji pak stíhají stále, že jí jsou stále.v patách, že jí
nepopřejí
oddechu.
se."nestanemeotroky
prá
ce,'nevo níky
našeho Proto
zaměstnání.Zachovati
si vnitřní
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svobodu./Vědět, že věci tohoto světa opravdu neza
slouží, aby k vůli nim člověkzkřivilcelou svoubytost,
aby snížil svou duši na služebníci věcí nižších sebe.
Kdo umí posvětiti svou práci, dovede jí dáti nadpři
rozeného směru,kdo se dovede povznésti odní k-Bo
hu, tomu pak je již lehčí dalšíprostředek k uchování
se vnitřnísvobody, totiž dobrovolně opuštění svých
záležitostí .a svých zaměstnání, když se' Chceme-vě
novati Bohu._Mnoho tu znamená také příprava,jak
jsme naznačili v posledním čísle.Před vnitřní modlit
bou zanechme, jako sv. Bernard, své myšlenky, své
starosti a obtíže před branou svého srdce, _předbra
nou Božího klidu, Božího stánku. Shledáme se Zase
se svými pracemi. Pronásledujínás celýživotanení
obavy, že bychom je zase nenalezli. Nebeřme s "se
bou k vystupování na svatou horu Božítěžká zava
zadla všedních myšlenek a starostí . .
Poslední pak zřídlo našich r_oztržitostíjsou naše
slabosti duchovní i tělesné Tělo bývá občas špat
ným služebníkem. Tíží nás, stahuje násdolů &zau
jímá nás svými bolestmi a Svýmiobtížemi. Proto jest
důležité nebýti otrokytěla,nepovolovati jeho slabosti
hned, jakmile se mu zdá těžkým dlíti u Boha.Ovšem,
nemá smyslu nutiti se.do meditace, zvláště do me
ditace složité,když hlavajest jak na rozskočení, když
se nemůže soustředitiu nějakého soudu.Tehdy zjed
nodušme svou vnitřnímodlitbu, h'ovořmě rostě sBo
hem jako unavené dítko s otcem, jenž zná slaabostisvé
ho dítka a nežádá ve chvílíchj eho-nemohouCnostinic
jiného než dětinné oddání.
A potom ještě naše —slabóstiduševní či duchovní.
Znáte ta slova sv. Pavla o dvojím zákoně v'nás, o těle,
jež bojuje proti.-tomu, co jest vyššího v'nás. Smysly
dávají okamžité uspokojení, _život duchovní,. život
víry čeká v naději, nane'výš se mu dostane jako záv-"T*

.davku nějakých Boží'c doušků, jež jsou brzo zase
nahr'aženy bojem a opuštěností. A tak __sestává, že

jsme tak brzo duchovně unaveni, že věci Božínemají
pro nás té přitažlivosti,jaké je třeba, abychom se-udr
želi v Božímobjetí.Toto udržení stojí námahu a práci.\
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Když pak ta práce trvá déle, býváme již znaveni a ač
se'nám ještě stále líbí.důchovní život, přece ochabu
jeme, a ač říkáme, že chceme Boha a že chceme k ně
mu,přecelze to spíše vyjádřiti,že bychom totiž chtěli,
kdyby nebylo těch a oněch překážek . . .To znamená,
že vlastně řečeno nechčeme, že náš žár duchovního
života chladne,nebo-že je chladný a nikdy vlastně ne;
byl v duši náší opravdový oheň nadšené lásky. Kdy
bychom se““oddalitéto skleslosti, kdybychom nechali
v duši se _rozvinoutituto vlažnost, nechuť, rozmůže'
se v nás jako houba lenost, jež udusí každý vřelejší
záchvěv duchovního života,jež bude pronásledovati
již samé začátky vnitřnímodlitby. Tato vlažnost a le
nost duchovní vyssává zvolna mízu duchovního ži
vota, naší nadpřirozené svěžesti a tak se stane, že bud'
se'přestanemevnitřně nebo i vůbec modliti, nebo, že
ta naše modlitba bude taková jalová,neupřímná,bez
tepla, bez hloubky, bezioddanosti. Ze v takovémto
duševním sta'Vujest ve vnitřní modlitbě, koná-li se
vůbec, ještě více roztržitoStí než okamžiků,jež'patří
Bohu.

Roztržitostje tudíž útokna našeintimní spolužití
s Bohem,jest indiskretní Vtírání se někoho do našich
tichých hovorů. Proto nutno předevšímbýti na stráži
a nedopustiti, aby někdo cizí se k nám přiblížil,když
mluvíme se svým Bohem. Dobře se tu osvědčí me
toda, jéž předchází “možným_pokušením.
Výchova vášní, o nichž pojedná v našem časopise
zvláštní studie, zbaví nás mnohého zbytečného ne
klidu a'zneklidňování. Když láska a ostatní vášněbu
dou správně.“řízeny,to je podle jejich nejvhodnějšího
předmětu, totiž Boha arkdyž Sevystříháme-výstřelků
vášní obojím směrem v jich vztahu k věcem stvoře
ným, pák nás nebudou tolik stvořené věci strhovati
a stahovati k sobě a děsiti'nás svým věčným žado
něním.

'

Když budeme bdíti nad—svouobrazivostí, aby ne
těkala a aby nesbírala obrazy, jež by nás mohly pak
napadati jako pokušení k roztržitostem, když ji'napl
níme představami a obrazy,jež mohou jennám pomo
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ci ve vnitřnímodlitbě, jako představamiJeZ1seKrista,
P. Marie a svatých, budeme míti o jednoho nepřítele
měně a více o jednoho'dosti vydatného pomocníka.
Když pak přijdou představy, starosti, myšlenky,
jež nás chtějí zaujmouti pro sebe a odvrátiti od Boha,
nutno proti nim bojovati, ale tento boj-musí se díti

velmi opatrně. Prvou podmínkou zdárnéhozápasu
s myšlenkami a představami vyrušujíc'ími jest klid;
Nesmíme rozrušeně bojovati, jaksi násilně chtíti po
tlačiti jine' myšlenk a obrazy. Kdyžcítíme, že nás
něco stahuje dolů, k idně od toho přejděmezase-k »Bo
hu, Když pak—
doráží představa dótěmě a—n'eúrosně,

i tu je rada. Vezměme'z ní, coje na ní velkého, rásné
ho,-dobrého a nyní to spo'me simyšlenkou na Tvůrce
a původce té krásy a velikosti. Tak se nám stane po
kušení k roztržitosti jen novým ještě prostředkem
k užšímu přivinutí se k Bohu;
_
Hlavně pak, pokořrne se hluboko, .co nejhlouběji
jen dovedeme před Bohem,Uznejme, že jsme se tou
lalipo tvorech, že jsme je milovalia že nyní tvorové
jako právem-chtě'í od nás našepřátelství.Uznejme, že
jsme se sami kolikráte vzdalovali od Boha a tak zavi
nili mnohou roztržitost. Pokořme se před Bohem,je
.mužjsme byli tolikráte nevěrní,ženás správně trestá
tím,že dopouští, abychom nesli následky-svých blbn—
dění Za tvory vratkými a nestálými.
,
Takto se dostaneme velmi snadno z víru_,rozt1ži'
tostí, protože se zcela oddáme, Bohu a ten'z'nászase
vynese vzhůru jako orlice své znavenémládě, jež se
spolehne na matku v plné důvěře.
P. SILVLM. BRAITO o. p.,. ŘÍM.

DEKUJI TI, .BO-'ZE,_ZE NEJ/SEIVIJAK O

TENTO PUBLIKAN

*

Modlitba je krásná ajejí krásaje v_tom,že modlitba
“vychází z milosti a spojuje nás s Bohem. Ale'když se
modlíme, nedělámeto proto, abychom dělalikrásnou
věc, nýbrž—proto,že modlitby nutně potřebujeme.
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My sami-té modlitbě krásy nepřidáváme; co jí může
krásypřidat,to je naše nouze,“potřebaadůvěravBoha ;
k tomu jsm—e
dohnáni, to není naše zásluha. Proto se
v modlitbě nemůžeme vzhlížet jako ve svém díle a
chlubit sejí. Také se nemůžeme přílišněchlubit svou
Věrou; ta je z milosti,je to dar Boží,a mohlibychom se
chlubitgleda tím, že Bůh nám dal milost, nemůžeme
se však chlubit svou zásluhou a sebou samými,nýbrž
jen Bohem.A podobně láska. Což můžeme za lásku?
Může na světěvůbec někdo za jakbukoliv lásku i za
lásku nejnižší? Clověk miluje, poněvadž je sváděn,
tažen, ponoukán, podpalován. Jaká jest v tom tedy
zásluha, milujeme -li ? To je dar,-který dostáváme.
Skočí-liněkdo pro bytOst milovanou do ohně, nečiní
tak proto, _abyvykonal krásný a obdivuhodný čin,
nýbrž proto, že-musí, Máme-líto štěstí, že nám láska
působí radost, že nás uchvacuje a povznáší,jaký pak
my máme na tbm stavu podíl? Leda ten, že bychom
mohli té milosti, aťjiž časné a hmotné, či nad řiroze
né,odp0roVati svým rozumem či_svouvůlí,že ychom
sejí mohli uzaVřít,abychomsizachovali srdce studené
a my že se jí nebráníme, alesnáš'ímeji, oněvadž nám
poskytuje určité potěšení a určitou la odu. Ale to je
tuze málo, abychom se mohli chlubit, tot' jako by se
žebrák chlubil tím, že se nebránil, aby mu lidé dávali
do ruky almužnu. Co je tedy naše láska? Co je třebas
naše almužna? Což dáVámealmužnu tak zcela dobro
volnějen proto, abychom hromadili svou šlechetnost
a rozmnožovali tak slávu Boží.?Almužnaje nutností,
kterou způsobůjíčityvelicíevšední,ato obyčejněspíše
stračhnež soucitapamatování naslovaKristova.Adá
vá-li člověk almužnou sám sebe, všecky své práce a
celý svůjfživot, 'e příčinoutoho zase jen milost,která
'vzbu ilajedna lásku,jednak strach o spasení.A na
děje! Což člověk může za naději? Snad sičlověk myslí,
žejeho zásluhou jest aspoň to, že se nebrání'působení
—
milosti. Ale kdopak vidí-do Boží ruky a do Boží vševě

doucnosti! Za nic dobrého člověknemůže. Ze všech
bytostí, zplozených lidmi,jediné PannaMaria mohla
úplně za veliké dílo našeho vykoupení, když odpo
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věděla andělu zvěstujícímu: Aj,já děvka Páně! Staniž
se mi podle slova tVého! Ale Panna Maria byla bez
poskvmy hříchu prvotního počata. My však všichni,
kteříjsme-zatížení hříchem dědičným, nemůžeme sa
mi ze sebe za nic dobrého. Za co však můžeme úplně,
to jsou naše hříchy; v těch máme svobodu, vlastní,
vnitřní zkušenost a dokonalost, do těch vtlačujeme
svou tvář, své smysly, své srdce, svou bytost, a vše,
čímvládneme a co kde můžeme rychle uchvátit, tak
že, kdybychom mohli, vtiskli a vtlačili bychom do
svých hříchů i Boha, i svého: anděla strážce. V_hříších
můžeme dosahovat svého mistrovštví a ukázat, co.
umíme opravdu sami ze sebe. Ale—ctnOsti?Ty jsou
dílem Božím, ři těch jsme jen najatými nádeníky,
kteří ani chvil u neumějí a nemohou pracovati bez
dozoru.Ve svých hříšíchjsme my sami,v našich ctnos-.
tech je však Bůh,ale'uvažme,jsou-li to ctnosti oprav
du naše! Ano, Bůh nám je dá,.přivlastní, zapíše k na
šemu dobru, ale to nám vlastně zapíše k dobru své
vlastní ctnosti, které sám prováděl-na nás či"snámi,
a my 'sme se k tomu spíše jen připletli, či Bohu se nás
zželellopro naši bolestnou a žalostnOu bídu-a učinil
s námi své milosrdenství;
_Alecož my víme, žeto, Cose nám z našich skutků
líbí,je ctnost? To víjen Bůh-Sámzcela! určitě a my'často
podléháme klamům ďábelským, uražejíce Boha svou
modlitbou, svým posuzováním sebe samých i „bliž
ních,'sv 'm'domněním, že ctnosti spočívají v.naší _vůli..
Máme-li víru v Boha,máme 'i od Boha,-cítíme-hlásku
k Bohu, je to odtud, že Bů sám je nejvyšší-krása, a
za to my také nemůžeme ,-pakli Božíkrásu poznává
me, je to zase jen od Boha. Vidíme-li nevěrce a zřej
mé zatvrzele hříšníky,není to důvod, abychom, se
sami vyvyšovali v tOm, že v Boha věříme a že snad
jsme. zbaveni té či oné neřesti. Bůh 'e stále připraven,.
aby se kdykoliv smiloval nad smifníky a vrahy, aby
šarlat zbělil nad sníh, a co potom zbude znašíjpýChy,
až nekající se obrátí v kajícmo?
Nebezpečný je okamžik, kdy člověkseocitne vpo
kušení věřitve své zásluhy,ve-svě schopnosti.To byla
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příčinapádu andělů a pád ten byl hrozný.]ak by ne
upadl člov'ěk? _Kamby přišel, k jakému rouhání by
dospěl, kdyby setrval ve víře,že 'z jeho vůle se po
čínajíctnosti a že vůle stačí k cestě svatosti, jako by
člověkmohl bráti sám o své újmě,podle svého výběru
a podle své nálady z pokladu vykoupení? Spasitel se
nechalzanás potupiti', ztýrati a'usmrtiti jako nejhorší
vyvrhel země ; ale poklad,'který nám spasením opat
řil,nevydal v plen každému akomukoliv, nýbrž svě
řil církvi, ve které jej .;neviditelně spravuje On sám.
A člověk nemůže sám jít avzíti si, co by chtěl,-bez
milosti jest i tento nekonečný poklad nepřístupný.
A my,lidé smrtelní, dosahujeme milosti pokáním. Ne
šťastný;je tedy každý, kdo silibujeve slovech: Děkuji
ti, Bože, že nejsem jako tento publikán. Lépe jezlo

čincinejbídnějšímunežtakovému člověkubezůhon
nému, nébot' pád z těchto míst pýchy do temnot je
děsný. Lépe je každému, dokud se modlí: Bože,"bud'
milostiv mně hříšnému!

JAR.DURYCH.

TŘLCHVALOZPĚVY
(Benedictus. Luc. 1,68—79.)
Zachariášovi a_Alžbětědle zaslíbení andělova na
rodil se syn. P. Maria, o níž dí'tsvatý Lukáš (1, 51),
že zůstala u své příbuzné Alžběty po tři měsíce, ne

byla již asi svědkem;této "radostné události,-nýbrž
navrátila se ještě před narozením Janovým do Na
zaretu.

v

'

Bylou Zidů v té době zvykem, že nově narozený
syn osmého dne po narození :býval'obřezán a že mu
při této příležitOsti bylo dáno jméno. Obřízka byla
zevnějším znamením smlouvy mezi Bohem a náro
dem izraelským. Dítě podrobené obřízce stávalo se
tím-členem vyvoleného národa, přijímalo na sebe zá
vazek plniti zákon“ Mojžíšův, ale dostávalo se mu
i nároku na účast v mesiášské spáse. Obřad obřízky
konával se bud'v synagoze anebo doma,-a býval to
otec sám nebo jiný lzraelita, který obřízku provedl.
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Poněvadž Zachariáš byl knězem,je pravděpodobno,
že svého syna obřezal sám.
S radostí a blahopřáním sešli se k tomuto význam
nému úkonu do domu Zachariášova jeho přátelé a
známí.-Kdyžsejednalo o to, jakého jména se má dítěti
dostati, tu přítomní navrhovali, aby syn dle židov
ského zvyku měl stejné jméno jako otec, t. j. Zacha
riáš. Než Zachariáš zvěděv z posunků přítomn 'ch,
oč se jedná, požádal o voskovou tabulku, jakýc se
tehdy ke kratším záznamům užívalo, a rydlem na ni
napsalzjan jest jméno 'eho'!— Ze synjeho má slouti
Jan (hebrejsky: Jehuc anan, t. jýBůh je milostiv), to
nařídil Zachariášovi anděl, kdyžse mu.-byl'při—oběti
Ve chrámě zjevil.

.

_

A v té chvíli právě 'nadešel okamžik,.kdy Zachaa
riáš dle vůle Boží byl Zbaven .němoty, kterou byl za
svou nedověru potrestán.
Nabyv opět daru jazyka, Zachariáš otevřel ústa
svá a na poděkování Bohu zapěl chvalozpěv Benedic
tus. Jak svatý Lukáš výslovně podotýká, Zachariáš
mluvil tehdy z osvícení Ducha svatého a's'lovajeho
byla také proroctvím odhalujícím clonu s budoucích
událostí, na nichž jeho 5 n měl míti význačnou účast.
Benedictus dělí se na vě'Zřetelněse odlišující části.
První část je díkůčiněním za-seslání Vykupitele, dru
há částje prorocká a odnáší se k činnostija'na Křtitele
jako předchůdce Páně. Semitský půvbdní ráz“vy
stupuje v Benedictus stejně, ba snad'ještě více nežli
v Magnificat.O každé z oněch dvou zmíněných částí
pojednáme odděleně.
]; Požehnán bud' Pán Bůh Izraele,

_

poněvadž navštívilazjednalvykoupení lidu svému
a vzbudil roh spásy (mOcného Spasitele) nám
v domě Davida, služebníka svého,-=

_

jako byl mluvil ústy svatých proroků svých,
kteří tu od věků byli:
spásu to od nepřátel našich
a z—rukyvšech, kteří nás nenávidí —
aby tak—:učinilmilosrdenství s našimi otci
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a rozpomenul se na svatou úmluvu svou
(přísahu, kterou byl přisáhl Abrahamu, otci
_

našemu),

že nám dá, bychom z rukou"nepřátel vysvobození
bez bázně
sloužilijemu ve svatosti a spravedlnosti
[V]
před tvari jeho po všechny dny své! '

Hebrejský neb aramejský originál, z něhož svatý
Lukáš svůj překlad-pořídil, má za následek, že tato
první část tvořícíjednu dosti složitou periodu, je po
někud těžkopádná, ač smysl je jinak zcela jasný.
Po obřezán'ížidóvského dítka otec 'eho, jak víme
z Talmudu, vzdával Bohu díky modlit ou počínající
slovy: „Požehnaný Bože náš, 'Pane, králi světa . . ..."“

A stejnýmiíslovy i Zachariáš počíná své díkůčinění,
když dí : „Požehnaný -,—hebrejsky: baruch — bud
Pán Bůh Izraele !"

_

Ač se Spasitel ještě nenarodil, přece Zachariáš
v prorockém osvícení vidí, že doba vykoupení bez
prostředně nastává, a'v' duchu zříjiž onen okamžik,
dy1Bůh
site
e. navštívil lid svůj a poslal mu mocného Spa“

Roh byl “usemitů a-také u. Židů symbolem síly a
moci.Nazývá-litedy_ZachariášbudoucíhoVykupite
le,roh spá'sy',tu'dle semitškého názoru— nám ovšem
nezvyklého— značí to totéž jako: mocný Spasitel.
Jako P. Maria v Magnificat, tak i Zachariáš ve svém
chvalozpěvu poukazuje na'to, že.narození Vykupi
tele je splněním oněch předpovědí, které Bůh od nej
dávnějších-věků dával lidu svému skrze dlouhóu
řadusvatých svých proroků.
Národ izraelský byl v oné době zbaven svobody
a utlačován nepřáteli. Stará a správná představa Me
siáše,jak ji hlásali proroci, v té době byla namnoze
porušena a zvrácena'.Většina-Izraelitů čekala Mesiáše
jakopolitického hrdinu,který zdrtí protivníky Izraele,
hlavně Rímany, a který založí nové ozemské krá
lovství, v němž „Izraelitébudou vládhout ostatním
národům světa;K_dyžd'ábelna poušti pokoušel Krista,
aby se stal svému mesiášskému úkolu nevěrným a
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místo království Božího založil království pozemské,
tu mluviltehdy v duchu velké čášti národa židov
ského, především zákoníků a farizeů.
Také Zachariáš vidí úkol Mesiáše v tom, že vy
prostí Izraele z ruky nepřátel, kteří ho nenávidí: tím
však nemíní, jak z dalšího patrno, nepřátele pozem
“ské, ale nepřátele věčné spásy lidstva, t. j. ďábla a
hřích! Tyto největší a nejzhoubnější nepřátele Vy
kupitel potře a tím svým věrným umožní, ?,abybez
bázně ve svatosti a s r'avedln'osti' sloužili Bohu po
všecky dny pozemského života a tak sizasloužilistáti
se účástnými věčného království Kristovav nebeSíCh!
Tot' hlavní myšlenky první částiZachariášova chvaé
lozpěvu,kterě, jak vidno, se namnoze stýkají s obsa
hem chvaloz ěvu Magnificat, nebot' jako tam Panna
Maria, tak zdrězase Zachariáš děkuje Bohu za seslání
Vykupitele.

2. A ty, dítě, prorokem Nejvyššího slouti budeš,
neboť budeš předcházet před Pánem; abys .“
připravil cesty jeho,
bys. dal lidu jeho poznání spásy,
(která'jest) v odpuštění hříchů
skrze srdce plné milosrdenství Boha našeho,
s jakým nás navštívil Východ _sVýsosti —.
by“osvítil ty, co sedí V temnotě a stínu smrti,
by řídil'nohy naše na cestu pokoje!

Zachariáš obrací nyní svůj prorocký zrak do bu
doucnosti. Budoucnost ta však není daleká jako ona,
o níž mluvili staří prorokové, ale je to budoucnost
zcela blízká,které se ještě současně pokolení doži'e.
__Předchůdci Mesiášovu připadne veliký 'úkol.]all(o

staříprorokové, i on bude prorokem nejvyššího Bo:
ha. Ba bude větším než starozákonní “proroci,neboť
tito viděli Spasitele jen zdaleka &v mlhách budou
cích časů, kdežto Jan Křtitel uzřel jej tváří v' tvář .a
vydal mu svědectví před svým národem. Proto Kris
tus oněm praví: Amen, pravím vám,nepovstal mezi
zrozenými'z'e ženy větší nad Jana Křtitele.!
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Ale Zachariáš vidí, že syn jeho. bude nejen proro
kem, ale ipředchůdcem'P-áně, kterého předpověděl
prorok Malačhiáš slovy: Aj,já posílám posla svého,
aby, připravil cestu přede mnou. (3, l.)
Ukolem předchůdce Vykupitelova bude zjednat
národu izraelskému poznání .spásy,_t. j. poučit jej
o tom, která jest—jedinácesta vedoucí k věčné spáse.
Cestou tou jest víra v Krista a plnění jeho nauky.
Kristusjediný dovede sejmout s beder člověkatíživé
bříměhříchu, on jediný zjedná lidstvu milosrdenství
Boží,po němž lidstvo úpí a touží !
PříštíhoVykupitele označuje Zachariáš tajemným
výrazem ,Východ s výsosti'. Izraelitovi, který dobře
znal Starý zákon, slovo toto tak nesrozumitelným
nebylo. Prorok Zachariáš, který žil a působil v době
návratu Zidů ze zajetí babylonského, očekával ob
novu a znovuzřízení žid0vského státu od Zoroba
bele, který Zidy z Babylonie přivedl nazpět do .Pa
lestinya tam je usadil. Naděje a očekávání všeho lidu
upínalo se tehdy k tomuto vynikajícímu muži.Naději
tuto sdílel i'prorok Zachariáš a v knize svých pro
roctví (6,4) nazývá jej dle textu LXX,Východ', neboť
jako-vycházejícíislunce ohlašuje blížící se den, tak
i Zorobabel budil naději,-žepo noci vyhnanství na
stane Izraeli nový, lepší a šťastnější den svobody!
Než prorok Zachariáš mluví nejen o Zorobabelovi
jako“o historické osobě, alei pokud byl předobra
zem budoucího VykupiteleLVykupitel byl sluncem,
jehož východ oznámil konec vyhnanství hříchu a
' nastávající den nové a lepší doby pro pokolení lid
ské.Proto _otecjanaKřtitele,Zachariáš,podobně jako
starozákonníprorokZachariáš,nazýváKrista,Výcho
dem'. Ale dí o něm, že byl Východ ,SVÝSOSTI':_ne

bylť ja o Zorobabel- půVodu pozemského, ale s ne
beských výšin sestoupil k nám na zem,když sevtělil
a stal se. člověkem nám podobným.
Když Zachariáš “svujchvalozpěv pěl, t_unadešla již
doba, kdy tento ,Východ s výsosti',toto nově vychá
zející slunce mělo zazářit'lidstvu. Lidstvo dle lsaiáše
(8,23) sedělo V'temnotách a stínu smrti, t.j. v temnotě
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nevědomosti a ve stínu duchovní smrti. Toto lidstvo
— předvídá Zachariáš ——
osvíceno paprsky milosti

a pravdy zářící z Krista-slunce. nebude již blouditi,
ale pevnou “nohou a přímou cestou bude kráčeti po
cestě vedoucí k Mesiášově říši věčného pokoje! —
Církev mimo Laudy modlí se Benedictus též nad
hrobem svých věrných zemřelých.„Důvodem' toho
jest právě ona poslední myšlenka chvalozpěvu: tělo
křesťanase ukládá do temného hrobu, kde vládne
'stínsmrti, ale duše jeho, která věřilaa doufala vKrista,
povznáší se ozářena světlem jeho milosti k nebesům
do sídla nepomíjejícího- a pravého míru . . .
*

(Nunc dimittis.

Luc. 2, 29_—ŠŽ.)

„Ctyřícátého dne po narození Páně přinesla Panna
Maria se.svým snoubencem sv. Josefem Ježíška do.
chrámu jerusa'lemského, aby učinila zadost předpi
sům Mojžíšova zákona. Zákon tento nařizoval.dvě
věci. Předně každá židovská matka. orodiv'ší syna
byla považována po čtyřicet dnů za llěvitickynečis
tou, až po uplynutí této doby přinesla předepsanou
oběť, čímž byla nečistoty zbavena a při uštěna “ke
všem náboženským úkonům. Vedle to 0 bylo ve
Starém zákoněvšepworozenézašvěceno Bohu.Prvo_
tiny zemských plodin sloužily k vydržování kněž
stva a_chrámu,prvorozená zvířata byla přinesena ve
chrámě Bohu v oběť,prvorození synové musilibýti
vykoupení pěti stříbrnými 'sikly'.Prvorozeným synem
byl i_ležíš.

_

_

_

P. Maria vyhověla .obojímu předpisu..Na očištění
přineslaoběť chud'ch, která pozůstávala ze dvou
hrdliček anebo ho Oubátek. I ona vykoupila svého—.
prvorozeného syna pěti sikly.
Když svatá ródina skromně vstupovala do chrá
mu, tu její příchod nebudil pozornosti, ač tehdy se
splnilo proroctví Malachiášbvo:
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Ihned přijde'do chrámu svého Pán,.
po kterém vy toužíte! (3, 1.)

Ale přece tu byl někdo,kdo z osvícení Ducha sv.
poznal, že nepatrné dítě právě přinesené do chrámu
je zaslíbeným Mesiášem a Synem Božím!
Byl to stařičký Simeon,_-'eden z oněch zbožných
a spravedlivých Izraelitů, teří celou duší a celým
Srdcem práhli .po ,útěše Izraele', t. j. po příštím Me
siáši._Iehotouha byla tím větší a tím živější,poněvadž
mu Duch svatý zjevil, že neumře, dokavad neuvidí
Pomazaného Páně.
Jako o _labuti se "vypravuje, že před svým skonem
překrásně
zazpívá,
tak lábutí
i Simeon,
tváříbožské
v tvář
lízké smrti,
zapěl svůj
zpěv,stojící
když vzal

dítko na své lokty:
Nyní propouštíš služebníka svého, Pane,
podle sloVatvého v pokoji,
nebot spatřily oči mé S ásu-tvou-,

kterou jsi připravil pře tváří všech národů:
světlo určené ke zjevení národům
a ke slávě lidu tvého izraelského!

Duše Simeonova překypovala radostí, nevýslov
ným díkem a nebeským mírem nad tím, že se splnilo.
to, co mu Duch svatý přislíbil, že"jeho Oči spatřily
S asitele světa. "Tělesný 'eho zrak viděl ovšem jen
s abé, křehké dítě, podo né jiným lidským dětem,
ale “eho duševní zrak viděl v dítěti toho, který při
nesřspásu celému světu a který byl nekonečně vět
ším všech králů a panovníků pozemských . . . Nej
vyšší řáníjeho života bylo splněno, blížící se smrt
ztratí a pro něj svoji hrůzu. Je hotov nyní klidně a
s pokojem opustiti tento svět.
Ve svém chvalozpěvu Simeon vyslovuje jednu ve
likou myšlenku. Myšlenku, k níž i zbožní Izraelité.
oné doby nedovedli seještě z největší čáStipovznést.
I oni zbožní Izraelité oné doby očekávali Mesiášeje
nom jako spasitele svého národa, a nikoliv i národů
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jiných! Simeon však poznal, že Kristus přinese spásu
nejenom Zidům, ale všemu lidstvu, všem národům,
všem pokolením země. Pro tyto národy, pOhříže'né
nyní ještě v noci bludu a hříchu, bude Mesiáš svět
lem,-v jehož záři zjeví se jim poznání pravého Boha
a pravé cesty ke spáse.
/
Ajako bude Mesiáš světlem pro pohany, tak bude
i oslavou a chloubou _Izraele,z jehož středu podle
těla Mesiáš pocházel, a který měl proto na prvním
místě nárok na spasení, které bylo určeno všem.
Tento upiversalismus, t. j. určení spásy mesiášské
.ne'en pro Židy, alei stejně pro pohany i pro veškeré
lidlstVO:tot' ona myšlenka, kterou se Simeon vysoko
povznesl nad předsudky a názory svých současníků.
SlOva'Simeonovabyla zároveň proroctvím, jímž bylo
naznačeno, že Kristova církev nebude omezena na
národ židovský, ale že pojme do svého lůna i pohan
ské národy celého oboru zemského.
Nunc dimittis modlí se církev v kompletáři,t.j. ve
večerní modlitbě, kterou po skončeném-dnu“uzavírá
denní officium. Den počínající východem slunce a
končící jeho západem, je obrazem lidského života,
který počíná narozením a končí “smrtí._Kdo—'byl
v ži

votě spojen s Kristem věrou a milostí, ten, když se
přiblížínoc smrti,bude moci říciklidně se-Simeonem:
Nyní propouštíš. služebníka svého, Pane,podle slova
tvého v pokoji . . ..
*

Podobně jako Magnificat a Benedictus,taki chva
lozpěv Nunc' dimittisje proniknut nadpřiroženou a
posvátnou radostí. Radost tato vyjadřu'e jeden ze
základních a význačných rysů křesťans ého nábo
ženstVí; Křesťanství není nikterak — jak tvrdiliistaří
pohané a jak to po nich opakujípohané moderní :—
náboženstvím pochmumého smutku, ale naOpakje
náboženstvím nejvyšší a“jediněpravé'radosti,radosti
nad rozřešením všech životních záhad a nad dosaže—
ním spásy. Radostí tou byli proniknutí všichni svatí,
počínaje svatým- Pavlem až po svatou Terezii z Li
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sieux. Tato radost, převyšující všechen smysl, má
svůj základ've spojení s Bohem,které na tomto světě
bývá milostí posvěcující započato 'akteré bude do
vršeno v blaženémzření na Boha v nebesích.
DR. T. HUDEC.

.ZÁI—IADAZ'BOLESTI
Nietzsche učil,žepláčtrpícíChjebláznovstvím.Kdo
trpí, má hleděti, aby Zmizel se světa. Svět není pro
trpící. Míti soucit je nesmysl. Pravým soucitem by
bylo zabíjeti ty, kteří naříkají.
Záhada není ani v tom, proč trpí, člověk, ale proč
trpí člověk dobrý. Trpí-li zlý, nezdá se nám to býti
záhadou: spíše se nám to jeví jako výkon vyšší spra
vedlnosti. Otázka knihy Jobovy jest, proč trpí člo
věk dobrý. Kdybychom mu chtěli pomoči ve smyslu“
Nietzscheově, měli bychomaho zabíti. Tak asi smýš
lela i ženaJobova.'Ale v tom případě bychomjednali
proti spraVedlivémucítění svému,byť bychom muky
trpícího zkrátili. Soucit by se stal zlobou a křivdou.
Byloby ojednu záhadu víCe:proč dobrý člověk,když
trpí,nemá míti práva na život a naděje,že přečkásvou
bolest? A“]ako dřívejsme-toužili znáti příčinu bolesti,
tak bychom nyní si přálipoznati příčinunespravedl
nosti.

'

Trpí-li člOVěkdobrý, zdá se nám někdy, jako by
trpěl proto, že “je dobrý. A je-li šťasten člověk zlý,
domníváme-se,žeje šťasten proto, že je zlý. Kdyby
tomu bylo tak, byla by—záhada nerozřešitelná.
Zdá se tedy-,že záhada utrpení je vlastně záhadou
nespravedlnosti.
Troqhu světlaUest utrpení dobrých a štěstí zlých
opravdu nespravedlnosti? Byloby, kdyby dobřípro
to trpěli, že jsou dobří,a zlí proto byli'šťastni,že jsou
zlí, čili,kdyby všichni dobří na světě trpěli a všichni
zlí bylina světě šťastni.Pak by bylo třeba přiznati,že
utrpení dobrých a štěstí zlých je zákonem. Aten zá
kon,aťbypocházelodkudkoliv,bylby nespravedlivý.
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Avšak ne všichni dobří trpí a ne—
všichni zlí jsou
šťastni.Tuto skutečnost musíme míti před očima.Je
zákon, že lidé trpí. Ale není záko-n,že by někteří měli
trpěti a jiní netrpěti. Je zákon bolesti. Někdo je mu
podroben, jiný mu uniká.Joseph de Maistre Správně
říká,že lidé nazývají nesprave'dlností, co'by mělipros

tě
neštěstím. Je-litáže
dobrý
člověk
ve
vájmenovati
ce,je to nespravedlnost?
se.Ne,je
to zabit
neštěstí,
odpovídá. (Les soirées de Saint-Pétersbourg, I/19.)
Tím přirov'nánímnení ovšem rozluštěno-všeJe' sice
jasno, že v žádné válce nezahynuli všichni lidé dobří
a také nezahynuli proto, že byli dobří, ale skuteč
n'ost jest: dobrý—člověkzahynul. Nespravedlnost to
není. Nezahynul podle zákona. Ale je to neštěstí.
Může se však někdo táti: Co je neštěstí? Rekne
me: zlo nezaviněnéffedlj)rzlo nespravedlivě! vpadne
do řeči tazatel..
Bylo by'te'dy třeba zase rozlišoVati. S'mrt dObre'ho
člověka ve válce je zlo, kterého .sice sám nezavinil,
avšak zavinilijiní.-Válka je zlo prvotně: Smrtve válce

je zlo druhotně.Válka je zlo mravní. Smrt ve válce je
zlo fysicke.Zlo fysickémásvůj původvezlumravním.
Zlo fysickěje trest. Zlo mravníje hřích.Původcem
hříchuje člověk.Původcem trestu je Bůh.Sv.Tomáš
praví: Bůhje původcem zla, které zveme trestem, ne
však zla, které zveme vinou._(S. Theol. „I._Quaest.49.

art. ll.) Kterak a proč, jest.již tajemství. Tajemství
nepravosti.

DOMINIK PECKA.

OBĚTOVANÍ
V náboženských dějinách lidstVajedna stránka má
úchvatnost, hraničící s příšerností. Dějiny obětí jsou
tam Vypsány, 'ak postupovaly _odobětování zlatých
klasů žně až ke kosení lidských. životů v obět' bož
stvu; Příšerným v tomto vývoji je- až do šíleného
ochra tění stupňovaný výkřik po Bohu, jejž chtěl
člově násilím příšerné oběti strhnouti k sobě, když
menší ob'ěti neměly dostačujícího úspěchu.
1-30

Slyšíme v tom neodolatelně mocný hlas o povin
nosti oběti Bohu i o možnosti touto cestou dosáh
nouti Boha.Ten hlas neochabl dodnes. Ste'ně platí
dnes jako tehdy: cesta k Bohu"de obětí, uchovní
život roste obětí,_nakonec pak ýti Božím znamená
býti obětovaným.
Sv. Tomáš Akvinský (Il—„II;83) rozložil tuto zá
sadu ve tři poučky.
1. Bůh má právo na naše oběti. „'V každém věku
a u každého národa vždycky bylo přinášenínějakých
obětí. Co však je všude,.prozrazuje vrozenOst. Vro
zený rozum káže č10věkubýti poddaným vyššímu,
protože cítí své nedostatky, .potřebující pomoci a
vedení vyššího ,-tot_o_vyššívšichni nazývají BOhem,
v nejrůznějšíchpodobáchJako vpříroděnižšíjepod
robeno vyššímu, tak i vrozený rozum- z přirozené

nutnostikáže člověku, aby byl podroben tomu, co
je nad člóvěka a zp'jísobem sobě přiměřenýmtomu
prokazoval úctu. Clověku j e přiměřenok vyjádření
něčeho užívati viditelných znamení, protože sám
z viditelných Věcí nabývá poznání. Proto je poža
davkem přirozeného rozumu, aby člověk užíval vi
ditelných věcí, Bohu je přinášeje \; oběť na znamení
povinné poddanosti a úcty. Tak jako lidé svým pá
nům odevzdávají určité věci v uznání jejich pano
vam."

Bůhsvé právo nesmazatelně vepsal do lidské duše.
Ale jen vnější oběti nejsou Boha dosti důstojné. Ni
koli pouhé vnějšípředložení,nýbrž vnitřnípodrob ení
je značkou oběti Bohem žádané.
2.Ráz oběti má míti každý ctnostn ' úkon člověka.
Rázu oběti dodává našemu daru v astnost,. kterou
sv. Tomáš označuje jako darování z úc k Bohu,
jehož úctě dbáme jakov ššího anejvyšš1 0. Každý
ctnostll'lý úkon má toto vojí:_z úcty k Bohu a da
rování. Z úcty k Bohu 'řídímecesty, cíle apředměty
svých sil a svého snažení ; řídímeje, aby vše neslo
znamení Boha,nejvyššího Pána. Znamení pána je zna
mení pořádku, znamení Boha je znamení božského
pořádku. Aby totiž. ceSty našich sil byly cesty Bo
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hem určené, aby úsilí naše směřovalo k Bohu, a_by

předměty úsilí byly voleny a upravovány podle pra
videl Božíhozákona.To obsahuje značkaúc k Bohu.
Upravování předmětuje zároveň ona dru 'á-složka
oběti, darování. Darování znamená vždycky odří—
.kání, odříkání zase je vždycky určitá bolest, byt' jen
přirozená,byti vyššími myšlenkami proměněná v ra
dost. V učebnicích mravovědy se toto upravóvání
předmětů našich sil nazývá náležitými okolnostmi
každého činu podle onoho latinského veršíku: Quis,
quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quan'do -—
kdo, co, kde, jakými prostředky, proč, jak, kdy. Není
těžko"viděti, co tu může býti Bohu darováno z úcty
k jeho vůli nejvyššího Pána.

_

Sv. Tomáš nezapomíná ve svých myšlenkách na
krásu a vznešenost oběti takto pojaté._Praví:_„Každý
úkon ctnosti nabývá rázu oběti ztoho, žejej kónáme,
abychom přilnulik Bohu ve svatém-společenství,-ne
bot tím Bohu prokazujeme úctu, že chceme “sním
býti spojeni duchovním poutem/' Není vůbec větší
úcty mezilidminež tato: když někoho mámeza hodna
společenství duše a proto přinášímejemu oběti i své
duchovní stránky.
_
“Tímje oběťpoštavena na své význačné místo v du
chovním životě. Veškeren duchovní žiVot je sou.
stavné úsilí o svaté duchovní společenství s Bohem.
Protože má povstati společenství,musí nastati určité
sblížení a přizpůsobení, Sv.Augustin v období svého
duchovního obratu slyšel Boží hlas: „Jsem—pokrmem
velikých; musíš vyrůsti' a budeš mne požíVati.'-'Byl
to samozřejmýpožadavek svatého společenství s Bo
hem. Bůhse nemůže zmenšiti k tomuto svatému-spo
lečenství,- proto musí. se člověk přizpůsobiti Bohu,
musívyrůsti.Aby vyrostl,musí sevzdalovati-odzemě,
blížiti se stále více Bohu. Co tu-dovede bez obětního
úsilí?
3.Oběťje nějakýmzpůsobem póvinností každého.
Po dosud pověděném není obtíží proti této třetí větě
svatého Tomáše. Určuje ji tak: Každý je vainen
vnitřním obětováním, protože povinností každého
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je míti—mysl
Bohu oddanou. Podle svého náboženství
je každý povinen přinášetiiBohuzevnější oběti, podle
přikázání Božího zákona. Každý je povinen přinášeti
Bohuzevnější oběti, ukládané ctnostmi, které člověk
zachovává z úcty k .Bohu'._
Některé jsou povinností
pro všechny, pokud jsou ukládány nějakým přiká
záním;jiné patří k nadbytečnému,'pokud totiž jsou
spojeny s tak zvanými radami.
__
Lze tedy právem ___říci,
že křesťan jest obětovaný

a čím více jest obětovaným, tím více je křesťanem.
P. EM.. SOUKUP, O. P.

SPLNÍM HOSPODINUSVÉ SLIBY
Krása dómu“povstává-z harmonie různých jednot
livostí a pestrostí mnohých částí dýchajících'jedno
tou myšlenky, kontemplací Boha,spínajícíkostnaté
ruce v gotice v tichém chvalozpěvu Původci krásy.
Rovněž'mystický dóm sv. církve oplývá pestrostí
lidských karakterů apřece všichni Splývajívjednotě a
harmoniilásky Kristovy poutající všechny ruce vjed
notu svého mystického těla.
A v té rozmanitosti, kterou nedovedla souladně
soustřediti žádná lidská moc, každý ze své vlastní
povahy a přirozeného sklonu přináší svůj kamének,
aby z něho povstala nádherná mosaika obrazu Kris—
ta spojeného s lidstvem. Vedle vážných, hlubokých
myslitelů,naleza'ících'vkontemplaci PrvníPříčinysvé
zadostučinění hřadu po pravdě, stejně esteticky jsOu
položeny bouřlivépovahy toužící po činnosti.VKris
tu, který se shoduje se svými nejmenšímibratřími,na
lezají dosti možnosti, aby uplatnili své energie.Citové
povahý, chvějící se pod každým sebemenším rozče
řením vlnami smutku nebo radosti, nalezají v Kristu
své uplatnění —-blahoslavení plačící, nebot budou
potěšeni ——
radujte se a plesejte . . . (Mat. 5, 5-12),

vedle silných a statečných karakterů podstupujících
boj pro pravdu, pro Krista, Pravdu samu atd.
Největšípestrost se soustřeďujev harmonický ob
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raz mystického těla Kristova a každý stojí na svém“
místě.V této souladné směsi žijí dušechápající slo
vo obět', následující Krista až na jeho Kalvarii, kde
s ním volají: „Dokonáno."
_Kristus stal se veleknězem přinášejícím. Bohu za
dostučinění obětí a podal mu _sebe sama, Boha-člo—
věka, nejcennější oběť, stal se zároveňobětí — „sa—
"cerdos et victima-",a mosaikovápestrost církve sv.
napodobuje Krista'iv této nejvyššídůstojnosti kněze
a oběti, jsou jistě duše, které se přinášejízcela v oběť-.
Jako světlopředšvato stánkem ozařujev nočních chví
lích svatý chrám Hospodinův, tak ozařujísvým svět
lem oběti'mystický chrám církve duše nesoucí na
sobě znamení oběti, duše zavázané třemi sliby, zla
tými pouty poslušnosti, chudoby a čistoty.
Každ ' člověk at' chce, či nechce, v Určitých chví
lích svěřiloživota cítí potřebu v'evlaStním nitru vzdáti
čest Hospodinu, poněvadž topřináleží k těm tajem
ným stránkám lidské duše vepsaným do pí'Božím prs
tem“jako na tabule proroka Mojžíše. Clověk je čte
v určitých chvílích jasněji: -—„Bohu vzdávati čest,
neboť je nesmírný a dobrý," a neuposlechne-li, ruší
soulad své duše, člověkse stává vnitřněrozháraným,
ať to sebevíce přikrývá kůrou úsměvu. '
Jeho veselíje hořkou zelenou skořápkou, pod níž
se skrývá' rozhárané nitro, nebot' úsměv čistého ve
veselí vyzařujejen z hlubin duše kotvícív podda
nosti Bohu.
Je velmi důsledným jednání duší, nespokojených
jen ne atrnými chvilkamisvého zasvěcení Hospodi
nu, k y slavíjen nepatrné sváteční okamžiky-vPánu,
nýbrž celý svůj život čin'íustavičným svátkem a za
svěcujího Hospodinu kjeho cti.Sv.řeholníslibyjsou
vlastně takovým. posvěcením sebe, duše obětujeato,
co má nejdražšího, svou vůli, své-tělo, všechno p'o
zemské bohatství. Následuje vyzvání Kristova: jdi,
prodej vše, dej'chudým a následuj mne! Svatými sli
by Kristus se stává jediným bohatstvím,—neboťchu
doba ji zbavila všeho ostatního, Kristus je jedinou
rozkoší, nebot' čistotou se zřeklajiných, Kristus jest
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jedinou touhou, neboť jiných zanechala. A kdo jest
bohatší, kdo je šťastnějšínad duši,jejímž pokladem
jest Bůh se svým“nesmírným pokladem své lásky?
Člověk se obětuje a zaslibuje svatými sliby Hospo
dinu, aby se vzdal svého maličkého, nepatrného „já"
a nalezl Boha ——
Boží život, nahrazující nekonečně

tu nepatmostVlastní já tak snadnobloudí anechápe
velikosti Božího života, proto závazek svatých slibů
téměř nutí nevycházeti, neohlížeti se po nepatrnos
tech světa zbavujících duši Božího života, nebo ztě
žujících cestu k Bohu.
Zisk' duše je nesmírný, získává Boha a jeho život
a jediné nepochopení toho nejpotřebnějšího mluví
proti řeholním slibům. Duše v řeholi vlastně jednají
nejdůsledněji, celý život se stává ustavičným hy'm—
nem Hospodinu.

'

_

Ovšem není třeba, aby se všichni zavazovali Bohu
svatýmisliby, mystické tělo Kristovo potřebuje i'ji—
ných údů. _

Každý křesťanale potřebuje ochotné srdce přináá
šeti Bohu čest švým vlastním povoláním.Každá duše
musí se podobati Kristu ——
veleknězi a oběti — a při
nášeti se s Kristem v oběť,ve svém-povolání. Užívati
statků, jako by neužívala, praví sv.Pavel,to znamená

nelpětisrdcem na bohatství —takovou chudobou se
musí 'vyznamenáVati každá duše, rovněž zachovati
čistotu svého stavu a poslušnost Bohu a jeho záko
nům patří každému, jinak duše není Kristova a Boží
život v ní umírá. Duchem sv. slibů músíbýti ozdo
bena každá duše náležejícík “mystickému-Kristovu
tělu, nebot oběť je znamením Beránkovým.
DR. M. HABÁIŠT,0. P.

POŽEI—INÁNÍ SAMOTY
III

Melania, pasačka La Salettská, napsala a v dětství
říkala:Nechci choditi do školy, tropí se tam mnoho
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hluku. Poznala už před tím"tajemství samoty. Jako
čtyřleté dítě vyhnána od matkyz domu, nalezla si
v odloučenosti od rodiny a v tichu samoty svého
„bratříčka", jak říkala,Ježíše. Vedena jsoucpozději
do školy,nemohlatamvydržeti,poněvadž bylarušena
ve svém tichu a v obcování se S asitelem. Utekla ze
školy a víc jí tam nedostali.Její š olou byly pastviny,
kde sedávalasamotna s němou tváří a rozrrilouxfala
s—
Bohem. A přece tato dívka napsala _nám krásné a
hluboké. knihy, knihy plné mystiky a v'i'sí.Naučila se
i italskému jazyku, když toho potřebovala. Založila

řád „Apoštolů posledních dob ",dala vznik poutní
mu místu La Salettskému, kdež Matka Boží na roz
kaz papežův byla slavně korunována. Bylamoderní
reformátorkou Francie a mohlá se státi velkou refor
mátorkou podle vzoru reformátorekesvětic středo
věkých, kdyby nepochopení a zloba lidská nebyly
tomu zabránily.U ní nejlépe lze viděti,jak samotaje
nutnou podmínkou jejího duševního vzrůstu, což os
tatně najdeme též v životopisech mnohých světců.
Když užvslabošské době dneška nepůjdeme ani
zdaleka tou cestou samoty, kterou šla Melania —-ač
jsou takoví, kteří úplněbez škol, v naprosté samotě
děti. své vychovávají .a neobyčejných výsledků do-.
cilují,kterých žádná veřejnáškola nedocílí, když už
my ostatní jsme tolik rozptylování školou, jejím ny
nějším systémem, rozptylování. pózději Celýmveřej
ným životem a—
způsobem'práce, máme se'je'štědob
rovolně rozptylovati sami? Máme tu 'rozptýlenost-

zanášeti do svékultumí a náboženské-práce,jak to
podle vzoru nynějšího pokrokového světa činíme?
Kdosi nám popletl hlavu, abychom v hluku schůzí,
přednášek, sjezdů a pod. chtěli křísiti víru a kulturu.
Tam lze 'mluviti o řepě, o sociálním pojištěnía po
dobných věcech. Projemnějšívěci nutno vésti najiná
místa,do samotyJenutno jednatijako SpaSitel,který
na veřejnosti sice mluvil, vyznavače si zjednával, ale
mluvil tak, aby jen lidé dobré vůle mu rozuměli, os
tatní pak, aby slyšíce neslyšeli. Někdy ani jeho nej“
milejší mu nerozuměli, po' řeči veřejné, záhadné-, vše-.
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obecné védl si je .v soukrOmí a tam se slovy „Vám
dáno jest—znátitajemství království Božího" mluvil
k ním v samotě a předkládal slova pravdy věčné.
Samota kostela, soukromý rozhovor, kniha a pod.
nejvíc poslouží. Jinak centrum za nynějších oměrů
s očívá v kruhu.rodinném,v soustředěnosti čl)enůro
iny.Neberme dětem a rodičům všechny a poslední
drahocenné chvíle rodinné soustředěnosti, které jim
zbývají'po škole a celodennípráci. Neberme si před
Bohem na sebe těžkou "odpovědnost, že jsme úplně
odvykliděti a mládežidospívající,badokoncei dospě

lémilovatikouzlokrbu rodinnéhoN ábožensk '.akul
turní pracovník dájen návod, jednotlivec pa nebo
rodina si musí pomoci sami. Co není zaseto v tichu
a soustředěnosti kostela a pod. způsobem, a rozvito,
vyzkoušeno,prakticky
provedeno vrodině neb 'vduši
VVI
jednotlivce, to už stez1 jinde vyroste.
IV

Jak nutnáje šamota ke všemu velikému v ohledu
náboženském,je patrno z toho,že i nejagilnějšísvětci,
kteřípřirozeně mělinejvětší odpor k samotě a zdánli
vé nečinnOsti,museli sejí podrobiti. Uvádím sv.Pavla.
Tak činnýbyl tento muž před obrácením i po obrá
cenílNeStačila mu země židovšká, do ciziny, až do
“Damaškujde vraždit křesťany.Po obrácení prochází
tolik světa a přivádív nesmírných nesnázích tolik údů
do církve,»jal<ožádný jiný apoštolJe největším apoš
tolem _vše'chvěků _anárodů. A přece tento tak činný

muž,který ani've zlém ani v dobrém neznal oddechu,
který v prvním Okamžikupo svém obrácení hned vo
la':Pane, co mám „činit"? ten muž činu musí jíti po
svém ólbrácení na poušt' a tam v samotě po tři léta
se připravovati, aby mohl pak veřejněvystoupiti. By
lo-li potřeba, aby tam—poznal lépe víru křesťanskou,
proč ho raději některý apoštol nevyučoval, proč prá,
vě musel jíti do samoty, na poušť? A bylo-li potřeba,

aby ho vyučoval Pán sám, proč-to opět nebylo kde,
koliv jinde, proč opět v samotě, na poušti.?
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Tolik agilníbyla sv.Terezie středověká!Tolik klášó
terů založila,ona bezmocnážena, za nesmírných ob
tíží a protivenství řádzreformovala,nejen ženský,ný
brž i mužský! Musela však i'ona poznati samotu, ve
své samotě musela tak, jako jiní světci, zříci se své.
vůle, vší své vlastní činnosti, aby jen Bůh v ní mohl
jednati, jak výstižně popisuje ve svých stupníchduše
k Bohu.

_

,

V samotě se nejspíš člověk k Bohu obrátí. Ale obrá
tí-li se ijinak,má-li se utvrditi,nepůjde to bez samoty.
Dnes jest nepatrně světců,poněvadž není pro jejich
vÍzrůst půdy. Je málo pořádných katolíků, poněvadž
hluk světaje pro nás jedem. A nebylo by dnes Oprav
dových umělců,básníků a pod., kdyby kříž a utrpení
“jenenavštívily, vedle svého hlavního poslání samotu
nezastoupilý aje kjisté duševní odloučenosti od světa
nepřivedly.Ctěte pozorně jejich spisy a poznáte, jak
samotu milují,-jivyhledávají, ji si'vynucují. Jest jistá
podobnost mezi láskou k samotě 'u světců a u bá
sníků, umělců a pod.,
'
Těžko ovšem hledati samotu,když je někdo (otcem
rodiny„uštván, přetížen prací a starostmi. Tu nutno
zatím obětovat Bohu své trápení a prositi o budoucí
chvíle úlevy a pokoje. Samotu by měl každý poznati
v mladých letech, aspoň“několik let se jí věnovat-i.
Hledati štěstí u sebe, uBoha',v samotě chrámu, svět
ničky,Božípřírody,u knihy a'dobrého vůdce, ne u ka
marádů, spolků a hluku světa. Nalézti sama sebe, při
praviti se, "obrniti'se.Pak by ho pozdější život tolik
nezkrušil,neuštval. Co nepřipraveného ničí,to by při
praveného sílilo, zocelovalo. Světci snesli nesmírně
mnoho, tolik v největších nesnázích vykonali, poněí
vadž duch i tělo kladivy samoty a utrpení byly kuťy.
Byli vnitřně vyzrálí.

,

C_oztraceno v mládí, nutno dokončitiv stáří.Vpoz
dějšíchletech životabývá více'odpočinku,klidu.Stár
noucí přehlížejísvou činnost a posuzují výsledky své
práce. Spokojeninyní málo bývají. Nejlépe řícis apošé
tolem, byt"_nev té dokonalosti: „Služebníci neuži
teční jsm'e.'l Vykonali jsme, co.jsme vykonati mohli.
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Alepracovali jsme sami,pracovali jsme bez Tebe, Bo
že,spoléhajícenavlastní svésílyNyní Ty, Pane,pracuj
za nás a_naprav,cojsme pokazili. Aspoň nyní,když má
me volněji, když třeba ti, které jsme vychovalijani
o nás mnoho nestojí, a my se cítíme samotní jako kůl
v plotě, aspoň nyní v samotě své chceme nalézti úplně
sebe iTebe.Vždyť víme,nalezneme-liTě doopravdy,
budeš T pracovati za “nás.Snad se už nedočkáme,
snad bu“ eme trpěti až do posledního okamžiku živo
ta,aleto snadbudeme trpěti proto,aby našímbolem až
dosmrti trvajícím tím vícejednou mohlo býti spomo
ženo našim nejdražším. Byloby nám možno pracovati
ina věčnosti,pracovati lépe než zde za života, ovšem
to bychomTě v nynějšísvé samotě tak muselinalézti,
že bychom“téměřjako světci ze života odcházeli. Pak
by brzo na onom světě začala naše činnost jiná, ne
konečně požehnanější, založená na onom slově ve
Věřím: Svatých obcování.
Tak volati může každý otec a každá matka, ale
i každý kněz a každý pracovník, když pohlížína du-,
chovní svou rodinu, která mu byla svěřenaa kterou
tak málo dosud k Bohu přivedl.Je možno vésti tyto
duše,.když už sil tělesných se nedostává, je možno
je vésti svýmutrpením za ně obětovaným,vésti svými
ctnostmi, SVOumilostí a svatostí, je možno je vésti
zde i na onom světě, alejen, zakotvíme-li úplně v Bo
hu. Nalézti Boha v samotě srdce svého, nalézti ho
úplně,to zůstane v každé chvíli zdejšího žití, i v po
sledníchvílihlavnímúčelem a smyslemtohoto života.
To je ono unum 'necessarium,pro něž se nutno jed
nou opravdově rozhodnouti a pak teprve život na
bude ceny a smyslu a nabude ceny a smyslu i naše

práce pro jiné.

*

Pojďte ke mně a učte se ode mne:Jsem tichý a po
komý srdcem._Opravdu tichý je náš S asitel. Tichý
v samotě své za života pozemského, tic ý nadále me
zi námi tajuplně přítomný v samotě svatostánku. Po
chOpmeticho jeho, jeho samotu! Chceme-li vykonati
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něco opravdového,_musím'ebýti vedeni.Ve deni andě
lem strážným, vedeni Svatými,i svatými našehorodu
(podle rčení Březinova,n_ávoduEmmerichové aj.),ve
_deniduchem Božím. Ale 'ejich hlas je tak tajemný,
tichý, že jen-vnaprosté tic osti a samOtěho můžeme
slyšetiJen samotou zjemníjisté naše nervy, abychom
“nastranách jejich, na stranách duše mohli'zachytiti
tajemný hlas těch, kdož jsou- s námi v svatých ob
cování. V hluku tohoto světa'nic slyšeti nelze._Proto
lidé jsou dnes tak ubozí, proto tak málo vědí, Boha
jak opravdově naléztia opravdu lepšími se státi, pro
to.se tolik potácejí, ač by chtěli býti dokonalejšími,
„poněvadž v hluku. světa hlasu vnitřního V duši své
neslyší.

_

Ve své básni „Modlitba“ opakuje Karel Hlaváček
.vícekráte verš : O Bože, tichý,“ silný, mlčelivý. On,

který bývá pokládán za úpadkového básníka,'ač ne
právem, tak dobře chápe tichost a mlčení Boží,které“
je výzvou i pro tichost a mlčení naše, a my, kteří se
chceme nazývati katolíky,_bychomtoho'nechápali a
.jedné z největších a nejtajuplněj ších sil katolictví vů-.
bec nerozuměli?

_

'

Jed'te na hlubinu a rozestřete své sítě k lovení. Nej
větší hlubiny bývají nejtišší, nejtajuplnější, nejosamě
le'ší. Do těch tišin, s_„amotplujme, abychom“ nalezli"

„ lubinuí'.
Chtěl jsem jako moto uvésti slova největšího čes
kého básníka a'největšího milovníkasamotý,O.Březi
ny, ale myslím, že. nyní „nakonci lépe budou pocho
pena. Nemáme-li nyní v národě světců, aby nám c_enu
samoty ukázali, at' aspoň nás budí ze sna a z _našeho
klamu slova největších duchů-národa, slova básníků,

„vidoucích" i tenkrát, když ostatní národ oslepl:
_Má.samo'to,
_ \ _ _ dnes
_ tebe
_ písní—slavím?
_—_ _

_

_Jsipralesem, kam lidsk 'ch bojů vření
zní z dálky zesláble, ja bzukot. muší;
* Báseň otištěna v Nivě 1893. Do souborného vydání nepo—
jata, není formou ještě dokonale vyspělá. Zato je průhlednější ..
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v tvém klínu Křístus počal dílo vykoupení,
a svatým mystikům jsi modlitebnou duší.

Jsi jako hora, jež se k výši vzpíná

nadnízký výpar plný zemskétíže;
kdo bydlí v sídle tvém, ten zemi zapomíná,
je dále od 'lidí, však u Boha je blíže.
P. MANSUET STON, O. MIN. CAP.

sv. FRANTIŠEK SALESKÝ
Vítězný bojovník Kristův proti heresi, zase stojí
předhrobem. Zpečoval se,ale konečně poslechl a při
volil státi se koadjutorem a nástupcem svého zestár
lého představeného Mgra Graniera, biskupa ženev
ského ,—
obavy a bázeň před vlastní nedostatečnosti
tak zlomily Františka.-Ale vstal posílen vědOmím Boží

gomoci
a dáldál
vyorával
brázdu naznalo
Hospodářově
roli,
rázdu čím
hlubší. Savojsko
toho nositele
pokoje a lásky, věděl o něm Rím a horní Italie, měla
jej poznat i Francie, která se jím dodnes chlubí ,-a má
věru roč..R. 1602 přijíždíFrantišek do Paříže,aby vy
získal)odJindřicha IV. dovolení obrátit gexký kraj,
který připadl Francii. Cesta do Pařížebyla důležitým
nástrojem Prozřetelnosti. Tam poZnal František řadu
lidí silných duchovní osobností a_mezinimi prožil ve
liký přerod. Obratný myšlenkový zápasník, kontra
versista,se stává moudrým duchovnímvůdcem, kte
rého budou — nejméně v písemných památkách —.—
poslouchati _čtyřiduchovní rodiny (sestry „Navští
veníPanny Marie" v Annecy r. 161O,obláti _sv.Františ
ka Saleského a salesiáni Dona Boska z II.pol. 19.stol.
a sestry P. Marie Pomocnice křesťanů) a tisíce duší
ve světě i za "zdmitichých klášterů.
.

Biskup,kazatel,visitátor,z_povědník,duchovnívůd
ce aspisovatel ,-vevšem celý,vevšem věmýdo vydech
hnutí vytrval třiadvacet let.Biskupvisitujícfípěšky hor
natou diécési, Spávajícív chudých vesnických dom
cích,jídající z jedné mísy s prostým hostitelem ; otec
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mezi dětmi, vidí jejich potřeby, slyší nářky a pomá
há (Pastýři Stojane, znal jsi jej .a on tě také jistě po
znal, když tě nebe vítalo !).To již nehořely na horách
ohně“z chrastí, aby s_vítilibiskupovi na cestu skalami
vplášti večera,jako by velikásrdce zářilanad propast
mianad srázy, Srdcevděčné lásky prostého lidu, měš
tanů i vzdělanců ; byl František všem vším. Němého
chud'asa si vzal k Sobě, sám ho posunky vyučoval, až“
jej přivedl ke stolu Páně, aby byl živ jako .dítě Boží!
(Proto jest sv. František ochráncem němých.)

Kolik ostů,kolik adventů odkázalata ústatekoucí
medem ásky a něžné,jemnosti ; Grenoble, Annecy, Le
Chablais, La Roche, Lyon, Dijon, Paříž,nač konečně
počítat tu řadu. Kázal, i když srdce krvácelo: má jíti
na kazatelnu a v té jde posel: „Tvůj otec zemřel!'[
Povzdech, kříž a chrámem s'enesou'jeho slova stejně
jako naposledy; až na konci povolil žalu, rozdělil se
oň s celou obcí posluchačů a na jejich srdci zavzlykl.
Kázallásku a tou láskou všude neustálelámal'krunýře
bludu. .
Muž žijící láskou k Bohu a k bližnímu, hlasatel r_ni
losrdenství a měkké r_ukyHospodinovy. A přece jej“
nenáviděli,špiniliho pomocníci protivníkovi,napřed
u biskupa,potom u savojskéhověvo dy,ujindřicha IV.,
ani do Rímase neostýchali hodit'kus jedu křivého na
řknutí. Ze prý kuje pikle ten, jenž “nikomustébla ne
přeložilajenom pokoje Božíhohleděl,že prý málo po
tírá bludařství a pečuje o povznesení svěřenéhostáda
a oštol vlastní diecése, zakladatelakademie pro vý
chovu budoucích kněží.Neprchal obviněn,nelekalse
a tím slavněji býval očištěn. Pomstil. se odpuštěním a
modlitbou za nepřátele.
Sv. František — duchovní. vůdce ,—
vůdce slovem
“živým a slovem psaným. Bohu díky za Spisy sv. Fran
tiška. Byly vzácné spisy o duchovním životě i řed
sv; Františkem, ale kolik jich mělo jemnost, sla kost
jeho spisů,-kolikjich bylo tak blízkých každé duši?
Sv.František dožívá doby humanistů, dožívá je jako
věřícíkatolík ve svobodě dítek Božích. Píše básník
plný.citu,-obrazů —'—
třeba nazírá na mnohé z.přírody
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okem své doby, vždyť, co přinášísrdci dnešní vědec
kýrozmach? —přirovnání,broušene'hoprostého slo
hu, píše učený theolog v duchu dítěte, píše člověk,

kte ' prožil strašnou cestu úzkostíTo jdete rozkvet
loullbukou,vydechujete v ztichlém zákoutí štíhlých
bříz,koupete se v příjemném potoce, dýcháte vlahý
vzduch . . . Proto je tak blízký i dnešnímu člověku,
myslím, že dnešnímu člověku tím bližší, neboť hla
dovíme

PO POKOJI, PO LASCE, PO ZDRAVEM CITLI,

jsouce plni studeného rozumu„ smrtivého shonu ci
vilisacea pokrytí modrými skvrnami otlučenin duše,
až kVSmrtismutně z toho všeho.
„Casto v sobě vzbguzujte ducha radosti a mírnos
ti, a buďte pevně přesvědčeni,že to jest pravý duch
zbožnosti. Ucítíte-li se někdy napadeni protivným
duchem smutku ahořkosti, rychle zalette v_srdcik Bo
hu, . potomsehleďte rozptýliti jinými opačnými
věcmi,dejte še třeba do zbožnéhohovoru, ale do ta
kového, který je s to vás rozvešelit. Vyjděte na pro
cházku, čtěte- milou-knihu či si zazpívejte zbožnou
píseň, To čiňte často, kromě ošvěžení tím sloužíte
Bohu."

_

Zbožnost? „Nechci zbožnosti divoké ani bouřli
vé,zamračéné, mrzuté, kousavé ,-ale zbožnost tichou
amírnou, mnou,-pokojnou,jedním slovem řečenozce
la upřímnou,_kte_rábyse líbila PRVNĚBOHUa potom
lideml'l
K lidem pozorný, vlídný a vstřícný, ale.pro Boha.

„Kdyžjiž u Františka nikoho nebylo, nemohl nikdy
říci,jak jeho hosté“vypadali/' vypravuje o sv. Fran
tišku U. Chantal. „O můj Bože,jak bych byl šťasten,
kdybych byl _sTebou tak živě a pevně spojen, jako
jsem zcela odloučen a vzdálen od světa!"
„Milujinezávislé, silné duše, které nejsou zženštilé,
neboť ,elikáněžnost mate srdce, znepokojuj eje aruší
v modlitbě.]sem nejcitlivější z lidí a myslím,že ne
miluji ničeho než-Boha a všechny duše pro Boha."
Kdeje pokoj, Božípokoj ? „Zapomeň na sebe v“Bo
hu.'l Nelekej se různých hnutí v duši. Věz, že ty ne
dokonalosti, které se v tobě objevují a rodí, jistě ne
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vznikají ani z vůle ani vůlí, ačkoliv ve vůli a na vůli.

Připadajímiřakojmelí,
které
vyráží
a roste
na stromě,
a'č
nevyrost 0 ze stromu
a ani
strom
není“příčinou,
že na_.němjmelí je."
„Nut se jenom do jedné věci: dobře sloužiti Bohu.
Musíš-li od něčeho ze svých pravidel a zásad-ustou

piti, netrap seproto. Velikými písmeny píši základ
poslušnosti vuči vůdci, základ životospráyy:
,
VŠECHNO CIN LASKOU A NIC. SILQU. TREBA VICE
MILOVATI POSLUŠNOST NEŽ SEBÁTINEPOSLUŠNOS

TI. Ponechávám ti svobodu Božích dítek."
Nemohu déle citovati, mám vyměřenou míru.-Ctě
tě „Bohumiluf',dvakrát čtěte „O pravě lásce kBohu",
avšechny zásady sv.Františka najdeš uživotněné-v je
ho vlastním životě (Prochá'zkův.je sice poněkud za
staralý, ale vyhoví).
svatý život dokončen svatou smrtí..UmíráVzdálen
od svého stádce. Vyhověl pozvání do Avignonu, ale
již při odjezdu z Annecy věděl, že se víc nevrátí. Byl
churav dlouho (žlučové kaménky), ale první zakle
_páníkmotřičky smrti přišlo dost neočekávaně-Ještě
na zpáteční cestě z Avignonu slavil v Lyonu svatou
památku Narození, o sv. Janu se_již "oblékl na cestu
do Annecy, ale zatím začala cesta k věčnosti, k Pas
týři. Mrtvice schromila ruku _plnouteplé lásky, ruku,
která znalajenom hladit, laskat, konejšit, která vodila
svou hebkostí. Pálíto ubohé “těloželezem, prudkými
mastmi natírají, protivné léky,-pouštění žilou — sv.
František jenom tiše svoluje k ,novým pokusům lé
kařů. Také tehdy mělo platit: „Ne'_'je slovo, které
mám velmi nerad!"? Bud'vůle'tvá. Den-již pominul,
nastává noc,- ale noc tato jest denící, z níž povstane
den věčnosti.Nebál se hrůz smrti,ani posledních úto
Íků nepřítelových; — „On, jenž počal, dokoná, doko
ná.'-'

Ještě“ naposledy v životě svatéjméno

„ ežíš" ——

přítomní třikrát “opakujíz „Odporučení duše" vzý
vání. „Všechna svatá neviňátka, orodujteza nás" a
za těchto vzývání odešla kOtci duše dítěte Božího,
jež žilojako neviňátko jen v lásce a z lásky k rodičům.
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Tak odešel v den Neviňát'ek roku 1622.sv.Prantišék,
biskup ženevský a-církevní spisovatel. N ezemřel,žije
u Otce, jeho duch lásky žije mezi námi. Neboť Bůh
je láska.

]. PAPICA.

"LITURCIE SVÁTOSTI
Tím,. že-křtěnec požádal za víru v naději v život
věčný,"dotvrdil,.že má už počáteční víru, že chce ji
doplnitia utvrditi svatým křtem,jímž nabude záruky
blažené věčnosti. Církev je očhotna splnitijeho přání
a upozorňuje ho, co je podstatou víry, připomínajíc
mu veliké přikázání lásky, program křesťanského ži
vota, v jehož plnění záleží “všeckadokonalost.
Stejné otázky i stejné povzbuzení dává církev do
s ělýmkřtěncům i dětem, jež ovšem nechápou jejich
dbsahu. Má jejich duše nutné disposice pro přijetí
křtu ? Mají počávtečnívíru a ochotu zaříditi podle'
víry svůj život ? Rímský katechismus nás o tom pou
čuje;přejímaje vlastně názor, už sv. Au ustinem hlá—
saný: Kmotr a kmotra, kteří nesou dítě lžekřtu, mluví

za ně a vyznávají za ně žádanou počáteční víru, zaně
přijímajídoživotní závazky-.Poněvadž za nědalinutné
záruky, je dítě schopno přijmouti křest a církev ne
váhápřiznatikřtěnciVejménuBožímvšeckyduchovní
milosti, na něž“má právo.

,

Dušekřtěncova dosud je pod vládou d'áblovou,je
třebaji osvobodit. A tak církev vymítá zlého ducha,
pronášejícautoritativně slovaKristova: „Vyjdi ztoho
člověka,duchu nečistý (Marek 5, 8) a učiň místo Du
chu'sv. Utěšiteli !" Při tom užívá starého výrazného
symbolu: Knězdýchne jemně křtěnci do obličeje,aby
naznačil zahánění ďábla. Kristus se-zase ujímá vlády
(vduši,-ježpřeceje jeho majetkem. Kristovým znakem
je kříž,“jehož znamení činí knězna čele a srdci křtěn
cově. Bohu náleží, je Kristův, 'e křesťanem, dílo mi
losti započaté zpečetí svátost řtu.Sílakřížeproniká
až “doduše, “abytu otevřela cestu Boží přítomnosti,
již tak krásně uskutečňuje miloSt v lidské duši.
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Další modlitba vyprošuje křtěnci nadpřirozenou
ochranu a milost, aby se dovedl říditizákladními nau
k'amio Bohu, jichž se mu v katechumenátě dostane
(dnes možno myslitiudítek na pozdější náboženskou
výuku) a aby dospěl k slavnému obrození křestnímu.
Kristus ujímá se vlády nad křtěncem a církev nazna
čuje to symbolicky'skládáním rukou *knězových na
hlavu křtěncovu, přičemž se modlí za něho, vděčna
Bohu, že ho povolal k víře a Ospravedlnění;
Začínajícímu životu křesťanskémujjezapotřebípo
krmu, aby se mohl plně rozvinoúti. Je jím požehnaná
sůl, Onen pokrm, jenž neruší eucharistického postu
u dospělých křtěnců,takže tito mohoufpo přijetíkřtu
přistoupiti ke stolu Páně. .„Nedej, Bože, služebníku
svému,okouše'ícímu tento'první pokrm soli,déle lač
něti,dokud ne ude nasycenpokrmem nebeským. "Je
tedy tato sůl,podlesv.Augustina„křtěncovasvátost",
předchutí nebeského chleba svátos'tného,jehož se mu
dostane později. Ale je také. symbolem móudrosti,
uchovávající před nákazou bludu a hříchu.Tak ji na
zývá církev, vkládajíc ji do úst křtěncových. Sůl očiš
t'uje, zabraňuje rozkladu nebo návratu chorobných
króků.Tak ji chápe církev, chtějíc odv'rátiti od svých
příštíchdítek každý vliv,jenž by se mohl státi zhoub
ným jejich duchovnímu'zdraví a poškoditi, co-ted'už
patří Bohu.Třebaže to_jsou podružné obřady, přece
jim připisuje církev takovou důležitost, že je dává
doplniti, jestliže byly vynechány k v'ůli-uspíšenívlast
ního křtu.
'
Po opětovném exorcismu a znamenání křížem vy
jadřuje církev svoji touhu, aby mohla dovésti křtěnce
s pomocí Boží až k obrodnému křtu. Prósí Boha, aby
křtěnce osvítil, očistil a posvětil, dal mu pravé p-Oznání.
Tak se stane hodným milosti svatého křtu., '
Tím ukončila vlastně církev katechumenát. Milost
Boží dovrší započaté dílo, tiché a účinné. působení
Ducha sv.pomůže církvi v její snaze, aby duše křtěn
cova byla dobře dispon'ována k přijetí první a nejpo
třebnější svátosti.

P. TOMÁŠ M.DITTL, 0. P.
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VÁŠEIŠIPODLE UČENÍ sv. TOMÁŠE
Obvyklá řečužívá slova „vášeň" v hodně různém
významu. Kazatelé a moralisté jí často označují ne
zřízené a neřestné sklony, které jsou nejčastějším
pramenem hříchu. Někdy ještě více zužují význam
tohoto slova a označují jím výlučně výstřelky smysl
nosti.
PSycholog,který se snaží přesně stanoviti přiroze
nostvášně,musí překročiti tento úzký význam,-vždyť
ví,že vášeň není nutně snahou mravně záhubnou,ný
brž že její možno usměmiti ve ctnost. Aještě více,
odezírá od mravní stránky-vášně a zabývá se jen je'í
vlastnípodstatoua to jakojevu psychologického, ocf
lišného od všech ostatních“jevů duševních.
Proto se musí vyhnouti ijinému -—stejně vadnému
pojímánívýrazu „vášeň"„který vidí ve vášnicitový
stav,jenž přešelv tyranskýzvyk. Jistě se vášeň může
státi zvykem-,když opětuj e svékony přikaždé příleži
tosti ,—
toto opakování jí'dává onu samovolnosta snad
nost aje vlaštno'stíkaždého návyku. Alezvyk nemění

samupovahuúkonu,který ovláleak např.strachdí
těte náhle překvapeného tmou a neustálý strach báz
livce,třesoucmo se před každým stínem prášku jsou
vpodstatě'stej ný zjev.Zvyk jejjen více zesiluje, alene'
mění jeho rážo'vitých vlastností.
Právě tyto 'rázovité-typychce poznati psycholog,
kterýbadávpřirozenostivášně; zajímáse hlavně o ty
to rysy, aby v nich odkryl nejpravdivější a nejjedno
dušší projev jevu, který studuje.
Tož nechme stranou neúplné nebo přílišúzké vý
znamy slova „vášeň".Vyhledejme původní smysl ave'
slovězahlédneme obrysy vášně i místo, které jí patří
mezi “znými úkony duševního vědomí.
Mál'rlledobře pochopiti přirozenost vášně,-proto
si nejdříve vaíme, co vášeň není, totiž oddělímeji
od ostatních-jevů duševních —vnímání,-rozumového
poznání a chtění, potom povím, co jest: kon smyslo
vé dychtivosti, jenž má současnědvě stránky duševní
(psychickou)-a ústrojnou (fysiologickou)
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1'.co.-VÁŠĚSI NENÍ

Vášeň neníjevem'rozum ov'ým.Latinskě„pati "(pas
sio—vášeň)znamenátrpětiútisk,škodu.Zdolán vášní,
značí býti nucen někým nebo něčím,co-nám působí
škodu. Když násilí,škodapůsobí utrpením nebo kru
tostí muk na naše—tělo,tu nás tato utiskující'bolest
úplně uvádí do vášnivého stavu;
Pojem vášně tedy obsahuje _ijakési násilí, jež na
nás zvenčí doléhá a tak nás zvládá, že až poruší tě
lesnou rovnováhu (smutek, žalost, bázeň, hněv . . .).
Nyní se tážeme: ve které skupině duševních jevů
zakou'šíme to_tonásilně nucení, živou přitažlivost, ná
raz nám vnější příčiny?
V tuto chvíli se věnujipsaní tohoto článku.Sbírám
myšlenky, zkoumám je, třídím a snažím seje vyjádřiti
jasnými 'a výstižnými slovy. Tuto rozumovou práci
řídímpodle své libosti. Zádně nucení z venku na mne
nedolěhál Kromě myšlenek a soudů, jimiž můj duch
nyní pracuje,mám také sluchově a zrakové vjemy—
vnímám. Slyším skří ati pero po papíře, vidím různé
předměty ve svém okolí. Tyto myšlenky avjemy mne
ve Vědomínijak nenutí. Přijímám tyto myšlenky avje
my,vnichž se mijako v zrcadle odrážejí skutečna vněj-.
ší mému rozumu a mým smyslům.Tu ovšem přijímám
z venku, ale aniž bych trpěl nějaké násilí. Z věcí vní
mám jen jejich duchové a smyslově obrysy a ty-tvoří
předměty mého poznávání. Nic z mého okólí mne
nenutí ani nezvládá; spíše nacpak, já ovládám myš
lenkami a vjemy skutečno, z něhož je ěerpám.Když
oznávám věci, tu Si,z nich neberu. nic než myšlen
ov ' obraz, který má jen býti vpravdě věrný, aniž
byc na oněch okolních _věcechjinak závisel.
Jak jsme právě požnali,jest. zřejmo,že jevy pozná
vání naprosto nemají vlastností vášněNeboť vášeň.
nám dává zakoušetinásilí, chce nás zvládnouti těles
ným rozrušením, které podněcuje. Tož ji.neztotož
ňujme s myšlenkou nebo vjemem. Musíme se obrátiti
jinam,prozkoumati pole snaživých'jevůvolních nebo
smyslných a pokusme se tam-konečně setkati s vášní..
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2;_vÁšE'1<;_N'-EPAT-Ří
DYCHTIVOSTI vůLE

Vraťme .se krosobní\zkušenosti.
Mezitím „cose horlivě věnuji duševní práci, při
chází mi sluha oznámiti nevhodnou návštěvu, která
mne nutí přeřušiti mě studium. Návštěvník mi ři
náší nepříjemně-novinkyz—mám rychle vyříditi ja ě'si

protivné jednání, abych předešel rozhodnutí, které
by valně poškodilo-mě zájmy. Není pochyby, že ten-'
tokrát jsem k čemusinucen :nezvyklá událost, kterou'
mi právě oznámili, přesně zprávy o věcech i Okolnos
_ tech mne “nutí,abych se ihned přizpůsobila čelil ne-.
bezpečím, která mne ohrožují. Chci-li, aby se mi můj
zákrok vydařil,jsem nucen podrobit se okolnostem
tak, jak jsou, musím .se poddatifvšem požadavkům
skutečna.Tato postupná chtění (mohou být také po-._
divně zapleten'a) mne nejméně svými předměty uvá
dějív trpnost.To již není,jako tomu bylo před chvílí,
skutečnost, která'ke mněpřichází otiskem obrazů a
idejí,které _midává ,-tentokrát mne skutečnost k sobě
přitahuje.a drží mne v zajetí svými-požadavky a do
nucováním.

,

Bylo by-tedy vášeň ztotožniti s jevy vůle. Nepo
chybně býiíse to mohlo předpokládati, dáme-li to
mu, že nás činí tak závislými na-vnějšíchvěcech, které
nás nutí přizpůsobit se jim v naší činnosti.
Avšak tato- trpnost není než zdánlivá. Jsem pod
roben děním a událostem,-jichžpřípadně uskutečnění
se stává beze mne. Takto mne ovládají, ale jen v tom
smyslu, že sepřede mne staví jako látka předmětů,
i;;které podněcují mou činnost. Má vůle rozhodující
;.o této činnosti není nijakzzvládnuta ve svém vlastním
Šrozhodování,kterézůstává svobodně a autonomní.
Ě;;'Třeba,_
že jSem vyzván jednati podle lepších vyhlí
jj—dek
tak či onak, přece se rozhoduji o své újmě, v plně

špčinněodpóvědnosti své svobody, rozhoduji se jed
„»natitak, 'ak se mi hodí, a plně ovládám i sleduji své
Šprostřed y._Chtěnínení vášeň;jest sama činnost,první
Sa svéprá'vný pramen činnosti.“
A nyní předpokládejme, že to nebyla nevhodná
.:.š.
„.

, _

L
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návštěva,jež přerušilapoko' mého studia, nýbrž ne
očekávaná Zpráva o smrti ohosi z mých drahých.
Tujsem uchvácen ohnutím,náhle přimražen,uvržen
do zármutku,zava en bolestí. Blednu,mých sil'ubývá,
slzy se řinou. Trpím násilí, ne jenom v něžných ci
tech, aleažvsamém těle,jímž se Silněpromítá pohnutí
duše. Týž zjev se stejným způsobem ukáže v hnutí
strachu, radosti, hněvu atd.: změna obvyklého těles
ného řádusejeví sOuběžněsvnitřnímduševním zmat
kem. Podle toho, čímje tato_tělesná,fysiologická změ
na větší a čím větší je duševní změna, jsme Zaujati,
rozechvění, ovládnutí, rozvrácení, uneseni, vytržení. _
Může se státi, že tělesná rozrucha jetak silná,že Chvíli
nebo na čas napadne i zdraví ,-můžeme- onemocnět
ze strachu nebo ze zármutku. Toto jejiž vrchol váš
nivosti.
Lidský soulad, který se vyznačuje svrchovaností
a klidem rozumóvého ovládání, rovnováhou mysli a
činu, je jakoby náhle roztoužen- vpádem vášně-,-při
nejmenším je mu velmi těžko se udržeti. Obvyklý
chod se rozechvívá,hotov uniknout ostraze,vyšších
schopností.

_

\

Tak již pouhý rozbor jména ;passio —*vášeň ve
světle duševní zkušenosti nás vede k tomu, abychom
vášeň nehledali mezi jevy poznávání nebo vůle.
Kde tedy?

_

Ve snaživosti smyslné.
3. co JEST VÁŠEIŠI?

.Pro sv. Tomáše je vášeň konem smyslové dychti—
vosti.
Chci se vyhnouti rozvláčnosti, tož jenom krátce
uvedu potřebnéztomistické psychologi'eTa zná trojí
dychtivost: 1. dychtivost přirozenou ——
sklon, aby
každá bytost měla,co vyhovuje její přirozenosti, ne
bot každá bytost jedná ke svému dobru a snaží se
Zabezpečit si toto dobro ,-dychtivost smyslovou —
vlastní živým bytostem obdařeným smyslovým po
znáváním, snaha za smyslovými dobry, které se vní
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Awami-n.....
.-...

máním zjevují tužbě; „dychtivost vůle — snaha po
cíli a' činech,-které hodnotí rozum. V člověku jsou“
všechny tři dychtivosti.
Rovněž připomínám '—aniž bych žabíhal do po
drobností, které by nás zavedly příliš daleko — že
sv. Tomáš ještě dělí smyslovou dy'chtivost na dy
chtivost žádostivou,chtivou(concupiscibilis)ana dy
chtivost náhlivou (irascibilis ), Kadeřávek „vzníce
nou".Prvnímášest zvláštních tvarů,vý'razůbych snad
řekl,které jsou právě tolika různými vášněmi: lásku
\anenávist, touhu &odpor (štítivost), radost a žalost.
Druhá jich/má patero: naději-amalomyslnost, stateč
nost (udatnost) a bázeň, a konečně hněv.
Kterákoliv "ztěChto vášní je tedy konem dychti
vosti smyslově.
Co je tím řečeno? Kon dychtivosti smyslové má
vždy dvě stránky, složky, chcete-li: složku vnitřní či
psychickou, duševní, a složku vnější .či tělesnou, fy
siologickou._Proberme hlouběji tyto dvě složky ve“
vášni a tím také'póznáme přirozendst vášně.
a) Dussti
s_LOŽKAVASNĚ.

Chceme-liv několikaslovech zhustíti představu
sv. Tomáše o duševní složce vášně, tu jest říci,že ji
chápe jako jakýsi „poh b duše".
Pohled'ťena člověka, terý se třese strachem.Proč?.
Paznává"nebezpečí, věcnebo osobu, která jej ohro
žuje.— Smutný'člověk..Proč?Jest zbaven užitečného
nebo milého dobra. — Ten zas je celý rozhněvan '.
Proč? PoVstalnepřítel'achce mu vyrvat jeho majetek.
To jsou však velmiškolské příklady.“Alejsou s to uká
zat,že každá vášeňvzniká přispatřenídobra,po němž
touží, nebo před zlem, kterému se příčí.Hnutí vpřed
a hnutí ústupu jsou jen obdoby. Samozřejměse zde
nejedná o místní a'hmotn'é hnutí.Jde o vnitřní,"ima
nentní kon vědomí, kon řádu duševního. Máme do
jem, že naše duše'se otvírá a rozvíjí v touze po dob
ru, které ji láká, nebo žeustupuje před překážkou,
která ji _zastavu'e. Milujeme v touze a máme dojem
jakéhosi hnutí vše za milovaným předmětem daleko
z dosahu a ještě'nedosaženým ,-jsme smutní a cítíme
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jakoby zaStavení, přerušení _Snahyza dobrým před
mětem,který nám náhle uniká; máme strach a vědo
míjakéhosi násilí,které se staví proti našemu libému
klidu. A tak je tomu u ostatních citů a hnutí. Proba
dejte. se uvnitř. Uvidíte u všech počáteční údobí a
rozvoj nebo zastavení snahy spějícíza dobrem, které
přitahuje, nebo snahy,jež ustupuje před ohrožujícím
zlem. Jedenáct vášní, které tvoří celý vášnivý okruh
lidský, se mezi sebou lišíjako přesně ohraničené díly
na tomto pohyblivém kruhu citových snah.
b)“ TĚLESNÁ, 'FYSIOLOGICKÁ SLOŽKA VÁŠNĚ.

Podle sv. Tomáše nemá vášeň pouze složku psy
chickou, charakterisovanou oním „jistým hnutím"
duše,jež jsníeprávě poznali.Tato duševní složka má
ještě tělesného souběžníka, nutného a neodlučitelné
ho — „ú'strojné hnutí, transmutatio Organica"..
Sotva vášeň vzniká, již' si bere výraz a hru tváře,
který ji hned prozrazuje. PodíVejte se na -rozradova
ného/člověka: plesá, rychle a žiVěse pohybuje; silně
a mnoho se rozhání rukama; obličej zkulatí, oživ'ne,
zbarví se; oči jiskří. Děti skákají, tančí, křičí,tleskají

rukama. Vedle vidíte člověka smutného: jeho hled
je ztrnulý a chmurný, hlas slabý a bez jasu, tahy pro-
louže/né a svěšené; je-nečinn ', je sklíčený,.ochablý,
chodí pomalu klátě rukama,ja oby byl rozdrcen pří
liš'těžkým břemenem. Rozhněvaný člověk je v nej
větším _rozohnění: hlas hučí, „křičí,tahy tvrdé a .na
pjaté, obličej zalitý krví, oči vylezlé z důlků,p_ohyby

trhané a prudké. Pravým opakem je bázlivec: bledý,
cvaká zuby, nohy _setřesou a klesají. (Příštědokončení,).
H. [).—NOBLE 0. P..

S A M O TA

Jsou dvojí lidé na světě,jedni, kteří milují samotu,
ajiní, kteří ji nenávidí; neboť jsou dvojí duše,: plné
a prázdné. Duše plné mají v sobě dosti, čím by se
zabíraly, a duše prázdné vždy hledají něčeho zevně,
čím by se zabraly.

'

152

BENSON.

sv; CYPRIÁN
Proč vynášíme.právě tohoto světce, tak málo zná
mého a tak velmi vzdáleného, ze zapomenutí a—
z pra
chu nepovšimnutí? Je to všestranně dokonalý Zjev.
Dokonalý jako pohan i jako křesťan;.dokonalý jako

biskup i jako literát a orátor svého času. V'každém
oboru životajeho doby možno se dopíditi stopy jeho
vlivu.Všude zalehl hlasjeho mocné osobnosti. Osob-.
nosti velikého člověka veliké africké křesťanské ge
nerace.Netřeba siv pamět vtěsnávat přesnáléta obra-.
ničující i. určující jeho život.- Ne. Je jen potřeba se
rozhořet láskou zase k jednomu velikému světci,jenž
nám musí býti i přes těch 1600 let tak blízko,.jako
třebanejmodernější „květinka XX.století," nebo kdo
jiný.)enom proto, že je to náš'bratr-křest'an,k jehož
velikosti se učíme hledět s přísnou úctou a již právě
se máme snažit stopovat po cestě lásky a oběti k své
pravé velikosti.
Thascius Caecilius .CYPRIANLIS.
Narozen kol. r. 21O.

Asi v Kartágu. O“'-periodějeho života, která před
chážela, jeho -episkopátu,„ví'm_epramálo. Afričan. Ré:
tor. Majitel vily. Clen třídy vysoké místní buržoasie..
OdchoVaněčveškeré jemnosti soudobého vědění.
Výmluvný advokát, jenž uchvacoval svým duchem
i slovem Kartago. Advokát, znající detailně chodit ve
svémřemesle.Pohan, majícív majetku celou světskou
slávu a nejlepší věhlas. (Eleganci a vryp módního orá
tora si uchoval po celý živOt.)Možno řícisvěták vzne
šeného rázu '—ne dnešní —*intimněspjatý s-pohany
vyšších tříd..Dlesv.Jeronyma: obratný obhájce ,ido
lolatrief

_

_

Kdobyvn'ěm byl tušil hluboké morálníboje,z nichž
se měl vy'“ekati novýíčlověk? Z pohanské slupky vy
loupnout jádro křesťana!Sám psal vícekrát o svém
životě před konversí. Oživotu slepce,o člověkuzmí
taném dlouho na vlnách pohanské, sVětskébravury,
o člověku odcizenému Pravdě a Světlu.
Kolik otázek si musil položit a kolik odpovědět
a co ho všecky ty odpovědi stályQ'Nebyl sijist svým
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vykličkováním ze sítě tolika chyb,1které-se na'něj .na
lepily jako nejdrzejší parasiti. Záliba'v chybách.Vá
šeň pro špatnosti jej asijiž svíralajako nějáképevné
přátelství.

_

"

Divme se pak, že přijeho konversi možno-Opravdu
mluvit o zázraku. Nevíme opět detail-ů.Cyprián jen
kdesi referuje, že byl pokřtěn v Kartágu, a 'to ko
lem r.;245 či 246.Jeho křest byl velikým pohoršením
mezi pohanským pan'stvem.Zrovna tak, 'ako byl pře
.kvapením pro křesťany. Nechejme Všeho vysvětlo
vání rozumového, když je zde zřejmáplná rána Mi
losti,jíž nešlo ani uskočit ani nepodlehnout. „Otcem

jeho nového života" sestává, dle bibliografiePon
tiovy, ctihodná postava kněze Caeciliana.T.obyl jistě
také onenneznámý režisér dramatuCypriánOvyúplné
konverse. Caecili'anusho naučil znát Písmo šv.,vněmž
se úžasně přiostřiljeho duchovní hled, že snadno
rozřezával všecky chumle, uzly _itemnoty světské
moudrosti. JISTOTA.Chtěl ji míti. Hledal.ji..Našel ji
po křtu. Ona nastoupila—namísto tuch.
Křestní voda jej rychle přeměnila. Křesťanské no
vorozeně, ale“duchem křesťan,j enž teprve teď na plné
oči poznal,_že to největší ve světě, co by platilo
ipro věčnost, je: LÁSKAa ČISTOTA DUŠE.Zvlášť slib

čistoty udivil nezdrženlivé Kartagiňan nejvíce. Ale
pak již u—divovalcelý jeho život. Prodává svůj ma
jetek, aby měl na almužny a — dle Pontia — také
„skoro všecko rozdává"_.Přáteléjeho-mupozděj ikou
pili zpět ednu jeho drivejm
V' "V' mensí
V vilku v Kartágu,
aby měl de bydleti. Ponechal si jistě .prýjen proto,

ab jeho štědré srdcepřeceještě něco mělo,aby zase
někdy mohlo dávat . . . _

_

Zřekl se majetku. Druhá rána :,zřeklsesvětské vědy
a světského. věhlasu. A 'to úplně. Ani básníky, ani
mudrce světa římského nebo řeckého víckrát neuží
val ani k citaci. Nezná nic, žádnou moudrost, leč Boží
— věčnou. Co "mělpro svět a od světa, vrátil všecko.
Literaturu, poesii, spjaté s idololatrií, výmluvnost, ce
lou svou advokaturu, jež ho_takproslavila — vše od
kopl. A křesťanská obec kartaginská? Ta žasla rov
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něž nad rozletem jeho ducha za Bohem.Za kratičko
— poměrně — velmi kratičko po sv. křtu stává se
knězem a po smrti biskupa Donáta jest určen „sou
dem Božím a příznilidu" jeho nástupcem. To se stalo
již někdy v jamjích.měsících roku 249. Asi po jeho
38. roku.

Cyprián — biskup! Zde již teče historie jeho ži
vota šířkou veletoku.-Glosujeme skrovně jen ty nej
charakteristi'čtě'ší rysy jeho postavy.Vžívá se rychle
do úlohy pravé o šéfa,jenž s vědomímliduaza sou
hlasu .kleru posiluje napřed disciplinu. Jeho první
kroky biskupské jsou “kroky člověka,jenž ví nejjas
něji, co chce a kam chce. Několik měsíců po jeho
volběbiskupemrozléhásekřest'anskouAfiikousignál
zmatků. "Edikt císaře-Decia. Pronásledování. Na Ka
pitoliu v Kartágu nestačili ani registrovati všecky
ODPADY.I'kněží-zapomínali na svého Boha a hledali

jen svůj be2cenný,.laciňoučký život ... To byly ony
horké dni, kdy pohanská hrdla. po prvé se pocvičila
v amfitheátru na protikřesťanských"řvavách,v nichž
tehdy-dominovala časová slova: „Cyprianum ad le
ones!ll „C priána lvům!ll Na Cypriána v dán za
tykač. Prchá z Kartaga._ Z VÚLE BOŽÍ. S rývá se,

aby zachoval křesťanům vůdce a-otCevýjimečného
otcovství. Neprchal ze strachu: Věděl,_že Bůh má
s ním ještě mnohem více plánů než jeho konversi.
Skryl se, že to Bůh chtěl. S ním se “aleneskryla jeho
starostlivost, čin ,rady,povzbužování. "15 měsícůbyl
-z Kartága. Jak bitě a skvěle: jen korespondoval!
PronásledoVání v Africe na čas sice ustalo, ale
vzmohl. se__
nepořádek v křesťanské obci. Jako bo

lestný nádor počínalo bujeti na těle kartaginské obce
schisma,_jehož počátek byl v nejednotném řešení
otázkylodpadlíků za pronásledování. „Lapsi" po
znali v "Cypriánovi biskupa, jenž zná si cenit vytr
valost a oběť. Byl neústupný. DiakonFelicissimus
s několika 'laxními kněžími vedli nespokojence do
schismatu. Cyprián železně nepovolil. Ti, kteří obě
tovali, nebo pálilikadidlo modlám — ti patří z církve!
Pohaněli' ohavně pamět mučedmků—lNeomlouvá je
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!

pronásledování! Chtějl-li se Vrátitdo. svaZk.ucírkve,
“"-čekáje tuhé, zaslouženě pokání, -.jež _*můžebýti. jen

eventuelním pronásledováním zlehče'no"tím,že se
mohou i před dokončením pokání posilniti dono
vých bojů sv. Eucharistií. Cyprián vítězíVítězí i nad
novým nebezpečím,-plížícím se _zRíma, kde tehdy
zuřil bo' o papeže. Neukvapil se a_jehopolitika sta
rého a vokáta prot'ala bystře všecky- kličky a šla
klidně za svým cílem: MÍRKŘESTANSTVISnyo upev
nění liturgie, jež se mu zdála velmi příhodnou k upevx

nění všeobecného míru, nechybějí.
R. 2522se-však ozývá církví africkou nový pokřik':

.„Cypriána lvůml" Ale v tomto křiku.již Cy rián
neslyšel echo smrti. Zůstal, neprchl a pracovat dál.,
Objevilo se mu také nově pole apoštólátu; Cha..
rita. A to ta, která bez řeči a beze strachu s ho
lýma rukama rve-se i s morem. Mezi lety 252—254
vyvražďoval zvlášťsilný mor houfně Kartágo. Zde
proti lenosti ,a pohanskému děsu z moru a—
z jeho
_smrtícíhopOchodu roste hrdinnost Cypriánova tím
neuvěřitelněji.Bičtéto nákazy práskal teh'dy hrozivě
jak'v chatě žebráka, tak i mezi pány, pokud neprchli,
jak mezi křest'anstvěm, tak i mezi-pohan'stv'emzflJmí
rající nešt'astníci plazili se po ulicích prosíCe 0 po
moc. Mrtvoly byly veřejně olupovány. Loupilo a
drancovalo sei "vbyteCh; Nebylo policie ani soudů..
Diakon Pontius píše,že vtom strašném zmatku všech
lidí, pohanů i křesťanů,myslících, že se blíží'konec
světa, Cyprián heroický organisoval pomoc.- Sám.“
póhřbíval morem umrlě, svou výmluvností strhával
křesťanyi pohany ke-spolupráci. Srdce Cypriánovo
'vidělo trpětiazmírati nejen křesťana,ale i 'pohana'.
Stejnou měrou nad nimiplakalo a stejnou měrou také
pomáhalo.

'

_

, Nežil dlouho. Konec jeho života nečekalo, nic, co
by mu bylo odměnou: mír, klid. Zapapeže Stěpána
utichlo pronásledování Gallovjoi když pomalui boje
Novatianovy v církvi východní usnuly, N'AŠ'LY
SE
NOVÉ.Spor-o křest udílený heretiky, Cyprián se svý..
mikrajany biskupyÍhájil tvrzení,.že křestudělený mi
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'mo církev neplatí, „Cumsit-baptismum unum in eccle-'
sia co'nstitůtům'f; Papež Stěpán trv'á navs'právnějším
opaku. Afričtí biskupové neodvolávají._Stěpán s nimi
přerušuje dočasně styk. K nějakému'úplnému schis-,
matu nedochází, neboť mysl všeCh křesťanůzvládly
zatím jiné 'žhavějšízájmy. Zájmy života. Pronásle
dování Valeriánovo je smiřuje. Cypriánova role se
nezmenšuje. Roste. Svolává a předsedá ještě před

pronásledováním
koncilům
Africe.]ehoJeideje
rány za vůdčí. Jeho
_slovo vrozhodující.
stálejsou
na
otevřené scéně. Je pravým, plně respektovaným šé
fem celého křesťanstva afrického.
Edikt Valeriánův r. 257 zapaluje nové krvavé pro
následování, Cyprián je vyzván, aby-zakázal veške
ren veřejnýkult, bohoslužby, schůzky. Odepřel. Ani
nezradil jména kněží, jak žádáno. Potrestán: exile'm.
Toto vyhnanství již jej nejen neděsí,'ale ani nezne
klidňuje,Naopak uklidňuje ho vzácná jistota, že ko
nečnějiž i Bůh chce viděti jeho mučednictví. Exil.
Je mu dána dokonce k dispósici vila nedaleko Kar
taga. S přáteli se může bez potíží stýkat. Navště
vovali ho v masách známí i neznámí křesťané, kteří
k němu lnuli jako k otci, jenž trpí a jehož bol je i je
jich bolemíf'Navštívil jej i Bůh ve vidění, jež bylo pro
nějtolik kýžené. Bůh mu řekl,že květ jeho života již
dozrál. Beata pacis visio. MUČEDNICTVÍmu bylo zje
veno_.Jak. rád se chystal. Předpověděl je přesně. Na
'den._Mohlještě snad lehceujíti smrti. Chodili za ním
senátoři,náramně vlivní pohané, vysocí úředníci, 1á-.

kali, že mu pomohou k útěku i k úkrytu. Neprchl.
Bůh si toho nepřál. Mučednická smrt mu 'iž svítila
jako nejzářnější meta jeho života tak blíz o. Mohl
si ještě zacházet? — Kázal 'eště horlivě,jako by spě
chal vše ze srdce vypovědlět lidu. Kázal- stále. Jeho
nefvroúcnějším
bylo
kázání,
'muvě o Bohu . .přáním
. Trápilo
ho být
jen,umučen
že nemělpři
padnout
"tam,kde p_ásl.Jehoposlední dOpis,v němž si stěžuje,
žeby neměl umřít v Kartágu, je nádherný. Je inspi
rován -vesvé-bolesti pastýře zahnaného od ovcí: pří

moDuchem svatýszou to plamennévýkřikytouhy
\15.7

“jít jako martyr před Pána a k Pánu, a to jít-k Němu
z Kartaga. Chtěl svou smrtí ne'účinněji ještě-napo
sledy zakázat. Bůh mu to-dovollil.Převezly jej z jeho
vily na poslední noc do vily.v Kartágu. Ke guver
nérovi. Křesťané celého Kartaga i širokého okolí ani
oka nezamhouřili. Přenocovali tehdy před branou
vily věznícíje'ich oporu, vůdce, otc„e,'vš'_ecko... Ně
jaký důstojník,.křest'an,vida potem promočený šat
biskupa, čekajícího na brzkou mučednickou smrt,
“vnaději, že získá lehce drahocennou relikvii po sva
Ítém mučni, nabízel mu suchý šat -kpřevlečení.-Cyp
rián odepřel vyhověti s žertem: „chci.léčil své nedu
hy, které ostatně již dnes pominou. . ." S rozbřeskem
dne padl konečný rozsudek. „Deo gratias",byla slo
va, jimiž za svůj ortel platil. Mnoho křešťanů vy
křiklo, že chtějí umřít s ním. V ohromném průvodu
vojáků, centurionů, tribunů, křesťanůkartaginských
i udivených pohanů byl veden na „Ager Sexti". Na
pOpravišti obklopeném stinnými—
stromyhustě obsa
zen'ýmineúnavnými zvědavci vysvlékl Cyprián plášť
i 'dalmatiku. Obé předal diakonovi. Klekl. Tiše se
modlil Sám si'pa'k převázal oči šátkem._Dal se spou
tati na rukou. Zaprosil kata, aby jižt'al. . . a již bar
"vilasvatá krev velikého mučedníka jemná roucha,
která kol něj svatá úcta pečlivě nastlala. To se štalo
14. září '258. Jeden z jeho mnohých životopisců Pao—
vel Monceau—x,Francouz, nezapomíná rýchle podo
tknouti, že „s ním zmizela jedna z ne'vzácnějších po
stav biskupa, které měla historie řesťanstva . . ."
Je zajímavo při studiu těch starý i moderních po
pisů jeho fysiognomie čístiopět a opět šlova kreslící
sv. Cypriána jako č10věka,jež značila ohromná váž

nostprolnutájemnouveselostí.Přísnostbeze smutku.
Svatost a milost spojeny úsměvem v něco, co je
značkou všech přátel Božích. Charita ]ej učinila andě
lem chudobě a trpícím, patronem pronásledovaných
vyznavačů, konejšivou rukou matky nakažlivé ne
mocných a umírajících za moru. Jeho episkopátje
jedním z těch naprosto svého druhu. I ty nejvzne
šenější aféry,neodvedly jeho pozornosti ani od mi
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zivých detailů administrativy, ani od reformy liturgie,
ani od instrukcí věřících,ani od bojů se schismatiky
ajinými nájezdníky proticírkevními, ani konečně od
jeho tak bohaté literární činnosti zabírající všecky
obory tehdejší theologie teoretické i praktické.
Vzor exponovaného křesťana,biskupa pracující
ho plnou silou v katolické akci.-Své, osobité, časo
vé, výsostné upřímné, praktické._
Biskup,v němž ale také energie práce nebyla k od
„děleníod modliteb vyostřených až v nejjemnější
VlSe . . .

Nesvítí i dnes. časovým vzorem sugestivně v lás
ce a oběti zvoucím k následování . . .?
P. JAR. ŠUMŠAL.

NAÍKRAJI BOŽÍHO PLÁŠTĚ
Na kraji—Božíhopláště sedíme dvě veselé děti

a k nebeským prostorám své vysíláme sny:
stoupají vzhůruÍ-jak'm'ydlinovébubliny z rákosí, jež
,

'

seřízl nám Pan.

O, jakýy těch koulích bleskotá širá zem!
se sluncem, lesy,'květy i_lidmi i_se zvířátky!

BůhOtec dobrácky šechvilku usmívákradostné hře.
Pojednou ale večerje'tu,_apohyn'e světlo a štěstíi hra.
Na zemi hračka-leží rozbitá . .. a dětem se zasteskne
_
po domově.
Tu Boží pravice se jemně sklání k—zemi
a zvedá nás měkce a konejšivě na Srdce svoje
,

_

otcov'ské.

O, věčně klidný tlukot, jaký to nastal ted' svatý mír,
my hrou znavené děti, jak blaženě ted' spočinem!
]

ROLAND ABRAMCZYK.

VĚDCI BEZ BOHA
Dovedouce o_tolik napřed určití zatmění slunce,.
nedovedou si uvědOmiti svého vnitřního zatmění.
Sv. AUQUSTIN. VYZNÁNÍ;
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P R'AC'O'VNA
VĚDĚNÍ

V'ěděti,-sa'r'_no'osobě nikdy není“něčím špatným a

proto také ne učiti se, neboť jen to jest špatné, co má
špatný původ;
'
Mimochodem však stává se hřích_emvědění, učení,
badání._Může,se přihoditi'bud' se strany poznaného
neb poznávajícího.
Se-strany poznávajícího. přihází se dvojí: Zaprvé,
_žese někdo dá odvésti studiem nějaké vědy od vy
konávání své povinnosti.]ako kdyby soudce nechal
'vyři'ZOVánízáležitostí pro studium geometrie, neb
kněz zpovídání, když jest k-němu poVinen.
Za druhé, když _zezáliby k nějaké vědě pohrdá ně
čím, čeho si má vážiti, jako bylo u sv.;Je'ronyma,jenž
takové měl zalíbení v bohaté řečiTuliově, že se mu
hnusila hrubá řečproroků, jak sám praví.Jak také při
hází se u těch,kteří tolik přilnuliklidskýmdůvodům,
. že Odpadají od víry a i na .ni útočí.
Se strany poznaného přihází .se trojí :
Za prvé, že poznatelné snadno svádí keizlému a
ostatně“jest samo o sobě málo prospěšné. Proto jsou
zákazy tajné vědy, aby člověk neupadl také do,jich
proVádění.

"Za.druhé se stává, že poznatelné'jest nad schop
nost- poznávajícího, jakož jest psáno :“Nehledej věci.

vyššítebe.
'_Za třetí, jsou věci pražádné užitečnosti nemající,
jako náhodné lidskéčiny. Proto také- blázni jsou ti,
kteří “zpytují svědomí "svých bližních._
Sv.TOMÁŠ Aq.: Komentářk I_Il.knize Sentencí M. P._Lomba_rda.
(111.Sent:;dist. 35. q. 2. art. a.)

_MAGlÝIPASSUS EXTRA VIÁM .

_ V Rímě:Za katedrou sedí přestrášený bohoslovec.
'Hájíveřejněnějakou thesi. Protivník zaplétá ho obrat
ně do sítí, těsněji, těsněji, všiChnisotva dýchají a myslí
si: Vzdá se, složí zbraň! Bohoslovec se.však přece
vzmuží, najde přece klíč k odpově_di_„_rozetne.uzel a
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ted', aby získal času k „sestavení dalšího operačního
plánu obhajoby, rozežene se k širokým výkladům.
Vykládá, vykládá, a cítíme instinktivně, že, eufemisě
ticky řečeno, „cedí vodu". A tu nad ním zasviští jako
bič slova profesora, řídícího disputaci :Magni pass'us,
extra viam . _.. „Velké kroky, ale vedle cesty . . ." Je
to .tuze-'krásnéfpovídání, ale takhle'se nedojde k cíli.

Duchaplné fráze jsou krásně sešroubóvány, alejsou
to jen fráze, velké, oslnivé kroky, hřmotné rozmách
nutí, ale --—přece jen — kroky chybné, mamé . . ..

Přitéto disputaci a při tom klasickém výroku jako
maní mi-napadlo, jak by se nad mnohým t. zv. du
chovním životem leckteréhokřest'ana dalo nadepsati:
Velké kroky vedle cesty!
Co úsili'v'du'chov. životě bylo již u mnoh 'ch vy
plýtváno,'co zbytečných, marných, ch bnýc kroků
vykonáno, kroků, jež-jsou o sobě vel é, ale chybné
proto, že jsou kroky mimo Cestu a proto nikam ne
vedou.

_

Na příklad:Jsou věřící,kteří dokonalost položili do
prázdného odříkáváníústních modliteb. Až sejiž po
doba'í' čínskýmmodlitebním mlýnkům.Drmolíjednu
mod itbuza druhou,-aduch ... duch přitom se zabývá
třeba nevraživou, ríelaskavou myšlenkou na bližního,
duch při.tom bloudí po celém světě . . . Obrovské
úsilí ústní modlitby! Dobrá je "modlitba,“mohlaby
duši posíliti, bližním, církvi vyprositi milosti a..—za
tím, jsou to slova bloudící vedle CESTY.Cesta jest
živý proud .Bož'ího Ducha, jenž dává smysl, nad
přirozenýsmysl všemu; bez tohoto nadpřirozeného
Ducha, tohoto kvasu, jest vše mimo cestu. Duch
modlitby jest — duch dítěte klariícího se Otci, pro
sící Otce. Prázdné odříkávání čím je?
Nebo to .běhání některých dušiček z kostela do
kostela!Zádnou pobožnostnevynechají,všechny“ ka
zatele vfměstě znají ! Ovšem, žádný jim nevyhovuje.
A nakonec to není pobožnost, nakonec je to již jen
pobožnůstkářství. Pobožnůstkářství, jež si hraje s P.
Bohem,se svouduší i s kněžímiDušička přitom za
krní.Jest přesycena'takřka pravdou. Proč? Protože
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tu pravdu nikdy nezažila. Ne_chávala'jijen přecházet
nad sebou,nebo ji řijímalapovrchně. Kdyby ty velké
kroky,=tojest, tolik) času, tolik slov pravdy, dobře ří
dila po správné cestě, mohlo'z ní něco býti. Cestou
poslouchajícího slovo Božíjest provádění jeho, pro
vádění opravdové,- upřímné ,.. . Zkoumej se, zda i'ty
.neděláš takové Chybné, marné, zbytečné krok-yvedle-.
cesty a 'zpytuj se, na jakou cestu bys je měl'převésti.
Mohlo by se ti“totiž státi, že bys. celý. život třeba
vše'chnyudivoval—anakonecnedošel kbráně Kristově,
protože ta je_jen při jeho cestě.

BR'AITO.

ZA PAPRSKEM

Mile uklizená světnička, dýjchajícíkřesťanskýmdu

chem, vlídně prosvícená srpnovým,'trochu umdle
ným-Sluncem.Po pokOji pobíhá dvouletý Vinoušek
a zřejmě se výtečně baví. Sluneční paprsek protíná
světnici jako sivý, hořící šíp. Hošík pobíhá a'ručič
kami snaží se žachytiti ten paprsek. A když již má
slunečního zlata plné ručky,když zaplavu'e jeho řídké
vlásky,-chce.to sluníčko sevříti do hrstič y . . . Má je,
“má,ale jemu,'hloupoučkěmu, se zdá, že mu uteklo, a
tak začíná nový hon-za sluníčkem . . .
Jak se podobáme tomu. dítěti chytajícímu sluneční
paprsek. Máme štěstí, tak blízko, v sobě je můžeme
nositi, na nás se usmívá a zalévá nás a my 'ubozí stále.
hledáme . . . Až do našeho nitra sestupujeiBůh a chce
se dát v tom nitru poznati, chce se dátObejmo'uti. My
ale hledáme venku, stále 'rozpřahujemeruce a jako
to dítě se divíme, že naše ruce jsou prázdné; Vraťte
se dovnitř,do svého nitra atam hledejte'své štěstí.Tak
blízko je !V nás.]enom je třeba _seztišiti a vnímati, jak
nás to štěstí zahříVá,jenom je třebatak svůj "život
zaříditi, “aby to sluneční „teplo Božího působení -'ne

haslonašímchlademlhostejnosti,malichernostinyŽ
celý život obrátíme dovnitř, aby v našem myšlení a
chtění byl Pánem, ato naprostým, Ten, jenž pře
bývá-v nás svým působeníma svou milostí,zakusíme,
kdo jest On, co vše'i'máa co nám dává, jak.jest malé
vedle něho vše jiné.. Ci chcete 'celý.život Vztahovat
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ruce p'o přeludech, poslunečních paprscích pozem-_
ského štěstí, jež prchá před--námi,'ježjednou uchvá
ceno, okušeno, zvrátí se v hořkost 'aneúprosně šlehá
duši k dalšímu letu, letu bez oddechu, bez zastávky,-'
nikdy neuspokojujícímu a nikdy-nenasycujícímu ?
,

.

',

_

„ „

BRAITO..

NEJSV; SVÁTOST, ZDROJ NADEJE'

Přijímejmetento- Pokrm v_pevné naději v božskou—
štědrost. Vždyť čeho bychom nemohli očeká'vati od
štědrosti toho, jenž se nám dal sám za pokrm?
Bl. ALBERT; De Eucharistia tr. IV. c. 2.

ON ZMĚNÍ NÁS!

Jsou různí lidé, nechutní, docela nic se nelišící-od—
vody ,-.přived'me je ke Křist'u'a v něm se Změní v ne
beskou lahodnost.
Šv.JAN ZLATOÚSTÝ.
ZASTAV SE JEDNOU- “u KŘÍŽE!

Svijan Gualbert pronásleduje v plné vojenské vý
zbro'ivraha svého bratra. Dlouho-ho hledal. Konečně
ho opadl vkosťele. Jan jenom hoří pomstou. Ubo
'hý vrah padá ke 'kříži,zachytí se ho a prosí jménem
Ukřižovaněho'o milost."Gualbert v_zhlédneke kříži...
Tvář.“zbročě'nákrví, svaté údy jsou křečovitě staže
ny,není'na něm“místečka zdravého. .Krásné, cedrové
kříže španělské a italské.. . . Pronásledovateljest od

zbrojen. Nepřítelzabil ti bratra, ale . . . ty, tys zabil
Krista.Jan. odpouští. Chtěl vyrovnati. si„účty u kříže,
aleJe'žíš vyrovnal s'i účty s ním! Chtěl zabíti svého
bližního, chtěl se mstíti, ale poznal,“žeby't'a rána dýky
přidalaještě jednu ránu 'na svatém těle Kristově. . .

To byl ten účet, jejž si chtěl Jež-íšsjanem vyrovnati,
abyvkaždém bratru viděl Krista,aby se nemstil,když
Ježíš jemi.:ještě více odpustil! Porozur'něljan, strhuje
meč a zahažííj e“dýkua snažil se celý život ve Vallum
brose vyrovnati svůj dluh k Ukřižovanému. . .
Nad celou' postní dobOu jest rozprostřeno svaté
znamení kříže. Nemůžeme jíti vedle něho lhostejn'ě.
Kdo VIV
říká kříž, říká: hřích..Podle sv. Pavla přibil Ježíš

na krizi ve svém těle starý dlužní úpis naší viny. On
1.63

za nás zaplatila proto jsme nyní jeho dlužníky„Jsme
dlužníky za jeho lásku, zajeho sv.Tělo a krev v nejsv:
Svátosti, jsme dlužníky za 'eho krev, bolesti, za vše
cky-milosti, za všechny schopnosti, jež -on očistil.
Pojďme ke kříži a účtujme se.sebou tak, jako by
s námi účtovalježíš sám.Doba postní chvěje se hrů
zou z hříchu,jenž dal-vytrysknouti všem těm řekám
slz, bolesti, muk, 'hořkostí na světě. "
Bůh sám musil přijíti, vtěliti se, ;aby zdrtil hřích.

Ajaké jest naše stanovisko ke hříchu? Uvědomujeme
si, co jest vina? _Zamyslíme"seněkdy nad tím a hlavně,
jak se snažíme hřích v*_soběvyhladiti?
S křížena vás hledí'ukřižovaná Láska 'aůčtujes vá
mi:Lehkomyslností, zlou vůlí, přeneChávánísevlastní
slabosti, k'dyž můžeš mít sílu'Boží milosti, s'plácíšza

má muka?
Tolik milostíjsem ti dal,tolik slov póvzbuzujících
jsi slyšel a četl, tolikrát jsem tě v nitru-volal a co ty?
Tys raděj slyšel svůdný, hlučně se smějící-,líbivý hlas
světa, hříchů, své ýchy?
Všecko jsem ti djal,a cos mi-dal ty? Nové urážky,
znovu mne napájels octem a žlučí,když jsi své bratry
nenáviděl, jim škódil, k'nim v kyselosti nelásky &'žluči
hněvu mluvil.
Cosi učinil Se svými schopnostmi? Obsluhoval jsi—v
sebe, sloužil jsi peklu i—lidem',
pro všechny-,jsi měl čas

a možnost'něco učiniti, jen pro mne jsi chvilky ne
měl, pro Ježíše jsi neměl upřímného, vlastního, sku
tečného slova2. ..
'
Hle, nyní je čas příhodný, nyní _'ečas spásy! Od
vr'zmeproto skutky temnosti a ob ecme zbroj víry...
Nepíši, abych bavil, abych ukolébával, roto za
stavte se nad těmito sloVy.S Bohem a s je o láskou'
jest strašně nebezpečné si hráti!
BŘAITO.

164

POVZDECHY SV. FILIPA NERI
(Žák sv. Filipa P. Francesco Zazzara sebral tyto povzdechy,
jež tisíckráte vyslovil sv..jeho_učitel a k nimž i jeho nabádal)

Pane, viz, abys mi pomohl, Pane,-pospěš mi pomoci!
Kdy tě budu milovati synovskou láskou?
Můj Ježíši, tak rád bych tě miloval!'
Ježíši, nedůvěřuj mi!
Můj Ježíši, řekl jsem ti již, že, když mi nepomůžeš,
v nikdy nic dobrého nevykonám,
Rekljsem ti, že tě ještě neznám.
Můj Bože, chtěl bych se naučiti "cestě k nebi.
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nade mnou.
Hledám tě a nemohu tě nalézti, přijd'ke mně-sám,můj
Ježíši!
Nedůvěřujmi,Ježíši, protože nikdy nic dobrého ne
vykonám.
ekl jsem,že nikdy nic dobrého nevykonářn,Ježíši,
jestli mi nepomůžeš.
Neznám tě ještě, můj Ježíši-,protože tě nehledám.
Kdybych t'ě _znal,znal bych i sebe, můj Ježíši!
Proč mi nepomáhá svatá Panna, co dělá?

Covůbych
i? mohl učiniti, můj Ježíši, abych
“ poznal tvou
Co dělati,-můj Ježíši, abych se ti zalíbil?
Můj Ježíši, nikdy jsem tě nemiloval a—přece bych tě
chtěl tolik milovat!
_

Klesnu,Ježíši, jestli ty mi nepomůžeš.
Pane,jsem tíšněn, odpověz za mne!
Panno Maria, Matko Boží, pros Ježíše za mne!
Rád bych tě, Ježíši-,miloval a nemohu'najíti cestu;
.KdybychvykonaI všechno dobro celého světa, vy
konal jsem něco, co ——má
cenu, Ježíši?

Ježíši, bu'd' mi Ježíšem! (Spasitelem)
Pane, nauč mne plniti tvou vůli.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na'zemi!
Já jsem cesta, pravda a život-, praví Pán.
Jestliže mi nepomůž'eš, můj Ježíši, tak tě nikdy nebu
du milovati.
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Nechci nicjiněho činiti,:můj.Ježíši,než tvou přesva
.,tou vůli.

Můj-Ježíši, jestliže mě chceš míti, přetni má pouta!
Chtěl bych ti Sloužiti, můj Ježíši, ale.nemohu najíti
cestu.
/
'
Neznám tě, můj Ježíši!
,
Obnov ducha správného. v"_mýchútrobách!
Zapal _vemně' oheň své lásky..
Chtěl bych konati dobro, ale nenacházím cestu, můj
Ježíši!

_

Maria-byla vzata na nebesa, andělé se radují.
O dobrý Ježíši, rozmnožz-víru mou!
"'
Chtěl bych tě nalézti,=óJežíši, ale nenalézám cestu.
Nemiluji tě a přece “chtěl bych tě. milovati.
Němohu činiti dobře, jestliže mi nepomůžeš.
.Nedůvěřuji sobě a důvěřuji v tebe, můj Ježíši.
Pane, dej mi tu "milost,abych tě-nemiloval ze strachu,
nýbrž .z lásky!

__

Chtěl bychčiniti tvou vůli, můj Ježíši!
Všechna 'údolí _budou—
vyplněna a každý'vrch a kaž

dý pahorek'ponížen.
_Slovoistalose tělem, aby nás osvobodilo od těla.
Nemají vína, .to:jest nemají Ducha.
Panno a Matko—!

Neuvod' nás v'pokušení.
_
Jestliže mi „nepomůžeš, můj Ježíši,-pak nevím již, ani
codělati i' neb mluviti..
'
Pane, neskrývej „semi!

Pane, pro své svaté utrpení nevzpomínej mých ne
pravostí.
'

„Nechť stav lidského pokolení silou uklidněněho
svědomí utváříse sebepokojněji,stále' avždy v okolní
přírodě,v násilnosti pralátek, Vnezměnitelně se uplat
ňujících projevech nižší'vůle pod námia vedle nás ...
ucítímenesmírnou tragikuživotaadenně budeme po.
zvedati zrak na -Vykup'itelena křížijako napoSledn'í
vznešeně. útočiště-.""

RIGH.WAGNER.
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.:ZEIŠI

Z\DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
EGENTER- RICH. Drl': GOTTESFREUNDSCHAFT (Dr.
Benno Filser, Augsburg, 1928, str. 340,-lex80,cena: 18'M_k.)Pod
titul“je ':-“\Die
Lehre .von der Gottesfreundschaft in der Scholastilc
und Mystik des XII.:und XIII.Jahrhunderts. Protože právě čtu
Roussellótovu obdobnou studii. fra'ncóuzskou o chápání lásky
k Bohu ve středověku, _sáhl'jsem dychtivě po této nové studii.

Skutečněvelké obohacení theologie.These, jaké mají všady býti,
nový krok !_

\\

'

Autor studuje“ _otázkulásky-ik Bohu u sv.Tomáše. Dokazuje,.
“jaksv. Tomáš podal synthešu křest. lásky a křest. přátelství na

základech Aristotelových. Byla to práce nesmímá,'práce obra.
Proto není *divu, že -vzačátcích sestaVování této teorie svýTo
máš tu a tam ještě nejasně sefvyjadřuje, kolísá. V Summě zato
jestjiž pevné, ohlazené konstrukce. Autor ukazuje,-že podle sv.
Tomáše v pravé lásce netřeba 'se ztráceti,-jak'k tomu byli naklo
něni theologové. školy Viktorinské, že třeba jen sebe připnouti
cele na Boha. Zajímavé jest srovnání učení sv._Tomáše s učením
jeho současníků. V .tom srovnání vidíme orlí l_etTomáše Aq.
Jak odvážný musel být Tomáš, aby mohl tak směle kráčeti proti
teoriím lásky současných, uznávaných theologů, aby mohl jíti
ijinou cestóu než uznávaný mystik sv;—Bemard.Vidímezřetelně,_
jak sv. Tomáš úmyslně se vzdaluje mluvy sv. Bernarda, mluv'yi
mystickéa básnické. Mystik a básník musí mluvitv hyperbolách,
hyperboly v theologii jsou heresemi. Protožepak Tomáš sám byl“
velkýmmystikem a střízlivýmslovem dovedl podati svou nauku ,
proto má před jinými mystiky výhodu, že může býti .brán do
slova, že se u_i—něho
nemusíme. tolik prodírati obra'zy.

Autorova analysepřirozeného a'nadpřirozeného přátelstvíj est
úzkostlivěa odborně přesná.'Proto také jest přesvědčivá.Uplně
souhlasíme s autorem, že Scotovi, protivníkovi Tomášovu, pak
bylojiž snadné 'vurčitýchbodech snad.dostati' se výše nad Tó
máše.,Když TOmáš postavil celou konstrukci, mohl již nějaký
střízlík vznésti se ještě trochu, když byl prve vynesen na kříd
lech orla.

_

'

Nemohu ani knihu dosti odpor'učiti. Je to skutečně jedna—
z nejlepších učebnic duchovního života.
, 'Braito;
LAVEILLE: MARGUERITE SINCLAIR (Téqui, Paris, 1929,
str. 180,c na: 8 Frs) Již druhý životopis této podivuhodné duše.
Laveilleje t šťastnýmautorem krásného života sv. TerezieJežíš
kovya zde našel novou perlu do diadému své světice. Laveillova

kniha má tu výhodu proti shora uvedenéknizé, že jest stručná
a hodí.se k rychlémupřečteníi"Autor prbvádí nás hlavně slovy
a činy Marketinými a protože sám mluví málo, proto“jest jeho
kniha, tím mile'ší.

.

,

Braito.

MEZARD: .DOC-TRINE SPIRITUELLE DE STE FRAN
COISE DE CHANTAL (Lethielleux, Paris, 1929, str. 612, cena
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25 Frs.) Záslužnájpráce: sestaviti z obsáhlého materiálu spisů
sv. Františky její nauku, ukázati je'ího:ducha. Autor tak rozdělil
nauku této světice,aby kniha tvořillacelou soustavu duch. života.
Prostě,nenuceně'poučuje nás světiceo důležitém prostředku po
svěcení,\o odumření sobě, o trpělivém, denním přibližování k ži
votu, k Bohu.

_
Braito.
. PAUL ,MITERRE: SAINT BERNARD DE CLAIRVAUX (Li
brairie de Lannoy 86, rue du Tilleul, GenvalfB'elgi _c, 1929,
cena“15 Fr.) Zivotopis, který dovede nadchnout; U áže vám

obrovskou postavu sv..Bernarda, hlubokého v rozjímání a bo
hatého v činnosti ;.dá vám lásku k němu. Zdá se,jako by jiskra
žhavého ohně sv.'Bernarda vnikla do pera spisovatelova, jehož
sloh vás zanítí a strhne k obdivu. Možno jen doporučit Všem
a milovníkům středověku a sv. B; zvláště.

R. D.

LÍTURGICKÁ NOVINKA
Maličko abude tu svatý týden (M..—30.března) s.vešk_erou
krásou a výmluvností svých půvabných obřadů. Komu není „li
turgické hnutí" prázdným slovem, opatří si příručku, jež“ho za
světí do tajů všeho toho, co se u oltářů našich svatyňvv tu ,dobu
děje, mluví a zpívá. Ta příručka má nadpis „OD KVETNE NE
DELE DO BILE SOBOTY". Dostanete ji za režijní cenu 21'Kč
(váz. 28) v Matici cyrilometodějské v Olomouci, Wurmova 31.

ČASOPISY
'SCHOENERE ZUKUNFT IV. 12, 13, 14.(Wien) Steffes, Die
Auseinandersetzung des Christentums mit den nichtchristli
chen Religionen. Knap stein, Der Anteil der Juden an der
Entstehung des\ Kapita ismus. Schmidt, Freuds psychoanaly
tische'Theorie zum Ursprung der Familie und der Reli ion.
Fassbender, Von Arzt_'und Kranken. Lčwenstein, Katho iken
'und Zentrum. Kard. .Faulhaber, Katholische Universitat und
Wie'dervereinigung im Glauben. Eberle, .GrosiStadt und Chri
stentum, Horvath, Thomas von Aquin ůber die Grenzen des
Eigentumsrechtes. Mager, Universitat und Weltanschauung.
VITA E PENSIERO XIX. 10. (Milano) D'Hérbigny, Per il
ritomo degli Orientali alla Chiesa di Roma-Vigna, Leonel—lar
mel. Sticco, La mestizia e un suo poeta. Dezani, Giganti e pig
mei. De Courten, Problema di anime in due traduzioni del
Cinquecento.
.
'NOVA KULTURA, XVIII, 1.,-(Praha II. Zderaz 3) Obsah:
Pravidelné požívání mořskéÍvodynevyhnutelným prostředkem
pro udržování zdraví obyvatel vnitrozemských “oblastí.— Co
má každý věděti o pohlavních chorobách? Maso a ženy. -'—Ně
kolik rece tů vegetářských..O jedech a otravách. — Protialko:
_hoLníhgdka.
-1c
oro č.

— Různé zprávy. — Lékařský. rádce ve zdraví
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v PLÁČI IV ú'SMĚVECH
(Kurs vnitřní modlitby, 4.)

Starozákonní mudřecmodlil se :"Pane,uchraň mne
od bohatství -i.od“bídy. Dej-mi jen to, co potřebuji.
Podobně se"-můžemodliti začátečník veÍvnitřriímod
litbě. Bálbych se o*něho,-kdyby byl příliš zahrnován
sladkostmi útěChy a__
modlil bychse -o zvláštní sílu
pro něj v případě,že by temno a sucho navštívilo
jeho.—duši.

__ :

_Našeljsem Výborné rozdělení- začátečnické vnitřl
ní modlitby u sv. Alfonse Lig.Tento světec bývá ne.
právem ' omíjenpřiotázkách duchovního života.Pro

tože by dobrýmmoralistou, ukazoval tam, kam má
morálka .s'měřovati,totiž přiblížení se k. Božídoko
nalosti'.*'Hl_uboký—
a bystrý církevní učitel rozlišuje

v obyčejné vnitřní modlitbě stav modlitby snadné,
modlitbyvyprah'lě a Opuštěné. Poslední “dva druhy
se dají .sp'o'i'tiv jeden druh a tak vám ukáží, jak se
chovati, k yž-násBůhvede svými útěchami neb očiš
ťující nocí;

_

'

_

Utěchy duchovníi opuštěnost provázívají'vnitřní
modlitbu: :_Mo'hoují býti velmi,prOspěšny. Mohly by
ji však též-'Ěůdusiti,kdybychom neznali jejich pod.
stavty a účelu..

...

'_

Casto vroucí, oprav dová-r'nodlitbarozhoří'se v du
šijako vonné. kóření,pod dechem modlitby rozlévá
sev duši vonná mast Božísladkosti, Cítíme, že sladký
jest Pán, Srdce se rozšiřuje,“všechno chtěli bychom

obeijuti, jsme ochotni'ke'všemu,nejradějibychom
se rozletěli do světa, vzneslisel'a celému “světuhlásali;
že dobrý jes't.Pán..Nebo se do\nitra snese vyrovnaná
krása míru Božího. Je nám vše tak jasné,-milostí Boží
víra naše' AKOŘKAobjímá Boha. St'astné chvíle. A pře

Ceto není podstata zbožnosti, to může, ale nemusí
ani,býti jen její účinek..
Ajindy zase hlava jak ubitá, kloudně myšlenky se
* Upozorňuji,..na dobr-ou knihu- o sv. Alfonsu jako vůdci
duch. života: Keusch, CSSR.: Die Aszetik des hl. Alphonsůs 'de
Liguori; Kós'el-Niůhchen.
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"vní nezrodí, obřázivost “se“—_otacl
jako větrný mlýn,

melejnaprázdno, "srdce:chladné,bez--V'znětu,tíha kle
sá na duši,“nemůžé: -se_ro'zehřáti,p1i'sto,_vypráhlo jest
uvnitř; Zdá-se, že i Bůh mlčí._Tót' modlitba vypráh
losti, jež'se stupňuje ještě, jak,pravísv. Alfons, v po

cit strašné opuštěnosti od-tha. I sVatí'znajíten do
jem, že jsme daleko od BohaOb1 oha 'nýslije_zatažena,

voláme k Pánu a úzkost roste každým zvoláním,Tu
vám napadá, “že celý náš život'jest mar'ný'm,že jsme
si dosud jen's duchovním životem hráli,-žejsmeftam,
kde jsme na obratu mládí Začali,že „náš"duchovní ži
vot je. přétvářkou.——
Z temna pak duše .syčí j en'zlob

ně pokušení málomyšlnosti,'marnosti všeho ,
Dva prostředky duchovního života; dv'aprostřed
rky, jež-naší neOpatrností
strahami.

_

_

mohou
,

'

se -.státi.„dv'ě_'r_r__1a
ná
'

N ejdřívefo vyprahlosti ra"opuštěnosti.

' '

_

P; Faber,—je_

.hožjisté duchovní spisynutno"číst'i'sopatrností, tvrdí,
že prý Bůhužívá módlitby, áby nástrestalje' to tvrdé
takto mluvitil.0všem,í-někdybýválpocit a stav opuš
těnosti a vyprahlostipři—modlitb'ěiřozjímavéítre'Stem,
ňeévšak vždycky..__0všem,když žijeme,-vnevěmos..
.tech Bohu, když se řOZptylLIj'eme “mimoÝBoha"na'_,vše

.chnystrany, kdýž'do duše,-pustíme hlučící svět,ine
divme. "se,f'že zBůhjkterý
mluvíVá—“tiše,-zdá .—se.._ml_'č_eti_
k „;duši. Nemůžeme.“sé-Í_divit_i,;—k'dyžíjse—
stále =žábýVá

me!—všímmožným jen-ine Bohem; “že—ito'vdušifvypa

dá jako v"mlýně*po vyhoření,.tže ;obrazivost; a-myšl
jakoby naprázdno — to. jest neúžišečně" —-'—
melou;
Jindy 'Zase-se stane,-"žejsme-nevyužili chvíle-návštev:
vy Boží, ž_e'jsme'ne_'přines_li
ovoce'trp'ělivos'ti've zkouš
Ce._Bůhprótoí'duši svír'áív žáru vyprahlosti.__Neboj_Šme

.sejn'admulipýchou nad svou ctností, pohrdáme ji-'
nými, děkujeme'Bóhu; že nejsme jako jiní.,jtu:seí.za
t_mí v“duši. Máme -_zakus_iti,zj_ak
je to, když—jsme: “sami,
c_o'isami'—ze,sebe můžeme."
"
'
_,“

Nebo bývá'pocitvyprahlosti upozorněním Božím.
Tak nutno korigováti “názoržFaberův;jBůhneužívá
pravidelně.:modlitbygíktrestu! Vždyť;jdeme knělmu
'jako-děti. Užívá však:.chvílei—US
ehřánř vnitřní _modlit
1-70,

by, aby v_íític'h'úřduše.
hovořící jen s Bohem upozor
nil—jivážně nei—chyby,nedostatky, nebezpečí Smu
tekf'z'-tohozalije duši.jA1_e
to je zármutek'spasitelnýt
Jindy'bývž pó_cit-0pí1štěnosti&suchopáru přiroze
nými následkem___ýyšerpánoáti; přepracovanosti._'Sta
rostiýůná'va .skličujíjclucha', že“ s_ej__od_n_ich
těžko os'voě

bozuje.=.-Du'i:hovní.zklamání-J-iú'fósob majících býťi

“Božími-téžinaplňuje'dúchoýní pouští ty, kteří se ješ
těfnedovedou—:_přenés'ti„odísliížebníků
hu Saměmu.

B0žích kr-Bo

_

_

Třetím '“ióřařnenem'jsoupakďábelskápokušení. Je"
jasn'ě,že _se,peklofíúgilo"vněc_nážízafchytitřunikající řnú.
.duši._.'Sfřiút_ek,oňúštjěnosťfje."'clob_1:ou.útočnou zbraní
k .unáýení, ůhónčníz—idůše;-__pr_ot0želďábelodjakživa

rád lovíxfálvkalnýCh Vodách—Kdyžše mu podaří při.
'v_ést_iněkoho>'l(i;._duchovní

'=sklešlosťi; snáze _semu již*

Přiýádí-ŘÍČIŠQÚŠ-čúčhď15.Pěkélnýhistolůmi

"

.

Jindy zase £dúšěžákóúšíšpgýéh0řdruhu obyčejně
vnitřní mo dlitby;_ :_t'óífí-íšč;
:mófdlitby Snadné.. Duše tak?

&a-ihoriňřšškakiíjevsež'bý dala-“všem odpustilafcítí, A
že'BůhjcšťSláŠfĚŽŽCjehQÉ-CČSĚ.3jCÍCšStOUPOkČJ'e—Ně:
kdy “šéiátóíádósft;'.Špřelléváfíihna šrnyšly;
, __
_Te.dyzíltáť_prítěná“radbfsť; duchoynííslasti— při „mod.-
litbě; _zk'rátkaéťo,___f_co-'__Še
fňá'z—ýVá-ýltheologii

zbožnoští

prQVo_dní;"jřeňííbódštatóíi"'žbóž'tío'sti; “Proto by““bylo

omylem iai-iúé'správnóšťíwhleíd'áw nilsně tyto útě
chy; *hmitijšé étákřkářzáínimi.__-Zboížnosftj est-hlubší:
jeto 'Uř'řftříňšbddáhísé B'oh'ůšajeho slúžbě/jest'ochO
ta Vůlčíňfáší

.Í51ÚÍÍÍEÝÚIÍŠBQŽÍs;_..

_

.

.

;Dučh'oynílvesmysly přišlitláútšsha-márovněž “Vieš"
příčin.-:;Býýá: řečáisto'ijodměnouízaivě'rnost.—Jindypo
dáVáljnámÍŠfcakííPíš/lň__"p'ředčhuť-fíráV—ých slasti

Někdy

jsouípóšle'mlblížící's'ej Zk_oušky,-zňěj_akého
útrpení,-zá
pasúf zklafňáníšRadim—třímánás; po's'ilniti;

u n'ělčteífýchlidí-třyskáítaťo:'slast zcela přifózen'ě
Zjichšt'aštnépováh'yLN/loc_lliťhayjášavépřírodě,vmih-
le'm štěs'tí _z'ažchvácl'Jj'erjefírados'tíx-Jiněmu
je zase litur
gie zdřojemgfci'Ché'hjoŠtěstí,—_
"myslím i_totiž vnější lesk
:; “spořádanoš'tij—litíirgi'ělí

.Můž'e firšakfi_duChtemníiproměniti

_

.

se v anděla.

světla anepřímým působením na obrazivost a smysly
a.vzbuditi v nás onu útěchu, sladkost. Zamýšlí tím
nás opojiti.Chce, abychom si_nezřízeně zalíbiliv těch
to"slastech. Když toho dosáhne, změní taktiku. Za
hme duši pokušením k smutku, zoufalství. Kdo _si
navykl na slasti a v nich hledal duchovní život, ztratí
pro něj. Poslední p'akvěci takového “člověkajsouhor
šínež prvě.Jakrozeznáme,která útěcha jest OdBoha?
Sv. František S'aleský '(Philothea p. 'IV'. c. _.XIV.)'po

dává spolehlivé pravidlo :Jestliže nás útěchy a slad
kosti učiní leňšími,pokornějšími,je_s_tližepo nich jsme
trpělivější,můžeme souditi, že to-nás Bůh políbil. Měj

me se však na pozoru, jestliže po takových návště
váChjsme snadno-citliví, podráždění, nevraživí,pyšní.
Jestliže takové útěchy majízavýsledek,že simyslíme,

že jsme tak daleko, že nám nemá kdo to pověděti,
“jistě.se jedná.-o ovoCe naší fantasie neb o ďábelské
pl'etky.
JAKse ZACHOVÁMEv STRASTECHI SLASTECH?

Především,opravme omyly svého rozumu. ohledně
vyprahlosti i radosti. Dejmese přesvědčiti,ževy rah
lost není vždy trestem, nýbrž“ často lékem, z _ouš
kou, cestou. Rovněž nejsouzvšechny útěchy. odmě
nou, hlavně však'nejsou odměnou definitivní.Obojí
může nás přimknouti Bohu nebo nás jemu odCiziti.
Proto se varujeme úskalí radosti i opuštěnosti.
N ejlepšímprvním úkonem vob ojímjest odevzdati
se bezvýhradně a klidně Božímu vedení. Odevzdej
me-se mu dětinně, bez nedůvěry, bez strachu. Ne
zamítejme, jako falešní mystikové každou duchovní
slast. Děkujme za _niBohu, okusme ji, posilněme se
jí a přenesme se'pak k Bohů s myšlenkou :_Jakteprve
"sladký jsi ty sám, Pane, když takto chutná ovoce
tvého stvoření! Můžeme ve chvílích únaVy- rositi
_oútěchu, o tiché'vanu'tí Boží,jež bjř'vysušilo ažiny
trudnomyslnosti a malomyslnosti.A když nám ode
jme Bůh ony slasti,uvažme, že je to mléko maličkých,
jež músí nám býti odňato, máme-li.,výše vystoupiti,
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k čemuž je třeba silnejsr stravy. Nehledejme darů
BožíchVícenež Boha samého.To by byla zvrácenost,
hřích! Nemysleme si také, jak jsme dokonalí, když
nás Pán takto hýčká. Pýcha není.nikde tak nemístná,
jako zde. Budejedině správné, když si řekneme :]sem
jistě duchovní 'děcko, kdyžtohohle ještě potřebuji.
Ve zkouškách, když srdce se'zmítá a když nemá-.
me,kam bychom hlavy klidně sklonili,potírejmeklid
ně, ale vytrvale malomyslnost. Bůh.nikoho'nezkouší .
nad jeho síly. Dá sílu.těm, kteří ho prosí. Bojuje za
ty, kteří vyznají .svou slabost a-modlí se o jeho mi
lost. Ta Tvyprahlbst má nám ukázati, jak smutno jest
bez Boha. Má v nás roznítiti žízeň po Bohu. Chce
nám.ukázati, co “smebez Boha,co bychom'b ez něho si
p(očali.I
ve chv1
ích, kdyse
zdá, ažetemno
ani Bůh
nás neslyší,-.
dy je v'nitru
dusno
k zalknutí
okolo
k 2011

falství, držme se Boha jako dítě.iBůhje pečlivějšínež
matka a nepustí nás, abychom _sezřítili do propasti..
Rozhodně však pro vyprahlost neb smutek nezane-
chávejme vnitřní ro'zjímavě modlitbyýTo bývá účel
d'ábelských pokusů 'rOzsíti trud a smutek v našem
nitru, A když jsme tak sklíčeni, že nejsme schopni
zřetelně myšlenky, říkejřn'ejen Bohu: „Pane, ty víš,
že tě miluji, drž mne, rozmnož lásku moul" Sv. Al
fons voláv'al v takOvých chvílíchi Kyrie eleison!
Všechny tyto pokyny dají se shr'nOuti—v
jedno pra
vidlo-zPostavme se na Boží stanovisko, dívejme'se na
obojí s BO'žíhohlediska.Vyprahlosti útěchy mají svůj
smysl.Hledejme tento Smysljest jím skutečnost, že
nás chce Bůh připoutati více k sobě. Dejme se přitáh
nouti ;;zrakem víry'pronikněme mlhy bezútěšnosti,
pohledem víryhled'me přesjas štěstí ke slunci —k sa
mému Bohu.]děme důvěryplně tou cestou, kterou
se právěPánu-líbí. \
Nehlědejme'sebe, nýbrž BOh'a_atak vše nám bude
nápomocno k dobru,
'P. SILVESTR M. BRAITO o. P., ŘÍM..

ZE zÁÍpls-Kzú PID ufPo uElY E
Laskavostí Mme "D'upouey dóstaly
se.—iní“
do rukou 'zápišk-ý Íjejího chotě,

padlého .ve...válce..Dupouey, literát 'a
konvertita-mělvelkývlivna literární ge:
„neracikolem Cida seskupenou; Svého
“času. p_sal_o __něm_dr.- Krlín

,
OPQJENIIA

„
CAS

v. „Ziv'otě";

Děkuji vřele"Mme Dupouey'za d0voí
lení "překladutěchto ukázek zruk'bpis
ných—poznámek ro chystanou knihu:
„Studieo-indivi ualismu“._ P.. Braito.
—

Clověksihnusí čaš,'protože'lidskýduchnení stvo
řen pro čas. Clověk 'zasěváív čase,“álejvše, "cozasévá,

má teprve ve věčnostijpšinésti ovoce. “Duchsklizně
stále útočí proti času,c'ítíp_ředním in'stinktivní-atajnou
hrůZu. “Neb"život není šaškeřn ča'suíProtozasěvá se-.
mena,jež neuzrajídříve, než všechen časpomine. Děsí
se,všeho,'co zra'e na _tomtosvětě,'protože tópřipra
"vuje sklizeň!hni oby. Užívá časuktomu, aby jímm'ěřil
svou námahu &.svou horlivoSt, jeho láska jest“však
jinde. A tak protože nenávidí čas, proto z něho ne
ztrácí ani okamžiku aproto činněse súčastňujevěčné
fs'e'tby.Dokonalémilosrdenstvíjglává často,ještě' před
výbuchem léta chvilku úlevydobrérnu dělníka, “dává
'mu 'vyjítiz času,___aby*moh_l
nahlédnouti
“'kbnčeno v originále). :
__

.,2.. . (nedo
"

]"eštějiné Opojení dává zapomenouti na čas,tak totiž,
jako se plavec vrhá do “prOu'dua takfzapomíná .na
proudy, jako;odsOuzenec've svém spánku plném snů
zapomíná na své katy—.Veškerározkoš, kterou nese
čas i když nám dává “opo'ení,_'-vplouvá do nicoty,
opouští nás,ještě více zesla ené,ještě-_neklidnějšínež

předtím_. .
VOLÁNÍ MILOSTI-A VOLÁNÍ TĚLA

Duch &tělo stojí proti “sobějako dvě vojska v poli.
Veškerá nečinnostjednoho jest využita druhým."Pro
obojí platí: Zvítěziti znamená žíti, Je- -třeba, aby
denně duchnáš zahnal tělo z nějaké jeho pOsice,a
aby o tolik postoupil, a to nejen slovy a prohlašo
174

váním své víry,jes't třeba, aby denně dobyl duch ně
jakého cen'ného' úspěch—u, _

Náš.život jest jako. nepřátelšká země, kterou mu
símeše ptóbíti tím„že dobudemejeho pevností,jeho
přechodů. Třeba někdy'přejíti nepřátelským ohněm
na celé linii, někdy.-zasejjej vyhnati a .zničiti v jeho

zádníčhpošicích _aúkrytech. Třeba dobýti domů za
domem, města po--městě._ _
Duchopakuje,
co.—slyšel.

_

Jakmile promluvil anděl “světla,ihned se hlásí ke
slovutéžduchové-temností. Někdy se nepouštějí do
příméhoboje s nebeskými anděly, neprotiví se přímo
posílané milosti, nýbrž'vše vynaloží, aby zmenšily
účinky, "aby "fzeslabilyzBoží upozornění,- aby se vůle

šlechetně. nerozletěla.

\

Mračno důvodů hlubókých, obdobností, aby Boží
zásah neměl-„účinnosti
'
'
Je,-li důvod světla-příliš zřejmý,""smíříse'tajemná
mOc-'sýítěž'stvím, jen podává důvody, aby čin byl
odložen.“snad na'zítřek, nebo ;třebafjen na pozdější
okamžik, jen když nebude—vykonánipod vnuknutím
okamžitým. _VíCe„než v.jiné__.
působí ďáblům skřípot
zubů ;Oběťjducha .zkroušeného "apokorného.

Jakávzáčríájménabyla dánatěmtodůvodům' ducha..
temnoští,'j"e_žse hemží jako červyNe'stoce. Váženost,
obecnéfmínění, tolerance, vélkódušnost, slušnost ._. .
Kolik lidí ztrávilo svůj,-celý život 'v pomáhání k ví
tězství proti Bohuvšéch těchtomasek . . . Celý živOt

bojovalitěžce proti všem proudům milosrdenstvía
milosti,-jen aby snad nebylistrženi světlem kí'prostotě.
a kespá'se. Bylip'oslušnými „otroky svých záležitostí
časných, trpělivě polykali .všechny letkvary lékařů
vědeckýchhlídek, kritiků umění a všech směšných
věštců dnešních. Nos—ily“
tytéž kabáty, “vesty, nápr
senkya límce s'kravatami, jak předpisovali řemeslníci
paradoxu. Drsné cesty Galilejské zdály sejim navždy
patřitijen archeologii.Věděli tOho vícenežsv. Pavel
a proto jej-vykázali že svých knihoven . . .
Sv. Anděla z'lFOIignopraví: Ti, které Pán osvětluje
vidí svou cestu ve vnitřním duchovním světle. Ně
175"

kteřívšak z nich zacpávají siuši bojíce se,že by slyšeli,
a zastírají si oči, aby neviděli. Nechtějí slyšeti hlasu
.Toho, jenž mluví vjejich nitru, ač tuší božskou slad
kost, nýbrž obracejí se a přesvnitřní hlas jdou po
obecné stezce. Tito budou/prokletí Bohem všemO
houcím . . .
"Vím,ó můj Bože, že jsem ohavným tvorem; Mám

stále před očima “své hříchy a své zpronevěry. Jak
bych ti chtěl vyjádřiti,že se sám sobě ošklivíma že jen
po Tobě toužím.
Běda,není již nic zdravého vemně.. Všechny mé
návyky .amétouhy jsou jedno hnojiště aveškerá před
sevzetí mého ducha jsou jen přeludy a literatura. Je
žíši,.zachraň mne. SrdCe čisté stvoř ve mně, Bože, a
ducha přímého obnov v útrobách mých!
Aniž bys vcházel do _tohOtopříbytku plného hni
lobya nehodného _tvépřítomnosti,pozvedni jen svou
“rukuvšemohoucí před pootevřenou branou.
Bože můj a Králi můj, ty jsi vešel do tohOto brlohu
jako přítel! Kéž oheň tvé" přítomnosti zdrt—íve mně
veškerou nečistOtu!
UMĚNÍ A SVATOST

Umění podobá se oněm, chlebům předkladným
ve Stánku umluvy, po nichž David bez bázně'sáhl
v nejvyšší nouzi. umění si zasluhuje úcty, “alepřece
ne takové, jak se domnívají někteří z jeho věřících.
Umění jest jako chleby předkladné,jest pro život,
život však nemůže býti pro ně.
Heslo L'Artpour l'art, čili'umění,ježje sobě cílem,
má býti chválou umění a zatím vyjadřuje jen ne
schopnost vzdáti mu chválu patřičnou.
Na první pOhled by se zdálo, že taková dílajako
Květy zla,nebo Protagoas, nebo Hrobka rodiny Me
dici a tak dále, že jsou žní sama o _sobě,že jiné již
neznají. Ale takový architekt _slovneb barev právě
proto jen mOhltakové dílo v dati, .že nahromadil
v prohlubnisvého života tisíc vráte více květů,'než
jich bylo třeba ro toto dílo. _Zilne'prve pro sebe,
nejprve obohatil) své nitro, duši a pa začal mluviti.
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Skoro každá písemnost svatých “est uměleckým
,dílem, můžeme říci, že kaž'déjejich slovo a každý
jejich úkon patří umění, aniž. bychom musili nutně
mysliti "nasv. Františka, neb Fra Angelica, kteří byli
umělci CeIOu'bytoStíJ vedle nejpokomějších z nich,
vedle fáráře.z Arsu, vedle Benedikta, Labra doktor
Faust. jen kokťá—a “věčně .se omlouvá.

Světci nemusejí volati umění, jež bývá často tak
vzpurné k jiným. Ono.“přichází k nim samo, aby si

uchovalo svě pOslání,to jest býtipečetí Velkých.
Krásajest u světcůse svou vítěznou záříjen od
leskem jejich ctností a sluje také síla, jež je také ví
těZnOu.Prvn'í'uměleckě dílo jest krásný život, třeba
i skrytýa neznámý, život nezlomený nečistotou.
Potřebujeme opravdu více uměleckých děl, než si
snad myslíme. Keats Eudymion praví, že krásná věc
jest radostí pro každého. ““Radostía hlavně pomocí a
podporou. A jak toho posledního všichni potřebu
jemel.

BLAŽE-NÉ OČI
Kázání z Evangelia svatéhoLukáše na 13.neděli učí násdychtiti
po jediném 5_Bohua poznávatinaši vlastní slepótu a nicotu, cOž
nás uvede v pravou poníženost ducha a přirozenosti.

Dočítáme se,že náš Pán sejednou zaradoval,kd ž
byl vnitřně pohleděl na ty, které Otec vyvolil, a ře 1:
Děkuji ti, nebeský Otče, žes tyto "věciskryl před ve
likými a moudrými _tohotosvěta a zjevil jsi je malič
kým. A obrátiv se k svým. milovaným učedníkům,
pohleděl. na ně a pak začalevangelium, které čteme
dnes v tento církevní týden: Beati oculi qui-vident
quod vos videtis. Blahoslavené oči, kteréž vidí, _covy
“vidíte;.1jeboťmnozí moudří králové'a proroci toužili
viděti, co vy nyní vidíte, a neviděli, a slyšeti, co vy sly
šíte, a neslyšeli..Ipřišeljedenv zákoně učený a chtěje
našeho Pána pokoušeti-a poraziti, otázal se ho a řekl:
Mistře, co "činěživot věčný Obdržím? A náš Pán, ač
dobře znal jeho-křivýúmysl, mu dobrotivě odpově
děl: V'zákoně kterak čteš? A on řekl,že Boha třeba
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milovati z celého-srdce a z duše a"ze všímysli, a bliž
ního: jako Sebe samého. I,pravil "mu-:;nášPán: To- čiň
a živ budeš.

"

_

, Vezměme- tedy to prvnífslovo: Blahoslavené-oči,
kteréž vidí,-covy Vidíte._,Cl'ověkmá'dvoje očii Vnější
&vnitřní. A"kdyby nebylo vnitřního oka,-vedlo by se:
vnějšímu oku velmi zlé „a'bylo by ubohé-,a tak i člo
věku vůbec, i byliby jako jiné dobytče nebo zvíře„
Milé dítky, kterakž 'pak" to,"“že vznešený _rozum,
vnitřní .oko je tak úboze zaslepeno,-že „ravěho-„svět
la nevidí.! Ta zhoubná škoda jest.z“tolío,_že'na něm
narostlá tlustá hrubá-kůže, thistá povlak—a,
to jest "lás
fka a náklonnosťk tvorům, nebo to bývá člověk sám"
„neb něčo-fjeho, a tím. člověk-osle

l a—--o__hluchl,
ať už

jest jakéhokoliv stavů, světský.negó'důchovní, A tak
"chodílidé přijímatsvatě Tělo Pánanašehoačím-vi'ce
chodí,. tím jsouhlušší &“tím.více s_lepnou,a'tá- kůže
“jest tím tlustší.

,

, .

Bitky,-čím myslíte,že ťoíjest,'pfoč_nemůžečlověk
nijak přoniknouti do-svého.-základu.?Vina'jest v.tom,
že -mů.narostlo tolik tl'UStých,hrožnýchíkožýhezky
tlustých:jako Volíčela'aty mu tak zakryly nitro,íže
ani Bůh ani, on „sám.do něho. nemůže :_jest zarostlé.
'Věz'te, někteří .lidé_ mají i třicet__nebo_—'čtyřijcet„koží,

ž'tlustých,.hrubých,čeřnýčh kofží,jako jsou medvědí
'ÍAkterě jsou to—kůžeQTOť'každá_věc;=kt'er'ě-s_e
úmysl-.
ně poddáš, at'—_je to svěvůlezve'-Slov'ech,.*ve skůtcích,

v přízni i v_nepřízni,xpý,cha,.umíněnost,„zalíbenívně
„čem mimo Boha, .tvrdosťsrdce, “lehkomyslnost, _ne
_opátmost v chování atd.
_
_
Z toho a'podob'ného roStoďvůbec='tlů'sté“_kůžea
veliké překážky, které člověku zaslepÍujíoči.Jakmile

'však člověk nato s bolestí pohlédne a poníženě se
Bohu obviní, k tomu pak má vůli podle svých sil se
polepšiti, ihned si pomůže; jen když se člověk pOní—
ženě- vyzná, všecko se spraví. Ale někteří lidé jsou.
takoví, že,/co se 'im řekne,jako by jim bylo ovědě
no ve spaní. Takových jim narostlo povla na oči
.i na uši ,-nechtějí zanechati ani těch ani oněch bohů.
Počínají sijako'paní Ráchel,jež si šlasednóůt na své
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bohy. Z tak'ovýclífobrazů jsou ty překážky.A-tapo
vlaka jim _zátahúje "vnitřníoči a uši, žeoči'rozumu
nemohou vidětito, coje činíblaženými. Blahoslavené
oči-,vkterěž vidí, _co'vy"vidíte,

.-.C_lověkízdravých"smyslůmůže sám u sebe zkusiti
ničemná světská "srdce,/jak jest.—'imnesmírně blaze
u tvorů, kteří;nejsou pranic. I jakýž pak teprve .div
nás čeká a t_"ohofjenžvšečky tyto'divy' učinil.
Náš “Pánnazval učedníky blahoslavenými pro je
jich vidění; Kdybychom “si—toho
náležitě:hleděli, jakž
bychom,...rznybyli,;blaže'ni,kteřížto vidíme mnohem
víCenašeho'PánaJežíše'Krista nežli učedníci, než sva
tý Petr_nebošva'týíjan. Oni viděli'cboditi před sebou
ubohého,"slabéh_o_,trpícího-smrtelníka,-amypoznává
me ve svatě'vznešené.víře'velikého,.vel_ebného,moc;
ného Boba_"a.Pána,
kterýžto z ničeho učinil nebei zemi
-ivšecko stvoření.Kdybychomto nyní náležitěviděli,
pakby-byly naše oči, ba naše“duše,.věčně blažené.
Milé --dít_l_<'y,:vz13eš_ení_
duchovní

a mistři bohovědy

disputujío tom,žda'"'est-poznáníičifláskávětší a vzne-.
šenější._;__My
“však"zde 'p'romluvíme raději a mistrech

života. Až do riěhopřijderne, pak věru uvidíme prav
du všeho.,
' \
' '
'
..
Náš _Páňř'řekl—z
Jednoho-jest potřebí. A které“ je to..-n

jedno, jehóžje-tak potřebí? To.jedno jest, abys po
znal své'vlas'tnictví, to jest své nic, co,jsi a kdo jsi sám
zesebe.Tí_mtojédiným jsi uvrbl'našebo Pána do tako
vé úžkosti, že se“"krvípotil. Zes toto jedno nechtěl
přiznati,'p_roto on-volá na kříži: Bože, Bože můj, proč
jsi mne Opustil?Nebot' tohoto jednoho jetak pótřebí,
žeby Vůbec'všiChnilidé měli sebeopustiti.
_
Milé dítky, nechme toho, __čemu
jsem jaa všichni
učitelé kdy učili,všecek život činný a rozjímavý i vy
sokou klontemplaciga naučte se tomuto jedinému“a
osvojte 'si to:“pak-jste dobře, pracovali. Proto pravil
náš Pán: Maria.nejlepší stránku vyvólila. Ano, nejlepší
všecko_._

'

_

„Ba věru,—kdybys získal .toto jediné, pak jsi získal
Všecko,nikoliv-část, ale všecko. To však neznamená,
jak někteří lidé.-umějí mluviti velice moudře o svém
17,9

nic a velice poníženě,jako by opravdu tu vznešenou
ctnost podstatně měli,a bývají ve svém základě mno
hem hroznější než tento dóm. Takoví se-chtějízdáti
velikými,klamou lidi a klamou nejvíce sami sebe,pro
tože oni v tom klamu opravdu 'uváznou.
v
Dítky, tento základ 'est málo lidem znám. Rekně
me,. že jsou zde 'tři talJ<ovílidé, “jimž-“natom záleží.

To není v myšlence ani Vrozumu. Ale ovšem velmi
ktomu napomáhá, když .se 'v tom “člověkustáv'ičně
cvičí a tou pílí si to osvojí, protože pilně cvičení do
toho-nakonec člověkavpraví av tom ustálí..Jakmile
člověkzpozoruje uvnitřnebo zevně,že na sebe upou
tal-pozomost, pak ihned at'padne na své“nejhlubší
dno, rychle, bezmeškání, a na tom dně aťseipohrouží
ve své nic.

,

_

[přicházívají někteří: Já dělám každý den to neb
ono, takový byl _životnašeho Pána,.a tak a onak-.Milé
\dítě, myslíš-li si o nějakých skutcích neb způsobu,
co možná děláváš', že to íněco 'est,'pak by bývalo
mnohem lépe, kdybys to byl udělal a k—lesl
ve své holé
nic, že nejsi k ničemu a nic nedOvedeš, než abys byl
vnitř i zevně tolik činný a na svou nicotu zapOmínal.
Začněme tedy u vnějšího člověka.Pohled', cojsi;
z čehos povstal?.. . . A co pak se z tebe Stalo?
Nuže, Bůh postavil všecko stvoření protipřiróze
nosti: nebe, slunce, hvězdy; hned tě mrazí,hned je ti
přílišhorko; hned jest jinovatka, hned padá sníh,-hned
je ti dobře a na obrátku- zle; hned hladovíš, hned
žízníš; hned vlci, hned-pavouci, hned mouchy, hned
blechy, a často se jim nemůžeš-ani ubránit. A viz, jak
němá tvářjest've sv'épřirozenosti mnohem vzácnější
a_"rostou jí šaty, které jí .dostačí, ať _teplo či zima, a

ty'si musíš od ní vypůjčovat svůj šat; A pak z toho
ochuzování děláš ještě zábavu,_požitek .a pyšníš se.
Není—to nepochopitelná

slepota? Zvíře, dobytče, se'“>

spokojuje krmí, nápojem, šatem, lůžkem-,jak mu je
Bůh udělal. A hled',co divných věcí pótřebí k udržení
tvé ubohé přirozenosti! Aještě to bývá člověkuvelmi
_nemírným.požitkema napáše velikých hříchů v uží
vání mrtvých 'hovad.
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Dříve, když svatí “mívalij ísti, plakávali, a když měli
umříti, smávali se; "Apodívej se-dále na své nic: co to
_,mášneblahého ve své přirozenosti? Modlíváš se rád ?
Postíváš se rád? Bdíváš rád? Konáš rád venie 2.Co
z toho, když to, co “chceš,nečiníš, a co nechceš, \to

činíš? Co .divného v tobě často vyvstává z mnohého
hrOzného pokušení! Ahleď, Bůh.tě stíhá uvnitři ze
vně mnohým nedostatkem: dej “pozor, ať se naučíš
.tomu jedinému, jehož jest potřebí. Neboj se! Bůh to
dopouští všecko k.tvému dobru, 'aby tě to všecko
přivedlo k tvé nicotě, a'tó jestípro tě možná mno
hem lepší,-než abys konaljak veliké věci.Tak přijdou
na tebe lidé s hroznými gesty a s těžkými slovy aza
.nimi'velicí mudrá'ci sihbitými,ve1ikými, vysokými slo-.
vy, zrovna jako by- byli apoštoly. Milé dítě,.padni,

padni na dno do svého nic a-nech tu věž se všemi
patry na sebe padnout! At na tě přijde kdejaký d'á'
bel, co jich v pekle jest!-Nebe i země se svým-stvo-_
.řením,všecko ti podivuhodné poslouží; Jen padni
důkladně, to vše ti bude- k největšímu prospěchu.
Ale oni říkají: Pane, já-si rozjímám každý den utr
pení našeho Pána,—jakstál před-.Pilátema před Hero
.desem-a .u___sloupua tam a onde.

Milé dítě,-poučím tě: "nehled'na svého Boha jako
na pouhého člóvěka, ale viz, 'ak Onnesmírný, mocný,
věčný Bůh, kterýž „učinilnebe i'zemi jedním slovem
a může je_obrátit v nic,-jakon, převyšující všeliké bytí
a poznání, "ráčilse tak nanicpřivésti prosvé ubohé
stvoření; a styd' se, smrtelný člověče, žes kdy po
myslil na slávu, přednost a pýchu, a vtlač se pod"kříž,
at'přijdeodkudkoliv, zvenčí nebo zevnitř.'Sehnisvé

ho-pyšného ducha pod jeho trnovou korunu a násle
dujxsvéhoukřižovanéhoBoha v duchu podrobenosti,
v pravém umenšení-sebeve všem,uvnitři zevně,když
seitvůj Bůhtak na nic uvedl, byl odsouzen svým stvo
řením, byl ukřižován _aumřel. „_

Tak se musíš trpělivým snášeníma všelikýmponh
žováním—vjeho utrpení-vzdělati a v ně se vtisknouti.
To však lidé nečiní,-nýbrž každý myslí na svaté utr

penínašehoÍPána'uhaleu,slepou,hruboulás_kou,tak
181

že ta—
myšlenka vtom cvičeninežpůsobí, aby se proto
'Odhodlalivzdáti se svého póhodlí neb pýchy, póct“
nebo tělesných požitků, alezustavajl Všeci,jací jsou.
Ach,jak málo ovoce přinášímilóstněutrpení Vli
dech! To ovoce se ukazuje VnásledoVáň1szru, ve
Viditelném životě, Vmravech a skutcích.
Milé dítě, tak se c_vičve sVatém utřpenl našeho

Pána a uVažujsi je, ab na tobe neslo ziveovoce

A sám sebe Znič—
a-myši si, že tě země nepravem na
sobě nosí ajaký div,že tě nepozř1.Apovaž, že mno
ho ti51clidíjest.v pekle, kteř1nijakž tolik zlého nena

páčhali,a kdyby jimbyl Bůhdal tolik Švětlaaproká
zal tak mnoho dObrého, kolik t0b_ě,neby11_byjako
ty. A tebe on šetřil&čekal,je Všakna veky zavrhl.

LlžíVejvšeho odle—
potreby své slabosti a ne požit

kářsky.I přičlga
aZejíněkteří a mluv1o tak vellkych
moudrých věcech,vselikebyt1apodobu převyšují
e1ch,zrovnajako by byli preletehnebe a nevysllještě
ani na krok sami _zesebe Vpoznam sveho vlastmho
n'_i_c_.Došli možna k rozumné pravde ale k žiVé prav

._.dě,
kde prana pravdou je,st k té ned0jde mkdo leč

-——touto
Cestou SVého nic—.
Akdo touto Cestou nešel, _ten

bude státi sVelikouskodouahanbou tam,kde bude

Všeckoodkryto.
Ach, dítky, poaksibudOu tako_v1r
přa
áti, aby nebyvah
'mělinikdy duchovního vzhledu aaby nebyvah nikdy“

.slyšelimluvitio vysokychmoudrychvecech aby se.
jimi nebyli zabývali,aniž sitak,-.vehkehojmena byli
kdy dobyli:a sibudou pak musitpřát aby byli celý
SVÚjživot sdobytkem po polichodilia byli sivpotu
dobývali sVěhochleblcka
Dítky, přičhážíden,kdy Bůh pozada poctu zmi
lOstných darů, které—_
nyní tak dóbrótive rozdáVá a'

kterých setak uboze užívá 'íbezVšelikěhou21tku
Toto zmenšemVšak at'nebudímalomyslnehostra
chu jako u zoufalou, ale aťpodrob1 p_oníženěBohu a
všemu stvořenív pravé odevzdanosti
A kdyby 1nyní-cčlóvěk-pokladal něco _.vsobě za .po
koru,byl by to klam.Proto pravilnášPán:N ebude
te-lijako toto pačhole.Nechte malickych a nebrante.

18?

jim ke “mněpřijíti, Zerriěj esťnejnižší ze Všech elemen

tů anejvíc utekla nebi--ve'svénízkosti: proto však se
honí veliké n'ebe-ze._všísvésíly Za ní nejvíce; i slunce
i měsíci &všecky b_\řězdy;-a.půsóbí'na "zemi;ze všech

vzácných,nejvyšších elementů největší'užitek; Tak
i,kde .j'est údolí Inejnižší, tam tekává nejvíce vody..
Udolíbíýyají obyčejně mnohem úrodnější-než hory.
Toto pravé .izinenšení=-Zapad_á'
dó nitra propasti
boží.—
Dítky, tam seztřaťte nádobrp Ýpravém a úpl
ném pozbytí sebe samých, Abyssús abyssum invoCat,
_r'opastvolá: k propasti. Stvořená propasť'voláysvou

EloubkouJejíhloubku gjejífznáménicjtáhne v sebe
nestvořená, Otevřená propast, a _tu_vtéká.jedna "pro-".

past do druhé-propasti; tak v'zjnikájedno,jediné,jed
no nic v druhém: nic.

_"

„_

_

Toť “Ononicfo n;ěmž'pra\ii1_gvaťýDivišže Bůhnení
nic z toho; co _t_nožnópojmeňóýati;_če'řnu-porožurňčti,
neb_q__coípoc':ljgpitiz;___t_u
j ešqdúčhžcelao

devzjdáni kdy-_

„byho Bůhyžcórngdočista-zničil á kdyby on sám _semohl
uvěsť'v—hid-,*účiňilgbyft'o;ž—rláskyzukni'c_'á'proťQ,-že sply

nul', anťjšn'éaná—nfic,Šne'miluje nie; nechutná—nie než tp,
než tó'íšdifič_.
* '

Dítký,"tyto'ŠQČiiktefětáktopfóžřely, isOu opravdu
blaž'eríé, _anÍniQhřňóhllnáš Páň'ifěru řícislovo: Blaho
slavené “Oči,“íktéréjVidí, COVy Vidíte.

N u_že,abýchjo'fn ;všiéhríi“dQšli blaženošti-pravýťnj
spágřením: ýlá's'thíhq „nič, k“tomu—„nám pomoz “Bůh.
Amen;-

v

'
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vynikajíeí'chlidí.-'Záříc'íkrása a c_l'obro'jsoúb'ovinnbstí
společnosti? j ejí- rno—críOu-vzpruhou,jako—““je-zname
ním úpadku.; nedóštat'ek: záříčích postav.-'
_
_ZáIčOn-tenplatí 'stejňě pro“spOlečnost lidí, žijících
jednímíživqtem .z'ňábože'nstVí "p“rb"
jeden efl'všem
spo_
IVJ
lečriíý:Iftat'ďs'pblečhost mú's'í'rn'ítipo'St'avy'zaměřdpb
.:::1'83

rem a krásou, a povinností společnosti jest prokazo
vatijimúctu. Stručný pohleddo dějincírkvekatolické
to objasní a ukáže dále.
Zářící dobro a.krása v'církvi jsou její svatí zářící
dobrem a krásou"'dosaženého cíle.První církevní spi
.sypraví málo opoměrublažených v nebi -kvěřícím
na zemi.Jsou zcela blízko u BOha,jsou dokonalí údo
vé tajemného těla Kristova, církve; Z těch dvou 'dů-_
vodů jšou zvláště ctěni: blízcí jsou Bohu a dokonalí.
Nejdříve byli uctíváni apoštolové, potom mučedníci
_jako vzory dokonalého následováníježíše Krista.Ved
le nich byliuctíváni s ravedlivíStarého zákona a pro
rod ; důvodem tuzbylbspojení s Kristem,protože na
značovali nebopředpovídali příštího Spasitele.]eště
se přidružilo Uctívání andělů jako dcplněk, protože
jsou s blaženými zcela blízko-ůBoh'aa „jsou:služební
duchové, posílání vykonávati službu v-zájmu dědiců
spáSy"(Zid. 1, 14),

,

.Vynikáz těchto prvních zpráv myšlenka o životě
v paprscích dobra &krásy.'Již v_prvních křesťanech
bylo vědomí jednoty duší.—Ozdobynebe byly chlou
bou bojovníků na-zemi.Ne pouze planouchloubou,
kterou by móhl _nechatinepovšimnutu, kdo s_e-nerad
chlubí,.nýbrž Září,která vrhal-a světlo naděje a'v—zpru—

by do jejich vlastního bojování. *'Bylojiž v prvních.
křesťane'chvědomí vzájemnosti, vědomí'vlivu blaže
ných na poutníky ajejich putování. Neumím srnlčeti
projev toho vědomí v-básni Prudentiově o*matce a

dítku mučedníku:

Puerum-poposCit carnifex, mater dedit ;
nec immorataéšt Hetibus,tantum osculum
impressit Unumz.Vale, ait, dulcissime:

et cum beatus regna Christi intraveris,
_r'nernentomatris, iam patrone ex filio.

(Hocha chtěl kat, matka dala; nezdržovala nářkem,
jen jediný polibek vtiskla: Buď zdráv, řekla,nejsladší:
a až blažen vejdeš do'říše Kristovy,rozpomeň se na
matku, již "Ochránčeze. syna.) '
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Stejně mluví Ony—
dlouho záhadné—.„oranty", 'ma

lované na hrobech křesťanů.Jsou to obrazy Zemře
lých, jak “sije Věřícípředstavóvali v blaženosti nebe
a s rozpjatý'ma rukama se modlící. za pozůstalé, by
dosáhli téhož “cíle“jako oni,—blaženostiu Boha.

V těch dobách bylo velmi mnoho křesťanů,kteří
bylipřip'raveni namožnost mučednické smrti nebo
na možnost kon_Ce'světa.Proto "myšlenkyse zabývaly

tímto zájmem, životním-procelou věčnost: šťastně.
vejíti do králOvstvíKristóva; Po'mocíjim při tom.byl
život v-paprscíčhdobra _afkrásy: “veVZpomínce na
ty,kteří .po tolikerých'bojíCh šťaštně vešli ke Kristu,
a v uctivé—prosbě,aby zářísvé moci překonalizálud
né temnoty=_světa__.

_

Boží vůle ukončila mučednictví a .dala možnost
přesvědčení, že konec světa. není na obzoru. Duše
Bohuoddanénalezly pro pohrdající světemjiný úkol,
dobrovolné, nekrvavé mučednictví asketického živo
ta. Přišel-do veliké vážnošti asketický život a cůevě
domýživot panenský; Právěv'té době, kolem čtvrté
ho století;je'poprvé d09vědčenazvláštní úcta Panny
Marie,_matkySpasitelovyiDo života—v
paprscích dob
ra a krásy sedost'al'další'prvek. Ne sice zcela nový,
ale celou' silou uvědoměný: následování blažených
ve svatosti-“jejichpozemského života, snaha po do..
saženíctností,.vedoucích k dokonalosti. Musel tu za
zářiti ob_raz'po Kristu nejlepší a nejkrásnější, obraz
panenské matkyJežíšovy;' Neboť Maria mělanejúpl
něji,po čem toužila askese s panenstvím, žila na zemi
S'Ježíšem,více nebeská nežli požemská, Před záříje
jího dObra, její krás ,'její moci, jejího zájmu o duše
hasla záře "dobra a rásy všech “ostatních,-proto její
obraz byl tak-vysoko-vyzdv.ižen,_hlavněna Východě,
citlivějšíjn“prozáři dobra a krásy.
.
Tak žlvote'rnpřišlopřesné vyjádření celé myšlenky
o "póměruiblažených k nám,-rozvinulo se, co bylo ob"

saženo V'prvních, neumělou rukou do náhrobního
kamene rytých slovech: VIBASIN PACE ET PETE
PRO NOBIS: žij v poko'i—apros za nás.
Další pokojné "přemýšení ukázalo odůvodněnost
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toho přesvědčení;jeho soulad se základy víry a jeho
nutnost pro život“2 víry.
(
„Proti reformátorům, zamítajíčím uctívání blaže
ných a svat'ch, napsal Pirstinger: „Bůh je-největší &

nejprudší o eň, takže my, jako neobratní lidé, prá
vem se bojíme předstoupiti předjeho božskou tvář,
abychom se nerozplynuli jako vosk na ohni. Proto
hledáme prostře'dníkyykteřípřed tváří.Boží obstojí. "
To bylo již řečeno v žalmu (67, 3) doslova a je to
výraz vrozeněho citu.
Kdosi je vědom své 'hříšnosti,vrozeným citem je
veden k Bohupřesuctívání svatých. Kdo nemyslítak
na svou hříšnost jako na svou touhu; dostati _sevýše
od země a k Bohu blíže,je veden k'těmto cílům přes
uctívání svatých. Vidí v nich, co 'im umožnila oplý
vající dobrotivost Boží.Vidí,jakého bzohatstVílze na
čerpati z tajemství Vtělení Syna. Božího,íz úzkého
spojení s ním.Vidí, co znamená život v církvi, život
umožňující vzájemnost Se svatými.
Přesvšechny výrokylidské hrdosti o soběstačnosti

zůstane pravda o lidské'ubohosti a omezenosti v ná
boženských zájmech "apotřebách. Kdo odmítá život
v paprscích dobra akrásy svatých,kdo svůjživot chce
žíti bez upřeněho a dychtíCího.pozoróvání jejich ži
vota na zemi _abez .důvěmé prosby o bratrskou po-.
moc, nikam se nedostane'v duchovním životě.]so_u-li
.dějinyučitelem života,jsourdějiny svatého rozmachu
duší učitelem takového uctívání svatých: život náš
je zabarven záříjejich dobra a krásy. Září bílou, ruo
dou, .temnavou, podle toho, čeho zvláště, naše duše
potřebuje pro svůj rozmach. Zíti však se musí v pa
prscích dobra a krásy. Tak to ustanovila Boží moud
rost, abychom v těchtopaprscích viděli,-vyznali se.
, v cestěa přijímalisílu dne, určeného ku práci.
P. EM. SOUKUP; 0. P.
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SVÁTEK BOŽÍ — SVÁT-KEMDUŠE
Vnitřníživot se podobá zlatému řetězu,'ehož prv
ní článek je'st upevněn v hlubinách Boží o života,
odtud pak vycházejí “jednotlivé články, těsně spojené
a marná By byla snaha rozdvojiti je a pozorovati jen.
jednotlivé články.Jediný článek má význam jen na
svém celku;
Prvním základním článkem, sóuvisícím s pevnou
kotvou, s Bohem, jest láska Boží, poutající nás 's Bo
hem, v-ní spočívá vlastně podstata duchovního _ži
vota a od ní'vychází nepřetržitý řetěz života pro
chážejícíútrobami lidského života, zušlechťujícíjej a
zase se obrací kBohu. První moc vychází od Ducha
sv.,neb ot láska j e_vlitaDuchem sv.-,jak praví sv.Pavel,
proto je nesmímě'-plodná, zušlechťuje celou lidskou
činnost. Retěz'duchovního život začíná tedy u Du
cha sv. přebývajícího v nás, zaujímá nás Duch sv., a
rozšiřujetam své království pokoje 'amíru,neboť krá
lovství Božínení jídlem a pitím, nýbrž pokojem a mí
rem v Duchu sv_;,popisuje je sv. Pavel.

'

Duše dlící v pokoji a v"mírumá nesmírnou radost,
tedy zase nový: článek duchovního řetězu, neboť,
zkoumá'me-lišpsychologicky'původ radosti, nalezne
me, že pochází z lásky,-“zníž jsou.možné' dvě vět
vičky'; radost nebo smutek: radost vzniká z pří
tomnosti milovaného předmětu, nebo také z toho,
že milovaná osoba se nachází '.v dobrém stavu, což
nejvíce náleží 'k pravému přátelskému svazku“lásky.
Smutek pochází z protivných příčin,buď z nepřítom
nosti milované osoby'nebo z jejího neštěstí.
Boží láska je miloVánímBoha,jehož dobro je ne
konečné a nezměnitelné,neboťje dobrem podstatou
a láskou dřebýyá ,v—
duši ho milující: „Kpo PŘEBÝVA
V LASCE, PREBYVA V BOHU A BUH V NEM", a proto—.

z duše milující Bohavyzařuje nesmírná radost, tvořící
nový kroužek na řetězu duchovního života.
Alek radosti se pojí nový kroužek.'Radost je pod
nětem mládí, aby zpívalo, aby vyjádřilo svou plnost
života, mládí opěvuje krásu, zvláště krásu jara, tajem—
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nost lesů, šumění lesního potůčku, vše—ztéhož dů
vodu, neboť ve všem nalézá podnět k radosti, a tedy
KE ZPĚVU.

I duše milující Boha jest puz'e'nake zpěvu-hymnů
a chval Hospodinu. Tím více jest p_uzena,čím Větší

a vznešenějšílásku chová,címmohutnějšítok radosti
ji zaplavuje.

_

_

_

Shromážděné lidstvo ukřižovaným Králem pod
jeho panství nadpřirozeneho života nalezá zároveň
VKristu hlavu a původce radosti a zpěvu díků a chvá

ly Hospodinu.Kristusje novým,božským ritem,pro
který a v němžshromažděnélidstvopodává nejvzne
šenější chvály Bohu.

Protokaždámodlitbak Otci,každédíkucmeni,pro
chází Kristem k Otci: „Proježíše Krista, Pána __n_ašeho,

jenž s tebou ziv je-. -"
Beránek zabitý, aleoslavený, je středemrOzkoší&

zpěvu-nebešťanů, jak viděl _vesvém zjevení sv. Jan.
Týž Beránek zabitý na oltáři,obnovuj1c1 svou-obět
každodenně Otci za lidStvo,je_zároveň-středem ra
dosti a díků nás, máme týž-zdroj oběti a dikucmenl
_prOtotýž zdroj radosti a chval -—Beranka, jakoby
"zabiteho,ozářeněholeskem slavy Dlí před Otcem,
v jehož nekonečném ob' etí dýchá Láskou a před
vádí k tomuto věčnému onu Božího blaha celé lid-.
stvo, aby v hlubinách Božíhoblaha nalezlo svou ne
“smír-nouradost, své uplné štěstí aby vyplnilo těž

sviu'y. potřebu zpívati díky a__
chvály Hospodinu na
ve

Máme vystiženu krátce celou křesťanskoulitur
gii,její vznešenou podstatu,_ uvadej1c1nás do s_vátku'
Nesmímeho Boha — nejsvětější Trojice..
Naplnění týmž duchem radOsti a pochopením sv;

liturgie, radostně se připojíme k volání Církve svaté:
Sedmkrát za den jsem Ti zpívalChválu,když jsi roz-'
šlril mé srdce, z-mé duše- se-proudil proud hymnů.
DR. M. _HABÁN,O. P.
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JUÚUSLANGBEHN, ZVAN-"Ý
DER“R-EM'BRANDTDEUTSCHE
Mezi Zřícenýmisloupy, mezi znesvěcenými chrá
my,'m“eZi„VZdělanými"lidmi,mezi sv'edenými dívkami

—chodím a nenalézám'kli'duéTak vyjádřiltrýzeň své
ho života muž,jehož biografii vydal'právě jeho přítel
a žák Momme' Nišsen, z řádu kazatelského. Učenec,
podivín, samotář, štvanec, spisovatel, prorok, básník
reformátor —.__Julius
;Langbehn.*

Odmládí bojujeza neodvislost.Zúčastniv sejako
dobrovolníkýálky prusko-francouzské, přicházína
studie.do Mnichova, díva'e se na svět zcela platon
sky.Nestudu'j'e,_-abyměl c léb a stal se státním úřed
níkem. Zabývá se filologií,vmatematikou, přírodními
vědami a dějinami“umění, Ziví se hodinami,Neuspo
kojen odchází do Italie. I—Iledási místo v Benátkách.
Má v kapse -1.-liru-"25centesimů. Ziví se všelijak. Je—

učitelem, písařem, průvodcem cizinců. Tam uzrává
jeho vaaha.Učí se neuhýbati, nešpiniti se ani s lidmi
ani js osudem, ne'mysliti—toliko_svézásady, ale žíti je.

Tak se'vrací do Mnichova. Studuje dějiny umění a
připravuje.-se kjdoktorsképrác'i. Studium umění ._ho
vede k_p'o'žpání,že tvar díla uměleckého je výrazem
osobnosti. Počínáí'hodnotiti v lidech projevy mravní
sílya měřívše duchovéjen mravními hodnotami. Ve
věku 24 letvystupuj e'—-synprotestantského pastora
— .ze zemské evangelické církve. Zdržu'e 'se méně
v-'posluchárně, ale více “vatelierech uměfců. Sezna
muje se s Leiblem a dává"se. od něho malovati. Ne
přestává však pod-vedením Brunnovým připravovati
se ke zkouškám doktorským. Podává disertaci o.řec
kých okřídlených postavá'chi'
Dálel však nechce jíti vyšlapanými cestami a od-
hodlává se pověsiti studiúm starého umění na hřebík.
Pokládá svojevzdělání a svojivýchovu za ukončenu a
chce tvořiti._.O'dstudia starověku přistupuje k studiu
* DER _REMBRANDTDEUTSCHE Julius Langbehn. Von
seinem Freunde Benedikt Momme Nissen. Herder, Freiburg “im
Br., 19218. 358.
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současnostiJ ako pronikaldřívestaro'uřeckoukulturu,
tak nyní si všímá soudobé kultury německé. Z čeho
žije?Nikdy neměljistěho příjmu.K penězům byl vždy
lhostejný. Na peníze šlapu, říkal-,náš život je tu k to
mu, abychom udělali z nouze ctnost. vydělává něco
příšpěvkydo novin. Cestu do zastavárny zná předob
ře. Když je nejhůře, vypůjčuje “odpřátel. Placeného
úřadu nepřijímá.Zdá semu,jako by měl za kus chleba
prodati duši.
Jest pevně rozhodnut, že nikdy nevstoupí do ce
chu řemeslníkůsoučasného duševního živ0ta.To jest
příčina,že nikde nemá stání. Stěhuje se z města do
města ;Hamburg, Berlín,Frankfurt,—Drážd'any, Vídeň.

Rchhází se drsněs lidmi,kterým věnoval přátelství,
ale kteří ho-v něčem zklamali. Stěhuje 'se často, po
něvadž nemá čím zaplatiti byt. Bydlí s dělníky a po
sluhujejim, aby mu pomohli za to upraviti každý den.
ráno stůl, na kterém by mohl psáti.
Svět učenců a profesorů se mu zdá zcela bezvý
znamným pro skutečnou kulturu. Nazývá je "stínya
vytýká jim, že nemají.víry,a to nejen náboženské, ale
vůbec víry'v lepší, šlechetnější a vyšší stránku v člo
věku.Vzdává_se svého doktorského titulu ažádá uni
versitu mnichovskou; aby ho škrtla'ze seznamu svých
doktorů. Když žádost zamítnuta, posílá universitě
svůj diplom “__na
kusy roztrhaný-a,_oznamuje, že již ná

zvu doktora užívati nebude.
Atak muž, kterýv Drážďanech nemá anina třešně,
staví se nad společnost, aby-jir-soudil: Zvláštní svět
-—píše malířiThomovi —světvůbec'a tento německý
svět zvláště: miliony se vyhazují na pavzdělání a na
vzdělání nemá lid groše. Tak bylo kdysi, tak jest a
bude i v budoucnosti. Většina vládne a většina se
skládá z bláznů -—nebo darebáků.
Především se mu zdá, že je' úkolem jeho potírati
prušáctvív německém,.národě.Prušáctví je mu směsí
krutosti, pýchy a duševní omezenosti. Přes to “však
se drží pruské hole kaprálské, poněvadž myslí, že je

nešlepšímprostředkem,aby
ně'meCkého
li
u se udrželv kázni. Chcenemyslící
vypátrati,dav
v čemje
pravá
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německost, aby národ,v duchu jejím převychovaný,
nepotřeboval 'iž ka rálské-hole nad, sebou.
Moje aristo ratic é smýšlení, píše příteliMuhlovi,
pokud'není vrozené, spočívá na prosté skutečnosti,
že všechny-vynikajícístáty byly nebo jsou aristokra
ciemi: Rím,Athény, Benátky, Florencie, Svýcary, Ni
zozemí, Anglie -—co chcešívíce? Dnešní německé
měšťanstvo—které tak mnoho potravin padělá a čte
rolhané noviny — jest vnitřně shnilé: nepracuje již,
ramaří;

Pravé němectví, jasné, bodré, silné a poetické na
lézáv dolnoněmectví. Nejčistšímtypem jeho jest mu
Shakespeare,-jeho Vtělením a zároveň karikaturou
Rembrandt, umělec, u něhož se tvar rodí z netvár
nosti a Duch Boží Vystupuje přímo z-bláta. S ním du
chovně příbuzný Beethoven představu'e rovněž ta
jemného a _temněhlubokého ducha dolnoněmectví.
Na dně dolnoněmectví nalézá Langbehn nezkaže
nou a zemitou mužnost. Nalézá, co prusky uniformo
vaným Němcům chybí, a tak se rozhoduje, že bude
usilovati o národní obrod v-duchu dolnoněmeckém
avežnamení největšího umělce severogermánského
— Rembrandta;

„

R. 1890 vydává Langbehn knihu „Rembrandt als
Erzieher". Zůstává v anonymitě. Von einem Deut
schen —-tak'je kniha podepsánaISmysl knihy jest:
Osobnost jest předpokladem každé kultury a vzdě
lanosti, ba' dokonce '-i'náboženskosti. Nebot' loutky
a stíny nemohou “uctívatiBoha.K tomu je třeba, aby
měl člověk srdce v prsóu.

_

Mnohostranný a_nesmírněosobnostní obraz ducha
Rembrandtova jest podán. v knize jako měřítko sou
časného "duchovníhoživota v Německu a zároveň ja
ko dějinnýideál pro budoucnost německého národa.
Kniha 'má„ohromný _úspěch.Od Goethova Wer
thera a SČhillerOVýchLoupežníků není knihy, která
by nabyla v Německu pronikavějšího vlivu.
Přesněkteré omyly jest kniha o Rembrandtovi vý
tečným návodem k obrodě ně'me'ctví.Kácí modly vy
sokoškolské učenosti. Zivot prostý podle přírody,
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spočívajícína lidovosti a dědičnýchctnostech, má
většíhodnotu než životv duchu nevěřícívzdělanosti.
Zbloudili jsme _aproto. se musíme vrátiti až tam, kde
jsme se odchýlili jodpravé cesty. Tot' základní myš
lenkaL'angbehnova. -Atak se snažívvéstiněmecký ná
rod cestou sebranosti, skromnosti, roztomilosti a dě
"tinnosti od profesora k_člověku. _,
Dílo se různěposuzuje. Pátrá se,—kdoje autorem.

Langbehn si dopisuje s četnými svými čtenáři pró
střednictvím nakladatele, zůstávaje jimj __o'sobně
ne
znám. Pozoruhodno jest, že. nejšpravedlivější \'anej
věcnější'posudek o knize .Langbehnově píše katolík
— profesor Keppler,později biskup v Rottenburgu
a přítel Langbehnův.
Autorknihy o'R'embrandtovi se ohlíží po mužích,
kteříbymu pomohli bojovati proti nivelisujícímudu;
chu s'tOletí.Prvně mýslí na Friedricha Nietzscheho.
Ten však jest již šílencem.Langbehn jede zaním do
Jeny, navštěvuje ho v.ústavě, rozmlouvá s ním, chodí
na procházku —-a Nietzsche se uzdravuje. Vidí, jak

ubíjí Nietzscheho ústavní syštém, chce ho dostati
zcela do svých rukou,-.ale naráží na odpór příbúzf
“ných.Opouští nešťastného filosofa aponechává'ho
jeho osudu.
Dušejeho serozvíjídále čistou krásOupřirozenosti,
—dětinno„sti,skromnostiapravdivoštiNehled'tenainňe
učeným a,kritickýma, racionalisti'ckýma, starýma oči
mai.To nejsou správné oči prohl—mne.
Na mne se musí
hledět mladýma očima -—tak “píše _r_.1902:

Býti čistým — jest základní tón jeho živOta; Pro
stituce semu hnusí. Od sVýChpřátel žádá-&Buď se
zřekneš nevěstek —nebo se s tebou rozej du navždy.

Skromnost jest mu jako klíč0vá dírka, kterOu vi
díme Boha. V každém, s kým jedná a' mluví, at' je to
bytná či sklepník, vidí duši. Próto nedovede uta'iti
své lásky ani s_vénenávisti klidem. Vidí do nich a
chová se k nim, jak cítí — pravdivě;
Přivší bídě svého života— nazývá.jej často psím
—'zachOvává si mysl Veselou. Cituj e Hólderlina: Vše

je dobré. A dodává: Cožpak není celý světod Boha?
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Je zřejmo, že povaha tak čirá a vyhraněná se ne
dobře snáší s Okolímpodprůměrným a varchním.
Langbehn to ví,pomoci sivšaknemůžezje třeba du-.
chy tříditi,ne.zamazávati,.praví, čistě tříděníje bož
ský' život. Chce—.napravovati, ne.-“zamazávati.
“Nesnese-lži.Ve"Vídni se dOVídá,že jeho nakladatel

a přítel Bevverz,Drážďan je židovského půvo du. Pře
rušuje sním styky, poněvadž Bewer,vyslovený.anti'se
mita,kdysi popřel,žeby pocházel z rodiny židovské.
Bewer trpí do smrti ztrátou _Langbehnovapřátelství,
Až do,tě doby sejeví jako.mravně dokonalý pohan.
Přicházíchvíle, aby rozhodl- dilema:pohan nebo křes
t'an.Vystoupil kdysi 'z'evangelickě církve, ne aby byl
všedním.materialistou, nýbržaby získal vnitřní svo
bodu. Nesmí se na něho hleděti jako na popírače Boha,
nýbrž.jako nahledače Boha. Netvoří si ovšem svě-'
tový názor cestou_spekulativní,alecestou osobní zku
šenosti. S láskou jeho.k-pravdě se pojí vždy úcta k ná
boženské víře a životu dle)víry: předpoklady velmi
šťastněpro pravého hledače-Boha.Cte svatého Pavla.
Cítí, že v Kristu je spása, myslí-však,že spása je sou
hlas s naukou Kristovou; nejde ve stopách Kristo
vých,--ale.-p_ar.a_lelně s._Kristem.

Jako znat'el dějin umění ví, že církev byla duší svě
t'ověkultury; A dilema se rozrůstá: Kristus nebo Dio
nysos? Gírkěv'nebo Olymp? Mohlo by se zdáti div
ným,..'ženehledá—.
návratu do církve prOtestantské, Ve

které sezrodil-;Protestantská církev,praví,jest klub,
katolická Církevjest družinaPravý duch družinyjest:
právo za...právo,věrnost za. věrnost, lásku za lásku.
Dvě okolnosti urču'í jeho poměr ke—"katolickě
církvi:

vidí, že nic není ta nepochopeno jako katolictví, a_
pak, že tam, kde jsou dobří katolíci, je zdraví a zeď
proti úpadkové kultUře.
A právě"složitost této kultury mu vnucuje otázku:
K—de
jest-ještě prostota? Nalézá ji u nezkaženěho lidu,
v modrých očích selského synka v Bádensku.
Aještě někde ji nalézá.V životě svatých. Dostávají
se mudo ruky přinávštěvěHerderova knihkupectví
ve Freiburgu. Nejprve “hopoutá život Kateřiny "'Em
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meri'ch0vy.Vjejím naprosto křesťanskémcharakteru
nachází zjasnění a prohloubení svého názoru na cír
kev. Nemenší význam má pro něho četba spisů svaté
Birgitty Svédské. Cte a.dává čísti svémupříteli Mom
me Nissenovi.
_ Od mládí hledal Langbehn šlechetné aqunešené
duše,kterých by mohl následovati ,ake kterým by se
mohl přidružiti. Doporučoval s Rembrandtem: men,
not measures(lidi,ne pravidla).U světských hrdin byl
ovšem zklamán.Nyní se mu odhaluje pravda :nejčistší
a nejvznešenější postavy světových dějinjsou svatí.
Které má nejraději? Svatého Františka a svatého
Bernarda,svatou KateřinuSienskou, démant z nejčist
ší vody, svatého Františka Saleského, vzor mírnosti.
V knize o Rembrandtovi napsal:-Vezmeme-li-svět
za cíp, máme jej celý. Nyní vzal svět církve za cíp
svatých a tak jej pojal celý.
Svůj vývoj od kultu nečisté osobnosti ke kultu
osobnosti čisté _nazývádůsledným a ústroj ným. Che
micky čistá osobnost je svatOst — tak říká. Osob
nost „hlásal a osObnost ho přivádí k_církvi.
Poznav život církve v jejích světcích a shledav jej

bezúhonným, má'jižpředemjistotu, že ijejí nauka je
správná. Nepídí tudíž po učených knihách theolo
j'gických, které odborně vykládají nauku víry. Beredo
"“rukySpiragův Volkskatechismusa pro čítájej s Mom
me Nissenem. Přesvědčujíse oba,:žeje tam vše jasněji
a rozumněji vyloženo, “než tušili.

Je'ich obrácení není dílem dneška a zítřka,nýbrž
pokladem, který po leta hledali přemýšleníma-láskou,
modlitbou a rozjímáním. uvěřili ne tak po důklad
ném rOzborujednotlivých článků víry,jako spíše cel
kovým pojetím pravdy na základě života největších
a ,nejsvětějších členů církve..
Láska vede Langbehna ke Kristu, „poznání k-„církvi.
A to poznání jest: První a vlastní podmínkou života
prokaždý organismjest jednota. Vše organické,vše
živé, vše božské spočívána jednotě. Padají 'všecky
ohledy, jde-li o jednotu křesťanské-církve.Jednota
však vzniká řádem. Rád je podřízení. Podřízení na
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stává uznáním církveKristem založené ajejích zástup
ců. Církev jest nejvyšším stupněm k Bohu. Kristus
jej postavil krví svou a svých-svatých, držíjejtmelem
své lásky, od něho má církev svoji odivuhodnou
jednotu, řád a podřízenost, svo'i Ceost “vševěky a
duše-objímající,obsaženou v'řeckém slově katholon.
Katolík značí doslova celý člověk.Býtikatólíkem zna
mená býtic'elý-v

sobě &—:celý'vBohu.

O svém skůtečněm vstupu do církve praví krásně,
že neznamenal pro něho„aby se obrátil, jako se obrací
rukavice, nýbrž aby se rozvinul jako poupě, které se
stává květem.
V Německunechce buditi požornost. Na raduNis
senovu odchází do Rotterdamu s doporučením bis
kupa Kepplera a připravuje se na podmínečný křest
pod vedením dominikána Hooninga. Dává si od něho
vykládatiikatechism',jakse vykládámalým dětem do
desíti“let. Přijav v lednu 1900 křest a v březnu téhož.
roku první sv..přijífr_1ání,
vrací se šťasten do "Němec

.ka,aby dokonal dílo svého života: Přišeljsem, praví,
abych zjednodušil a žaokrouhlil mnohojako'st a roz
polcenost, kterou charaví svět . . .Doufám, že fasety

mého charakteru sestávají fasetamicharakteru kato
lického. Moje celá „os_obnost"jestjen svítilna—v níž
„hořísvětlo ošobnosti Kristovy. Ci_'odkoho by mohlo
býti světlo a jas, než od Toho, jenž jest světlo ajas?
Myslí, jak by projevil své nitro. Vlastní spása ho
zavazuje, abyipracovalpro spásu druhých. Hodlá vy
dávati časopis,.aby v lásce.“získ'alprotestanty. Vůd
čímslovem mábýti: Ukažme,kdo z nás mávětší lášku!
Je přesvědčen, že překážkou spojení protestantů
s mateřskou církví nejsou rozdíly v nauce, nýbrž .lid
sky-špatný charakter katolíků jindy i nyní. Dílo Lu

therovojakož'i francouzská revolucejsou jen tresty
Boží za “mravní zvrácenoSt katolíků. ]e-li Kristus od

svých opuštěn, tážese, jest.-to důvodem, abychom
ho opustili i my ?A jindy: Biskupje k tomu, aby těšil
duše. útěchou našeho Pána-:já jsem k tomu, abych
ostřil duše mečem Pána—našeho..Kárám katolíky,- po
něvadž je miluji.
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Tvrdí, 'žeduše seveřanavolá pokatólicismu, poně-_
vadž je chladná a střízliv'á.N árodové severu se vzdali
mízy,-.teplaa plnosti katolictví a to je přivedlo k due
ševňírožěrvánosti'moderní doby. Rád'b' otloukl váp-._
no studených zdí v chrámech severu, a y=seukázaly
opět _svatéfresky. Rád by sloučil přiřozenou—síluse
veru s nadpřirozenou silou “Rímak světově reformě.
Podstatnou částíreformy světovějest mu reforma
umění. Přichází _k—
poznání, že obrod'německého

ma

lířstvíjest- v souvislosti s.obrodem německého člo
věka. Je třeba, aby se“mravně Obnovili umělci, pro
hloubilisvůj Charakter—pak se dá-čekati,že Sevnitřně
obnoví ,i umění. Bez Boha není uměníí _Vše-z'áleží'na
tom, kde se začne. Co roste, roste zdola. Naturalism
předchází,—idealism
následuje. Nesmíme chtíti'motýla
před kuklou, nesmíme chtíti malbu—svatých,dokud
není malby charakteru.

_

'

_

Julius Langbehn — zvaný obecně der Rembrandt
deutsche — umírá 30.dubna. 1907v Rosenheimu den
před“svátkem svaté Kateřiny Sienské, o které “kdysi
napsal biskupu KeppleroVi: Miluji tuto světiCi tak,
že bych s ní rádvyrriěnil srdce.“Umírá chud'. V jeho
peněžence .není VíCenež — jeden fenik. _Zajeho 'po
___hřebnímvozem kráčí j edin'ý "člověk+ malíř-Momme

Nissen, nerozlučný druh posledních let jeho —
života,
který ho z části živil sVouprací —.k_ráčíjako pudl,

který sám jediný doprovázelna hřbitov kosti, Mo
zartov

..

"

Pod e přánínebožtíkova“zataju'e-Nissen smrt jeho
světu. Odváží mrtvolu do Puchu, kde žila *s-vatá'Edig
_na.Tam řeklkdysi Langbehn, žeby rád byl pocho
ván. Farář puchský neví ani, koho pohřbíVá.Ví-jen,
že dobrého katolíkaiNáhrobní nápis více než prostý:
A. J. L.

»

Geb. 1851. Gest. 1907.

Po roce slyší farář z Bru'cku,že.autor knihy o Rem
brandtovi se jmeno'val'Langbehn. Má tušení, že ne
známýnebožtík, jenž bylpohřben v Puchu,je Lang
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behn. Dle dat na'náhrobku stanoví lexikograf Roloď
sjistotou,že-'Langbehn je pochován v Puchu. Nissen
již není'vázán tajemstvímBiskup'r_ottenburský dává
na hrob. mraíríoróvou- desku s nápisem:

'

I on byl hlasem volajícího napouští.
*

Augurům'tohoto'ísvěta se nebude "líbitiživot Julia
Lan'gbehn'agnebotÍsefstalkatolíkem. Kdyby byl zešílel
jako Nietzsche, nepřestalibyhopokládati za genia;
A proto s tváří, kySelogu'a—„ho'řkou
budou tvrditi, že

vstoupil do církve,když už byl duševně vysílenfosu
dem uštván, životem"_nabřeh vyvržen. Cistotu jeho
dušejbudou'nepochýbně“vykládati jako pathologic-v
ké zvrhnutí-přirozené___pudovosti;\

_

_

Ať to budey=j'al_<ko1iv,—život_
J_ulia'_Langbehna je mo

hutný“ pOhlavekhmOtařsÍtvíZpožitkářSkéde '.
Clověka křišťálněčirého, mravně dokónalého,po-.
váhoýěf-ůceljeného pochopí "zajistéjen ti,“kteří mají
ponžuměúí pro .i_ntegí'ituduševního života afslávu
křest'anského"náboženství.
Ati se budou radoVati.
DQMINIKPECKA.
"'““DÍVÁMPGÍHŘB'Y

Byljsem p_řed'fněkolikaletyna jednom českobratr
ské'fn, tó epro.t_est.an_t.š1_<ér_n-,
luteránském

Pohřbu. Na

tento póhřebrnez'apomenu,tak jako nezapomenu na
kremaci-sokolského__náčelníka ]. “M.Vbbou těchto
případecčhšel'jsíemina ten'pOhřeb docela— humán
fně,'beze xvšech předsudkův a'to',- co_jsem viděl, na
plnilo mne hřůžo'u' "přotivšemu, co není a NEMÚŽE

býti"obecné čili'katolické Co bých .oprotestantismu
anebo O'bezvčrectví (totonové české,slovo je.me"mu_
sluchuamé dušitotožno sezvěrstvím)mohlčístinebo
slyšeti,-'nlikdy'by'mne neosvítilo a nepoučilo tak, jak
mne-"poučil a *osvítilprostý; bezprostřední—děj obou
těch pohřbů..

' _

'

'

V příp'adě'prvním Í'nabyljSem jistoty, že. se tu stal.
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tragický“ omyl:- Co- tady VůBEC CHCE ten pastor?
Vždyť on šel DOCELAJINAM“a v nejlepším případě

DOCELAMIMO=pročtedy“svou cestukřižujes'cestou
tohoto ZEMŘELÉHO?Jaká to opovážlivost za okol'

ností tak smutných, jaký to Výsměchveškeré'bolesti
a všemu smutku! Mám dojem, že tu nad rakví s_tojí
lékařa praví: „Bratřia sestry, já jsem měl tohoto člo
věka uzdraviti, když stonal, ale vy jste byli tak roz_
umní, že jste „pro mne ani nepřišli, nebot' co bych
s ním dělal? Mé ruce “sou prázdné. A'co bych mu
říkal? Vždyť sito mohllsám přečíst! Studoval v Ang
lii av Němečku na téže fakultě jako já,i mohlo by
sestát, že bychom byli otevřeli proti'soběústa jako
dvě dětí, kterým právě uletěl z hrsti vrabec !-A„ted'?
Můj kolega &přítel leží zde mrtev. Kdyby to nebyl
zrovna kolega a přítel, mohl bych říci, že se má si-'
tuace zlepšila.I katolíci říkajío nás, že jsme mnohem
lepšími řečníky než jejich vlastní farář,ba než jejich
misionář. Stojíme před tváří smrti. Nevím '— poně

vadž je chvíle vážná — mám-litakovou chválu po
“Važovatiza vyznamenání, či za ironii svaté prostoty.

eknu vám, co mohu: mezijnámi a Kristem jepro
past. Nevím'proč, ale tak se to stalo, a kdo chce být
spasen, musí tuto propast přeskočiti, neboť _tatopro-.
past nedá se zasypati a vyplniti ani smrtí Syna Bo
žího na 'Kalvarii.__
Musíš Se naprosto zříci sám sebe,.
toť nejvyšší, co ti mohu říci, a jestliže toho ani ne—

chápeš, jak to uděláš ?—
Zoufám n'ad tebou a proto
i sám nad sebou a nad svým těžkým povoláním! Na
jděte si V kancionálu & zazpívej'te píseň dvacátou
sedmoul"
„*

Rakev s mrtvolou sókolske'ho náčelníkastála upro
střed kremační síně na Olšanech. Zpívalo se, řečnilo
se, hrály varhany. Středem všeho byl ten mrtvý, ale
co horšího: středem všeho byla tu mrtvola, rozklá
dající .se hmota. Načty věnce ?_V_ío .nichzmrtvola?
Nač ty řeči? Pro útěchu pozůstalé rodiny, či pro útě—
chu"přátel &osiřelé župy ? To bychom'byli na kříž
ku s pokrokem a vědou, kdybychom nevěděli, že
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smrt je neúprosný, obecný zákon přírody ajakákoliv
útěcha v tomto případěže jest pokrytectvím, jsouc
podávána a ostOuzející sentimentalitou, jsouc vážně
přijímána._]smesokoli, představitelé a hlasatelé síly!
My bychom .se“styděli za pro_thesu mrzáků, majíce

hnáty zdravé a za prostřednictví a asistenci jakého
koliv pro'středníka mezi nebem a zemí,majíce rozum
a úctu k'vědě a_přírodním zákonům!
_
Nejhorší ze všeho byly.ty varhany.COžpaknikomu
.zaranžérůtohoto „pohřbu"nenapadlo,jakje to nesty
lové? K_čemutato sentimentální reminiscence na ka
tolický pohřeb se mší sv;a s'konduktem ? A ku podi
vu: mnohem dokonaleji než všecky ty chvály, zpěvy,.
věnce a řeči uklidnily rodinu a přátele nebožtíkovy
právě ty varhany . . Myslím, že podél-té rakve stály
i hořící svíce._Al_e
víte, co je podivné? Ze tyto hořící
svíce _nesvítily, nýbrž-"protestovaly !'Svíce hořící při
pohřbu církevním neprotestují, nýbrž svítí.A při po
hřbu církevním není středem všeho ritu mrtvola, ný
brž oltář. A__
žádný symbol oltáře, nýbrž živý, přítom
ný Bůh! Lumen de Lumine,.-Lux..mundi!
_Alekdyž přišli zřízenci a připravili rakev na oheň
ajakýmsi MECHANISMEM
rózhmula se opona a opět
MECHANISMEM
rakev vklouzla do černé tmy: vtuto
chvíli jsme uslyšeli Výkřik,který se zahryzl do naše
ho morku' a který byl“do běla rozžhaveným protes
tem příródy,nebo chcete-li, lidského srdce proti TA
KOVÉMUpohřbívání. Bylto výkřik náčelníkovy dcery
a musím říci,že tolik ZOUFALSTVÍa hoře nikdy před
tím jsem neuslyšelz lidského hlasu. Byl to jako vý
křik lidské duše nadživotem, beze všeho přechodu
ao (proti
veškeré
logice lidského
rozumu“pohlceným
žraloka
metafysické
NICOTY.
], DEML.
\

TAJEMSTVÍ VTĚL-ENÍ
Katolická církev učí, že v]ežíši jsou dvě přiroze
nosti: božská a lidská, aže obějsou spojenypOdstatně
v osobě __Slova,
Syna Božího. Toto spojení nazýváme,
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“hypostatiekým spojenlm.Toto spojen'ínení smíšením
ani zničenlm obou přirozeností, nýbrž spo ením jich
ve Slově v jednu samostatnou bytost, _vjedné osobě.
Dosti stvořevnýchvěcí může nám býti obrazem spo
_jemrůzných přirozenostív osobníjednotě. Jsou totiž

podstaty, jež samostatnětvořísvoujednotu Jinépak
podstaty se námvsakjeV1
jako neschopné býti sebou,

čím jsou. Potřebují k tomu spojení s jiným.Poslednl
platí o oku, ruce atd. Nejsou to s'amOstatně odstatý,
nýbrž sp1sečásti podstaty. Člověk jest všaak skuteč
nou,dokonaloupodstatouvřádě podstaty ,muzesám
jako podstata existovati.Takovapodstata samostat
ná sluje u člověka osobou.
Osoba]esttudlž samostatnoupodstatou,]ežmůže
podle sv. Tomáše sama existovati.--Sluší _rožlišóvati
jednotu přirozenostia samostatnéhobytí. Duše a tě
lo dávajíjednu přirozěnošt a_"totospoj'emdava ve sku
tečnosti bytost samostatnou a1nd1v1dueln1oSObu
(jest o sobě), člověka.
Jednota přirozeností vyplyva z prvků, jež tvOří
podstatu bytosti, Člověk-'je podstatně ležen _zUspo

ířádaného těla a z duše. Změnění, zmcemjednoho prv-—
ku působí, ženeexistuje již ČLOVĚK-,
nýbrž mrtvola

a duše. Tato jednom nikterak nenizav-isla na"skuteč
né existenci. V našem pojmu vždy zůstane v.pojmu
\'lidške'přirozenosti duše a tělo. Přirozenost tuto de
finujeme,neohlížej1c'e se na existenci.
Jednota však samostatného bytí nutně _žádáíexis
tenci. Existence patřl k pojmu samostatného bytí.
SamoStatnost jest v řádě skutečna.. Dava podstatě
:]EJIzpusob bytl, to jest býti o “_sobě.
Proto bytl a sa
mostatnost jsOu těsně spojeny.
_Bylonutno podati zhuštěně tyto metafysmkepoj
my, abychom mohli poněkud OSVĚTLITI(ne vysvět
litil) tajemství osobního SpOjenl;
Ovšem nutno si při
pomenouti, že jen OBDOBNOSTÍ
se..můžeme o,tyto
pojmy opříti při__
OSVĚTLQVÁNItajemství.

Tělo a_duše spojujl se v nás v jednu Samostatnou
bytost, v osobu. OBDOBNĚ
jest v Kristu spojena bož
ská a lidskápřirozenost vjednu-samostatnou bytost,
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pod jednou osobou: Slovem.K'dežtovšak u nás tělo a
duše, protože podstaty neúplné v řáděsamostatnosti
lidské osoby, žádajíspojení podstatného před spo'e
ním osobn_ostním,“vKristu i božství i lidství jsou clJvě
přirozenosti dokonalé—osobě, jež zůstanou rozlišeny,
ikdyžjsou spojeny v osobě. Lidská přirozenostKris
tova'má všechny—dokonalostipatřičné. Mohla by sa
ma 0 šobě existovati, pojí se však _sbožskou přiroze
ností v jedné osobě, ve Slově. Mezi Slovem a jeho
přirožíenoStíbožskou jest ovšem dokonalá totožnost,

božšká-přirozenostSlovaneztrácí svouosobnostspo
jením s lidskou přirozenóstí.Spojením však tímto jest
Slovo __nejenv božské, nýbrž iv lidské přirozenosti.
Poznamenávám však,že lidská duše není před tělem,
Slovo však-bylo věčně ve svébožšké Přirozenosti a
s lidskou přirozeností se spojilo v lůně přesvaté Pan
ny a “Matky._

Nejlépe „setu-ještě hodí přirovnání,jež sv.Tomáš
často podává, totiž spojení těla adušenaší přivzkří
šení v poslední den. Tehdy“bude duše, a ta dá tělu
samo'statnost- a Osobně se s nímspojí, Ovšem, zase to
není přirovnání, které by se naprosto přesně krylo,
protože -tělo__
a duše spojí se v JEDNUpřirozenost na
rozdíl bd..dy0u_přiřozeno_stí vfKristu.

_ Nuže, božství a lidství spojuje se v Kristu v osobě
Slova. Jako-_jesttělo spojeno s duší 'v nás a tak tvoří

jednu samostatnou lidskou bytost, tak.jest v Kristu
Spojená lidská přirozenost s božskou v jednu osob
nOstní bytost Zároveň lidskou“'i'božskou.
*

Ovšem, toto„spojení není 'případkové,nýbrž pod;
Statné: Přirozenost lidská musí býti podstatně spoje
na. se Sl vem božským. Tato přirozenost lidská je
též složélla podstatně z těla a.duše. Případkové _spo
jení působí j en nějaký vzájemný'vztah, nechávajícji'
nakspojené prvky samosta'tnými.Toto spojeníchtěl
najítiv KristuN estorius,jenž byl několikrátodsouzen
_církvi'a jejími sněmy.;PodstÍatné spojení 'znamená, že

lidská přirozenOst'jestúčastna přiustavení samostat
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né osoby v]ežíši Kristu.Nestačí tudíž jen přisuzovati
lidskou přiroZenost Kristu,'jako přisuzujem'epodsta
tě případek,čili,Slovo dává samostatné bytí své bož
ské ilidskěpřirozenosti spojenýmvsobě. Protože pak
osoba jest určena svou přirozeností,v níž.jest, proto
..jest Kristus pravým Bohem'svoubožskoupřiroze'nos
tí a pravým čloVěkem přirOZenostílidskou. Vtělené
Slovojest jedinou bytostí, zároveňbožskou i lidskou,
jest Bohem,jenž se stal člověkem,čili,jest'Bohočlově
kem.Tímto spojením nestala se však ve Slově nějaká
změna. Bůh jest “nezměnitelný. Boží dílo mění tvora
naBoha. Podstatným spo'ením jestlidská přirozenost
přitažena k Bohu, podrobena-Slovu.
*

Důsledky této “nauky o Vtělení :“
V Kristujsou dvě přirozenosti,spojené vjedně oso
bě_a proto můžeme Kristu přisuzovati vlastnosti obou
přirozeností: Proto můžeme říci,že Kristus je věčný,
ale též, že byl smrtelný a podobně._
Jistě vlastnosti však patří přímo jeho Osobnosti,
protože z ní pocházejí. Protóže jest Kristus OSOBNĚ
Slovem, proto jest jako SLOVOjednorozeným Sy
nem, věčně jím plozeným. Proto—mupatří _synovství
“vesmyslu vlastním. Toto synovství jest přívlastkem

jeho osoby a ne přirozenosti. Proto všude, kde na
cházíme osobu Kristovu, nacházfme jeho "synovství
ProtOže však Kristus jako člověk jest-osobou Slova
v lidskě'přirozenosti, můžeme říci,že Kristus-_člověk
jest skutečně a vpravdě Synem Božím. Stačí, když
si' uvědomíme, že toto synóvství nemá ze zplození
v lůně'panenskě Matky, nýbrž z věčného Zplození
v Otci.

_

_

Tak přicházíme.k závěru, že Ta'emství Vtělení
vyvrcholuje v tom, že člověkjestjedlnorozeným Sy
nem Božím.V'tomtosloVě jest nejvyšší důstOjnbst,
jíž se dostalo člověku, když Slovo přijalolidskou při
rozenost.

Ohledně. činnosti božské či lidské—vKristu. K čin-

nosti je třeba bytí. Vlastním způsobem však jsou
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jen podstaty, jež proto musejí SAMOSTATNÉB_ÝTI.

Vlastním způsobem koná něco jen to, co vlastním“
způsobem samostatně existuje, Tato samostatnOst
není sice zdrojem vlastní činnosti,jest však její pod
mínkou. Prvním zdrojem činnostijest totiž přiroze
nost. Přirozenost určuje pak samostatnou osobnost-.
Jestliže/tedy přirozenost určuje'osobnost, určuje též
činnost.Přirozenost působí, že jejíuskutečnění v oso
bě jest TAKOVÉa že TAKTOjedná. Ohledně činnosti

jest přirozenost“skutečným zdrojem jejím. Jí osoba

jedná„.
Lidská přirozenost V Kristu nemá samostatného
bytí. Slovo JESTv ní. Přirozenost lidská se tím ovšem
v SOBĚnemění. Jetudíž jedno bytí v-Kristu. Pro

tóže však jest jeho lidská přirozenost dokonalou, má
všechny mohutnosti a scho 'nosti,_j'ežprýští z této
přirózenosti. Jest sicetřeba
činnoSti-této přiroze
nosti, aby bylo jí dáno bytí osobou, nicméně však
ony schopnosti jsou v lidské přirozenosti a patří jí
vlastním způsobem. Kristus má t_udíždvojí mohut
nostipodle dvojípřirozenosti.Proto jestv Kristudvojí
činnost: božská a.lidská. Tím však nepopíráme jed
notnost metafysické osobnosti Kristovy. Slovo po
znává a chce-bud' lidskou neb božskou přirozeností.
Mimo něnejedná, neb jest prostě zdrojem jejich b tí,
zdrOjemjejich jednotného bytí. Když Kristus je ná,
tot' Bohočlověk jedná. Avšak při tom Kristus, když
jedná jako člověk,jedná jako pravý, dokonalý člověk.
Má dokonalý roZum a vůli.

_

.

Proto konečně přicházímek závěru,že Kristusjako
člověk a pro svou lidskou přirozenost jest před Bo
hem vevztahu závislosti,poddanosti, obdobně jako
jiný tvonVyznání víry sv. Athanáše praví : „Rovný
Bohu svý božstvím, jest Kristus nižší jeho svým
lidstvím." Proto se Kristus modlí k-Otci, klaní se mu.
Tajemství lásky v hlubokém “tajemstvíVtělení. Na
tom buduje nauka 'o zásluhách Kristových, o celém
jeho vykupitelském díle. Protože jest člověkem,mů
že se zničiti před Otcem, může vysílati k'Velebnosti'
nesmímé své prosby, své klanění.Protože alejest zá
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roveň Synem Božím,jeho modlitba jest-nutně vysly"
šena a přijata.

\

C_H.VLHERIS O. P. _LESÁULCHOIR, BELGIQUE.

VASEN PODLE—UCENI sv.. TOMASE
N ezdržujme se přílišvnějšímvzezřením vášně,je to
tak známá věc.Aje to také hodně proměnlivépcdle
osob a jejich .povah ; tak na“příklad vznětlivcova ra
dost překypuje a jásá'; u lhostejného—člověka je klid—

nějšíaménějášavá;Báiutéže oSobyse mohou tělesné
projevy vášnivého stavu měniti, a to buď se rozm'á-
hají, až“se stanou nezřízené,.bud'-.tak slábnou, až jich

ani nepostřehnete, aniž byse jinak měnil předmět
vášně.

\ „

_

Tato ústrojná, vnější — periferická, jak říkají'filo
sofové —*'hnutíještě nedávají celé fysiologie-vášně.
J'sou jen výsledkem. Staří i_moderní psychologOVé se
táží : co je vnitřním původcem vášnivých hnutí, prv-'
„ním ř-ysiologickýmčinitelem každého pohnutí;
V několika slóvech prOběhnu celé to sporné“pole.
"Pro sv._Tomáše "mají v srdci východisko pohybu"
-'Eysiologick_é"_zj
evy,které-provázej íkaždé pohnutí (tě

'lesnépohyby, škubání sValů,změněný'oběhkrve atd).
Srdce je- „nástrojemfvášní duše". Při každé vášni se
mění tep srdce, buď se zrychluje nebo zpomaluje.
'-Ustrojnéprojevy vášně by tedy byly způsobeny ne:
zvšklým
ať—příliš'rychlým
aťpříliš pcmalým chodem
sr ce.
.
Fysiologie vášní byla—Zvlášť
obohacena pokrokem

moderní vědy,-_ale taje ještě daleka toh'o, aby'vše
chno vysvětlila,ba aby jen_dosáhla've všem jedno
„myslného souhlasu všech učenců.-'

Dnešní pOZorovánía vědecké pokusnictví dovo
lují přesnějirozeznati tři skupiny 'evů, které tvoří
fysiologii, tělesnou složku vášnivé _o-konu;
1.Jsou to předně vnitřní ús'trojné—reakce(odezvy),
poruchy krevního oběhu a dýchání _;átd.,.kterémají
pramen 'v uzlech “prodloužené míchy, centrech bul-
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bámích (centres bulbaires). srdce.-není'východiskem
oněch reakcí,samopodléhá nervovýmicentrůmÉyto
vnitřní reakce unikají dozoru vůle-Jsmepohnuti ra—
dostí nebo bázní ;nemůžeme zabrániti srdci,'abysilně
nebilo, aby se dech nezkrátil.

__

'

“2.Potom je'vnější hra obličeje i;;těla,mimika (roz
kládání rukama, zblednutí,zrudnutí,v_ýraz tváře,mráz,
chvění, výkřiky, stenání, výskok, různá“škubání. sval
stva).-'Toto pohybové “ze'Zevnějšenítaké není. přímo
a úplně závislé na zmatcích srdče.Vůle májen částeč
ný vliv na některé" z těchto reakcí.
_
_
'"3. Akonečně jest'to, co se nazývá volní mimikou
vášněSpolečenský živót lidí ustálilpro vzájemnýstyk
jisté chování a 'umluvené projevy,-jistý způsob řeči,
čímž—seprojevujívášně. Vůle má nad-těmito .činy a
nad chováním moc.*
Aťjiž jsou badání o fysiologii vášně jakkoliv zají

mává,je důležito podotknouti,-že kterékoliv vysvět
lení je u sv. Tómáševedlejší Ve všeobecně teorii
o vášníCh.Jeho obecná teorie pOuze “vyžaduje, aby
tělesná odezva, reakce, byla nerozlučným čili inte-'
grálním prvkemvášně, a "abyOny ústrojné změny se
skládaly z reflexů motorických i smyslných ; jedny
jsou neodv-islěna vůli, druhé. více méně ovládnutel
n'e'.Při „tom nám_:_tedyvelmi málo záleží na tom, kde

je příčina.těch reakcí, zda v srdci,.či v uzlech mozko
míchovýCh nebo ve zvláštníclícentrech či.vevylučloq
vání-endokrinůA-proto zůstane stejněpravdivým, že

při každé vášnijde nezvyklý chod srdce souběžně
s mimOvolnou, reflexní mimikou povrchu těla-.Tyto
zjevy srdeční cítíme"zároveň"s ostatními-proměnami
SvaIOVými.'Tovede obyčejný náZor a-vnitřnípřímou
* Těchtolněkolik
.črt o fysiolo
ické složce
vášně
ani zdaleka
nevystihuje
ložitost'záhady.
Do ejme
však, že
od několika
let
je-fysiolo 'e vášní obohacena novou kapitolou _0vnitřních šťai
vách- (en okriny) a o—jejichvlivu na citlivost. Jsou v těle žlázy,
které vylučujíbiochemické látky, a ty přecházejído krve.Dlouho
bude trvati, než se stanoví vlivvnitřních šťáv.Ale zdá se, že zvy
šují .tepnové'i sValovénapětí a takzasahují do ústrojných re

akcí vášně. Ale po tomto výkladufysiologabylo by tedy třeba
vyslechnout vysvětlivky biochemiko'vy.
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zkušenost k tomu, aby ve zmatcíčh srdce byl hledán
převážnýa charakteristický tělesný projev vášně.Tím
jest ospravedlněna lidová mluva, která v srdci vidí
“znak různých vášní.
4. Spojení duševní 'a tělesné. složky vášně v jeden
z ev.

] Právějsme rozděleně probadali duševní i-tělesnou
složku vášně; ale toto rozdělení zavedené k vůli jas
nosti výkladu nesmínám dát zapomenout,že vášnivý
_jev je podstatně a životně jednotný.
'
Oba prvky, z nichž se skládá vášnivý jev,_se spo
jují v tak naprosté anutné jednotě, že by vášněvůbec
nebylo,kdyby se stala ta nemožnost a složka duševní
mohla býti bez složky tělesné.Nikdo nepocítí hnutí
strachu-bezůstrojného zmatku, ne-li zjevného, tož
aspoň vnitřního. Není radosti, smutku nebo hněvu
bez současného pohnutí tělesného. Nebo kdyby .te
dy nebylo—tohotofysiologického prvku, mělibychom
co činiti s pouhým citem řádu zcela duševního a vol
ního, ale ničeho s vášní.

_

Vášeňje tedyjeden kon snaživosti s_myslové;vpod
statě obsahuje snahu citovou a odezvu, reakci—těles
nou. Pro sv.Tomášeje tato snaha formou vášně (tím,
co jí dává pOdobu vášně), odezva tělesná je pak lát
kOuvášně-(tím,co forma užpůsObuje). Z toho plyne,
že ona snaha činí vášeň vášní—čili,
že ji kvalifikuje nebo
“chcete-li, že různí jednu vášeň—Oddruhé. Na příklad
láska je velmi rázovitá snaha a jasně se liší .od nená

visti. Kdežto zjevy fysiólogické, aspoň-pozorovány
ze zevnějšku, ani zdaleka necharakterisují vášně: mě
_níse od osoby k osobě iv hloubce pohnutí i v síle.
Nicménějejakýši paralelismus,souvislo'stmezisna
hou a_odezvou, tato je podřízena oné. Odezva, re
akce fysiologická se nám jeví, jak .sestaví do služeb
snaze tím, že uskutečňuje čin,pohyb nebo'dílo při
měřené jejím cílům.
Několik příkladů nám dá živou představu, jak se
reakce přizpůsobuje, staví do služeb snaze. Někdo
jest náhle zclívácen děsem předvelikým nebezpečím,
které ohrožuj ejeho život:_bledne,chvěje se,jejako při
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bitý,neschopen'pohybuTyto fysiologickézjevyjsou
v souhlase s úděs'em,citovou snahou: míti strach jeSt
býti tvrdě zastavenu, jest naraziti na “neočekávanou
překážku; od té'-chvíle se zdá, že je třeba zmizet před
silnějším,přestat všechnu činnost, která se stala ne
užitečnou a nebezpečnou, utéci nebo ztratit se,mož
no-„liv nějaké díře a dělat se "mrtvým a tak uklouz
nout zlu.
'
u člověkave hněvu se fysiologie i ps chologiejeví
jinak nežve strachu, ale také jsou v úzké sóuvislosti.
Ve hněvu ovládá duši touha po-pomstě: odtud snaha
vyrazit vpřed za nepřítelem,—zděptatijej, rozdrtit &
.to se děje vší silou, jež se někdy vystupňuje k nej
divočejší krutosti. Proto tuto snahu po napadnutí 'a
boji provází přiměřené řizpůsobeníústro'né: srdce
tluče .v hrudi, krev se't ačí k povrchu, zalJe'vajícoči
a obličej,svalyjsou stažené a ztuhlé, hotovy vymrš
titi se k úderu drtivým a zabíjejícím pohybem.
Věci se tedy odehrávají, jako by se "stranyorganis
mu byla přímá a poddajná schopnost přizpůsobit se
k Službě pohybu “nebo "činnostipřiměřené snaze žá
dostivosti.*
Vášeň je,.tedy jev přesně"odlišný—odmyšlení, od
vnímání i odgic-htění.„Uvidíme ovšem, že vnímání je
vášni třeba aže rozum a vůle majíhýbat vášní a řídit
ji.Ale právě proto, že vášeň je odlišňá,poChopíme,jak
může uasi-autonomní — skoro samostatná a nezá
vislá,ja může odporovati řízenírozumu a rozkazům
vůle.Tento neustálý zápas tvořímravní život.To pak
jest ideálem ,pro-vášeň, aby byla pod vládou vůle,
ovšempodtou podmínkou,-ževůlesebude mít správ
*Pomíjím mlčenímrspornou otázkuo výrazu, projevu hnutí._
Odpovídá z láštní snaze každé vášně, lásce, radosti, hněvu,stra'—
chu atd., ta é'zvláštní a výlučné ústrojné zařízení?Jedná se zde
hlavně o hluboké vnitřní reakce. Mínění fysiologů se rozcházejí.
Jedni se domnívají,“že emoční reakce života vegetativního jsou
stejné a žádná z nich tedy nemá být označována za vlastní ně
kterého druhu hnutí. Jiní se zase o írají o pokusy azjistili zna
telné změnyv teplotě tělala pohybových reakcích při různých
vášních. Jest na místě říci, že sv. Tomáš se více blíží tomuto
druhému, názoru.
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ně-k pravému dobru "člověka,to jest k-dobru mrav
nímu. Pokud vášeň unikne tomuto "poddanstvínebo

je poruší, potud
mravnosti nebo
cenu,-zůstane
tím,unikne
čím jest,.uzvířete,
aniž. porušíijeť'í
by zauja a'
své místo mezi činy důstojnými člověka-.Clověk je
povinen ovládati vášně, říditi a stravovati je, dát je
do služeb dobývání duchovních dober,-krotiti nezří
-zen_énárazy, které by ho zavlekly k-činům, zakáza
ným mravním zákonem. Mravnost vášní není nicjiné
ho než trvalé podrobení jich ctnostné vůli.
_
Pravímpodrobení, ne'potlače'ní.Vždyť nepotlaču
jeme, nehubíme smyslnost, _jestiťčástí lidské přiro
zenosti. A ostatn ě,není žádného“důvodu k tomu, aby
někdo prohlašoval naprosté vyhubení vášně. I když
není snadno vášeň ovládat, přeCe může být ovlád
nuta. Ctnost není v nás nic jiného než vášeň nejenom
podrobená, aletěžkl'adně'využitáakonanápro dobro.
Co jsme pověděli o povaze vášně, nám dovoluje
vyznačiti,v čemvězí obtíž ve výchově vášněk ctnosti.
1. Vášeň má v sobě jakési násilí,-náraz, který-Oby
čejně rozvrátí naše svědomí. Svědomí se často dosti
————
nalo'potí, aby po náporu povstalo. Uvidíme, jak si vá

šeň;svou' rychlostí a vábivým vzez'řením snadno na
kloňuje na svou stranu rozum a vůli.—_

_

„_ 9..Tento náraz vášně pochází z'fysiologickěhoprv
„ku,jenž. ji tvoří; o “tom“jsme již pojědnali. Tělo jest
zmítáno, vysíleno,'rozechvěno. a rozbouřeno'vášní &
tento ústrojný zmatek tím více Slly dává,-vášni nad
svědomím,abyje zlákalopro své Cíle.Takmůže prud
ká vášeň tímto ústrojným rozechvěním přivoditi stav
podobný přechodnému-šílenství., _
3.Tento podíl těla na vášni vysvětluje rovněž onu
zvláštní obtíž, s kterou se setkávají některé povahý,
mají-lisvévášněpo drobiti zákonům mravněho života,

ato-právě proto,že se stanoviska tělesných vlastností
jsou 'istě ovahy silnějinakloněny nežjiné-odpovídati
na ráž ivé vjemy. Dědičnost vášní '— ta je hlavně
fysiologickou dědičností —r0vněž potvrzuje, že tělo
-má,veliký podíl na vášni-.Pravě ůstrojný celek pře
chází dědičností,
\
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Ztétosouvislostif siologickéapsychologickéslože
ky vášněkonečně také plyne, že vášeň může býti—vy
volána nebo ve vzniku činasíle jí může býti usnad—
něno s ústrojné strany. Nejenfpovaha, také zdravotní
či'fchor'obnépodmínky a vlastnosti vzniklé z blaho
bytu 'či-z nedostatku, vlivy věku,.hmotné „prostředí
mohou přispět na vyvolání vášně.Všední zkušenost
učí,jak požívání dráždivých nebo uklidňujících věcí,
počasí .aúnava se víceméně odráží v chování našich
.citů.Co podporuje nebo umrtvuj e ústrojnou činnost,
to se tak“stává nepřímým prostředkem na krocení
nebo podporování samé vášně.
A tak nám tento kratičký ohled na přirozenost
Avášnědává-tušiti některé zák adní Zákony o léčbě a
mravní výchově vášní;

H. D. NOBLE,O. P.

LITURCIE s_VÁTosrí
Obřady, jež byly v'estaré7církvioddělené, konají se
dnes hned po sobě;křest následuje hned po přijetído
katechumenátu. Jestliže církev už přípravným-obřa
dům přikládá velikou důležitost, činítak proto, aby
tím více zdůraznila vznešenost vlastního křtu.U dí
tek začíná “tato druhá část křestních obřadů novým
exorcismem. Proč to ? V světlení nám dají slova, s ni
mižíse církev obrací 'k ospělému křtěncipřed'tímto
obřadem: Ora, EleCte . . . Křtěnec není už pouhým
katechumeněm, nýbrž“jest electus, vyvolený, proto
že výslovně požádal za křest a-jeho žádosti-bylo vy
hověno. Na to rozhodnutí čekala církev, aby dovr
šila jeho-přípravu na křesťanskýživot. Okamžik křtu
není už daleko a exorcismy pomáhají značnou mě
rou: “připravitidušina přijetí milosti.
Ve středu čtvrtého postního týdne podávala kdy
si církev svým Vyvoleným křtěncům výklad o začát
ku čtyř evangelií, o vyznání víry a o modlitbě Páně.
Dodnes uchoval si mešní formulář tohoto dne ráz
výzvy k učelivému. přijetí nauky Páně.
Jaký prospěch měli'kandidátikřtu z náboženského
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vyučování, přesvědčovala se církev vážnou zkouš
kou-vyvolených katechumenů, tak zv. Skrutiniemi,
Dřívevšak bylo třeba prozkoumatí srdce a vypuditi
z něho ďábla nadobro._Proto “podle sv. Lva dlužno
předeslati skrutiniím exorcismyuCírkev užívá moci,
již obdržela od svého Zaklad'atele,a zahání zlého du
cha' třemi exorcismy, u dospělých, posledním z nich
u novorozeňat. Nejedná ,se u těchto kandidátů křtu
o posedlost ďáblem, jak ji známe z Písma;následkem
dědičného hříchu úpí však jejich duše pod vládou
satanovougTé musí býti zbavena.]méno Páně a zna
mení svatého kříže dobývají nazpět duší, Kristu vy
rvaných...

_

Kdysi byly tyto exorcismy často opakovány _vpo
slední dny čtyřicetidenního postu. S nimi spojóv'ala
církev požehnání,jež se nám podnes zachovalo v řím
ském rituálu. Kněz klade po příkladu Páně ruku na
„hlavu křtěnCOvua modlí se: „Věčnou a nejvýš spra
vedlivou dobrotu tvou vzývám, Pane svatý„ Otče
všemohoucí, věčný Bože„původce světla a pravdy,
nad tímto služebníkem tvým, abys ho ráčil osvítiti
světlem svého rozumu: očist' ho a pos'vět'; dej mu
pravé poznání,_abyse stal hodným přistoupiti k mi
lošti tvého křtu . . . ."
Skrutinia nás dovedla až k'Bílésóbotě, kdy se udě'
loval slavný křest. Naposledy se shromáždili ivyvo
lení křtěnci v "chráměa po vyznání víry byli pokřtěni.
V chrámě se odehrává také dnes poslední úkon pří
pravy napřijetí křtu,kdežto vše,co předcházelo,bylo
v konáno mimo svatyni. Ted' vstupujekřtěnec do
c rámu a vyznává po prvé veřejně svou víru, modle
'se_apoštolskévyznání víry a modlitbu Páně.Poslední
exorcismy mají zapuditi vliv zlého dučha.]ejich tón
je ještě důraznějšíajsou vyhrazeny vlastnímu udělo
vateli svátosti, kdežto předchozí exorcismy, alespoň
dříve,“vykonávali prostí exorcisté.
, ,
Prstem, navlhčeným Vlastní sli'nou, dotýká se .pak
kněz uší a chřípíkřtěncových a pronáší slova: „Ote
vři se líbezné vůni (nebes). Ty pak,-d'áble, dej'se na
útěk, neboť přiblíží se-Božísoud. " Symbolism tohoto
210

obřadu je_zřejmý— vždyt' 'eho-podrobnosti jsou vy
půjčeny z evangelia svatého Marka (7. kap.), kde se
vypravuje o uzdravení hluchoněmého.
_ Církev jako by'ted' mizela se svým bóžským Za
kladatelem, čím více se blížílrozhodný okamžik. _Po
stupních přiváděla _dušike křtu, aby jí dala příleži
tost uvážiti a oceniti—velikostdobrodiní, jehož se jí
doštane, aby jí vštípila vysoký pojem o tomto tajem
ství. _Aždosud se modlila a žehnala, jeho 'ménem, ted' '
jedná a mluví Kristus Sám.Podobně, ja o postupu
je svoje místo Kristu při proměňbvání při mši svaté.
„Petrus -baptizet,.hic(Christus) est qui baptizat: Pau
lus baptizet,_hic est qui baptizat," praví sv. Augustin
(Tract. 6. inJoann.) At'křtí kterýkoli člověk, vždycky
je to Kristus, jenž křtí.
,
' Slavnostně s_etáže knězkřtěnce',zda se odříká d'áb
la, a potom přijímájeho vyznání víry. Oba tyto pro
jevy křtěncovy jsou úzce spojeny s pomazáním, jee
h'o'ž “doklady na tomto-místě podává už “křesťanský
starověk..K_dyžse křtěnec odřekld'ábla i všech skut
ků jeho i 'vší pýchy jeho, 'dostávázse'mu tohoto po
mazání olejem křtěnců na prsou a mezi lopatkami,
tím naznačuje. církev, že celá bytost křtěncova má
býti zahrnutáíímilostí Boží.Kristus je Pomazaný Páně,
všecky ctnosti- a' všecky “daryDucha sv.“vylily se na
jeho člov'ěčenství a křesťanmá míti“účast na'tomto
tajemném pomazání 'Spasitelově. Pomazání olejem
křtěnců má ho zbaviti všelikě nadvlády zla a připra
viti milosti cestu do jeho duše. Kandidát svatého křtu
nechce'už míti nic společného s ďáblem &hříchem
a slibuje Bohu nezlomnou věrnost, odpovídaje na
otázky kněze, že věříVBoha trojjediného, že věřívše,
co obsahuje apoštolské vyznání víry. Tato smlouva
mezi církvíanovým křesťanemmábýti věčná.Clověk
dává vše,.co má, církev'mu dá za to “vše,co obdržela
od Krista, plnost nadpřirozeného živOta 's odpuště—
ním všech. hříchů.
Naposledy vyjadřuje křtěnec svou vůli, že chce
býti pokřtěn-Všichni přistupují ke křtitelnici a_nad
skloněnou' hlavou křtěncovou stéká třikrát křestní
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voda. Kněz' doprovází svůj úkon Slovy: „Já-tě křtím
vejménu Otce i Syna iDucha sv;"T ak-doslovase vy
koná odkaz Kristův, uskutečněno obrození “člověka.
"Trojílití vody je symbolické. Církev'vy'znávájím

jednak tajemství nejsvětějšíTrojice, jednak nazna
čuje jím tři dny, _jež_Spasitel. ztrávil v hroběýPodle
slov sv.Pavla j e křest účastí na Smrti,pohřbení a vzkří—
šení Páně (Ep. k Rím. kap. 6'.)'S Kristem .povstáváme
z hrobu hříchu k novému .životumiIOSti,k účasten
Ství na samém BOžímživotě. Bůh nás přijímá za dítky,
vstupujeme“ do Boží rodiny, stáváme se ůdyz'Kri'sto
va tajemného těla a tím se úzce spojujeme s třemi
osobamiínejSVětě'ší Tro'ice. Pokřtěný oblekl—Krista

a proto dostává bilýio ěv, symbol čistoty omilost
něné duše,jejž doplňuje hořícísvícev jeho ruce. „Při
jmi oděv bělostný a „ne oskvrněný'a dones jej před
soudní stolec Pána naše o Ježíše Krista, abys měl ži
vot věčný," mluví kněmu kněz. Záro dek tohoto věč-x
ného života mudal křest, “dalmu už na zemi okusiti
blaženosti nebes, spojil ho s Kristem- Svatým křiž
-memčiní kněz-křížjna temeni jeho hlavy, aby mu tím»

naznačil, že nosí Kristovo jméno, že křtem se mu
dostalo účasti na kněžství KristoVu,'_žejemu jedině
náleží navždy.
Dej Bůh, aby nezrušitelná pečeť křesťana,kterou
námvtiskl svatý křest, na věky-zářila'k větší naší osla-—
vč na našem“ čele!

l).—„TOMÁŠM. DIT—TL,O. P.

MARGUERI'T— SIN'CL'AIÍR
.Koho by nebyl zabolel, do duše zamrazil, ruměn
cem polil drsný smích jistých “dělnic,když je továrna
"vychrlila v podvečerních hodinách '.na“dlažbu “zčer
nalých ulic?.

_

,

Slunečný úsměv lakýrnické tovární dělnice Mar
guerity Sinclairovéje nebeskou odpovědí na tento
smích, jenž je šklebem bídy fysické i morální;
„Květinka-zLisieux! Ach, ta může míti'sestry leda
v prostředíburžoasním, verstlé-ve vile parkem ob
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klopené, mezi“sestrami — budoucími řeholnicemi,
v ródihě celým městem vážené ." myslí si leckdo
při čtení „Dějin dušell sv. Terezie Ježíškovy.
Nuže,- Pán si po_'spíšilukázati století dělnickému,
že „bílé květincell může vzbuditi sestry i na uhelné
koleji velkoměsta, jiskrami lokomotiv zalévané.
Sv. Terézie-Ježíškova a—-Marguerit-;
Sinclair, jedna
z vybrané.-rodiny'ibu'rŽOasní,druhá z dělnické rodiny,
jakých? je na: sta-,první vážná a..cvičí__cí
se Vmeditaci
odútlýčh'le't, druhá milujícípěkně šaty a tanec, první
intelektuálka, básnířka o slohu 'z'emnělém, autorka
„Orvané růže" ajiných básní, druhá, jíž bylo snadněji
'rozžVýkat kus papíru, nežli. jej —p'0psa_t,
autorka po

věstného nápisu na pohlednici: „Bůh Vás ochraňuj
.od vaší milující ženy', s vynechanými rozdělovacími
znaménky, což' dává větě-ýimpertinentního smyslu —
ano, ob_aty odporující .sizjevy'j'sojuduchovně sestra
mi. Marguerit Sinclair je-výzvou, laskavou, horoucí

výszu vrženou-do dělnických řad: Nenajde Ježíš
bílýCh. květů pro—'sebe.“mezi vámi ?
*

Marguerit—lšylatřetím zpěti dětí cestáře André Sin
.clai'rav Edimburgu.. Narodila se 29. srpna 1900. Její
matka byla dobrá katolička ,-otec “konvertovalke ka

tolictví několik měsíců před svatbou.
AMargueritbyla dobré, ochotné dítě s přibledlou
pletí a něžným výrazem, pravámyšička s velikýma
'očima. Bl'edost-pocházela často z p_odvýživy,zvláště

vdobě, kdy otec-živitel.onemocněl a poněm i matka.
Tehdy Márgu'eritdesítiletájědnou omdlela vko'stele;
byla bezpunčoch a po ovoCné'snídani . . . “
Dot-nají“veškole byla usměvavá-a dobrá ke všem.
Nikdy nep, ozra'dila,co._sedoma dálo,pravá ruka mat
čina..Staršísestře,kterou předčilave'škole, pomáhala,
mladší chránila a__ópatrovala.Již tenkrát učila sestřič
ku, aby sejenvždý vesele dívala, tak—žeidruhé učiní
šťastný. Schráněla pro ni. Své řídké“„dárky peněžité,
aby;jí koupila-pěknou stuhu do vlasů. Ušetřilají na
šaty .kf.-'prVnímusv. přijímání.
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Byladítětem. modlitby od raného mládí. V adven
tě a postě počítávala si „Zdrávasy" pro milého Je
žíška a byla šťastná,mohla-li jich nabídnout tisíc. . .
Casto vybízela sourozence: _„Kdovydrží ne'dél'e být
ticho ?" A v _tomtichu p'omodlila se o několi „Zdrá
vas" více..

Jejich otec a matka byli dětemjakoby starším brat
rem a sestrou. Chodili s nimi na výstav nejsv. Svátost—i

po různých kostelích. )ejich otec. počínal pracovat
'opůl 6. hod. zrána, o půl osmé býval na mši svaté a
pak teprve přicházelk snídani. Matka žila jen dětem,
skromná v šatu a jiných potřebách, dbalá, aby dcery
naučily“se po práci 'eště vedení domácnosti a šití;
"však'jsoudělnice a 'udou tohdpotřebovat.
Po vyjití ze školy vyučila se _Margueritlakýrnictví.
Když vypukla válka ajejí zaměstnavatel zavřel dílnu,
doporučil Marguerit Skotské společnosti nábytkové
jako výbornou a spOlehlivou dělníci.
Jednou našla v koutku své dílny krásný obrázek
P. Marie. O'prášila 'ej a zavěsila u svého místa. Denně
našla obrázek sunďaný. Denně jej trpělivě zavěšovala
znovu a vytrvalav tom mlčelivémsouboji až do své
ho odchodu.
'
Celá ta dělnická rodina milovala__tanec._
Zapadala
v tom do rámce “tolika tisíců dnešních dělnických
rodin. Ale navštěvovalifarní kroužky zábavní, tane
čili STARÉtance a ještě něco zvláštního—přitom: celá

rodina bývala pohromadě. Říkali jim „nerozdílná ro,
dina' Sinclairů". A.potom :_Ponávratu z tance Mar
guerit nezanedbala svůj růženec, “byťbyla se'bevíce
unavena. „Dobře jsem se „bavilaa ted' třeba .dát-Pánu
Bohu, co mu patří. Hled'te, zatím, co '_myjsme tan
čili,kolik řeholníků bdělo a modlilo se 'za nás !_Akolik
duší Pán Bůh v těch hodinách—odvolal k sobě!"
Když večer šlaz práce,nikdy nešla Marguerit podle
otevřeného kostela, aby tam nevykon'ala'krátkou ná
vštěvu Nejsvětějšímu. Nezdržela se nikde, než tam.
Když družky 'ejí tvrdily, že by nestrpěly, aby musily
být takzáhyřdloma,říkávalaz'„Domov j e nejlepší mís
to pro nás." A ustnála se svým klidným úsměvem.
2-14.

'V'rodině se večer modlívali' společně růženec. Po
skončené modlitbě dívky šíval a*pakznovu se mod
lívaly. Sousedé, kteří z hořejších, p_aterviděli do jejich
světnice, říkali,-jakbývali povzbuzOváni zbožností
dívek.

Neděli věnovalacelá rodina obožnostem. Mar
guerit jako každá dívka je'í tří y, věku a prostředí,
nebyla prosta různ 'ch po ušení. Isabella,její sestra,
vypravuje, že v takové chvíli'vzývala jméno Ježíš
mnohokrát po sobě, až okušení' minulo.
Marguerit dobře vlád a jehlou, uměla sobě i ses
trám ušíti 'šaty. Nabídla se tedy v klášteře k Opravě
kostelních rouch ve volné chvíli. S matkou i sestrou
pomáhalypošt; známkami vykupovati černošské“děti
a vykoupily každá jedno.
Tato. dělnice milovala Květinku z Lisieux,jejípros
totu a .dětinnost. Modlívala .sek ní často: „Bože,jenž
jsi duchem'lásky “zanítilduši sv. Terezie, služebnice
_SVé,dej, a_ťtě miluji a působím, abys byl velmi mi
lován

. . .",

"

_

“Kdyžbylo Margu'eritě sedmnáct let, prožila dovo
lenou na venkově, ve vesnici Rosewellu.
Po prvé “dalekood tramvají a autobusů, v úplném
tichu-,'za zpěvu ptáků a šumění stromů . . . Velebila
Bohadobrotivého. za tumilost. Tam počaly se ses-'
trou denně přijímati .

*

Staří'manželé,ufkterých.dívkySinclairovyb dlily,
pěli__o..nic_h'
Chvalozpěvy. Paní Sinclairová "by a bla
zena . ..

"Vr. 1919 byly na prázdninách .vBo'ness. Marguerit
b la osmnáctiletá, hezkého obličeje, vlasů přirozeně
vlnitých. Každý rád viděl 'její úsměv. Její hostitelka
seznámila ji se svým synovcem, dobrým člověkem,
katolíkem, \ le vlažným. Začal s“nimi choditi na m'ši
sv.Poslechl,když mu Marguerit netrpěla braní jména
Božího nadarmo._Mladík,—čím zdrželivější byla dívka—,.

tím opravdovějším se stával, tím určitěji aledával na
jevo-“svou lásku Marguerit.
,
Byl"to pro ni čas „ hrózný " Uvnitř již celá tíhla
k nebeskému Zenichu, zevně1zdála se být zasnou
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bena, „Aby pro ni neztratil, svou duši. . ." Její—
„snou

benec" hrozil sebevraždou, odmítne-li ho.
Marguerit zradíse se zpovědníkem,—klidná,prostá.
Potom dopisem jasným a milým vysvětluje panu P.
své rozhodnutí. Ten je' raněn do hloubi, ale nezbývá,
než poddati se. Později dává jí krásně vysvědčení:
„Nikdy nedovolila mižádný flirt,animého ramene
nikdy nepřijala. Neodvážil jsem se nikdy.—žádnédů
věrnosti k nř.Ob divov'al-jsem její víru.-Učinila“ze mne
nového člověka."
_

Malý v'událostech, potřebách, stycíCh,život děl
nice. Bylav tom jako jedna z nich, byla jako všecky.
Pracovala, bavila se;bývalaunavena atěžko seji'vstá
valo ráno. Dělníci si jíyšímali, že byla mladá, hezká,
usměvavá.

_

__

Ale ten, který za ní vešel. do pokojík'u—pracovnfho,
vida jeji/modlitby a růženec ležeti-nafsftoleraji samu,
jež ani očí nezvedla _odpráce,"vyšel ven ařekl kama
rádům, aby se i_chránili'ji vyru'šo'Vat—Í _.__Modlitba jí

zjednávala odstup. všech/pokušení. Předsvato'stán
kem-učila 'se'vyšší láSCe._'_Usměvempřikrylafmnohou

bídu,-smutek,.b olest, úzkost ;úsměvem p'ovzbuz'0va
la, druhé," „Usmívej se; tím úsměvem můžeš"-cestou
podle zarmoucených mnoho dobra vykonat. Někdo
čeká jen na ten úsměv . „." radí sestře.

'

_ _

V tom svém vztahu k Bohu a lidem byla.tedy jiná
než tisíce a tisíce dělnic . . . Afty, jež počaly pociťo
vat ten rozdíl a'snahu__přiblížiti' sefjí, začaly. se od ní

učit a ji následovat. Daremj'svěho úsměVu zíškávala
je všecky. To nebyl puStý smích,to byl úsměv lásky,
to bylozáření ctnosti. „Ona je'zářící,""'říkali'o-ní.Zá
řilz ní Bůh, přítomný v“záři svých sedmi darů,.za něž
často prosila.

_

*

"

Margu'erit Sinclair Vstoupila' k“chudým_„klariskám,
její sestra: Bella k sestrám..chudých. Nežila d10uho
vpřísne' těřeholi; Po.utrpení .tuberkulosy krční,jež ji
rdousila po“9 měsíců, Zemřelav nemocniCi ve—Warly.

Stále s tím dobrým úsměvem na rtech,.bejzjedi
ného Slovaínářkunebo .netrpělivostii To už její'sva
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tost byla zřejma. Žila v ustavičném spojení s Bohem.
Rozmlouvala s Nímvnitřně. Chvátala k Němu Celým
srdcem. To" byl nedočkavý výkřik, “co.uslyšel kněz,
vůdce její,přijedné rozmluvě: „Otče, chciHo vidět!
Chci “patřiti na Něho'!"' \

Její obrázek jako.řeholnice, to je překva ující,bla
žený, do vnitra obrácený úsměv vstříc MilJovanému.
A podobný úsměv má „probližní své: pro hrdinnou
svou matku, pro bratra, ošetřOvatelku,pro všechny,
kdo přicházejí k jejímu loži"čerpati sílu—ztoho vítěz
ného úsměvu umírající.
V
Zemřela. Jen proto, aby mohla žít. Zije ted' v-kru
zích dělnických své země a jiných zemí a jako její
sestřičkaTerezie Ježíškova hází své úsměvy na cesty
chudých. Vzývají'ji dělnické děti ve svých drobných
starostech a ona jim's úsměvem vychází vstříc.Vzý
vajíji dělníci bez práce a ona jim ji opatřuje. Dělnické
ženy k ní,vólají v rodinných roztržká'ch a ona je smi,
řuje svým dobrým úsměvem-.
Marguerit Sinclair,jejíž proces-beatifikační je za

há'en,bude milovanousvěticíděln'íkůadělnicavšech,
k o milují 'Krista '— Dělníka.

B.DLOUHÁ.

P RA C O V N A
VĚČNÉ MLÁDÍ-.

Jedna .z-mýchnejtrpčích bolestí jest shledání,že si
"mladí-a—.staří
nerozumějí. Někteří staří chtějí jen pro

své"stáří mladým zavírat cestu, nechtěj íjim“ustoupiti,

podceňují je; různímladí bouřlivácinechtějí nechat
žít, dále působit ty, kteří byli před nimi. A prOto po
těší setkání ..svelebným starcem,_jenž všem rozumí,
vše chápe,..všéodpouští, jenž rád uvítá v mladém ne
jenom učedníka tahan'ého za ucho, nýbrž spolupra
'cOvníka.L-Po'znaljsem, že .tito 'věční mladíci, kterým
se nikdy nezavřel—obz'or,vkteří“"se nestali kyselými
dědky, jsou blízkovBoha.Cím kdo je blíže Bohu, tím
jest blíže mladým. _Bůhjest život sám a zdroj života.

Proto, 'kdo -'est v něm,jest blízko životu, blízko, stá
le—intimně lízko životu a proto — mládí, jež chce
21?

žít,:jež se bouřlivě hlásí -—k
životu. Býti Boží,-:nad "ři-'

rozeně orientovaný, znamená tušiti, viděti prou ění
života Bohem dávaného mladým k novým činům,
ctnostem, objevům, směrům. Uvědoměme-si,že-Bůh
jest nekonečně dokOnalý, že, ho můžeme nesčíslné
napodobovati; aniž bychom vší dokonalosti vyčer
pali.'Proto, kdo jest Boží,.snadšením'uvítá v mladých
nové způsoby proj_evování,—-.
napodobování

Boží “ne-'

smírné, nevyčerpatelné dokonalosti,—Kdo si myslí,
.že-s ním stojí _apadá dokonalost.pravdy,.kráSy,_ n'eb
snad i církve,_jest ubožákem a měl.—bjíti věru. na
pensi, aby neotravoval duše a práCijtěčš, kteří chtějí
svě-ohně nově,_užitečn_ě_ rozvířiti..

_.

,

Bůh obveselúje mladost'mou. To_ť-naše._'útěcha,že
nezkostnatímé; nezakrníme, když Budeme_._opravdu
Bóží. Svatí neznali“žárlivosti. Stále v Bohu “obnovo:

vali “svůjživot, každý den byl pro ně'zrozenímmo
vým úkolem; “Hle, zaručený; neškodný prostředek
proti zestámutí—

'

CÍRKEV KATOLIC'KÁ AIDEOVÝ

"BRAIT'O
OBS—AI—I

SO'KOLSTVÍ
_
Církev katoliCká-je katolickou. či TOlóecnOu"abso

lutně, t. j. skrz-nask'rz,ve své podstatě, ve svých “úkof
“í'lech, všemi Směry, všemi prostředky,- svý_m“c_íl_e'm.

C).čem takový dr. Miroslav Tyrš "svým'sokolským
„evangeliem" ro národ BL-OL'IZNIL,
to dávno a vždy
církev katoliclgá pro-„národ KONALAajediné tím. se

dá vysvětliti, že před šedesáti lety u'kolébky- „So
kola" stálo tolik katóličkých kněží,neboť láskak ná
rodu a „bratrství mezi __lidmi,
rovnodennostlehuděho
s“bohatým, snaha o tělesně i duchovní'í'zjdráví; opo
'vržení leností, úcta kt rádi a"činnosti;-f_všestranný_a'
dokonalý rozvoj všečlg dobrých. Vlastností a s'chOpa

ností člověkavveprospěchljednotlche, národa 'i vše
ho lids-tva, toť mnohem dřívefmnohem více a—
také

nepoměrně účinnějia dokonaleji-“ideálkatolicismu
než ideál “sokolství,které-dosahuje:sv'ěhocíle (pokud
ůbec ho dosahuje),'tak;jako sijej vytýčiloJEN'AJEN
_SKRZÉIŠATOLICISMUŠ.
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Da'rwinovskoufstěžejní"zásaduTyršovu, že Silně'ší
vítězí nad Slabším;a“že je to neúprosný, neodvo, a
tel'ný zákon přírody; můžeme _pozměnitii takto: lép
ší zvítězí nad horším !Učení—Kristovo,pronikajíc zori
entu do EvropyfmUSilo'pronik'noutikulturou řeckou
a pronikajícx'vzalos šeb'ou-všechnosilné a dóbré, co
tatokultura—vubec měla.V římských katakombách
klíčí',zr'níuměníhelénského. Bylo; Věru, potřeba ŠÍ
LENCE—
Nietzscheho, aby se,byt' na chvíli, věřilo(dob
rou noc; Machare !),že antikaa křesťanství “stojí.diaf
Imetrálně „proti sobě.;Kaloka'gathia, bratři a sestry, _je
nejen v'reňesanci, nýbrž od Sam—eho
počátku po vše
cky věký až ..nanašečasy ideálem římskokatolickým
-'—"
reforfnac'eju nás i;_v-Něrneckujest jenom zneuzná

ním a znehodnocením tohoto ideálu — akdo toho
nevidífnezná' vlastní podstaty ani katolicismu ani so
ko_lS'tví!_..

'

JAKUB ÍDEML.

ŽEN“
"DUCHOVNÍ ŽIVOT
„Stárá'__anglickámystika jest bohatá dobrým ovocem. V 'po
slední 'doběobr'ací se k nim pozornost benediktinů ze Sol'esmes.
Jejičh člen Dó'r'n Nottinger přeložil asketicko-mystická díla
poustevn'íkaf—RICHARDAROLLE Z HAMPOLE: LE FEU DE
LÍAMOUR-(M'a'me, Tours, 1928„str. 500; cena 15 frs.). O díle
RiChardově,platí slova Richarda, a Sto Victore: „Jen ten může
vhodně psáti o láSce, jehož srdce diktuje slova." Richard de
'Rolle cvičiljse'vro'ucně v lásce Boží a' proto-mohl psáti- o 'eho
ohni; Je to_zároveň autobiografie_a_.-_zároveňtraktát duc ov;
ního života. Je to. čisté jako:—lesnístudánka a živné jak PRAVY
chléb. Naukaf—
j estplná svaté 'střízlivo'sti a vášnivé opravdivosti,_
Rád bych vydal česky-“tutoknihu; Překladatel-předeslal dobrou
Studii dživbtě a díle poustevníka z _I—Iampole.
"Jest'dobré,-když píše"život'světcův ten, kdo se zabývá dlouho
jeho -dílem"=.Rozumí'mudobře
a neskreslí obrazu. Co: platí
d"Nottinge'ovi, platílještě'vevětší mířeo kanovníku Homaer
tovi-,překladateli do, franštiný spisů sv.-Jana od Kříže: HOR
NAERT: L' AME ARDENTE' DE _ST._JEAN DE LA CROIX
(Descleě, 1929;Bruges, ,Str.130).Tu knihu jsem přečetl opravdu
jedním dechem.-Tak vá'sUpo'u'táteplý a živoucí'sloh Hornaerta,
jenž se"dal'celepróniknoutiduchem svého „miléhosvětce. Málo
“stran,-aleco próšy, pravdivosti a proto příkladu, shrnul autor
na_.'nich.Vysoko tyčí se před uža'slým zrakem mužná a přece
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tak ženšky jemná póstava sv.Jana. Bolesti, boje, příkoří,.snaha
oslňují vás každým krokem. Není to žravý životopis, psaný
podle šablon 16. století, je to obživení ,.obrazu světce podle
stop, jež zanechal ve svém díle psaném i vykonaném.
Zcela vás takový životopis upomene na staré, přísnélegendy,
plné nadpřirozeného,_.plnévíry a proto sladké jemnosti a str
_hu'ícího příkladu. Mám před' sebou přetisk staré legendy o bl.
Al ertu Velkém: LEGENDA BEATIALBERTIMAGngAuc
tore: _Rudolphode Novimagio. (Editio altéra, 1928szoloniae
Agri pinae — Kóln: Akademikěr'verband) Síříse živelně hnutí
a-vo ání po svatořečeníbl. Alberta Velkého a pojeho prohlášení
Učitelem církevním. Nemohu dosti odporučiti tuto rozmilou
knížku všem, kdož umějí latinsky. Světéc, celýživot rozjímající
pravdu, ukáže dnešním'intelektuálním prskačům na církev,jak
temný středověk usiloval o pravdu, jak tomuto úsilí věnoval
v takovém Albertovi všechny síly a jak církev oceňovala tako
vou snahu.
Středověcí světci dnesznovua vážně přitahují. Na univer
sitě v Sieně “jest dokonce zvláštní stolice pro studium Sv. Ka
teřiny Sienské. LETTURE CATERINIANE: Pí MISCIATELLI,
P. ROSSI, RAPISARDI-MIRABELLI,E.PISTELLI, EDE SAN C
TIS;ROSMINI, ]. TAURISANO. Soubor studií a' přednášek
universitních v Sieně o chloubě a perle tohoto města. Profesor
sienské university" Misčiatelli studuje náboženské prostředí
sienské, z' něhož vyšla sv. Kateřina. Velmi dobrá jest úvaha
Rossiho o velké lásce k sladké italské vlasti u sv. Kateřiny. Tato
láska,jest čistá, všechna nadpřirozená a proto nesmímá. Tauri
sano bystře kritisuje novější spisy o sv. Kateři V" “

Braito.

\

=ZRÚZNÝCHPOLÍ
DURYCH: NA HORACH (II. vydání, Lad. Kuncíř,Praha II.,
Voršilská 3). Prýjedna' z nejmilejších knih Durychovi samému.
Možná. Mně se též velmi líbí, protože'v-té knize jest Durych
prvních svých turnajů.]de za láskou a jde dobře, protože jde
za ní na--hory.Je to román"a je “tosymbolika, protože izdán
livě nejchudší život jest bohatší než hejživější román, protože“
každý čin jeho má své “místov plánu všeobecnéi-žvláštní Pro
zřetelnosti. Až se prodereme všemihorskými komíny.a pobi
jeme všechny nepřátele a naučíme- se"dávat Bohu ovo'ce svých
lásek, pak teprve jsme na horách a můžeme sijít pro Růži. Až
milost zlíbá duši a duše se oddá Bohu jako Pánu, „žena vše
zapomeneme, ak jsme “vpravdě milovali. Až dospějeme tam,
aby v nás žil dlřuhý,můžeme mluvit o-lásce. Román Durychův
jest románem všech těch, kteří.hledí vzhůru. Ovšem,-kdo ne
rozumí Durychovi a kdo jsa nečistý,j emu nečistotu podkládá,
bude se červenati asi,na dvou místech při četbě, to jako zná
hrady za to, že se jinak v mnohém pranic nečervenal.]itro na
horách vykoupevás v knize, omámí vás dech horských růží,
dech růží, kteréiózkvétají v sebezáporu a boji a s_mělostipro
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stoupání po"horách. Doporučuji vřeletoto druhé, přepracované
dání.

'

.,

_

Braito.

DURYCH: VALDICE (Kuncíř, Bibliof.tisk, 75 Kč).“Ne střep,

nýbrž perla z chystaného Durychova románu o Valdštejnovi.
Nehodila se zrovna do celku a tak ji'Durych vyňal _aKuncíř
vydal. To chválím. Jen-jedno n'echválím,tohleto totiž nataho
vání na skřipec nás .nedočkavých na vrcholné dílo Durychovo.
Jest v tom trošku poťouchlé zloby. Tato rýpavá— otutelnost
čouhá všemi dosud uveřejněnými ukázkami z 'díllřiypříštího
Valdštejnova románu. Ctenáři Valdic měli v knize náramně po
těšení přímo pekelně-věrného kontrastu mezi kartuziánským:
Stat crux dum volvitur orbis (Kříž stojí nepohnutě, zatím co
sesvět motá) a řáděnímprotestantského vůdce Bannera, či s íše
marností slávy valdštejnské, jež Zaniká v praskání zteřgeých
kostí, jimž nebyl ani popřán poslední klid ajež jsou rvá'nySvédy
_protrofeje. ]iným zablýsknutím j est druhý bjbliořilskýtisk stejné
ceny hmotné i umělecké: 'BUDEJOVICKA LOUKA. Rouhání
a ďábelstvo pošklebné a jízlivé chechtá se na plné kolo. Protože
pak jest .děj vložen do beznadějné situacevelitelů proti'císař-_
ských, syčíto rejdícím satanstvem. TajemnázpěVačka se rouhá
věru- mistrovsky.

_

_

_

Braito.

FEDERER: GEBT MIR MEINE' WILDNIS WIEDER (Her
der, Freiburg, 1929, str. 90, cena váz. 1'80 Mk)._Podruhé v krátké
době (po WilliVespe'r) pokouší se německý literát vystihnouti
postavu poustevníka na pap. trůně: sv. Celestina. V nádherně
vystiženém rámci italské přírody, vrámci dějinných událostí
zpívá Federer svůj hymnus na tohoto-papeže, jenž byl prohlá
šen za svatého, protože byl hrdinou pokory. V tom ukazuje
Federer, že "_C'el'estin
nebyl slabochem,-protože k snášení toho
všeho, co seššshrnulo na vězně Bonifácova, a to k takovému
snášení bylo třeba opravdového, silného hrdinství.
Braito.
CHRONIQUES VII."(Roseau d'or, Plon, Paris 1929, str. 360).
Hlavním číslem jsou „Hovory" P. Claudela v Le Loir-et-Cher.
Ukázka z“deníku Claudelova: Bóhatství, zralost, vážnost'dne

jest charakteristikou těchto rozhovorů. Požitkem a užitkemjest
“překlad Thompsonovy studié o Shelley-oviq'Divím se, že už
nenechají chudáka Joergensena odpočívat v pokoji a stále vy
tahůjí 'jeho _františkánské a goetheovské líbivé rejstříky. Velmi
dobrá jest věc'od znáčky.R. M. o významu slova: Kníže tohoto
světa.

_

Braito.

F..W. MAIER: ISRAEL IN DER HEILSGESCHICHTE (Bibli
scheZeitfragen XII, 11“—.12.Aschendorff,.Můnster, 1929, str.
157,_3'-—-.
le). Spis jest úvodemk—veliké studii o nauce pre
destinační sv; Pavla. (Rom. 9—11.) Zvláštní _pozornost věnuje

autor myšlenkovitému vývoji těchto kapitol, není stoupencem
ani anti -—_
ani philosemitického výkladu. Překlad paulinských
textů je zvlášť pečlivý.
A. S.

OPUSCULAET TEXTUS historiam ecclesiaeeiusque vitam
atque doctrinam .ill'ustrantia: ed. curant. M. Grabmann et Fr.
Pelsiter S. J., fascic. I. De ente et essentiaS. Thomae Aq. (opus._
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ed. S. Baur) (1'20 RM), 'fascic. III-.S. Thomae Aq. Quaestiones
de natura“ Hdei . (ed. Fr.-Pelster) (1'20 RM).'_Můns__ter,
Aschen;

dorff. —'Usnadňují zmínění autoři studium—Scholastickévědy“
rozšiřováním „brožurového vydání."důlěžit'ých'textů, hlavně sv.
Tomáše. Přehled učení sv. Tomáše, na př. o .víře,je nesmírně
jasný v udaném díle, je krátký'a záfóveň obsahuje c_e'l'ý
poklad
spekulativního

badání

o-ní.

__

_

_

_

;:—'—a.-'—"

QLIIDO TERRENI : QUAESTIO DE-MAGISTERIO INFAL
LIBILIROMAN I PONTIFICIS. (Ed. Barth; M_.Xiberta-,O.Ca'rm.,
str. '32, cena —'80_'_m.)
Zájíniavářstudie slavného karmelity-o a
pežské neomylnosti, psaná ve__14.
stol. Scholastickou metodou
prÍobírá8 důvodů pro neomylnost, vzatých zjnem'ožnostiopaku
a 3 positivní, odpovídá _námi ám: zPísma-a ději _. '_—'es—
]. C; B..MOI—IR(PAUL SIEBECK), TUBINGEN :-'DIE RELI-.
"t-GION IN _GESCHICHTE LIND“GEGENWART._(Lie_f. 47. 48..

Immanenz-Josua.) Skvěle zpracovaná hesla o Indiánech, Indii,
individualismu. Statě o evangeliu a zjevení Janověhejsóuóvšefm—
pracována v duchukatolické exegese, ale“p'oskytujíjedinečný

COMTE CARTONDE WIAR-T: MES VACANCES AU
CONGO. (Desčlée' Debrouwer & Cie, Bruges-Paris, str. 212).
Belgický ministr tu popisuje svou cestu belgickým Kongem,
poutavěa s mnohými, málo známými podrobnostmi. f'—'és.—7
'MARCHAL P. VICTOR, CSSR :_LA DIVINE AGON IA"(Au
banel Frěres, Avignon). (1928, str. 42, cena 4 frs.) Christocom
patiÁ—trpěti s Kristem, může býti co vznešenějšího? _P.Mar-'
_-.chaldává zbožnému čtenáři dvanáctkrát rožívat-hodinusmr
telné_'úzkosti Páně v Getsemanské zahra ě. Meditace hluboce
soucitné a zbožné vyprošují lék .na “bolesti dneška.
—'á—
INSTITUTRICE — LINE ANCIENNEi AUX JEUNES FIL
_.:LES(Aubanel Frěres, Avignon), (1928, “stř.51, cena '4'50—frs.)

Knížka „promladé dívky,-vyšléz ensionátů .a.škOldo života;
chce jim býti. vůdcem, aby neza ynuly' po.cestě; Prostá, ale
“velmi?praktická kniha. 1-v'ychovatelce. proispěje,-ukazuje„ kde
zvláště

přitlačit._

'

_,

'

_'

—-Ía—

, LETOURNEAU G.: NOS DEVOIRSENVERS LES SEP-T
SACREMENTS (Aubanel Ffěres, Avignon).—(.1928,str, 70,.cen'a
5 fťs.) Druhá část duchovních řečí o svátostech ,jak se k nim
většina věřících chová a jak. se má' chovatiuNegvysoké'úvahy,
“ale život _dne upoutal pozdrnost' autora, 'a jistě ne' nadarmo.
Kniha bude na-svém místě. v ruce _kazatele.
_-a.—
VIX PIERRE: LA CROIX DE L*ALPE-(Spes, Paris).- (1928,
str.__251, cena 11_f_rs;).Nová-—
kniha ve .sbírce' „Des fleurs et des

fruits" “pro mládež. Dobrá-“pověst sbírky—jenomjí nabyla: Pří.
běhy z "prázdnin “tříbratří “—studentů ve švýcarskýéh Alpách
povzneSOu — ač psány bez tendence —_duši mladého čtenáře,
\
povzbudí -jej "na cestu-k- horám duchovním, kde jsou 'veliké
výhledy,

kde

se volně dýše.

, _ “*

_ , J; E." P.

VANDEPITT—ECH.: _CONFERENCES- A LA JEUNESSE
DES ECOLES _(Téqui,“P'aris).f(1928,'vI_. s_v.Grandes _véňtés du__
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salut et devoirs ďétat, str. 234, cena 750 frs. II. sv. Devoirs
envers Dieu et envers le prochain, str. 212, cena 750 frs. III..sv.
Devoirs envers nous — mémes, stran 246, cena 7 frs). Dlou
holetý vychovatel mládeželv-v'ydávápo páté výbor svých vý
chóvně póučných-řečí pro mládež. Myšlenkové rozbory pravd
provází “vhodnýmdokladem, dobrou oživotňující radou. Tituly
'jednótlivých knih mluví "dostatečně _o obsahu. Přijdou tyto
knihy" velmi vhod “těm,.kteří mají často mluvit k mládeži,
najdou .mnóho -nových 'rouCh pro Staré pravdy;
—a—
_. _CH.CHOUZIER;._MA VIE DE FILS ADOPTIV DE DIELI.

Meditations, Lectures, Vie des, Saints pour tous les jours de
l'année. I:—IV.,=tamtéž'v1929, cena 32 fra. — Nadpis vyjadřuje
celý obsah. T řeba 'jen' říci, že "rozjímání-.jsou dosti lýtká' a

.č'etbaje potud pěkná, pokud jsou tovýňatky z velkýc mistrů
du'chóvníhozžiVOta..Zivotopisy nepovídají ro duch. život nic.
Myslím, .že—
takové literatury máme až naz yt.
AUGUSTIN- AUBRY: AUX SEMINARISTES, tamtéž 1929,
str. 274, cena "lo-fra. Kniha, která může způsobit“ mnoho dob-'

rého vseminářích, ale i kněžím musí být j'ejí četba osvěžením
a, připomenutím povinností, které na se vzali. Cistý duch _cír
_.V.kevní-,.__nabádáníik
hlubokému studiu theologickému a rozj.
__modlitběvane .*celouknihou.- Psal ji muž zbožný, plný'lásky
ke kněžství a_bohoslovcům..Vřele doporučuji.,
_
_„AR_NAUD_D*AGNEL:S. VINCENT DE PAUL, MAITRE
D'ORAISON, tamtéž- 1929, str. 252, cena 10 fra. Vnější ha-I

nebná "úprava se naprosto-nehodí ke knize. tak'cenné vnitřně,
jako je tato: Velký apoštolVincenc z Pauly vás učí rozjímavé
modlitbě! Učí.íšvým" říkladem a učí-slovy, sebranými z jeho
kázání a-dopisů,-Jako yl světec lidovým apoštolem, tak i'kniha
'o "něm"chce—proniknout do Íširokých vrstev a způsóbit mnoho
„_dobrěho.- Kéž se jí to_ zdaří!

_

'

.

.

FR. M_UCKERMANN "S, J.-:_-'„,KATHOLISCHE AKTION ."
— (80, str. 32, 9 mě'ditisků', 1'25 Mk) „Ars' sacra'" _Můller, Můn
“chen _23',— Celý.-svět dnes“ mluví- 0- K. .A. Tato knížka, k-níž“

úvod na sal \sám nunciusf'Pacelli, podává “hluboké-myšlenky
o" ap_oštol)átulaiků. _Přitom zdůrazňuje, žeK. A. není—politikou
„'a—
apoštolát-laiků musí býti podřízen kněžím, aby-byl zachován
hierarchický

řád podle

přání ap'._„Stolic'e.

"

__

_ ___

PETER LIPPER—TSJI:„"AUSDEM ENGADIN BRIEFEZUM
FROI—IMACHEN/l (80,_str.168, 11měditisků, polokož. 4'60 Mk)
„Ars sacra"'._Můller, Můn'chen 23. -.—Tato_knihaÉ'dOpi'sů'zezotave'f

né ve Svýcarsku ukazuje apoštolské srdce kněze,jenž nezapomíq
ná na potřeby svéhonemocného přítelea chce inu pomáhatitím ,
že mu dává nahlédnouti “dobohatství Svéhoduchovního života-.
&„rozjímánímezihorskýmilvelikány., Kniha mohutné poesie nás
učí 'óbírati se bolestmi jiných, abycho'm'zapomněli na sebe.Vřele'
doporučuji. všem.
_E. M.LAJELINIE:

_
„DIE BLUME___VON'—LANNEC_Y.'-'
Přel.

Doris Zacherli. (80, -str.'"'224,-8'Lměditišků,„brož.—290,v plátně

45—Mk) ,;Arš sací-a" Můller, Můnchen 23; Pozoruhodný, ale;

přecetak přirozenýje život Aničky Guigné, která jedenáctiletá
umírá jako světice. Ukazuje zázraky Boží v duši. Skutky a řeči
tohoto děvčátka úchvatně a nehledaněji než theol. pojednání
prozrazují Vzrůst Božího života—vduši od prvního seménka mi
losti až k roZkvětu mystiky.:Doufám, že naši malí i velcí budou
moci čísti tento životopis česky. Biskupové a theologo'vé jej do
porucu í.

„

,

CH. GRIMAUD : „ZENA KOUZLO DOMAC-NOSTI."
Přel. z franšt. A.-Fischerová. Vyd. „Mariánská družina dám",
Praha III., Thunovská'27. (80, str. 216.) Podle této knihy 'by se
měli říditi všichni, kteří vstupují do stavu manželského, hlavně
nevěsty. Vydání této knihy v češtině je“skutkem velmi zásluž
ným. Každý, kdo má na—mysli šťastnou budoucnost národa,
musí se snažiti, aby podle směrnic,“podaných v této knize, bu
doval štěstí v našich rodinách."Téže pozornosti u nás zasluhuje“
kniha téhožautora, již jsme dostali z nakladat„Téqui, Paris 6,
“Rue Bonaparte' 82: „JEUNES “ET VIEUX MENAGES." (80,
str.-268;) Kniha začíná rozpravou, proč se některé "rodiny roz
.padávají. Autor mluví —o
"p'pměruzeťů ke tchyním a zas-naopak.

WAITZ: POSELSTVI Z KONNERSREUTLI. CyrillolMe
thodějské knihkupectví Gustav Francl v Praze vydalo v zname
n'itém překladu dra Cemovského spisek biskupa dra Z.—Waitz_e.
Uhledná knížečka o 48 stránkách stojí poštou Kč 3'80. _Hodí
se' k hromadnému rozšíření.
_
,.
LOSEF RYBÁK,T. J.:“POD OCHRANLI TVOU _.SE'UTI
KAME. Cyklus májový o 32 promluvách. V Praze 1929, nákla
dem G. Francla v Praze. (80, str. 170, cena Kč 16'—_.)'Vážený
a oblíbený kazatel, misionář P. Rybák, T. ]. v řadě 32 před
nášek se dotýká všech-_akutních duchovních otázek dneška.
Kniha ve vkusné úpravě jest opravdu levná. _
FR. L. TH.)REGATIERI O; P. T.: L'EVANCILE BUCHA
RISTIQUE, EXHORTATION S . . .Marietti,Turin—.Rome 1928..
K rozšíření eucharistického kultu podává tu P.,R,“sv'ékonfe'é
rence, aby sloužily dušír'n,_přicházejícím-vykonati svou adoraci
před nejs'v;-Svátostí.“Sjakousi pestrostí podává autor vznešená

slova o Eucharistii, takže skýtají
_. příjemnou duševní stravili)
—a _
. S. THOMAE AQ. IN ARISTOT. LIBROS: DE SENSUET
SENSATO, DE. MEMORIA ET REMINISCENTIA COM
MENTARIUM: Ed. cura P. A. Pirotta O. P., tamtéž. Snaha
rozšířiti všechna díla sv. Tomáše neustále vzrůstá, poněvadž
i potřeba je veliká. Proto Marietti vydává'laciné vydání a přece
s přesným textem.]eho vydání slouží hlavně studentům theo
loŽie
vě y. a filosofie.Bylo by třeba i u nás
._ sáhnouti po_ tomtozdroji
—a —
ENGELHART: NEUEWEGE DER SEELSORGE,Innsbruck,
Tyrolia 1929,str. 127,-3'- Mk. Velmi časový spis _omoderní
pastoraci, o zřizování laického apoštolátu, Katolické akci, 'cha
ritě a t. d. V knize se nachází zajímavá sbírka důvodů; jimiž
vysvětlují vídeňšťí-Odpadlíci svá vystoupení z církve.
.
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MAR'IA,_NEBO"Í“JSOUDĚTI..
Zrcadlo dětských o'čí,Matičko méhoPána,
de'Í,ať smím dívati se v nebeskou krásu tvou.
tak jako'k'vítko polní po teplé noci zrána
dívá se'-'Vo'či'šlunce tvářičkou—zrosenóu.

City mé, rosu Sidem-„paprsků'svýc'hrač rety
vy'SSát ažfldóípoálédnřch', nej dfažlšízchkrůpějí,
potom všakjježíšoyoúi-zpmměň-jet Krví v květy,
které: jen _.syatou-láskou. hoří Ia' úpějí.
Z Andělu Zt'fyý'Ch:
pak_jé'den“'na “cestu a'tzje “hodí

známóujení pioňížaňým; árí'elbOtaké:.ta'm,

kúdyjen opuštěně; plačící.děti.chodí,.
Maria, nebot-..jsoú' dětifnevědoucíf:u_žýkam,
=

JAKuBeDEML.

JAKLR—QZ'JÍMA'ÍFI
(Kitts vnitřní-rinodlitbyJ

Mnoh„ó“7čtehářťí.
miÍjiž psalo,:abých' konečně j i_žna

psal několik s'lóiro tom,"jak;„tř_eb_a'-roz'jírnati.
Dosti

dlouho jsem“..yáhal;pojednávati o ';metodě, protože
právě

zde.: je“--'třeba. Íp_óštiipó'vati 'velmi_'-"015atrn_ěL,
Byl'

jsem“p_řekvapen_jmnohý'mimoderními knihami du:
chovního života, jak p_odCeňujíótágkgg_egtyvaggů;
_ĚŘEIQĚIMVŠ-Šmodlitb
„__
a s druhé střáňý'sfárn ne;

Uznávám,EFýÉÉňÉdličf duše stala otrokemňějaké

všeobecně pro-„nejširší případy“stanovené. metody.
Když'j'sernbedlivěji'zkou'mal obojíšměr, nepravím
nauku,'prot0že takbstře nikdo nehájí žádný z uve-,
dených qpůs'obů, přišeljsem na to, že se“jedná s_Qb'Ojí
strany o Omyltak zvané ekvivokace, že totiž sejedním
slovem rozumí dvěvěciýTak ovšem se můžeme-há
dati pak až'do' soudnéhoodne—a_nikdo.Se nedá pře
svědčiti o. sye'nifo'mylu; 'protože _sečástečně jeho
názorkry'j e svšeob'ečnýrni základy Onohospolečného“

piju.
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Dle mého úsudku, jejž podrobují, ale zcela a to
předem rozhodnutí církve učící, užívá se—slovaroz
jímání pro dva úkony obcování s Bohem. Prvý úkon
je, abych tak “řeklbezprostředně anthropocentriCký,
druhý.-theocentrický. Vysvětlím oboje..TPrvýzpůsob
rozjímání rozjímá sice O...,PŠŠXŠĚSh
věčný 553343121a
úšslem. abýšlššíšhy.pxayíl_.sxúj,_žil/„932%ý j_eLup_rgy1f

711193555:Nejprve tedy chce zasáhnouti člověka,aby
'j'š'aňllěpší,
důstojněji a lépe sloužil Bohu. Tedy i tento
způsobjest pak ve svém cíli theocentrický, čilis'mě
řuje "kBohu,.zabývá se však přímo _abezprostředně
hlavně člověkem.

'

_

Odtohoto způsobuvnitřní modlitby-,ježje opravdu
modlitbou,.jak ukáží, liší se druhý způsob modlitby,
,'ež'se výlučně zabývá Bohem,je_ž_s__ejemu
klaní vjeho

?Ldůejalíšmšmšáišbgápmsí
reggae nutně
„___Qa
za sta—mí—
_ nyní mohu klidněříci, že prvýzpůsob
vyža
duje metody, a to-metody, třebaže prostě, tožpřece
jen pevné. Druhý způsob pak již _semůže snadněji
volně ubírati a svóu metodu zúžiti na nejmenší míru.
Obojí způsob/ rozjímání jest “dobrý, potřebný a
užitečný.
.
_Metodarozjímání, která hledá čloVěka:Třemi údo
Qbímivlastně prochází:- NÉMÉÁÍĚĚŠ 4055355313335.

Kolikrátjsem jižpsal o této potřebě zanechati všeho,
nechati jít svět mimo, když přistupujem. k vnitřní
modlitbě. Jen tak bude mít ovoce. Ukliďme se do

ticha své duše a předstupme ,před-Boha. ]eiÍto-velmi
dobrá

pomůcka,

.BŠÉŠŠÉŠXŘŘ_Si.ŽŽi.YČz..ŽŠ;-BĚÉ.ÍŠSĚ
V nás

agrární. Klaňme šetomuto—BohuaprOSme“ ho 0 po
Wmoč'vnaší snaze. Natágdsggusxtředmegmysla srdce na
g_ljšifgýpředmě_t„na.ůÉčitoíi.rňyšlenkuToťlátka k řó'žÍ

jímání. Velká obtíž o-čem rozjímati. Nejlepší metoda
kvybírání rozjímání jest—nášskutečný 'rálvě'duševní
'stafv.Hříšník, jenž se právě vrátil z—-aleka k Bóhu,

.z-temna a stínů, bude rozjímat o Božímmilosrdenství,
ten, jenž se ještě otá'cí v hříších a přecechce z nich
vybřeanuti, nec ťsi představuje Božíspravedlnost,
jež vydala Ježíše za hřích náš na smrt, nechť rozjímá
o Kalvarii, o.pekle, o padlých andělích.
2-26

Když nás některá chyba stále strhuje, rozjímejme
o opačných krásnýCh vlastnostech Božích, P. Marie
a-jeho svatých. Církevní rok ve svých slavnostech
dává nám též hojně námětů, kázání, knihy duchovní
te'ž nám mohou sloužiti. tím, ženám dají východní
myšlenku.._lakplodné jestrozjímání dnes tak zane
dbávane' nad nějakým veršem Písma svatého; Ovšem
bez tíživé, učenéseXegese.Zamysleme se nad onou
P—rmavdgygípyní
ji.,.rozebeřmcššxšc:.ghšřrfíňÝSřiá'žňie
se z ní vytěžiti,_ co jen dovedeme, kruž—mekolem ní '

a dívejme se do ní, jako do svého zrcadla. Takový
jest Bůh, a já 'sem Božím Synem vyzván, abych se
snažilbýti do onalý'rnjako Otec v.nebesíchliakolvá.:
jg'ipravda, k tomu jsem povolan A n ní řijde-vám
sam6?61'ň'ěř*iiiýšléňl€žffAJakJsem 9 to_„gzidalckq
Ahned se ptejme:__Pr0č? Zlá “vůlefškřytá chyba?
Chyba? Která? _Nebwřfáklonnost?Jak se dá-proti ní
bojovati.
A tedlmnsůsedušreyxášišiaabjsháak.,.ňekLkBohu

memu
Iuaoltmltd

a ti ěti k nebi pókorgřu,.láSk'ou, vděčností, ,báZIÉÍI.
du

Ceskýwpřěklšfv'dii'čhovních knihách:. Vzbu'zóvati
city: nezdá se _mipříliš Vkusný 'a ani docela věcně
vystihující..(Bylo :byopravdu záhodno; abyChorn se
sešli,ti, kteří píšeme o duchovníchvěcech, je překlá
dáme, abychom “se“
dohodli ,o novém slovníku, o vý
stižnějšíajednotnéfterminologiiv těchto otázkách !)
.,M

zapá

slím, že' přirozenějyxrgholí takové rozjímání
ímé
razrmrmmóhy
ttukudury

mm.-gggsada./ženám?.JakoWžňavú

zrození serozhoduj eme.Třetíz nejdůležitějších bodů
rOZJ'ímacímetody:.lals_,qpxáyití...žíx9„t=nedlapmvw
odle toho Agojsmepríáyšvidělipo nás“naplnilo pravou
seliko'štíLImiň'ůj'eÍiíesi.;ják's'ěžaghovámepodleoněch
Digi
jakťšěpgřiblížířň'ě'lčáBohůÉ
akĚodl'člněhoš-podle
je o příkazů
zařídíme svůj“budoucí
“život: stanovení

předsevzetí." TĚŠĚŠJdůráZň-Ovatif že musejí býti
.LtLuÉIÁ Kněžna..ŘÉÉĚĚQČ—íťmlwříčlažejich.,_nes_tg_í

býti mno o_najednoůjestwvarnidobřě chtít celý život
napraviti a ve—všemlépe jednati, ale aspoň „najedno
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u_přem'e
s_vOupoZornost. Zachyťme svympředsevze

tímsvou hlaVníchybu sv hlavnlLdQStatek, ten,
_Vněmž-vsechnv ostatmchyb yj_souúlisněskryty. Po
tlačíme-li tuto hlaVní,zvítězilijsme nade-všemi.Tato
předseVz'etímusejí býti opravdu válečným plánem.
Neunavujme se utínáním hlav saně stohlavě, nýbrž
otr'a-vmeji celou, zničmeji celou tím, že Zasáhneme

její
srdce. A
když se—yratlme
krozjímampríští'mu,
zacnegLWSMQZjunamaszvysIed
e__r__n_
sveho snažení
Zhledněto_tho _predsevzetlZde je metoda, a to

prísnámetoda zcela na místě-Bez ní se opravdu da-r

l_ekonedojde.
Kdy_z__pak
skončím
me rozjlmam to neznamena díky

Bohu, tak?—ed,zase móhu jíti po SVěm.ROZj1mane_

__mají
nás sledovat1kazdyrr
“_lpč/avdy
ro maji
ozwovatlar1d1t1.
Vraceimerokem,kazdy“
secastejl za
Menk tomu,_ocemLim—e
rozpmah doplnujmerozjí
mání a pokračujmev němaž do té chvíle,kdy zase
budeme moci zcela.jen té myšlencezasese oddati
Druhý směr jest prebyvamm Ve s_tanCíčhBožích.
Prvý est Martaprvy jestVQjenskýmcvičením,druhý
jest klaněním,hovorem dítěte s Otcem Dáme se

uChvátiti krásou Boz1,jeho vlastnostmi, jeho Svatými,
__jehosladkostí a celou myslí a Celou duší jsme u něho.
Není to ješte vyššízpůsob modlitby, neníto _animod

"liitba Zjednodusena ani modlitba žanícená, je to

proště rozjímání o Bohu, jež ZůStává u.něho. Neří-f
kám, že nemáme i vtakoVých chvílíchskloniti se nad

sebou, činímeto však jen jakoby letmo. _Dušejen
jakoby se dotklasebe a zaseje prudce svoutouhou
vymrštěnak BQhu.Žde možno uvolnitimetodu zde
můžeme nechati _mýslsladce bloudi'ti —_v
Bohu a pití
dychtivě ze studnice božstVí. (Š'—'
www —

Někdy sepřívrženciobou metod vzajemněpotírají
_achtějí dokázati jedinečné avyhradnl právo vlastní
metody najmeno modlitby rozjímave.Bojvotazkách
duchóvního života, boj ohledně metod,jež obojí
vychovaly řady velkých, hrdinných sVětců.Není
lépe a vlastně jediné správně roZšířitipojem_vnitřní
“modlitby,-když jest její praxe,.neboli provadění již
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též rozšířeno.Tedyne, stavět proti sobě Vnitřnímod
litbu, jež rozjímá o--—Bohu,
a modlitbu,. jež patří na

sebeVzr'cadle Božím,nýbrž je obě spojiti'.Obojí-jest
potřebné a obojí je velmi prospěšné. Rozjím'ejme
obojím způsobem, t_řebaodděleně, ale pro jednone
OpOmíjejme druhého.

__

. 'Jak krásně s„e..hodí,na—příkladaprodruhý způsob

liturgieJakSnadno se_můžemepbvzne'stik rozjímání
dobroty

“Božívpři.:mši-"SVatél

Jedno ale dlužno hned ted' říCi:Rozjímání at' prvé,
ať.druhé nes—mí
býti-studiem'nebospekulací.Nesmíme
se honiti. Za lesklými myšlenkami. Prostičce,;ve_vší
skromnósti;-se dívejme prost'jělsvajtě pravdě v—zrak.
Nezanedbávejme srdce při .-.vni_třn_í
modlitbě. __Láska,
-důvěra,--'obdiv, b'ážeň,Í lítost'a—touha po lepším, po.
Vyšším, po Bohu,-nechť zapalují naše nitro—._Jen"tak
zúrodníí'myšlenky _našiduši.
'
Pgsmv.

m. B'RAI-T'O,ŘÍM.

"CEST-APRo*crHu'DÉ
_Důkazem, že jSme5_opřavdu'Boží, legitimací dítek

Božíchje poslušnost..Vykupitel'světa prohlásil: „Ne
kdo. mi říká'Páne, Pane, vejde do královštví nebes-.
kého, nýbrž kdo plnífvuliOtče inéhof' (Mat. 7, 21).
Význam'toho „důkazu naznačuje sv. Tomáš "Akv.
tak: „Jakékoli ctnostné ,skutkyíjsOu'u 'Boha zásluž
nýmitím, že se konají z poslušnosti VůleBoží."Nebot
i—
kdyby-někdOř mučedniCtví vytrpěl, nebo veškeren
svů'_ majetek „rozdal—'chudým, =nemohlo by to "býti"—

zásllužným,kdyby to nekonal, aby vyplnil Boží vůli,
což 'e vlastním úkolem poslušnosti , právě tak, jako
kdybyfše to dálo_b'ez_lásky,'kteránemůže býti bez po
slušnosti.Nebot Segpravív 1.Ja'nov'ě13,4: „Kdo praví,
že "znáBoha-,jannezachOVávájeho'přikázání, je lhář . ...,

kdo “všakzachovává jeho slova, vpravdě jest v něm
láska k Bohudokonalá. l'Ato jeproto, že přátelstvípů
sobí, aby se stejně chtělo 'a“nechtělo.-—Poslušnostvy
cházíz úcty.,kte_rápoctu a čest-vzdávávyššímu. Stoho
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hlediska"'patří k různým ctnostem, _ač'samao sobě
je zvláštní ctností, přihlížíme-lik rozkazu. Pokud vy
chází z 'ůcty ku představeným, jest obsažena víuctivé“
poddanosti ;p'Okudvychází z úcty'krodičům, jest ob..
'saž'enav dětinné lásce,-pokud vychází z úcty kiBohu,
jest Obsažena v nábožnosti._Ztoho plyne,“že zá
služnějším je ppslouchati Boha nežli “přinášetioběti.
A také podle Rehoře proto, že při obětí 'se dává cizí
tělo (když Saul obětoval tučná zvířata Amalekitů),
poslušností však vlastní vůle" (II—II. 104, _3).

Co ještě lze říci,může býti toliko rozředěním této
nauky.

_

_

Duchovní život je usilovný a cílevědomý rozvoj
lásky k Bohu.'Tedy právě tak cílevědomý a usilovný
rozvoj pošlušnosti,»protože „láska nemůže býti b'ez
póslušnosti".. Zdá se tu naznačena jaksi přístupnější
cesta duchovního života pro duše prostší, nebo pro
duše spíše suché, které nemohou hnedsledovati řeč
o lásce, o rozmachu lásky. Připadajísi příliš'chudýmj,
než. aby se mohli _,oddati takOvé_smělos_tic„hor0vání
o lásce".

'

_

Tu- je cesta i pro nejchudšího,.i' pro největšího
hříšníkapo návratu k Bohu: všem schůdná cesta po
slušnostigNa ní přijdou'j'a'komimoděkna “cestulásky.
Z vycvičených v poslušnosti se,stanou vycvičení
“v lásce.

,

'

Místo dlouhých důkazů dostačí uká'zati na kříž,
jenž se“stal obrazem největší lásky,_ 'rotože byl ob
razem největšíposlušnosti.Láskouoděvzdáv'áse duše
druhému a nejvíce se odevzdává vůle. Neboť milo
vati je' chtíti dobro druhému — přes 'zakořeněnou:
snahuyůle chtíti dobro sobě. O poslušnosti pak řekl.
svatý Rehoř:„Poslušností se zabijí vlastní vůle." Ne
může 'býti v náboženském ohledu láska bez posluš
nosti ani "poslušnost _bezlásky. A přesně řečeno, platí

to všude-,neboť poslušnost, bez podrobení vlastní
vůle je otrockájpřetvářka, nikoli poslušnost.
Tímjest ukázánaspólehlivosttéto cesty pro chudé,
, Ze na ní musí .státi každý, kdo je. tvorem Boha,
jest. jasno každému. Tvůrce musí býti pánem, tvor
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.se musí pánu podrobiti. Sv. Tomášpíše (II—II.104,
4)_:„Kdo poslouchá,koná pohyb podle rozkazu toho,
jehož poslouchá; tak věci v přírodě konají pohyb
skrze švé hybné síly.Jako Bůh je'nejvyšší hybnou
silou všem věcem, které se pohybují—_
v přírodě, tak

jest i nejvyšší hybnou silou každé vůle. A proto jako
z vrozené nut'nósti všechny věci v přírodě 'sou pod
robeny Božímu sdělování pohybu, tak každá vůle má .
ovinnOst spravedlnosti poslechnouti Božího roz
azu.ll

Musí ovšem nastati usilovný a cílevědomý rozvoj
poslušnosti. Clověk nemůže poslouchati jako mrtvá
hvězda; nesmí tak poslouChati, protože má vědomě
podrobiti vůli svou. Vědomě “podrobitijest podro
biti z ujasněných důvodů.
V prvních Začátcích a proto“na hranicích chyb je
poslouchajícíBoha jen jako pána-.Neboť-neumlk'ne
v člověkunechut'ku piju pánajiného než on sám..
Přece však je to_začátek rozvoje sblížení s Bohem,
poslouchá-li člověk Božích přikázání u vědomí, že
mu-poroučí Bůh,—"emuž
náleží právo první a nejvyšší

poroučeti, že'Bů je pánem nejdokonalejších vlast
nostíý'Sv; Tomáš to vyslovil tak: „K Bohu má člo
věk největší povinnosti, protože je nejvznešenější a.
je námpůvodcem života a zákona'[ (II—II.101, l)..
Uvědoměle poslušný Božích"přikázání a poslušný
důsledně záhy požná, že se mu otvírají širší a krás
nější obzory. Pozná, co znamenají slova modlitby—
Páně o Otci na nebesích. Jeho “poslušnostse povzne-.

se nad pouhou uctivou poddanostBoží vůli,-pro
jeveně v přikázáních.'Přidá sek ní ráz 'dětinné úcty.“
V té nad uctivou “poddanos'tvyniká dětinná odda
nost, plynouCí napřed—zvděčnosti a potom z lásky..
Sirší a krásnější obzory ukáže rozum vůli, obraz.
Otce adětí,j'ežnetoliko sepodrobují rozkazu otcovu,
nýbrž v zájmu rodinné cti sesnaží poznati-přání.
otcova, jíti ve šlépějích otce, v němž není ani stínu
nedokonalosti.
„Jsem-liotcem, kde je čest má ?" Tak prorok Ma
lachiáš tlumočil Boží výchovu, když .dřívebylo zdů-—
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razňováno hlavně Boží.--.svrchov_ane'
panství.

Cest.

?tcova
osti. je dítko, jdoucí “Vešlépějích otcoVy'ušlechti

Člověk, se tu učípOdrobovátisvóu vůli netOliko.
_písmeněpřikázání, nýbrž duchu'jeji'ch._'Poznává, že

přikázáníjsou dána proto, aby se dostal člověk výše,
blíže k BOhu,dokonalosti -.samé.Poslušnost se stává.“

vůdkyní ve zdokohaloVání duše podle—vzoruBoha,
do “jehož rodiny náleží oslušná' duš“e.-Ztakto- uvě
domělě poslušnosti přichází duše.“kodkládání ito'ho',
co by podle písmeny přikázání o_dl'ož_iti'__n'emusela,

usiluje i; o to, o coby. odle' téže-písmeny usilovati
nemusela. Odkládásvša 'a usiluje; protožechce být-i.
vícepo'slušnou nežli služebník;_,chcebýtiposlušnýmí
'dítkern.

,

"

Krásná oslušnost může věsti';dále',._ažtkvrcholům
duChovnílÉo„života. Vzpomeňme slova sVatéh'o ÍRef
hoře: „PoslušnOstí se,zabijí'vlastní vůle-.".Jeto, slovo
chudému člověku .T—poslušnémuslužebníkyu,nepo
chopitelně těžké. Cím více však bóhatne—f'v—
posluš
nosti __dítkaBožího, tím se to slovo stává pochopi
t'elnějším, lehčím a..vytouž'enějším. svatý Tomáš
napsal: „N en'íčlověk vždycky povinen chtíti,—c*o
Chcíe
Bů_h,_
vždycky však je povinen chtíti, co Bůh chce,
aby On chtěl." Po usilovně-.pOslušnostiÍv_e smyslu
'a v duchu druhé části toho- “výroku„_
přichází duše
ke snaze uskutečniti jeho první část; __Chcebýtipo
slušným naprostOu, svatě slepou poslúšností; CoiBůh'
chce,-_'ak Bůh 'Íchce, protože to Bůh“ chcea— zde

vrcho íposlušnost.=Azároveň-tuvrcholíláskakBoh'u.
Vtakové odevzdanostivůliBoží odevzdává se člověk
zcela Bohu, smíme-li tak říci, na milost“a nemilost.

I zde má svou platnost Spasitelovo .šlovo. Nikdo
nemá větší lásky, než kdo položísížůj život za :své
přátele.veškeren život jest v_poslušnostiiodevzdán
Bohu, naprostému'Pánu

vůle člověka: T_ír'h—jes_t.od'e-.

vzdán Bohuv největší lásCe.
'
Zachtělo se mitunapsati'poJablonskěm: „Vjedné

h'oslpoděna
nocleh_rozmachem
pán, nepán lásky,
se sejdem/'
Bohatí
vře.ým a smělým
chudí cestou
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poslušhóstij — pán, nepán, se “se'dou V'pokoji s'edno
cení-s Boží vůlí. Anaší dob'ě,k y v-duších toli straší
Vypjaté panskěl sebevědomí, je „cesta pro chudé"
nejúčinnější a nejbezpečnější.
_
_

p:.-EM. souxup,

0. P.

-P.A'NNĚ„.M=ARII

_Akdyby'sám Bůh tou'ze chtěl
"_j iž „_
milost .dát 'a otevřel

jí _ráj svůj, ináhle rozvitý,
přec vidí láska b_ázlivá,._
jak sám "Duch_._—svatý
zakrývá..

;"kvěťnejkrásnější ——
To jsi Tyl.

A kdyby _.Duch.:sám 'vzal jí \dech
a unášel'šji na křídlech _

k své vlasti nejúžasnější,
j_ak""*poútfbynebem pomalá

jí žčíála. se,
když poznala,
o . V
—že_
Tylj31 „jestě krásnější!

_Ach;_*nač--jíspěchat

_vříše hvězd,

'kdýž_fk sladkosti, tvé :blíže jest,
když jas _tVésvaté památky
sám v_ložilvk'její „radosti
"Bůh_v -nejsvětěj ší SvátOSti

v-plod'ltVléhQtěla přesladký.
JAROSLAV DURYCH.

POS—LHŠNOSTAUTOR'ITY
\

Marne by zkoumal člověk,-pročjedno z těch ne
smírných stvořeníje nepatrným, opovrhovaným čer
víčkem,jiné silným lvem, piročta nestejnost ve Všech
věcech?

„Řekla vše bylo utvořeno/'
Různo'st vládne ve vesmíru, :“uspořádanárůznost
"233

tvoříCísouladný celek. Rozum Božíuspořádal tu'hier
arc-hii-bytostí, přirozeně jedna vyniká nad druhou
mohutností alto patřík “harmonickém'ucelku. Ze vše
obecnosti přirozených zákonů uskutečňujících se
i_v tomto pořádku lze usouditi i na člověka. Je-po
třeba, aby mezi lidmi byla jistá hierarchie, aby jedna
osoba vynikala mohutností duševních 'sil,jiná těles
iných,jiná mocí nadjiné. Zevšírozmanitosti povstává.
soulad pořádku a harmonie života, v němž sevšechno
doplňuje navzájem.Soulada harmonie jsou přírod
ními zákony, které vepsala do přírody ruka Stvoři
télova a jichž vesmír nikdy nepřestoupí.
.Musíbýti vyšší a nižšíve stupnici lidského života
jako ve škále melodie, aby vesmír “znělpříjemně. Tato
stupnice nepodceňuje nikoho. Nikdo není více člo
věkem než jiný, všichni jsou stejně lidé, téže. speci
fické povahy, rozumní tvorové"určeni pro kontem
placi Boha a život Boží,přece ale zůstává hierarchie
vyšších a nižších „dle přirozeného řádu; věcí. “Bezní
svět-by nebyl souměrným celkem:
Pevný základ přirOzeného běhu věcí stanovený
Stvořitelemutvrzuje autOritua poddanost, musíbýti
“představení a poddaní. “Vpřirozeném organickém
celku koření POSLUŠNOST.

'

Poslouchatiautority znamená *kroužitive světo
vém řáděod Boha“ustanoveném, proto vyzývá apoš
tol Petr tak snažně své věřící,aby-poslouchali před
stavených, p_oněvadžjeto vůle Boží.Podrobují se tak
Bohu samému. Nejvyšší"a zároveň nejpevnější po

hnutka poslušnosti, aby se zachoval všeobecný po
řádek.
Proto první křesťané-nikdyse-neprotiviliautoritě,
byt' je i pronásledovala, Boží_vůlestanovila řád vyš
šího a nižšího, -zněhož-vysvítá pravidelnost a pořá
dek celku.

'

_

SvatýTomáš vyvožuje chvályhodnost poslušného
činu právě'ze zachování pořádku-'a souladu celko

vého řádu.
Zneužití svěřenémoci je možné, ba'přiházíse dosti
často.
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Svatý Tomáš?*“zase výstižně “příkladem osvětluje,

kdy poddaný nemůže poslouchati představeného.
Zachovávatispolečný,všeobecnýsouladjeSPRAVED
LIVĚvyžadováno od každého, kdo k. němu náleží,
právě tak jako přirozená v_ěc,na-př. země, se nutně

pohybuje vlivem'vyšší moci, nebo oheň nutně spa
luje dřevo. Přijde-li'však vyšší síla a zabrání tomuto
účinku,-nebonevztahuje-li Semoc vyššího na každý
účinek, na př. oheň může býti“uhašen vodou, nebo
krev v člověku teplem se rozehřívá a nevypařuje se,
právě tak poddaný ne'smípóslouchati představených
-z těchže důvodů, poněvadž toho vyžaduje všeobec
ný pořádek.-Když tedy nižší autorita .poroučí jinak
než vyšší,-pak se prohřešuje, zneužívá své"moci, po
rušujevšeobecný řádaproto poddaný nesmíposlech
nouti. Poroučí-li představený, k čemu se jeho moc
nevztahuj e,-rovněž zneužívá svého postavení. Nemů
že na př.=p_oleuchati,rozkazuje-li něco, co se protiví
přirozenému zákonu nebo Božím ustanovením.
Existují tedy hranice, přesně vymezené, v nichž
jsme poddánij'blaho, pořádek, harmonie celku. Po
slušnoSt j'e nutným prvkem již v přirozeném řádě;
zdůrazněná Kristem, který naučil svým ' říkladem
lidstvo příjemnému poddanství pro Boha,j o se 'stalo
sladkým, nebót'"'v-autoritě vetvymezených mezích
mluví Bůh.
Poslušnost seneprotiví autonomii člověkově,neboť
lidská autonomie-a-osobnost je SOUČÁSTÍcelku, pod
robena celku, proto. je relativní.
.
Mluviti o absolutní nezávislosti svědčí o neobme
zené bezohlednosti na přirozené ustanovení Vesmíru
a ve skutečnosti je nemožnou. Věrná poslušnost nás
zušlechťuje pro vznešený cíl,připodobňuj enás Kristu
po'slušnému-až krsmrti kříže.
Morálkahlásající poslušnost autoritě vyzařujekrá
sou sbuladnéhozcelkového uspořádání,je božskou
a-ne'překáží jí jakákoliv .forma autority.
DR. METOD HABÁN,0. P.
* 11_ 11.,Q. 104., a. 5.
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MODLITBA LÁSKY
„Největší mezi nejVětším,—počem čloVěkmůže _ba
žití,nejsladší mezi nejsladším, čeho "můžečlověk oku'
;iti,a nejblaženější—mezi'nejbla'ženějším,v čemž nález-'

ie nějvětšírožkošmezi rozkošemi, slast mezi slastini,
ítěchu nejkonejšivější „_-—
jest:“modlitba —'fnodlitba
žáků Kristových„modlitba v duchu a v pravdě.—
Jaké povahy jeťtato modlitba, =nelze_._vůbecvypo',_
iědětiJest z nejzáslužnějších činů a nejdůs'tojnějším

;měním, jemuž se člověk, dostoupivší až :k tomuto
štupni, věnuje veškerým. 'zájmemxs'Véh'oJSrdce-„iroz
1mu.__Jiněmodlitby není před Bohem n'šržfftéto;lén—

nedostatečněrji vyjadřují slova : Buď vůle- tvá !.Ale
iluchě duše neslyší 'eji'ch smyslu. Jen'Om-xzpitýalása
(ou chápe nad všecko jasněji-:

_

'

_.v

—-.Dávám se Tomu, jehož nade všeckomiluji. Ze
sem nalezl lásku sv0u v Bohu, nemůže pochopiti,
(do miluje věci. „'

"'

"

Podřizuji _seJeho Vůli, shledav, že úšudk'y mě jsou
;pletenými jazyky, jejichžřečíhovoří jen blázny-ná“
:házející v chaosu sváí potěšení.
_

Jeho svatá'Vůle ješt Světlem hřejivým,krněmuž
jospíchají s _chVátáním'duše,fz_mraz—eně
syrovým-chla
iem povrchních radovánek "'aveselí. '
_

Vůlejeho jest sladká. Bůh dal mi jí olchutna't'i,řka;
Miluji tě ,—
a proto jSem řikázál, jsa na tě_žárliv.:_Miluj
nne nade všecko, z cellěho srdce svého, .ze_._vš_í
mysli;

;vě . _.. Nesly'šíš v příkaze mém touhu a žádost a vo
ání Lásky starostlivě? Ach, nikdo více “tě-nemiluje
íežli já!
Vůle—Jehojest moudrá k mému velikému úžasu;

(dykoliv se mně přibližují tváře protivníků Božích
jediných ub'ožáků, odkázaných „naalmužnu spra
Jedliv'ých),spínajeruce chápu se-v'úzkostijeho Vůle,
;traChuje Se,že mne přeštává v_ěSti,že mne-opouští.

ŠtOjímpak obrácenzkvýchodu, kdežsvítí Jeho Tvář,
1 čekám, až mně pokyne. Nikdy by mne nikdo ne
přinutil ani andělé, abych “seobrátil, nebot za mnou
.est-veliké neštěstí.
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Vůle _Iehojestkrásou nejspanilejšíťTa se mně,
ohyzdnému, nabízí s takovou láskou, ach, nepOcho
puji', nepochopuji! . . . I musím Ho'milovati. Zbaven
svévole,vevěrné odevzdanosti a s největšívroucností
volám: Buď vůle tvá! +.-A mé' slzy jSou nespočetné:
Pláči jednak= žalem a tOuhou,—-bych.l.——Io
mohl celého

objímati a s Ním se spojiti (za modlitbou, již nazý
vám největším blahem, jsou jestěmnohá a mnohá
nepochopitelná tajemství Lásky Boží,připravená du
ším milujícím),jednak radostí a obdivem nad Jeho
nesmírnou láskou.'
Lidskými-slovy nelze již'mluviti určitěji, nelze jimi.
zaobalitivěci Boží,abyse stalypochopitelny rozumu.
Modlitba jako'láska nedá se říkati.Vždyť i-.dušev ná
ruči s_véhoMiláčka jest něma -—.a i když jest jím
opuštěna;.mlčí-zádumčiVě,tlukouc naJeho Srdce jen
vzdechy;

:

'

JAN RUBIN.

PŘIJ'IV),___DUCHU,STVOŘI-TELI!
Velmi-..častonazývá Písmo sv. a liturgie Ducha sv.
Duchem Stvořitelem. A zajisté právem: Neboť jestli-.
Duch sv. „stvořil" církev, učinil tak jediné proto, aby“
„stvořil."křesťana.Obdivujeme toto mistrovské dílo..
Duch sv._.působí Ve věříCím milostí posvěcující-nové—

narození, které Ježíš vysvětluje Nikodemovi (Jan,
""3,5_) a-které se_uskutečňuj e'v každém křesťanu křtemz.

a biřmováním.
Tímto drahocenným “darem“činí nás dítkami' Bo
žími zotroků, jimižjsme byli,dítkami adoptovanými'
ale Boha hodnými"(conso'_rtes“divinae naturae).Adop
tace.ta je-vznešenějšía působivější než lidská, poně
vadž působí uvnitř, přetvořuje_duši-a-činíji účastnou
bóžsk'é přirózenosti.
Z tohoto—připodobnění se .“Bohumilostí plynou:
podivuhodné účinky.Duch sv.přicházíbydleti vnás.:
Nevíte,\ž'e Duch_sv..je__ve vás (1. Cor. 3, 16).,Milá

přítomnost! O 'můj Bože,.jeto-možné, že se'raduješ
.zbydlení “v těchto ubohých chrámech bez, slávy„
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kde hřích způsobil tOlik,Spoust? Přítomnost přá
.telská; BůhjeSt přítomen všude, alejeho přítomnost
jest vzhledem k tvorům“více nebo méně pronikavá,
sledujíc účely více či méně vznešené nebo vnitřní,
.dle ťoho, jak svatost Boží v nich půSobí. Přítomnost
jeho bydlení v duši věrné milostí je pro nás nejv'Zne
šenější a nejdobrotivější, jaká. může býti; Je to'pří
"'tomnost přítele, která činí všecky “účinkypřátelství
_jemnějšími a lásku šlechetnější.

Jako je vlastní přátelství'vlévati svá tajemství
v srdce svého přítele, dělati ze dvou srdcí jedno,.zd'e
je to Duch sv.,jemuž nutnojpřipisovatiízjevení .b0ž
ských tajemství (1. Cor. 2, 10; Jan-15, 5).Jako přítel
.dává dobrovolně všechno Své„jměnítómu, kdo ho
požádá, jako druhému „sobě"-,tak“nejbohatší dary
Boží nás decházejí od Ducha sv.: odpustění hříchů,
svaté vzněty,náklonnosti:k dokonalosti, útěchyz pří
tomnosti, sladkost z obcování — jiného Utěšitele

Otec dá vám (Jan 14,16) Odtud ve věmémsrdciu
rozkvět ctností sdary Ducha sv.,který je zdokona
luje. Veni lumen cordium . . .
\
'
Duch sv.;zprošťuje-_strachua zjemňuje úctu.-sy

novskou: Vždyť Bůh nedal nám ducha 'bojácnosti
(H.Tim,1,7).Odtud duch modlitby,věrnosti,_av mod
:litbě žádoucí postup. Nejbohatší milosti modlitby
jemu jsou připisovány.On rozdává.jako svrchovaný
.Pánsvobodněze svých darů,.ale jako “příteltouží,
.aby-je rozdal. Od něho p'0chází hojnost, .panst “ži;
vota'vnitřního, mocný příliv VODYŽIVÉ-(jan 4, 13).

Od něho pochází úplné očištění'dušeá- smyslů,jako
by malého adopta uvedl do nádherného domu vzne
šeného otce-a připravil pro něj péčí matky 'šat poCty.
Duch .ÍSV.vykonává? vzhledem k nám'tutó mateř

skou úlohu, pečuje onásitím, že nám ukazuje naši
slabost, zachraňuje nás,-o'čišt'uje, učí nás znáti našeho
otce, žvatlati-jeho jméno, pomáhá nám v'ykonávati
úkony této jakoby — přirozenosti,která je nám vští
pena milostí
'
“
Duch sv.ješt pronás plnou PRAVDOU.
. . . docebit
nos omnem veritatem._On je učitel par .excellence . . .
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vnukne vám vše. Nikdo nevyučuje lépe, než on; po
něvadž je přítomen uvnitř, vyučuje uvnitř. Učitelé
nejzručnějšímohou vyučovat jen'na venek. Božskou
výsadou prozkoumává všecko,'i hlubiny "Boží;nikdo
není schopnější, nikdo víc moudrý 9 věcech věčných._
Milý host —-milu'e a je milován. Sťastná podmínka
pro učení. Tato láska dráždí „poznání,obohacuje
vnitřní důvěrnOstí, popuzuje- k rychlému přilnutí
srdce _k pravdě zjevené-;;dává duši „sympatií pro
pravdy nadpřirozené, která-ji vrhá v harmonii s nimi.
Tato posvěvcujícíakce Ducha sv. odpovídá osob
ním charakterům života v 'Bohu. On je láska pod
statná Otce a Syna, je svatost, ctnost, posvěcení._]e
přirozený dar“_Otce_aSýnaaproto ono přizpůsobení
duše.milostí ve ctnosti posvěcení, dary aovocem
(Gali 5, 22) je.připisováno “Duchu svatému.
Církev veliCe šťatným způsobem uvykla si'připi-
sovati Otci díla, v nichž se _Zračímoc, Synovi díla,
v niChž se-jeví moudrostfa Duchu sv.-díla, v nichž
se projevuje láska-„Láska,která .„stvořila" svět nový,
zjevilanám svět duchovní, poklady skryté, která tak
proniká, že podmaňuje národy, spolupůsobí b_ez
otřesů-přesvědčením aláskou, takže s radostí UMÍRÁ
SEPROJEŽÍŠE,„která způsobila,. že kříž neztrácí na
ceně, ale že vše“spočívá na „něm. VLASTJRONET.

stTÁ

CECILÝIE

Málokterá světice _inSpirovala.tolik umělců jako
sv. Cecilie. Od“6. století tisíCkráte byla její "postava,

scény jejího životaa umučení námětem“zaníceným
duším umělců,.kteří Zanechali její drahý obraz jak
v ohr mných mosaikách, tak “vpodivuhodných mi
niaturach, freskách, obrazech, vitrážích, gobelinech,
.sochách atd.
Veliké umělce zlákala postava této panny: Cima
bue, Pinturicchia, FranceS'ca-Franciu,Garofala, Paola
Veronese, Van Dycka atd. Domenichino ji maloval
vícekráta Rafael se jí'stal nesmrtelným . ; .
2139

'Tento mistr _nama'lovaljijako k-rálovnu'ha'rinonie,

Takji traduje většina umělců, aleproč.?Kdyžpřece
není nikde řečenoo ní,žeby d0vedlahrátijnebo zpí
vati. F; Veuillot praví, že to_křesťanská'duše uhodla,
že srdce, jež hoří-láskou k' Bohu,;jako Cec'iliino,
„pohybuje se v rytmu Božím, a že láska harmonisuje
všechny myšlenky a touhy jedním tokem. Tak jako
bije a zpívá srdce oživované. láskOu k“Bohu, tak se
pohybují sféry kolem nepohnútelného středu,tak se
vlní moře-,tryskají studny-, šíří vůně alje to rytmus
věčného hosana : „Svatý,—svatý, “s'vaty.
*

Rodištěm Ceciliiným byl Řím počátkem třetího
stol. po Kristu,-za papeže U_rbanva'lgRodina“ její,—z.
nej

vznešenějších a nejbohatšíChv Rímě,byla pohanská,
ale Céciliebyla pokřtěna _stu chůvou ataké křes
ťansky vychována, MilovÍnice evangelia,. skrývávala
je na své hrudi . .. To byl její.talisman, který ji ucho
“vávalčistotuve zkáze pohanství-Horoucíláska ka0.—
huti kbližnímu, nezvratná víra a naděje důvěrná,-tro
jice božských ctností,. pečeť Trojjediného "na duši,
jež je Stánkem Jeho, tolbyly _.'e'íšperky.
_
Lze"připustit, třebaže to nikde psáno “není,že Ce
ciliejako všechny vznešené Rímankyvedle literámíL
ho vzdělání měla též—znalosthudbyi Legenda vkládá
jí.do úst žalm Davidův: „Hospodine,učiň srdce-itělo
m'éineposkvrněné, abych“nebyla zahanbena'!'-'

Shad to“byl zanícený zpěv toho-žalmu, provázený
na harfě, slovajtak nezvyklá sluChu pohanovu, co za
hvězdné nOciuchvátilo mladého šlechticeřímského
Valeriána, že odtud 'sledoval—dívku Všude,-a'ft'ak šel

kc?jCjích
te'nkráte,
když
se“.vracelaz
kata-.
omb z'a stopách
ranního išera
po n0ci
probdělé
na modlit
bách . . .Tehdy to bylo, kdy seípředstavil jejím ro
dičům 3 tis nemalým zadostučiněním "2tak Vzácné
nabídky oznámili svou jpevnouvůli. Cecílií.
Panenskádívčinaalebyla jižslavnostněslíbilaježí

_ši,žese pro N ěho zachová pannou navždy-.Se srdcem
zarmouceným, ale-nezlomnou“nadějí přijala rozhod
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nutí,z něhož dívce vjejí—„vlasti,
za jejich dob a v jejím

věku nebyloodvolání. Obl'ekla se v roucho žíněně
a postila sepo tři__.dny,
modlíc se bez ustání. V pláči
Opakovala svaté Panně acelěr'nu'-dvoru nebeskěmu,
že chce být nevěsjto.upóuzeJežíšelKrista .
Byloto zazimníhojš'odvečera r. 237,kdy patnácti
letá nevěsta ubír'alase znádherného domu Ceciliův
po poli Marsově. do „_příbytku—Valeriánovaza Tibe
rou u mostu Cestiova..Rímský lid zdraví skvělýprů
vod, ženich všecek v nádheře očekává ji na prahu
domu svého. Hostina počíná, Ale nade všechny šper
ky září oči dívčiny'vysokou myšlenkou, nade všemi

zpěvy zpívá její srdce svou vroucí modlitbu: „Hos
podine, zachóvej mne jneposkvměnu“ Hosté se roz
cháZejí a Valerián zve svoji ženu do ložnice.
Boj Ceciliin začíná, Praví svému ženichu: „Mám
ti sděliti tajemství..M_ám anděla, který rrine chrání

dnem inocí. Nebudeš-li mnemilovat láskou čistou,
.rozhněváse natebe. Bude-litváláska neposkvměná,
dá ti svou\milost."
_
Valerián chvěje se hněvem a žárlivosti :
„Ukaž mí toho svého anděla;je-li Boží,učiním vše,
co chceš. Je-li lidský, mečem zhynete oba.'l

Cecilie-odpovídá:
„JdisilnicíApijskou a dej almužnu žeb rákůmD ob
.řemne znají; Dovedou tě k nejvyššímu knězi Urba
novi, který zná mé tajemství. Povíš mu, co _sedělo
nes v noci mezi .námi. Obmyje tě vodou křestní a
oblekne v roucho bílé, abys byl hoden spatřiti an
děla. Ten stane se'-tvým přítelem a dá ti, oč ho_po
žádáš."

'

_

LInohou svatého papeže Urbana“poklekl Valerián.
Papež “hoobjímá-ra,modlí se nad ním.-Vtom rozzáří
se katakomby a v tajemném světle zjevu'e se stařec,
držící knihu.-na prsou..Valerián padá přecťnímna ko
lena,vale stařec. zdvihá jej měkce:
„Cti, co je napsáno-v této knize, a věř, abys byl
hoden očištění a radoval se““zespatření anděla, jak
ti Cecilie slíbila. "
Valerián čte:
"24.1

„Jeden Bůh,jedna víra, jeden křest a jeden Otec
všech, který je'nade vším a v každém z nás."
Stařec “septá:
„V ěříš, či pochybuješ ještě—?"

Valerián odpovídá přetvořen milostí:
„Není na světě nic jistějšího nad to."
Slavný stařec zmizel. B 1 to sv..Pavel, jehož .bož
=skýženich Ceciliin posla k Valeriánovi;
Ten neodešel od s_v.Otce, dokud nebyl vyučen
víře křesťanské, pokřtěn a_oblečen v křestní roucho.
*

Valerian proběhl cestu z katakomb v plném chva
-tu—.
Otevřel _dveřepaláce a.— padl na zem tváří v tvář

skvoucímu andělu nadzemské krásy. Ale božský po
sel jej vede do komnaty, kde Cecilie je pohřížena
v modlitbu, v extasi'lásky k svému nebeskému Ze
.nichu. Anděl—držídva věnce _zrůží a lilií. Věnčí jimi

teď hlavy manželů se levy:-„Zachovéjte je “čistým
srdcem, neboť jsem je přinesl z ráje. Proto nezvad
nou nikdy, ani nepo'zbudou vůně.Viděny budou jen
od těčh, kdo jako vy zachovají radu čistoty. Ktobě
pak, Valeriáne, posílá mne Bůh, abych .ti splnil, oč
mne požádáš."
'

Valerian volá v klanění :
„Strážný anděle Ceciliin,nikoho na světě nemiluji
tak, jako svého bratra Tiburce'. Srdce mne bolí, že
ho vidím dosud na cestě věčného 'zatra'Cení,zatím
co mně je“již. otevřeno nebe. Ati ho Bůh vysvobodí
-od smrti věčné a učiní nás oba hodny vyžnati Jeho
svaté jméno !“
Anděl

slíbil

. . -.

, .,

_

_

Manželé ubírali se v trikliniuk tabuli, když vstou
pil Tiburcius. Dle obyčeje blíží se ke-své švekruši,
aby ji políbil na čelo, Ale couvá v údivu:
„Jaká vůně! Kde jste našli květy v tuto dobu ?"
Valerian odpovídá:
„Růže a lilie,jejichž vůni tu, cítíš,'byly 'natrhány
v ráji a posel Boží nám je přinesl. Chcešzli je viděti,

věřtakév'Krista a pohrdni pohanskými bohy."
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„.To mi pravíš ty, můj bratr?"
_
_
„Ano, já. Jsem křesťan. Věřím v pravého Boha."

],Nuže, chci být také křesťanem,.vyuč mne také
tomu náboženství !"
Valerián vypráví Tiburciovi vše, co zažil, vypráví
s duší neofyty radostně“ užaslou z věčných pravd,
jež mu zjevilo učení Kristovo. Potom ubírají se spolu
ke svatému kmetu —-zástupci Petrovu, skrýva'ícímu
se v katakombáCh. A_tam se dovršuje, co slíbiťVale
riánovi anděl Ceciliin.

Oba bratřis Cecílií společně jako o závod běží
k vrcholkům křesťanské lásky: dobře činí chudým,
sirotkům, vdovám, nemocným, vyučují nevědomé
svému krásnému náboženství, pochovávají těla mu
čedníků, kteří svou Víru zpečetili krví.
To nežůstalo. utajeno a Valerián i Tiburcius ob
žalováni u prefekta Turcia Almachia. Mají.se odříci
Krista'a obětovati bohům. Konečně jsou vyvedení
do chrámujupiterova za Rímem,kde majíbud' obě
tovati kadidlo nebo býti st'ati.
Cestou domlouvá jim kancléř prefektův:
„Což si ceníte smrt,nad život? Co by vás to stálo,

pokleknout přednašimi bohy?"
Tiburcius Odpovídá:
„Hledáme život a ne smrt; Uvedeš nás do života
věčného/'

__

“

A pak. tomu, který znal vůni. květů z ráje, uniká
nadšený výkřik: „Ach,kéž bys mohl pochopit krásu
věčného jara, 'ež nás čeká za hrobem !"
Maxim “řekfsmutně: „Chtěl bych také pohrdati
životem, kdybych byl jist tím, co "mipravítef'
Valerián na to?
.„Až'naše. duše odlétnoů do nebe, chci'ti také vy
prositi-milost víry."
Maxim uvádí všechny:. oba bratry, vojáky i katy
do svého domu, i dá se-'vyučovati celóu noc ve víře.
Aještě té noci žádá Valeriá'ňCecilii,aby poslalakněze,
"avšichni jsou pokřtěni.
Když jitřenka hlásí kon_ectéslavné—noci, Cecilie
přerušuje nastalé mlčení :
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, „Jděte, vojíni Kristovi, ozbrojte se zbraněmi světla.
Dobojujte ajděte, abyste přijalivkorunuz'_rukou věča
ného soudce.ll

LIprůchodu do chrámu, kde každý byl povinen
obětovat kadidlo, Valerián' i"Tiburcius odmítli ka
'didelnici.Hned otom poklekli a hlavy jimgbylistáty.
V okamžiku, kdy se to stalo, Maxim -uzřel.anděly-,
jak duše bratrů-mučedníků berou v náručía'pozvedq
"nuvšekřídla,unášejí je k nebi. Maximihned namístě
vypravoval svévidění zástupu přihlížejícícha stvrzo
_valvevýpovědi slavnostní přísahou. Lidluvěřil a dal
se křtíti.

_„

_ “Když se to “dověděl Almachio, dal Maxima-ranami
do—xhlavyubíti. .I Maxim umřel hrdinně vOlaje slávu
Kristu Spasiteli. Cecilie—sebralatělo mučedníkovo a
pohřbila je v sargOfagu Vedle těla Valeriánova a Ti
burciov'a.
*

Almachio _zahubivbratry chtěl se zmocniti jejich
_statků. Ale Cecilie přijavši velmi vlídně posly, sdělila
s' nimi, že statky-jsou rozdány chudým. A Vystoue
pivši na kámen.přededveřmi svého domu kázala tak

ohnivě Krista Ukřižovaného,že zástup zvědavců od
cházel 'p'okřest'aněna pokřtěn sv. papežemUrbanem,
který s úžasem patřil—nadívku,\jež' šestnáctiletá stala
se tak horlivýmjapoštolemježíšeKrista,-I lid _n'aotáz
ku Cecilie : „Věříte, čemu v_ásučím ?" odpovídal slav
nostně' a jednohlasně: „Věříme,žeKristus jest Bůh,
když má tak vznešenou následovníci !"
,
Almachiovšímtím rthně'ván dalsipředvésti Ceci
lii.Když mu potvrdila, že jmění obou bratrů rozdala
ch_udým,kdyžjakopředchůd'ci odmítla “obětovatika
didlo, hrozili jí mukamií a smrtí. -Přijala tu zprávu s“já

sotem:

„Nepřeji si nic jiného, než SpOjiti-se se sVým ne—
eským.-Chotěm."
,
Almachio vida. sou'cit přítomných, ptali se"j_í:
„Jak se jmenuješ, dítě?ll
'
.
„Cecilie.-Ale mám ještě větší jméno:-“křesťanka."

„Odkud se béře tvá. smělost?"
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!

„Z mé -v1 _a dobrého svědomí.-'"

,;Nevíš, 'ákrou mám m0c?"
„Moc člJověka-jestjako měchýř větrem naplněný.
Nepatrné píchnutí jehlou, a'co bylo nabubřelé,rázem

se v prázdni"
A_machio zuřil.

„Chceš pokračovati v urážkách? Nevíš, že mám
moc nad životem -asmrtí.?"
„M'ýlíš _Se,neboť můžeš. sice odnítí život-živým, ale

nemůžeš jej vrátiti mrtvým"
Zahanben naléhá Almachio :,
„Buď budeš obětovati bohům nebo zemřeš |"
Cecilie-Se usmála:
„Což nevidíš, že ti, které jmenuješ bohy, jsou pou-.
ze kusy mramoru, olova nebo .železa?"
Na to odpovídá“Almachioi
„Mohl jsem strpěti tvé urážky jako filosof,ale ne

nechám bez trestu urážky bohů.'l
Pak rozkázal udusítí Cecílií parami v lázní jejího
vlastního domu-.

\

Ale když byla ponechána .dena noc v horkých pa
rách, nalezena svěží abez kapky potu. Poručíltedy
Almachio, aby byla s_ťata.Kat zasadil jí tři rány me
čem, ale potom utekl ustrašen.-Nebylo v jeho mocí,
stítí tu panenskou

šíjí,

.

_

_

“

Cecilie :zbrocena krví leží-v lázni, křesťanépřichá+
zejí k ní a po třidni namáčejí závoje. do _krve,prýštící
ze tří svatých gran.Cecilie,-_
jež si vyžádala naBohu

toto prodloužení. života i muk,'po tři dní rozdává
své jmění Chudým a poručívši sv. Otci Urbanovi své
svěřenče-křest'any,žádá jej,-aby navždy posvětil její
dům za chrám křesťanský.Potom zahalívší se do své
ho drahého roucha a obrátivši se na bok, s obliče
jem k "zemi'a třemi rsty jako k přísaze vztaženýmí
na ruce i ve smrti s'avnostně. vztyčené, zemřela.
Papež Urban pochoval s věrnou družinou panen
ské tělo mučednice v'téže posici slavné'přísahy nej
světě'ší Trojici vakatakombách sv. Kalisty. A potom
světí dům Ceciliin\v kostel.
"*
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R.821 papež sv. Pascal měl vidění,'v němž mu svě

tice odhalila místo, kde její tělo\odpočívá. Tělo bylo
„nalezeno v tom položení, jak bylo při smrti. Pa ež'
Pascal dal je převézti do basiliky sv. Cecilie pod hlgv
ní oltář.Za osm set let nalezeno tělo sv. Cecilie zno
vu, neporušeno,po třinácti ste'ch—letech.Tehdypapež
Klement VIII. provázený čtyřiceti dvěma kardinály
sloužil slavné služby Boží v basilice sv. Ceciliea po
tom uzavřel drahé tělomilované světice do stříbrné
rakve se zlatým-reliefem i_ulo'žilje pod oltářem-Vy
znání.

'

Kardinál Sfondrati pak chtěje' sesděliti 5 budou.
cími o sladkou radost, kterou sám„pocítilpřipohledu
na tělo mučedniceBoží, dal sochařiMaderno provésti
v mramoru tělo v té posici,jak je pozoroval. Tehdy
celý Rím, kardinálové a preláti, šlechta i "lid-při'chá-'

zeli k tělu světice,jež i zpod věnců vydychovalo ne
zahladitelnou vůni růží a lilií.A mnoho divů stalo se
na přímluyumocné světice,jež je ozdobou a slávou
věčného Ríma.



V chrámu sv.Ceciliev domě jejím benediktini udr
žují dnem i nócí čtyřicet pět lamp-u jejího hrobu a
a Zpěvy Oslavujípatronku harmonie.
Tu, kterou Rafaelnamaloval s rozbitými'symboly
světské hudby u nohou, a které i.varhany, pozem
ská sláva Boží,pada'í z rukou, když nasloučhá chó
r rům nebeskýmýTu, která"je na tom obraze uprostřed
sv.Jana, sv. Pavla, sv. Augustina &sv. Magdaleny, 'e
jichž rozdílnécesty znamenají přec harmonii lásky.
Neboť milovati Boha,je zpívati vrcholnou píseň
života.

'
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B.D.

OVOCE DUCHA „SV.
Protože ;sluje ovocem to, co vychází z nějakého
základu.jako ze Semene neb z kořene, musíme odvo-.

diti rozlišení těchto plodů podle různých hnutí Du
cha sv. v nás. Tato hnutí nalézají "sev tom, aby nej
prve byluspořádán duch lidský v sobě,potom v tom,
co jest _kolemněho, a za třetív „tom,co jest pod ním.
Duch lidskýjest dobřev sobě spořádán,když"sidobře
vede v dobrémi-zlém. První pak uzpůsobení lidské
ho ducha k dobrému děje se láskou,jež jest prvým
vznětem a kořenem všech ostatních vznětů, jak bylo
svrchu'řečeno. Proto _sepraví v epištolek Římanům
V.: Láska Božírozlila se v srdcích našich Duchem sv.,
jenž byl nám dán.

.

_

Milování naše pak z lásky následuje RADOST,neb
každý, kdo miluje, raduje se ze spojení s milovaným?
láska pak má-stále přítomného-Boha, jejž miluje,podle'
onoho I.Ja'nIV.: Kdozůstává v lásce, v_Bohu zůstává
a Bůh v něm. Proto jest radost následkem lásky: PO-.
KOJpak zdokonaluje radost dvojím způsobem: ZA
PRVEco do'klidu od vnějších vyrušování. Nikdo se

nemůže dokonale radovati z milovaného dobra, kdo
jest vyrušován zjeho po'žíváníanaopak: kdo másrdce
své dokonalé v jednom ztišené, ničím “nemůžebýti
obtěžován, protože vše ostatní fnepokládá za nic.Pro
to “sepraví v žalmu 1'18.:Mnohý pokoj těm, kteří mi
lují zákon tvůj a pohoršení jim není, protože nejsou.
vytrhováni vnějšímivěcmi tak, aby nemohli požívati
Boha. ZA DRUHÉohledně ukoj ení těkající touhy. Ne
má dokonalou-radost z něčeho ten, komu nestačí to,
z čeho se raduje.- Obojí pak dává POKOJ,abychom
totiž nebyli zneklidňováni vnějšímivěcmiaaby touhy
naše " je'dno'm spo'činuly. Proto se klade o lásce a
míru okoj._Ve zlém pak si duch dobře ve e ve dvo
jím.Za prvé, aby seduch nerozrušoval hrozícím zlem,
což patří TRPĚLIVOSTI.
Za druhé, aby nevyšel zmír
oddalováním dobra, což jest v_ěcvelkodušnosti, nel;
postrádati dobra má ráz zla, jak se praví v _V.knize
Ethicorum;
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Vzhledemjk tomu, co jest vedle člověka, to 'est,
vzhledem k bližnímu,jest ůzpůsobován lidský uch
nejprve co do vůle činiti dobré ; toho se týká DOBRO
TA,za druhé k provádění dobrých skutků a to jest
věc DOBROTIVOSTI.
.Za třetí yzhledem k tomu, aby

klidně nésl zla od,jiných způsobená, k tomupatří TI
CHOST,za čtvrté, k tomu, abychom nejen ve hněvu
neškodili bližním, nýbrž ani lstí .aniklamem, k.čemuž
slouží VÍRAve smyslu VĚRNOSTI,béřeme-li však víru

ve smyslu víry,jížvěříme v Boha,tak určuje člověka
k tomu, co jest nad ním,.aby totiž “člověkpodrobil
Bohu svůj rozum a následkem toho i vše,-co má.
K tomu však,co jest podnámi, bývá člověkuz ů
sobennejprveSKROMNOSTÍvzhledemkvnějšímú o-*
nům, jež zachovává míru ve všech slovech _ičinech,
ZDRŽENLIVO'STÍa ČISTOTOU' vzhledem k vnitřní žá-.

dostivosti, at'se obojí rozlišuje tak, že čistota zdržuje
„člověkaod nedovolených,zdrženlivost pak od 'dovo
lených nebo tak, že zdrženlivý'sice trpí žádostivosti,
ale.nepovoluje jim, čistý"pak ani jim nevyhovuje ani
je netrpí.

'sv. TOMÁŠ AQ. Summa 1.u. q. Lxx.'-a. 3.

S'VATÝJANNEPOMlUCKÝ
NA PODKARPATSKERusi
Květen, zasvěcený Přesvaté Panně, dává ze"svých svátečních

dnů jeden našemu světcisv. Janu Nepomuckému,jehožídvou-
stého výročí svatořečeníletos Vzpomínáme.Podivuhodný svatý!
Povznesen k, vysokým hodnostem duchovním, 'zanícen. pro
pravdy svaté víry, generální vikářJan z—Pomukapadá roku 1393

za oběťkrutému hněvu popudlivého, nespřavedlivého a nála
dového krále Václava-IV, který je vůbec v našich dějinách svou
veskrze nekrálovskou povahou zjevem mimóřádným. Nepomuk
jest"'na smrt zmučen 'a utópen ve Vltavě takřkaŽv předvečer
krvavých bouří_husitských; A ještě-než v plné síle propuká .hu
sitská revoluce, jest Jan Nepomucký v naší vlasti uctíván jako
mučedník Boží a“dávno, velmi dlouho před rokem 1729 poklá3
dán _za-skutečného svatého. N ež-omyly Hájkovy“kroniky a sa
movolné. doplnění legend o sv. Janu Nepomuckém vlastenec
kým jesuitou.__Balbínem,„jemuž šlo to óčištění našeho národa,
přezíraného a .zneuznávaného cizinou,'a o proslavení- poháně
néhočeského jména postavou nového, vynikajícího světce, mělo
skýtati nepřátelům vletech nedávno “minulých, vyznačujících
2,48

se přímo ďábelským odporemke katolicismu, důvody k upření
svatozářesvatému Janu, ba dokonce ku popřeníjeho existence.
A'čfvšechnyomyly jsou.již dnes dějepisci plně vysvětleny a opra
veny, není toho namnoze dbáno z příčin,jež jsou nasnadě. Dů
kaz, jak t. zv. pokrok ;rád setrvává vybludech a kráčí nazpět . . .
. Avšak v potupných řečech a rouhání svých krajanů sv.Jan
Nepomucký utopen'nebyl. Jeho úcta pronikla už před staletími
daleko zahranice českých zemí a zde vydávala svědectvío vy
soké naší národní kultuře. Jako za našich časů kulturní svět
zá olí o Nobelovu cenu, tak jednotlivci vzdělaných národů dob
náboženské horlivosti a vroucnosti předstihovali se v dosažení
palmymučednické. V mučedníka sv.Janu Nepomuckém opět
spatřovala cizina, bez toho knám málo dův'ěřivá;velikost našeho.
národa. Dnes můžeme se z rozšíření úcty svatojansképoučiti'
i'o stycích československých s ostatním světem. A je to úcta
svatojanská, která svědčí o dávných vlivech československých
i na Podkarpatské Rusi, ze_misice geograficky blízké ajazykově
dost příbuzné,.ale povždy zanedbávané, o omíjené, a možno
říci,až do jejího přičleněník Svazku českos ovenské republiky,
blíže neznámé.

' '

'

Vrukopisném kancionálu z Podkarpatské Rusi,který pochází
někdyz rvé poloviny 18,-stol. a je _dnesmajetkem university
moskevs é, nalézá se též jedna píseň k sv.Janu Nepomuckému._
Na vzácnou tuto'pa'mátku poprvé u nás upozorňuje v nedávno
vydaném Bidlově sborníku bratislavský gymn. profesor dr. Fr.
Tichý, jenž měl možnOSt do rukopisu nahlédnouti a blíže se
s ním seznámiti. Tekst'jedinečné této písně, do latinky p_ře
psané, zní:

Pěseň n'ovu zazpivajr'ne Janu svatomu,
v němž Boh chtel “bytkralom večnym,
každyj ver tomu.
'
_
Umel _spovedmelčati,.slovo\.bože hlasiti,
neprestaval za=sve verne orodovati.
Vichvalujte, ,prospevujte všeckii' krestijane,
s_eradujte, vydávajte vy“Chvaly"novy.

NepomuCki svatyj Jan,_naš ochrance, naš krajan,
slavne v nebe: za sve skutky jest korunovan,
že kralovižadnej volč nechtel činiti,
dal 0 kral'mučedesneho z mo'stu zhoditi,
tak v Moldave utopit, chtel ho ne'ak zahanbit,
že jemu kralovnej :s'poved ne chtel vydati;
Myslel král,-že posmech zvedel Jana svjateho,
poněvadž zhoditi dal z, mostu Prackeho.
Takiho nič ne zahanbil, Moldavu s nim posvetil,
do nebeskej, do anhelskej slavy sprovadil.
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O patrone, svatyj Jane, ty naš-krajane,
rač nas vslyšec avyslyšec,
'
o nebeski Jane,

s tebou v nebědáj prebyvati!
Tato půvabná svatojanská píseň je ohlasem čilých styků
Podkarpatské Rusi s naším státem v době .rekatolisační a její
vznik spadá, soudě dle obsahu 'a skladby, právě do Chvilka
nonisace sv.Jana'Nepomuckého. Zároveň ukazuje na kulturní
vyspělost Podkarpatské Rusi v 18.věku a na zbožnoupýchu,
s jakou se hlásili tenkrát Slované k svému, Bohem oslavenému
příslušníkovi. Pro nás nevděčníky, bohužel, stále v plném znění“
platí trpký a vyčítavý povzdech Křišťan'ovýlegendyz 10. stol.:
„Ach, kdyby národ Franků _neboLothrinků'měl takové svaté,
_jako my „máme"ve sv. Václavua svýLudmile — a já doplň 'i:
a také ve sv. Janu—Nepomuckém —-jak jinak by je ctil a ošlj 
voval než my nedbalcil"
DR. JAN DRÁBEK.

VZE

ŽIVOTAPOUS-TEVNÍKÚ

Poustevník jeden přišel k otci Poemenovi, i — při
vítal ho"stařec s radostí. A když še navzájem objali,
počal poustevník hovořiti o Písmech svatých-a o vě
cech nebeských. Tu obrátil Stařectvář svou kjinému

bratrovi 'anedával poustevníkovi odpovědi. Ten pak
vida, že s ním nemluví, vyšel smutný a řekl učední
kovi jeho: Zbytečně jsem podnikl—cestutak dalekou
„aobtížnou, abych přišel k člověku, který-nechce se
mnou mluviti.Vešed tedy učedník k otci Poemenovi,
“řekl:K vůli tobě přišel sem tento otec, člověk tak
znamenitý _akterý požívá takové slávy ve svých kon
činách,aty sním nechcěš mluviti? Odpovídaj e stařec,
řekl: Tento "člověkk vyšším náleží a'mlu'ví věci ne
beské ,—
já pak náležím k nižším a sotva dovedu mluviti
věci pozemské. Kdyb “mibyl něco ovídal o vášních

mnichových, snad 'ta é já byl byc mu odpověděl;
jestliže však mluví o věcech nebeských-,vyznávám,
že jsem v tom nevědomý.. Vyše'd tedy učedník dí
poustevníkovi: Tento náš stařecnechce mluviti o vě
cech vznešenějších; alekdyby mu někdo mluvilo váš
ních, odpoví mu. On pak, dotčen 'sa v srdci touto
řečí, vešel k starci a řekl: Co mám ělati, otče, neboť
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vášně srdce mého panují'nade mnou?'Tu póhledl
na něj stařec s.radoští a řekl mu: Nyní, otče, dobře
přicházíš.Otvírám tedy ústa svá a'naplňujije dobrými
věcmi tvými. A ta_řeč pomohla poustevníkovi, i řekl:
Vpravdě dobrá je cesta, kterou se bereš, a správná.
A díky čině starci, navrátil se .do krajiny své.
*

Když jednou Mažičtí vpadli „dopouště Skytské a
mnoho otců zabili, otec Poemen sjiným otcem, star
ším než on, jménem. Nub, a s pěti jinými otci uprch
nuvšetamodtud, přišlina místo,jež sloveTherenuthi,
a našli tam chrám nějaký opuštěný _azůstali v něm
sedm dní společně,až by poznali,kde by jeden každý
z nich měl zůstávati v Egyptě. Dí jim tedy otec Nub :
Tento týden jeden každý od očívej.sám u sebe a
s druhými nemluv. Když pak tak činili,byla v chrámě“
tom socha nějaké modly. Otec tedy Nub, vstávaje
ráno, kamenoval ji, a večer přicház'e'e říkaljí : Zhřešil
jsem, odpusť mi. A"celý týden činil!takto. V sobotu
pak, když se vespolek sešli,dí mu otec-Poemen: Cos
to chtěl dělati celý týden, že člověk věřící říkaljsi
modlev: Odpusť mi? Dí mu stařec :To jsem činilk vůli
vám. Rekněte mi, zdali tato modla, když jsem ji ka
menoval, promluvila nebo se rOzhněvala? A opět,
když jsem za.odpuštění prosil, zdali se honosila nebo
“vyvyšovala'?Jemuž otec Poemen odpověděl :“Zajisté
nikoli.Tu řeklstařec:Bratři,hle,je nássedm; chcete-li,
abychom zůstávali pospolu, budiž nám tato modla
příkladem,aby se nikdo, křivdu utrpě, nehněval ; aniž
aby se honosil'nebo vyvyšoval, když by byl prošen
za od uštění. Pakli'taknechcete, jedenkaždý aťjde,
kam c ce; Oni pak uvrhnuvše se na zem, odpověděli,
že budou tak činiti, a tak zůstali spolu mnoho let
s velikou poko'rou'a trpělivostí. Ctyři hodiny v noci
spávali a čtyři říkali žalmy a čtyři pracovali ,-ve dne

pak pracovali až “dohodiny šesté, potom až do de
Váté čtli ; a pak si chystali pokrm, s'bírajíce některé
byliny zemské.“

*
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OtecJan řikával:Mnich “má-býtipodobný člověku,
sedícímu pod stromem, kterýžvida—šelmy rozličné
a hady .přicházetik sobě, když by nemohl 'im odpí
rati, vystoupí na strom, aby unikl. 'Tak. také mnich
at' sedí ve. své chyšce, a vida špatné myšlenky při
cházeti na sebe, a když by nemohl jim odpírati, ať
modlitbou se utíká k Bohu a bude zachráněn.
*

Učedník otce Besariona,jménem Dulas,kráčel-s ním“
jednóho dne, po břehu mořském, i stalo se, že "žízně
velice řekl starci ::Zizeň mne trápí, otče, Blahosla
vený pak _Besarion,—pomodlivse,-poručil mu, ab na;
bral vody 'z'moře a napil se._Což když učinil a sh edal,
že voda je velmi sladká,nabral siji do nádoby, kterou
nesls sebou. Když pak to uzřel otec" Besarion, řekl
mu: Proč jsi nabral vody do té nádoby, synu? 'A on
řekl: Odpusť mi, otče, bál jsem .se,abych zase neměl
žízeňJer'nuž stařec řekl: Odpustiž “tiPán, synu, neboť
i všude jest Bůhi může tobě poskytnouti sladkévody.
PŘEL. .DR. „K.VRÁTNÝ.
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RÚZNOST VÁŠNÍ
Dosud jsme si všímali zjevu vášně v něm samém,
snažili jsme se.“hlavněobjeviti složky, které ji tvoří.
Vášeň není zjevem „poznávací schopnOsti, ani vůle,
jest čiřekonem dychtivosti smyslově spojeným 5po
hnutím

tělesným-.=

_

'

To je ovšemjen rozumový obraz,hodně abstraktní
zjevu; a chceme proniknouti k psychologii, k du
ševnímu pochodu vášně.Tuvidíme, že ony základní
složky vášně ; 'snaživost..smyslná a tělesné roze
chvění— nedokreslují dostatečněrůzné možné po
doby vášně. A skutečně co hýbe nitrem, zmítá, ba
někdy úplně zvládá,'to není jakási všeobecná vášeň,
nýbrž ta či ona/určitá vášeň/A vášeň právě nám vlád
noucíse můž'e'velmilišiti od vášně,která předchvílí
držela v zajetí,-i od v_Íášně,
která nás brzo vytrhne
z přílivu.vášně-této chvíle.
Naše. vášnivé stavy "jsou tedy různě.
Jak daleko může jíti.Onarůžnost. Prostudujme to.
To bude, jako “bychom přesně stanovov'ali každou.

z jedenácti vášní, které jsme v pOslednímčlánku jen
vyjmenovali.Až sije stručně vylíčíme,povíme si něco
stručněojejich vzájemnýchthažích, ojejich spojení
v našem nitru; Potom si všimneme vztahů vášně a.
vnímání; tím si 'povíme,_-'jak".sev nás 'rodí vášeň.
Na vhodných místech. vyvodíme praktické závěryf
o mravní výchověí'vášní.„.

'
)

1.1EDENÁCT VÁŠNI;

Vzpomeněme-li; “si,-.ževášeň. je“ hnutí (vědomí)

nitra, vábeného dobrem „nebo .puzeného odporem
ke zlu \ odané'm'upoznáváním, tu bude snadno do..
jíti roz orem různých možných .vzhledů “řečeného
dobra či zla k různým duševním stanoviskám, kte
rá “vzniknou, .a jim odpovídá. právě tolik různých
vášní.

'

'

Jednou se mi nabízí dobro,láká mne :ihned sivněm.
zalíbím .a duše se zmocní LÁSKAfk-němu.
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Je-li na místo dobra neočekávané zlo, duše se ro..

ze'chvě'e a cítí růsti NENAVIST.

Ale dyž dobro ve „mněvzbudilo rozkochanou
zálibu.a jeví se přístupné, opravdu mně dosažitelné,
má duše se-rožvíjí V“PŘANI/V TOUZE, vzpíná se za
ním a volá je.
.
““Jestli zlo, které ve mně vzbudilo nenávist-,na mne

doléhá svou hrozivostí, odvrhuji je a duše se mu“
vyhýbá hnutím ODPORU.
Stane-li se lákající dobro mou kořistí,dá-duše prů
chod RADOSTIa spočine ve vlastnictví dobra.

Je-li zlo nevyhnutelné .a 'ubíjí duši, to ji zavalí
SMUTKEM...

Láska a její protiklad nenávist, touha a odpor, ra
dost a smutek tvoří první skupinu vášní, které staří
duševědci zvou vášně'mi dychtivosti žádostivé.
Avšak předpokládejme, že lákajícíhodobra, místo
aby bylo lehce dosažitelné, lze velmi nesnadno do-—
síci, nebot' osoby i věci .se mi mohou 'příčiti. Před.
touto překážkou se,abych tak řekl,zcela-měnívzhled
vasne.

_.

Záliba“lásky v dobru, které se takhned nedává,
se směšu'je sotázkou: „Mohu-DOUFATI,že onoho
dobrá dobudu, nebo mám nad ním ZOUFATIQ"
Mohu-li doufati a opravdu doufám, jistě najdu
vzmach ODVAHY,jíž potřebuji, abych zdolal" pře

kážky, které mne od něho odhlčujíJestli'Však právě
naopak překážky rostou a zabraňují r_ni-nabýtipřed
mětu touhy, hned pociťují BAZEIŠI
nebo strach, aby
mi nebyl urván.

_

\

Akonečnějsou-lipřekážkynepřekonatelné,jsem-li
zbaven dobra, kteréjsem již měl,nebo jsem-li nena
hraditelně zklamán v nabytí, na které jsem již s o
léhal, tu lv tom zklamání a v tom neštěstí vybuc ne
můj hněv proti uchvatitelům.
Naděje a její opak malomyslnost (zoufalství), od
vaha a strach, a hněv,jenž nemá protějšku, tvoří dru
hou skupinu vášní, které staří nazývají Vášněmidy
chtivósti náhlivé.

_

'

Tak tedyjedenáct vášnítvořícelousoupravulidské
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vášni'v'osti,citovosti. Každé hnutí nutně zapadá do
jednoho či do druhého z těchto rámců, které přiro
zenost sťanoVila.-Odstíny radosti a smutku, touhy
či odporu, přečhodné bázně čiprchavé naděje,které
utvařují náš vriitřnížiVot a neustále zabarvují naše
denní činy; nebo také“výbuchy prudkých vášní: t 
ranská láska, „bláznivá-radost,'nával špatné nálady,
uchvácení hněvem, náhlý ůděs, ztřeštěný zmatek,
skok zánícené odvahy, rozsmutnělé sklesnutí čizlom
zoufalství.

'

VZÁJEMNÉ VZTAHY VÁŠNÍ

Abychom byli mohli určití každou vášeň, museli
jsme ji '.ChVílÍ _ozorovati Osamocenou a v protivě
s jejími soused 'ami.--Nynísi chceme obnoviti v jed“

noltěskutečného
života, co rozbor tak_ rozkousko
va.
Vášně—vnás nežijí spOradicky, tu“'edna a tam “zase

druhá, jakoby odloučeny' od sebe,. ez vztahů sou
vislosti či vlivu-. Vášně se v našem nitru proplétají
a budí jedna druhou. Jak často jsou naše radosti za
stíněny smutkem; naše-“láskylehce přitahují pode
zíravou žárlivost; “odpor může :přijíti za nejsilnější
.lákavostí; “můžeme.zoufati po naději a ne'jhrdější od
vaha může přejíti v'bxázlivou n'e'smělost.
Je to konečně zcela„přirozeno, že naše vášně se
tak pojí a proplétají. Vždyť, nemluvě ani o všech

zájmech,jimž jsme vystaveni,“týž předmět může
mnohos'tí. svých vzhledů a'.celým souborem ná
hodných okolností, které jej obklopují, buditi jednu
za druhou těch pohyblivých a měnících se tvarů“
vášně.
A—
př ce'tento řád vlivu a souvislosti růžných vášní

nenílibovolný. Některé obyčejnějdou společněa celé
řady se jich velmi často rozvíjejí ve službě nejsilnější
vášně.

.

,

Jak na příklad si lze představiti radost ze zajiště
ného vlastnění dobra, aniž by sipředtím—nebylapřála
touha a láska?
'
"
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Jak pochopíme smutekbez nenávistijvůčizlu,které
nás tísní nebo které jest příčinou zármutku?
Zdaž právě-přimilých citech a'přiradostech v nás
nevznikajíobavy, abychom nebyli zbavenijejich slad
kosti,_a.hněvy proti tomu,jenž by “Sepokoušel nám
urvati, co milujeme?

'

_

Nemají naše naděje-a odvahy podnět Vzachování
toho, co je naším štěstím?
Hlavně láska má tento úkol buditelky a podněa
covatelky všech ostatních vášní.Láskou začínákaž dě
vášnivé hnutí, jí se .prodlužujea-jí se končí.
Hledáme štěstí; to je obvyklý běhnašeho života,
vnitřní vzpruha, která nás neustále :oživuje._Alejak
se dostáváme do vleku různých dober, která nás mají
učiniti št'a'stnýmia která 'živót podávánašim rukám,
ne-li zalíbéním v jejich. poznávané milosti, zkrátka
řečenoláskou, která po ničh touží a na konec se ukojí
tím, že je má? Poněvadžmiluje požívane'-dobro, ne
návidíme zlo, které se tlačí na místo něho, a jsme
smutní, přemáhá-li nás. A.j e-li tento předmět našeho
zalíbení těžko dosažitelný, doufáme v něj a' máme
jenom proto odvahu ho do_býti,žejej milujeme.A ko
nečně, vede-li nás všechno-k zoufalství, _kmalomysl
nosti, cítíme-libázeň,že budeme dobra"zbaveni,bou
říme-li se. v záchvatech hněvu __prOtiuchvatitelům,

i tehdy to láskou jdeme za dobrempodle-toho, jak

uniká.l

'

'

Vidíme, že láska je hlavní vášní, vášní, která pro
kvasuje _všemiOstatními. 'Je středem, z něhož vyZa
--řujevšechno citové hnutí.? „Odstraňte lásku," dí
Bossuet, „a nebude víCevášní; dejte lásku,_a=tímjste
dali vzrůst ostatním-vášním.'_'
„Předchozírozbory .by nebyly příliš významné,
kdyby neodůvodňovaly důležité závěry o mravní
výchově vášní:
'

Jelikož vášně jsou sdruženy-a navzájemse budí,
tu.by byla chybnou a bezúčelnou výchova,.která by
u jistého jedince cílilajen za potlačenímjediné vášně.
IjŠumma—theol.Ia-Ilaef'qu. 23, art. 4.
2 tamtéž, qu. 25, art. 2.
'
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Dlužno zamířiti na citlivost jako na celek, celou ji'
ohýbati a'postupně ji'p'odrobovati' směrnicím mrav-\
ního života-.

Může ovšem jedna vášeň pro svou převahu po,
žadov'ati'zvláštní pózornost vychovatele: je to vá
šeň lásky, podněcovatelky všech ostatních citových,
hnutí. Se_stanoviska psychologického právě pohoŠ
tovost nebo síla lásky urychluje či zesiluje ostatní

vášně; a stejně i se stanoviska mravního i jakost
předmětu lásky (t. j. toho,.k čemu se láska nese) dává
ostatním vášním,'které rovněž vzbuzujetento před
mět, jejich dobrý či zlý,.špatný směr.
H.—-D. NOBLE, O. P.

,LITURGIESVÁTOSTÍ
Velikonoce oživily v křesťanské duši vzpomínku
na přijatý křest. S Kristem zemřela a byla pohřbena
v křestní vodě, aby-z _ní_
vyšla knovému životu ajako
úd jeho těla žila-.jeho božským'životem. Alejejí život
jedosud cestou ve stínu Viry.POtřebujevůdce. Proto

slíbil Kristus božského Utěšitele Ducha svatého.
Dostáváme ho ve svátosti biMování. Jeho úkolem
je pokračovati' v díle Kristově. Kristus nám dal život,
Duch svatý dokončuje naše nadpřirozené vychování
a ujímá se vlády nad naší činnosti, aby z ní vzešly
skutky Opravdu spasitelné.
Ve—
staré církvi "seudělóvalo biřmování hned po
křtu; nato byla mše svatá, při níž-přistupovali noví
křesťané po prvé ke" stolu Páně. Dnes je spolu spo
jeno přijetípouze dvou z těchto svátostí, biřmování
předchází sváté přijímání. _
CelOu nauku 'o svátosti biřmování mámev No
vém zakoně afz'vláštěslova sv. Petra 0 prvních křes
ťanskýchletnicích-rozlišují mezi zvláštní milostí křtu,
odpuštěním- hříchů a mezi darem Ducha svatého,
Duchem Božím, Duchem lásky, neboť „láska Boží
vylita jest v srdcích našich skrze Ducha svatého,

kterýž nám byl dán".,Působení tohoto Ducha lásky
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naznačovalo odedávna pomazání svatým olejem.
Analogicky jako mazání olejem na tělo působí _;Duch
svatý na duši. Mazání s_va'týmolejem je obřad, ma.,
“jícísvůj původ v myšlence svatého Pavla: „Ten pak,
jenž nás"u_tvrzujes vámi kefKristu a nás POMAZAL,
jest Bůh, kterýž “také“sinás poznamenal-a dal ,závda
vek Ducha v srdce naše"
Jiným viditelným znamením, jehož. užívají bisku+
pové od dob apoštolských při udělování svátostií
biřmování, je. skládání rukou. Skutky apOštolské_vy.
pravují o Petrovi a Janovi„ jak-v Samařsku skládali
ruce-amodlili se nad nově obrácenými atito obdrželi

Ducha svatého.
Tedy skládání rukou smo'dlitbou, Znameníkříže
na čele a pomazání svatým křižmemIsněkolikapřesr
nými a výraznými slovy jsou prvky,:biřmování.Jejich
původ sahá do dob apoštoISkých.
"
' Jako'normální "doplněníkřtúje biřrr'mvánís touto
svátostí úzce spřízněno.Proto staré'knihy liturgičké
tak jako náš pontifikál.uvádějí jeho obřady hned po
obřadech křestních.'Biskupshromažďuje biřmovance
_kolemsebe a obrací se k'nim se slovy; „Dučh „svatý
sestup na [vás a moc Nejvyššího- ochraňuj vás' od
hříchů." Jsou to slova.;s'amého archanděla Gabriela,

jimiž pozdravil Pannu Marii, a copraví, také působí
v duši“,Od toho okamžiku, kdy biskup vztáhl ruce
„nad biřmovance, nesmí 'se*nik'dojznich vzdáliti. Záe

stupce Božíujišťujebiřmovancejako kdysi archanděl
Marii Pannu, že také naně sestoupí Duch svatý,jenž
'už na počátku světa—
se vznášel nad vodami, aby je
zúrodnil svou posvěCujíCísilOu,aže moc Nejvyššího

je zastíní jako svatou Pannu, aby vykonalá v duši dílo
spásyJeho slova dávají obřadu "skládánírukOu praVý
'výžnam.„Všemohoucí věčnýBože,jenž jsi ráčilobro
diti tyto svéslužebníky z vody a Ducha-svatého a
jenž jsi jim dal odpuštění všech hříchů, sešli na ně
s—
jeho sedmi .daríy svého Ducha svatého, Utěšitele

s nebe, Ducha moudrosti a-rozumu, Ducha rady a
síly, rDucha umění a pobožnosti, naplň_je Duchem
své bázně'a označ je znamením kříže Kristova mi
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I

lOstivěpro život věčný."Jako bychom slyšeli ozvěnu.
modlitby apoštolů za jejich novokřtě'nce.Modlitba
.v podstatě stejná 'akov dávných dobách rosí'Boha
za seslán'íslíbeněho Utěšitele. A bisku
ned nato

1potvrzujejménem
pos mu
edníkřižmem
prošbu,
dyž klade ruku naBožímtuto
jeho hlavusvou
'a čině
kříž na čele před. církví praví biřmovanci: „Zname
nám tě__znamenímkříže a pbsiluji tě křižmem s ásy.
Ve jménu. Otce i'Syna “iDucha "svatého." A otý
kaje se lehce- biřmovancovy tváře dodává:. „Pax te

cum.llJsou to známá slova při políbení pokoje při
mšisvaté'.Dávajínámsmysl'tohoto doteku,jenž bývá
méněspráVně'vykládánjako poliček, co zatím sejedná
o pouhé znamení duchovního-přijetí biřmovaných
za dítky. “Znameníkříže se svatým křižmem dalo této
svátosti její původní latinské jméno CONSIGNATIO.
Teprve pozděj'r nazvána výrazněji CONEIRMATIO,

kteréžtoslovo vystihuje oba tradiční obřady při
udělování této svátosti, i' skládání rukou “ioznačení“
svatým křížem.
,
Biřmováníuděluje dar Ducha" svatého, sílu k boji
proti nepřátelům spásy,"aby život křesťanana zemí
byl bezúhonným a "ctnoStným,aby byl vždycky ori
ent0ván k—-životu"věčn'ěmu.Po. křtu, jenž nás zrodil
k novému životu, “mánás biřmování —v
tomto životě
upevniti. Biřmování zajišťuje.-křesťanu přítomnost,
přebývání Ducha svatého v jeho duši, jak za to vý
slovně prosí církev svatá v závěrečné" modlitbě při.
“udělovánítéto svátosti.-Duch svatý se ujímá vedení
našeho duchovního života 'apomáhá nám dobřejed
nati,ba sám jedná a_hýbánámi,jsme-li jen dosti pod
dajní “aučeliví. Tak:je biřmování opravdu dovršením
křtu, pečetí, jež utvrzuje člověka,.kterého obnovila
milost \ řestní, je opravdovým posílením, dávajíc
pokřtěnému člověku moc odporovati zlěmu avyzná
vati neohroženě víru,býti opravdu plným křesťanem:
P; TOMÁŠ M. DITTL, O,-P.
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PRACOVNA
BRATRSKÁ SLUŽBA

Sv. Pavel napomíná Věřící,aby se vzájemně napo
*mínali,'a 'to tím horlivěji, čím více se blíží Pán. Není

pochyby o tom, že hodina Pánějest blízko. Svět se
sám odděluje již"předem na pravici alevici, čert je
mu dnes jen pro kašpáry na mikulášskě zábavě. Není
nic dosti'svaté a čisté pro oči .aruce zemdlené pek
lem. Agonie se blíží.

Brzosnad dozní poslední Ite Missaestposlední mše
“svaté.A proto tím horlivějise-vzájemně povzbuzuj
jme, čím více se blíží den Páně,—
den strašný a hrožný.

Každý s'výmiSchopnostmi, svým darem, jenž mu'byl
dán k hospodaření. Aspoň věrní seimusí semknouti
kolem křížeJežíšova a posilňovati—sea povzbuzovati
se ve svých Íbojích a slabostech. Nebud'me si_odeize
nými bratry. Vězme, že ještě maličkojest nám bojo
vati, že 'však bude ten boj- čím dál—“tím
těžší, a proto

bude“dobré, když budeme moci jeden o druhého se
opříti,když bratr bratra upozorní na bloudící střely
ve dne, na nástrahy v—
temnoty a'na d'ábelství poled
'ní . . .

BRÁITO.

VLÍDNOST

- Ježíš byl vtělenou vlídností. Vlídnost svítila z jeho
krásných očí, plynula z jeho “čistýchrtů, vyznívala
z jeho hlasu,.usmívala se z jeho líCí,.jev'ila-Še've Všem

jeho chování. S dítkami právě tak “ako shříšníky
jednal “vlídně.Vlídným zůstal božský náš"Spasitel
iv nejbolestněj ších chvílíchL'Nahoře Olivetské vlídně
"na omíná lhostejně apoštoly, vlídnošt „vanezkaž
děho jeho slova při—
poslední večeři,'vlídně zní jeho
-„příteli!",k líbajícímú ho Jidášovi, vlídně pohlíží na
zrádného Petra, vlídně odpovídá Pilátovi—.,- Zjev
aristokrata.
„Býti__vlídným
není tak snadno, jak by se na prvý
pohled zdálo. Býti vlídným neznamená usmívati se
a laskavě mluviti s Osobami nám milými a příjemnými
.av okolnostech'blahých, ale znamená chovati se tiše,
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mírně, laskavěvždy a všude a stále ,-zvláště pak .vta—

kových okolnostech, které nám jsou protivný, bud'
proto,ženeodpovídajínašim náladám,našíletoře,buď
proto, že nás pokořují vyzývajíce naši obranu a náš
vzdor.

.

Kdoje vlídnýmjen tehdy, kdy je v jeho nitrujakási
neurčitá sentimentální spokojenost a cukrová slad
kost, a jen—ktěm, kdož se této. sentimentalitě vlicho
cu'í, ten nemá ctnosti vlídnosti. Ač naše doba a je'í
o chovanci vystupují s úsměvem na tváři, se slad
kým slovem“na rtech, přece nebylo od staletí tak
málo na světě vlídnosti,jako dnes, protože něžná kvě-.
tinka vlídnosti—nemůžekvésti, kde není zavlažována.

rosou pokorya oteplována slunkem lásky.
Vlídnost je mužnou, stálou, všestrannou. Vlídnost,
zapomínajíc na sebe, blaží bližního, oslazuje mu hoř-.
kosti, ulehčuje kříže, ne-li skutečnou pomocí, tož
aspoň slovem a úsměVem.To jest kouzlo vlídnosti,
že svou nepatmOstí, prostotou,'_upřímností a nezišt
ností, svou vnímavostí bolů bližního, svou snahou
oblažiti přítele nepřítele, svým upřímným soucitem
získává; si a ovládá srdce všech.
Vlídnost je-vládkyní světa. „Blahoslaveni tiší neboť
oni zemí ivládnouti 'budOu." Vlídnost je skaliskem,

o které se rozbíjejía tičhnou rozbouřené vlny zlosti.
Vlídnost je branou, kterou do světa vchází láska.
Vlídnost rádá a hned odpouští._.Vlídnostje .trůnem
Ducha svatého, 'enž řekl: „Na koho popatřím, ne-li
na tichého a po ojného?"
P. HUDEČEK, c. Ss, R, v ŘÍMĚ.
MOC PANNY MARIE

Nechťjsem v radosti neb v zármutku, budiž, Pane,
pozdraveno, tvé svatéÍjméno. Nechť jsem v úzkosti
neb v r'níru,budiž, Pane, pozdraveno tvé svaté jmé-.
no! . . .Uslyšela jsem hlas, který mi pravil; Odevzdaq
nost, odevzdanost! Pane-,dej mi trpělivost tím čioním
způsobem, “nemohujiž dále._A slyšela jsem hlas, jenž,

mi děl:“Ten,jenžje pánem bolesti, je pánem i trpě

livosti.
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PřitěChto slovech zdálo se mi, že'jsemmimo'se'be,
atak jsemjiž nemyslilanasvou bolest ana svou únavu.
Apak se mi zdálo, že vidím před sebou-;průvod
dětí. jMaria kráčela napřed Včele a řed ní se.pohy.
bovalo množstVí hvězd podobných) kmitajícím "po

chodním. Viděla jsem, jak právě vcházela, do velmi
pusté zahrady, jejíž stromy byly zcela' uschlě, ažna
některé—.“
Byl to skoroíles, ale takový,-"ako uschlý.

Maria'vstoupila do lesa. Právěpa lstrom; Bylfze
lený a Maria 'ej zachytila doar-ukor;a odnesla, zatím
co ji prováz'ellynebeské zpěvy-.Země i tráva, ponichž
kráče'la,se znovu .zazelenaly ajiž jejím stínem byly
svlaženy.

_

,

“

'

Zdálo semi, že-horyji..pozdravovalyí—najejí cestě,
že vody podle jejích cestse rozhojnily a"žeprameny,
které ji shlédly.,tryskaly mohutněji,_.poskakovaly„ve

vlnách,jež hučelyJejístín rózveselil zemi;jež se ža
-Zelenalatam,.kudy onak'ráče'la. Nepřítel prchal před
ní, jako prchá před Bohem. .Maria se vrátila. na.—své
místo, zároveň se'svým průvodem 'a"s.'hvězdami,'jež
ji'doprovázely.
'
"
_
Hvězdy znamenaly lásku' Boží,jež. vždy. kráčí "řed

Marií; A 'tuto lásku Maria objímá, když námji .šává,
protože patříme Marii a Maria patří “Bohu a Bůh jí
patří.Vše se chvěje před ní, avšak nejen před ní,nýbrž
těž láskou, jíž .ji—Bůhmiluje; _
_
'
SESTRA MARIE 0D- JEŽÍŠE UKŘIŽOVANÉHOL'
.-BLAŽEN-ÍMILOSRDNÍ !

Buď milosrdný a dostane se téhož i t_obě.Máš
mnoho apřece mnohem víCe,ještě potřebuješ; Oplý
váš_věcmi časnými, alepotřebůješ statků věčnýCh;
;Slyšíš “žebráka'. Vzpóřneň si, že.—tys_ámjsi žebrákem
Božím! Záda něco 'od__teb_e,_
ale ty sám též prošíš, To

pak,-co ty ů'činíš še svým prosebníkem, to_učiníi Bůh
sprosebníkěm_sVým'.J'sibohatvším,apřeceitakubohý,
proto naplň ubohe'ho žexsvé p_ansti, _abyzplnosti.

Boží byla naplněna ubohost. tvá!
sv. ,AUGUSTIN, _SERMO.Lm
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DÁgELSTvo-POLEDNI'

Zalm mluví o daemonium meridianum._Exegese
o tomučeně výkládá, že 'e to š" atně přeloženo. Roz
hodně ale.'e to velmi do řevy_oženoftak, jak to staří
otcové vy_ládali: Poustevníci osmahlí deštěm a slun
cem, přesyceni slzami, jejichž oči se již otvírali k vý
chodu,-děsili'sed'ábelstvapoledníhmdaemonium me
ridiánum. Poznali, že jsou strašná pokušení a krvavé
boje-,právě když život lidský vyvrcholuje. V tomto
okamžiku _kleslo řnn'oho oněCh. cedrů libanských.
Zdálo se jim, že pevně stojí,"sahali korunou svých
dobrých skutků, svého snažení až do nebe a pojed
nou je vichr, polední d'ábelstvo,„vytrhls kořeny. Ne
měli-.sejiž na—pozo'ru,nebděli a zle se jim to Vymstilo.
Neb: Zde nejsmenikdy—zcela jisti, stále-číhá“na nás

nástraha, žádné místo, žádný věk a čas nedává záru
kubezh'říšnosti', předtím, než Oblečeme neporušitel
no'stívs1ávěBožíiCím více stárneme vpoddanstvíBo
žím,*tímivětší “pok_orou-jé.__třeba
nám se;vyzbrojiti;
„

KNEZ

=;

BRAITO.

VěříCíbývají'k-nám kněžím občas-velmipřísní. Po
suzují každoit skvrnu,—neúpro'sně, po nás žádají to,
k čemu-b j'se'sami'nikdy neOdhodlali, a čímjsou méně
schopni n'ěžských.-obětí,tím-více je,žádají od nás.
Někteří kněží; prosí věřící—'o
soucit s padlými, nešťast
nýmibratry,'jiní zase schvalu'í přísnostvěřícíchapraví

s nimi: Lid má-právona ho né kněze. Cim je vlastně
kněz? RozdaVače'ma'prostředníkem.milostí, j ezástu -'
CemJežíše Krista-jako kněze,_ěilijest/jeho služebnl ,

neboli ministerfjeh'o údělem,'est svatý podíl, jakně
kteříchtěliodvozóvatilatinské SlovosaCerdos sma
lou gratnjatickbu-chybou. Jiní zase sacerdos to“jest
sacra dans, to jest dávajíCísvaté věci.Tedy knězovou“
povinností „a úkolem"'je__dáVati svaté Věci, _jež Ježíš

Kristus uložil-smrtí svouv církvi."Je ted kněz-p_o

svěcovatel, působí posvěcení druhýc

vlastním

úkonem, "jehožpodstatná“účinnostjěs't nezávislá na
jeho svatosti—nebhříšnosti. l_kněz-vyobcovaný a sus
pendovaný'ka'cíř a-rouhačia vyv'rhel stále platně pro"
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měňuje chléb v-Těló Páně a víno v jeho krev—.Proto

to, k čemu jsme lidu dání, abychom totiž mu přislu
hovali milostmi a'svátostmi .a žehnáním, abychom
přednášeli prosby věřících Bohu, jest neodvislé od
naší .osobní svatosti neb hříšnosti.
To by si měli uvědomiti ti věční kritikové kněží.
Co od nás chcete? Chcete od nás milost Boží nebo
'spíšeněco osobního, třebaže těž působením nadpři
rozeným v duši rozlitěho? Tak se kolikráte zdá,jako
byste si málo uvědomovali, že my'kněží sami ze sebe
ničeho nejsme, že to jen zastup'ujemeježíše Krista.
To, co nás kněze dělá kněžími,jest právě próstřede
nictví. To v prvé řadě od nás hledejte. Nehledejte
u kněze nejprve jeho osobní vlastnosti, jeho zdvo
řilost,úslužnost, jeho vzdělanost, schopnost jednat
s lidmi. A kde najdete nedostatek v tomto ohledu,
myslete si především, že ty jeho ruce při proměňo
vání jsou ruce Ježíše Krista, že ta ;ús'ta vyslovující
odpuštění jsou Ježíšovými ústy; „Bude_sevám pak
lehčeji zpovídatii knězi vám nesympatickému, nebu
dete pak pobíhati po městech a hledati „svaté zpo
vědníky".,jalk se dnes mezi mnohými dušičkami říká.
“Dálemáhlásati kněz posvátnépravdy. Poukazuje
se 'tolikráte, jak je ten jeho život vrozporu občas
s tím, co hlásá. Takově'námitky prozrazují naivnost
a řekl bych omezenost; Kdyby četník kradl, otřese
to vědomím,že krást je podlezákonůznedovolené?
Což ten kněz, který jinak snad žije'a jinak'káže, si
ony ravdy v" myslil? Ponechte .ho soudu Božímu a
mys ete si, ja 'asi sámse před sebou stydí, když si
uvědomí svůj nemožný stav. Je"to smutné, že se ne
vidí ty statisíce kněží obětavých, zbožných', čistých,
ty legie kněží, kteří se opravdu sedřeli,pro Krista a
„pro nesmrtelné duše, a že se poukazuje věčně'natěch
několik případů,jež se ostatně ještězvětšíjeden '“čas
jsem se zabýval tím sportem zjišťovat klepy a řeči
o spolubrat'rech. Šel jsem totiž za thesí, že \o knězi
se—
hned v_šemu'věří;A z deseti případů, jež'mi byly

s rozhořčením vykládány, jsem zjistil, opravdusám
zjistil, že ty případý jsou vylhány, že počház'ejíz ne
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správného výkladu slova neb činu.Odporríou je také
závist, s jakou se mnozí i tak zvaní pobožní' dívají
každému knězi do talíře. Podle těch různých .hor
livců by-snad kněz'nesměl ani nejpotřebně'šího si do
přáti,dokonalým knězem by sevšak stal te dy,kdyby
jim všechno dal. 'Krást na panském a na farském je
skoro ctností. neb—asoň.nemá do ní daleko; Vím, se

sypete sena mne a každý mi budete vykládati své
případy..Ale,—p0nechme'ty případy církevním sou
dům, víte-li o ohoršení, ví o nich jistě dřívecírkevní
úřady,akdyž ned'nezakročí, mají své důvody a těmi
důvody je právě vaše spása, aby vyříznutím vředu
nezanítilo se snad ještě okolí rány.
Ovšem, protože kněz rozdáVá svaté věci a hlásá
pravdy z úcty k.nim a pro blízkost k nim a pro pří
klad těm, jimž přisluhuje,jest 'žádoucno, aby kněz
byl osobně přetvořensvatostí, kterou zprostředku'e.

A tuje právě požadavek kněžstva k laikům, a y
proto kněze ponechalijehoposvátným úkonům, aby
jej nerozptylovali pracemi, jež mohou a mají sami
vykonati.

'

,

_

Konečně, chcete-li nás míti lepšími a nej“ste-lis námi

dosti spokojeni,.máte jednu zbraň ajednu pómoc,
tu totiž, abyste se modlili za chybující; Pichlavými
posměšky, jízlivými posudky. a odsudky nikoho ne..
napravíte. Kolik vás sijiž vzpomnělo .modliti se také
za kněze; Svatí pochopili tuto nutnost vděčnosti,
tuto potřebulbratrské pomOci "těm,kteří mají býti
solízemě. Dojalo mne nesmírně, když. jsem četl—nad
chorem sester karmelitek v Lisieux: Celou věčnost
chci se modliti za kněze . . . Kolik chvilek. naproti
tomu věnovali jste nám vy, kteří našima rukama
stali jste se dítkami .Božími,kolikráte jste se za náš
pomodlili „vy,kterým jsme vrátili nevinnost, tolikrát
a tolikrát-? Kolikráte modlíte se za “kněze chybu
jící, které“posuzujete? Kolikráte omodlili jste se již
za kněze, který se vám zcela o evzdal. Viděl jsem
jednou sestůpoVati kněze sedřeného, unaveného,
který jen s na ětím posledních sil dokončil kázání,
aby—zasespěchalk jiné službě“lásky akterý .za .pár
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dní této nelidské práce „musilbýt odvezenvna léčení,
protože dobrovolně jít nechtěl. Napadlo mi,žkolik
z těch, kteří přeCe musí viděti, že kněz sotva stojí
únavou, se pomodlilo z vděčnosti .neb.k..vypr0šení
sil?pro něho a kolik ji'chěještěsnad kritisovalo .ono
kázání!
Jakje b_olestnénaDušičky zastavit se u kněžských
;hrobů. Nemyslím ani těch “kněží,kteří již dávno ze
mřeli a ježjiž nikdo z.přítomnýclí neznal, ač_i tiby
si zasloužili nějaké vzpomínky. Ale,_navršíhrob nad
kaplanem, který si cestou-do škol v zimě a v'létě.
zkazil *zdraví,neb pochovají faráře, který Celýživot
“dal"svý'r'ní'o$adníkům; _PoClíóvají“ho a ten ro'v jeho

zpustn'e,z'apadne a ten-,jenž'denně přimši svaté vzpo
mínalnasvé stádečko,jest pochován-v srdcích svých
“ještě—
hloúbě'inež

ve. svém hrobě.

,

_

__

Poiražoval jsem t_otoza nutné „řícinašim čtenářům,
protože od. správného poměru ke _knězi„závisílve
velké míře postup ve vnitřním životě;
"BRAITÍOz
'PŘÍTOMNOST Boží
_
Jdeme k xBohu...Cas-—plyne;_
Zaměstnání-*_rozptylují.

-A“'přijdou chvíle, kdy duše zakouší zlo Žvně-a změň
náklonno stí uvnitř.Necítí,'nenísivědomapřítOmnosti

Boží.=To „Otče náš, jenž' jsi na nebesíc'h" rozplývá
se v matná"slóvá. Vtom“ padne jiskradó'vypráhlé
duše.. Zasvitne. Pocit blížk'ós'ti Boží,'mír Všudypří-.
'tomného naplní srdce. Myslí kmitnOuslova :,;VnNěm
žijeme, hýbáme se a jsme."-Duše _se'koUpenafvýsluní
lásky'-Boží. Na _takoVé okamžiky se nezapOmíná.

Bůh je mi přítomen. Očima fantasie'Vidímnesko
nalou-Krá'suaDobrotu sklánět sek-mé ubohé duši.
H0vořím s Ním; „O'tče»-.__ná„š.
. budí-vůle tvá, chléb“
náš vezdejší “——'
Sebe dejnám. dne's'a-Stále ._ nahrad'
mé slabé lidské. ';,já" siIOu s_véamilošti, at,.zůstávám

a pracují v'Tob'ě, proTeb'e',
'
Duše, jež_.íavyká"'svéschopnosti stálé vzpomínce
napřítomnost Boží,zakořeníjeho milóstíbrzo vBohu.
Dojde klidu pro své-práceléjí'prác'e.__sta'nese usta
vičnou modlitbou, svatou -bohoslužbOu;-=Vkaždém
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díle zahlédne, co k ní. volá-:“Vzhůru srdce. Blaze jí,
když v pokoji odpoví: Máme je u Boha.. KUBA.
KRIŽ

Visí v příbytku. Jena předním místě. Mezi ostat
ním první padne “voko; _Reknemi po každé něco
smyslový-vjem pohledunakříž ? Ci dívám se naň jako

na jinou okrasu.bytu třebas i uměleckou?
„Stat Crux, dum'volvitur orbis."—
Stojí kříž, zatím
co se točí svět, Co to dojmů“přeletí hlavou, kolik
radostných chvlil,co úzkostí a šedých minut a bo_
.lestí zakusí duše. Dobré Íi_zlé, povznášející i ponižu
jící se střídá.Se'stěny však na mnehledí s kříževždy
týž, jenž je „včera, dnes i na věky". Hlásá lásku Boží."
Ukazuje.cenu duše..Táhne mne k sobě, k patě kříže;
vradostipřipbmenoutsi leva': „KdochCejít za mnou,
zapřisebe sám, vezmi ;svůj kříž . . .", a když kříž ten
přílišsnad"doléh'á,vzpřímit se jeho příkladem na cestě
na Kalvariiu

“

'

Tak stane se _mikříž nutným, abych přes den a stále
doplňoval a živil csíluupřítomnění v Boha, stane se

mi školou,.jež mnieudrží 've chvilkách vyprathsti.
Pohledy na'kříž,budou- střelnou modlitbou prosby,
díků'a “chvály-.Světnice.bez kříže bude mi prázdnou;
pobyt v.ní bude přo mne spojen s obavo_u',žestrop na"
mne .špadne. Bud'pozdraven, svatý Kříži!

KUBA.

Z EN
OTTO COHAUSZS. ].: DIEFRUMMIGKEIT JESU
CHRISTI. (80,320 str., brož. Mk. 4'50,v"plát. 5'50.) Schulbrůder,
Kimach-Villingen,Baden.Ve zbožnosti Kristověnacházímeróz
řešenívšech životních otázek. Proto tato kniha bude výbornou
příručkou “pro všechny toužící po-pravé zbožnosti, hlavně však
produchovní

'

vůdce a kazatele. —

_ „_ __

DR. EMMANLIEL MOSSONG _O.S. B.: GEBET UND
OPFER FUR DIE PRIESTER.(80,120 str. brož. 1'50Mk, vplát.
2'50.) Nakl. totéž. -—Nejlepší odměnou, již věřící může dáti

svému duchovnímu vůdci, knězi4- ješt zbožnámodlitba.Vtéto
knize se dovíte, proč a 'akse máte za své kněze modliti. Vy
modlete si hodně kněží e cti a chvále Boží a ke spáse duší !'—.
BENEDIKTINERINNENVON DEREWIGEN ANBETUNG
“INBONN-EUDENICH; FREUDENFLÁMMCHEN. (80, 218
str., brož. Mk -2'50,'v plát. 3'—.) Nakl. totéž..3. vyd. -—'Vděčné
duch. dcery nám podávají podivuhodný životopis _své'přev'orky
M. Marie Rita Schener, jejíž svatý ži'v0t prozrazuje velká pros-
tota, radost, mír, láska k'P..Marii a hlavně láska kekříži Kristovu.
Kéž plamének svatosti zazáří v duši. všech, kteří 'budou tuto
knihu čísti. Ať je jich hodně.
,
_

„MUTTERAGNES VON JESUSi DIE LETZTEN WORTE
EINER HEILIGEN. (9'5 )( 15'5 cm', 234 str., brož. Mk 3'—,.
v plát. 3'75.) Nakl. totéž. — Kdochce míti_„dějiny "důše" sv.

Terezie Ježíškovy doplněný, sáhne .po této knize, ježobsahuje
část-deníku psaného její starší sestrou od května do září 1897.
Tato- krásně vypravená knížka každému mnoho poví o duchu
—sv.Terezie, a čemu se má od ní učit. "—

DIE HL. THERESIAVOMKINDE JESU:.GESCHICHTE
EINER SEELE. Gekůrzte Taschenausgabe. (11 X 17 cřn, 286
str., v plátně Mk 3'25.) Nakl. totéž. '—Myslím,.že je zbytečno
doporučovati tuto světoznámóu knihu-.Tímto vydáním se stane
všem _milákniha „Vade mecum" a b_reyířemctitelů sv. Terezie.
Děkuji nakladatelství Skol. bratří, “„Dějinyduše"'takovým
způsobem vydalo. —
'
ROBERTUS A S. TERESIA O. C'. D.: _DIENACHTIGALL
GOTTES. Z ital. přel. dr. ]. Tress. _(80,88 str., brož. Mk 1'50,
v plát. ISO.) Theresienverlag, Kirnach-Villingen,Badeň.Sv. Te
rezie Ježíškova milovala přírodu a v této knize se dovídáme,.jak
každý tvor byl jí stupínkem k Bohu. Terezie viděla v celém
.světězázračnou harfu, na níž jen láska dovede hráti. Podtitul
knihy je výstižný: „Theresie V.Jesuskind und das Buch derlNav
tu r. „ _

' '

'

.

“

EINE KARMELITIN DES KLOSTERS DER HL. MARIA
MACD. VON PAZZIS IN FLORENZ: DIE-HL. THERESIA
VOM JESUSKINDE UND VOM_HL. ANTLIT-Z. Deutsche
Ausgabe von dr.J. Tress. (80,217 Str.,brož. 2'80, váz. 3'80.) Nakl.
totéž. Tuto knihu "nutno zařaditifmezi nejlepší životopisy sv.

Terezie. Je to literámí umělecké dílo, plné něžné oddanosti
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k svaté spolusestře a mystiky v jejím duchu. Je to dílo klasické.
Každému .co nejsrdečnějivdoporučuji.
JOS. HRONEK: PAPEZ PIUS XI.(160,str. 64, 5 obr., 5'50 Kč.)
Knihkup. Francl Praha I:, Melantrichova 536. —-Každé dítko
zná amiluje svého otce,- proto každý katolík musí znáti a mi
lovati svého Otce Pia XI._Tomu vás naučí tato knížka. —
GUILLELMUS SCHLUSSINGER O. P.: MEDITATIONES
DESAN CT _ISORDINIBUS. (SO,-str;234, Lit_5'—.—)
M. Marietti,

Taurini 1929. —'-'Toto je první kniha, která liturgicky připra
vuje bohoslovce'na největší liturgický úkon. Návod k exerci;
ciím před tonšurou a všemi'nižšími i vyššími svěceními podle
„PontificaleRomanum'COdhaluje předočimabohoslovců obsah
a žiVot obsažený ve svatých obřadech-aby se naučili milovat
svůj vznešený Stav. P. Schlós., jenž jest již více než 10 let du
chovním vůdcem dominikánských bohoslovců v Olomouci, po
dává“námv této knize zkušenosti, které načerpal ři ravuje své
svěřencena kněžství. Z této knihy sálá láska k gogoslovcům,
ale též kněží, kteříjiž o léta sVůjúřad zastávají, _sradostí sáhnou
po těchto rozjímáních, aby svého ducha osvěžili prvotním na
dšením. Protože—kniha'jest psána latinsky, bude jistě s radostí
uvítána ve všech seminářích a řeholníchnoviciátech. Hlaste se
o ni v naší redakci. Dostanete ji za 9'_-—Kč včetně porta.
P. HUGOLANG O. S.'B.:DBR MYST-lSCl—IE
LEIBCHRISTI.
(80, 39. str., 9_měditisků, Mk 1'25.) „Ars sacra", Můller, Můn
chen-23. — Ne suché pojednávání o historii.církve a papežství,

nýbrž živý a uchvacující resultát theologie a víry. e třech ka
pitolách: _„Tělo“— „Udy'f —_„Síla" rozřešen problém církve
„tak, jak “po“něm' touží dnešní" lidstvo. Vřele doporučuji všem
opravdově toužícím po jednotě v Kristu. -—

Mc DOUGALUS EDUCACIONAL COMPANY, LTD.
London: 8 Farringdon Avenue, B. C. 4. STUDY READING
by I. Methven, 160 str. Autorovi se zželelo ubohých dětí, které
čtou různé knihy, aniž jim rozumějí, aniž dovedou nahlédnouti
do'hlubin jejich skrytékrásy; Proto uspořádal tuto knihu, která
má anglické děti učit intensivnímu myšlení.-Jeto soubor vybra
ných článků a básní a na konci je slovník těžších výrazů, na
hrazených jinými výrazy chápavosti dětské přístupnými. —
Tamtéž: GATEWAYS TO ENGLISH by Gordon Browne,
Book ?. 56—56 str.—Oběk'nížečky jsou sbírkou pohádek, po
vídek, básniček a .říkánek s pestrými obrázky. Mají za účel
vésti děti k pochopení angličtiny. —
Tamtéž: THE MARCH OF HISTORY (The End of the 17!h
Century to 1331). Book_V., 156, str. By W. H. Mc HAFFIE.
Kdo chce poznati historii anglických krajů — zvláště s hlediska
sociálního a průmyslového — s povděkem řijmetuto knihu.
Omezuje se jen na historii-odkonce.17.'stol. o začátku 19.stol.,
ale zato je tím důkladnější. Je vyzdobena četnými ilustracemi
a. dřevóryty.

—
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CESKE 'JUBILEJNI OBRAZKY K PRVNIMU SV. PRUI

MANÍ. Vydal/Gustav Francl-.v Praze trojí velikosti: 29x19,
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19X13, 11X7. Cena: Kč.1"—,'—'50,-.-'20. Provedení v barvách
je vz'omé. Originály F. B.Dóubka; „Sv;Václav přijímá ponejprv
Tělo Páně"_a„Sv.Jan Nep. podává T_ěloPáně'královně'ť Tento
krásný podnik- doporučujeme duc _ovenstvu. +
_ ,'.
\LIF. LABOISE: LES DÉVQTIONS LITURGIQUES SPE
CIALES-DES PAROISSES. Aubanel Fils Ainé, editeur, Avignon,
Place des Etudes 15. (80, 120*.str.,_Fr.6'60.) Touto knížkou chce
liturgické hnutí proniknout do nejširších vrstev, proto—
obsahuje
stručný výklad liturgie ve “farníchosadách. Tato studie jedná
o posvátných místech vefarnosti, o.významu místních sv.patronů
a o významu liturgie pro praktický život. Bylo by už na, čase,
aby též u nás na venkově i ve městech(!) se liturgický'život
probudil. — Doporučuji.

_ '

,

.BARTMANN, JESUS CHRISTUS. 2. vydýPaderborn. 1929,
'Bonifaciusdruckerei. 654 str. váz. 1:1'- 'Mk. Známý dogmatik
B. prochází 'sečtenářem celý život Ježíše -Krista; Prochází ho
jako dogmatik a řekl bych jako kazatel, ovšem k dušiotevřené.
Z každého kroku Spasitelova .dovede-zvednouti 'nějaký' květ
pro "život.Co říci lepšího o knize, než že patří k nejlepším lí
"čením'života a díla Ježíše Krista,;protože zůstává věren knihám
“nejlepším, to jest-'Písmu, a tradicím v Otčích. Hodí se pro laiky
velmi

dobře.

,

_ '

'

*

.
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GREEN JULIEN : LEVIATHAN .“(Plon, Paris, 1929, 340) Vy

davatelství přímo prohlašuje, že autor nechcepsát tak zvaný
katolický _román.Totoprohlášení má v případě zvláštní smysl,
protože Creen ješt spisovatel pesimistický. Jeho; román Adri
enne Mesurat jest trýzní, má-li býti dočten. Nikde jiskřičkana“
děje. Také tento román jde touže Cestou.Jeto román temných
sil-,jež se zovou .nefilosoficky-vášněLPřímo vás kniha zaplavuje

jakýmsi'fatalismem neštěstí. Nám kniha ukazuje zřetelněfpří
šernost hříchu,jeho následků, jeho drtivé síly. Knihajest rozkoš
nickým vychutnáváním melancholie a násilí.
_
B.
VERNER VON HEIDENSTAM: POUT' SV. BRIGITY...
(Kuncíř'Ladislav, Praha II.Voršilšká $.) Kuncířvykonal záslužný
"skutek, ževydal znovu tuto silnou a dobr'ou'knihux etl!jsem
prvé vydání u Otty a rušily mneí tam překladové a věcněkazy.
Tady je kniha dobře přeložena. Heidenstam provází vás _cestou
.sv. Brigity, “královny švédské, cestou odříkání, .-bole'sti, vášni
vého spalování celé bytosti Bohem. Krásně vystihl Heidenstam,
třebaže snad stím plně nesouhlasí,vůdčí myšlenku světice.Nechť
všechno zhyne, nechťvšeckno se ztratí,-jen když Boží'králoyství

se.zrodí vnašich srdcích. Pout světice Evropou do svatého Ríma
a do Svaté zemějest líčena historickyvěrně. Doba, zvyky,hrady
a rytířstvoa duchovenstvo jsou živě_vystiženy.'Tuhleknihuby
siměl opravdu každý přečísti. "
Braito.
„. KADMI-KOHEN :' NOMADES (Alcan, Paris, 1929, str. 221,
'cena 12'Frs.) Kniha jest—novýmpokusem o psychologii židov
ského'národa. Kniha je psaná Zidem, Zidem však, který nemá
v nenávisti křesťanství.Snažíse Osvětlitichybjr Židů,jejich vlast
nosti, jež odvozuje'z jejich stěhovavého původu, jejich -.mate
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r_ialismusodVOzuje odretribučního ducha v1n0jz1sském záko
nodárství, ale právě proto se snažil Ježíš Kristus,-aby Zidy, jimž
mnoho bylo spočátku odpuštěnopro tvrdost srdce,jak výslovně
raví Kristus,. pozvedl výše, k synovské, _čisté lásce Boží a
bližních. Proto závěr knihy iněl by tak'znít, že celý rozpor mezi
židovstvem a".ostatním'světemje'ten, že ostatní národy daly
se prpniknóuti pozvedajícím'a očišťujícímduchem Kristóvým,
což Zidé neučinili, aproto je takový rozdíl mentality mezi nimi
a námi. Jinak je kniha pokusem "velmizajímavým zmenšiti nenáf
vist proti Židům cestóu zdůvodnění psychologických růzností,
jež nás dělí.

_._

_

_ Braito'.

PAPINI: GLI OPERAI DELLA VIGNA (Valecchi, Firenze,
1929, str. 370, cena 25 'lir'ý)Milovat svaté. Základní myšlenka
studií „Papinihoo různých světcích. Papinimu se protiví dívati
se na světce. Učí je -m_ilovati.'Protoukazuje na jejich srdce, "na
jejich-život,ukazuje, jak světců potřebujeme 'ako vůdčů a vzorů.
-Avedle svatých ukazuje na ty, kteří dove li mnoho, protože
věřilimnoho,-na takového-Jacopone da Todi, na Michelangela.
Papini jako Ital f'ukazu'e, jakou _silou'byl katolicismus pro celé
italské dějiny, jež by. ez katolicismu_neby_ly ničím. Všechny
.studie byly psány žhavou krví a tbuhou konati jaký-siapOštolát,
iak autor sámpřiznává.
_
WALZ.ANG.-. O. P.: DELINEATIO VlT'AE. S. THOMAE
DE*AQUINO; (Roma, CollegioAngelicoJ Archivář domini
kánského řádu,-sám výbórn'ý hiStorik, první _podaljakýsi-1pokus
o nastínění života sv', Tomáše. --Protože_dosudjsme vlastně ne
měli historické biogralietohoto-učitele církevního,'vítáme s ra-'
dostí toto dílo, jež jepřístupné již tím, že jest psáno latinsky a
sice srozumitelněa poixtavě._Autor snesl obrovskou literaturu,
nahromadil nesmírný materiál a dobřej ejroztřídildobově. Kniha
jest jedinečným pramenem pro životopisy_sv._To'máše.Na každé
tvrzení přinášíautor přesné doklady,-takže,.mož'no na těchto
základech již bezpečně. bujdovatihagiograíicky. Vřeledop'o
ručuji,

'

„

_

'

'

_

,

Braito.

JUBIEEUMMONTECASSIN'A. Redakce benediktinské re
vue „Pak“ (Praha 11-320Emauzy) vydala _kííjubileu“slavné ko

lébky benediktinského řádu zvláštní číslo,.které je vyzdobeno
mnohýmiilustracemi a zvláštní přílohou na sepiovémpapíře.
tenář se zde dozvídá nejdůležitější věciVobenediktinském
řádu,'jemuž evropská kultura tolik vděčí. Ceské čtenáře bude
zvláště zajímati článekvo nynějších i zaniklých klášteřích na
území n Všehostátu._.-—Císlo tvoří celek pro' sebe a bude trva

lou cennbu ozdobou každé knihovny. Cena pouze 5 Kč.
FORBES: _MARGUERIT SINCLAIR; Přeložil F. Dechěne.
Vydal P. Lethielleux, Paris VI., stran 147. Dva portrety jsou
připojenyke knížce: jeden tovární “dělnice,milující ěkné šaty
a tanec, druhý chudé klarisky, jež záhy umírá v k ášteře. To
je táž osoba, jejímž největším činem byl úsměv do všech běd
a do každého utrpení. Ale jak je nebeský ten úsměv jeptišky,
jež umírá z lásky k. Bohu !"Zivotopis Marguerity' Sinclairové,
27 1x

o jejíž blahořečení se jedná a jež je naší současníci, bude ko.
nat _svéposlánív kruzích dělnických a je“jako kapka rosy do
těchto oblastí, kde svatost zdáse tak těžká, bál—“nemožná.
Jsme
jisti, že se.tam český její překlad rozšíří k dobru duší, jimž"se
nedostává jen blízkého, časově i prostředím, příkladu. -_.-—ou-
LETOURNEAU G.: NOS DEVOIRS ENVERS SEPT SA
_CREMENTS. (Aubanel Frěres v Avignonu.) Naší povinnoští
k _sedmi svátostem je předně je dobře znáti, abychom “sene.
připravovali nevědomosti oúčinky nesmírných“dobrodiní-, jež

jsou křesťanuv nich dána. Doplnění školních vědomostí v tomto'
směru je u'násvíce než potřebno.
' —ou-—
ŽENY Z EVANGELIA.Tato kniha Letoumeauova poslovží
všem, kdo konají exercicie, dívčí mládeži a ženám vůbec, jakož
i za dobrou a užitečnou četbuvšem. Neboť našim mužům také
prospívá občas takováto ženská lektura. Aby dovedli utvořiti
si pojem křesťanské ženy, ve světě — také jejich vinou — t_za

tmělý.

'

,
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GUITTON GEORGES __S;
J.: LEON .HARMEL ET L' INI
TIATIVE 'OUVRIERE- (Spes, Paris). '1929,-str. 94, cena 4 frs.)

Nemá snad každý dosti možnosti pročísti nedávno uvedené
dílo P. Guitt'ona „Léon Harmel-". Těm přítomný spisek chce
podat obraz sociální myšlenky a práce „dobrého otce" ve Val;
de-Bois. Zasluhuje pozornosti jako hlavní "dílo, je jakýmsi vý
tahem jeho několika kapitol. '

9.72

VŠEOBECNÉ'ZADOSTIUČINĚNÍ
N B] s v. 5 RD c1
(Nauka okružního listu _Pia_XI.,_
vydanéhor.

1928.)

Velkou útěchou a nadějí sv. Otce, jenž stojí jako
by na vyvýšené hlás'c'esvěta, když pozoru jevšechna
nebezpečí a potřeby-lidské,jsou slova přislíbeníMis
trova Aj, já s—vámijserífzpo všechny dny až. do sko
nání světa.
Ježíš stále byl sešvou církví a vždy jí vhodnými
rostředky pomo_hl..I-v.novějšídobě máme nové dů
lzazy.Když se. plížiloinebezpečí, že vyschnou pra
meny zbožnostijv době,:v—níž.
proudilo hnutí odda
l 'ící od Boží .lás'ky',zj'eVils_eJežíš sv. Marii .Marketě
A acoque,

_

_

MeZi různými dary tohoto zjevení vyniká právě
ona skutečnost, že v době,kdy chladla láska, byla
světu ukázána Láska sama novým způsobem a před
ložena lidstvu k zvláštní úctě, V době jansenismu,
jejžzove sv. Oltecheresí nejohavnější,protože odle
slov sv. Otce chtěla; aby še' lidé' Boha spíše o ávali
než jej synovsky milOVali/ukázal Spasitel své Srdce
jako prapor míru a lášky.:
.
V tomto znameníje nejdokonalejší způsob zbož
nosti &dokonalého života. Proto sv. Otec jako 'eho
předchůdcové vždy hájiliaídoporučovali úctu k ož
skěmu Srdci. Proto doporučuje znovu—vtomto listě
ZasvěceníSrdci nejsvětěj šímu.-Vyzdvihuje znovu so
bě tak drahou myšlenka-aby Ježíš kraloval.Vysoko
vynáší heslo: Kristús--'mů'síŽk'rálov'a'ti'!

/

Jest však třeba, ab „k“tomu'přistoupil- další krok.
Praví: V' ZasvěCení dáVá'rne Lásce nestvořené lásku
jí patřící.Dlužno-však ]eště napraviti všechny křivdy;
zapomenjltí &urážky. Nazývá pak to smírem nebo
zadostiuciněním. _
Jsme povinni i k—prvěmu'i-k druhému,k druhému

však nás nabádají zvláštní důvody lásky a spravedl

nosti.
Protože jsme všichni hříšníCi,nejen máme ctíti Bo

ha onou úctou, jež jest mu povinna jako nejvyššímu
273

Pánu,nýbrž je třeba, abychom odčinilivšeéhny'své
nevěrnosti a nedbalosti a hříchy.
Celémupak' lidstvu náleží toto odčinění.Neboť
“prvýmhříchem Adamovýmjsmeívšichni dědičně na
kažení.Dnes noví následovníci starého kacířePelagia
Znovu ve své pýše se nadýmají a_hlásají, že Člověk
"může sám svou vlastní si_louse povznésti.-

"

Ovšem, žádná lidská síla nebyla by Síto “podati
vhodně odčinění, kdyby“Slovo Věčné nevzalo na se
lidskou přiřozenOst.On nešllnašei'rány, naši mdlobu,
pro nepravostinaše byl potřen. Onzničil dlužní úpis,
jenž svědčil proti nám, přibiv jej 'na kříž,.

Kristovo vykoupení získalo nám prominutí všech
vin,'alepřece z'ařízením'bož'skémoudrosti máme'i my
v'esvém-těle naplniti t_o,co'ještě chybíz utrpení MYS
--._'_IÉ„ICKÉMU
tělu' Kristovu, jímž. je'st církev. (Ep.- ke Kol
los. I. 24). Ovšem, stále--musíme„__míti_—_na
paměti, že

veškerásíla našeho smíru a.;odčinění.vyplývá jedigé
z krvavě oběti ]. Krista na kříži. Tato krvavá oběť
„opětuje.Se nekrvavým způsobem v oběti. mši svaté.
Proto správně tvrdí Sv.Cyprián,.že-je_ntehdyvhod
ně slavíme obět mše __svaté,'k_d_yž
obět' a utrpení naše

od Ovídá obětiKris'tově. Proto vybízí Sv.-ápoštol Pa
.vef aby-chom prchali__před;_zkázóu,jež-jest žádosti
voští

ve světě.;-

__

_

"__

*"

Cím pak dokónaleji'bude 'odpovídati „naše.-obět'a
naše utrpení oběti aautrpeníSpasitelově, čímvíce se-.
be ukřižujeme,-tím větší-'.ovoCeodčinění nalezneme
prosebe i pro druhé..'M_eziKristem __a
jeho věrnými
je-podivuhodně spojení, jaké je mezi "hlavou _"a
ostat
ními údy těla, a rovněž spojeni jsme všichni věřícína
vzájem oním tajemným obcovánírn “svatých,jímž se
spojujeme nejenom mezisebou, nýbrž také“s“hlaVou
naší, Ježíšem Kristem. _

,

Toto spojení hlásá Zasvěcení, odčinění. pak.—toto
spojení znovu navazuje, _zdokOnalujea vyvrcholuje
tím, že viny smažuje, že nás spojuje s_utrpěnímJezu
Krista a že nás pro něho a pro bližní těž'v obět při
náší: To byl též. _úmyslpřesvatého Srdce Kristova,
když _se'námzjevil a když senám ukázal s odznaky
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svého umučení, aby“z toho všichni mohli posouditi
nekonečnou zlobu hříchu.
Duch smíru a odčinění mělvždy-prvé místo v 'celé
úctě božskému Srdci Páně:Neb-"když se zjevil Spa
sitel sv. Marketě,ltrpce si stěžoval na takOvý nevděk
lidstva slovy, naněž nikdy—nebudemoci:býti zapo
menuto :-„I—lle,.viz'-tosrdce,;ježtolik lidstvo milovalo

a všemi dary zahrnulo a-jež nejen, že nenalézá díku

zatakovou stu lásku,nýbrž naopakzapomínání,ne
dbalost, urážky, a mi od“těch, kteří .by byli povinni
k zvláštní-lásce . . ." Knapraveňí těchto vin doporu
.čilpak. Spasitel- ono známé smírné svaté přijímání a
zvláštní obožnostiijež sefzovou Svatá hodiná.
Ale,jak mohou .potěšiti smírné úkony Ježíše, jenž
kralujev nebeské blaženosti? Odpovídáme slovy sv.
Augusti'riasMilujíc'íporozumí. Neb ten, kdo miluje
Ježíše,vi'dív jeho minulém životě,jak pracuje, modlí
se, strádá'átrpí pro nás. lidi a pro naše spasení, Vidí
jej pohlceného bolestmi, potupami, &'to pro naše-ne-z'
pravosti. To "vše_rozjímajízbožní .auvědomují .si,že
naše hříchy bylypříčinou, že Spasitel pro nás trpěl
a umřel, a„že__by'tyto hříchy i_nyní j eště znovu ukři
žovalyJežíše, takže “správněmůžeme-každý hřích“' o

važovatijako smrtelnou ránu p'roti SpasiteliJestllže
však Kristus trpělpro naše “hříchy,je'ž předzvěděl,
jistě též-bylo mu útěchou vědomí našich budoucích
odčinění a našeho "smíru,když se mu zjevil anděl a
posíliljej“útěchou-A tak, jako-ještě dnes srdce Spa
sitelovojest zraňováno hříchylidstva, tak"také bývá
smírem a odčiněním=potěšeno, tajemným, _alepřece
Skutečným,způsobem.
"

K tomu přistupuje;že smírné utrpení Ježíše Krista
se stále obnovuje a setrvává Vjeho Těle mystickém,
vjeho \írkvi.Uveďme ještě slova sv. Augustina: Kris
tus vytrpěl-.v_še,—-co
měl vytrpěti. Nic nechybí z' míry

JEHOutrpení. Jsou tudíž naplněna, utrpení v Hlavě..
Zbývá ještě naplniti utrpení vJEHOtěle. Pán sám ráčil
toto- prohlášiti, když. Saylovi pronásledujícímu křes
ťanypravil.u Damašku: Savle, Savle,proč mne proná
sleduješ?.Ježíš trpí ještě vtěle svém mystickém,žádá
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si'n'ašeho odčinění, neboť jsme s ním přetěsně spjati
jako údy s hlavou.
Každému „pakje zjevno,jak jest nutný tento úkol
odčinění a smíru v naší době. Doléháfk sv. Otci úpě
ní národů, jichž hlavy a knížata se_0pravdu Zvedli a
sešli vjedno proti Pánu a proti církvi jeho. Vidí, jak
se v těch krajích nedělá rozdíl mezi:právem lidským
a božským. Boříse chrámy, jsou vyháněni řeholníci
a řeholnice, Celézástupy hochů a dívek jsourvány
z lůna matky církve, svádějí j e k rouhání a—k
nejhorším
zločinům, lid pak křesťanskýje v stálém nebezpečí

ódpadu. Což však je ještě žalostnější,je skutečnost,.
že i mezi křesťanyje tolik lidí,kteří dlí v nejhorší ne

vědomosti, kteříjsou nakaženibludem. a vedouži
vot daleko od domu otcovskěho.]e'neosvětlujeprav
da, víraje netěší nadějí „budoucíblaženosti. Zavládlo
mezi věřícími nedbání církěvníčh' zákonů, o něž se
opírá celý život křesťanský,domácnost a posvátnost
manželství.]e zanedbávána, neb lichotnými volnější
mi názory 'pokažena výchova dětí, nebo se dnes do
konce odnímá církvi možnost vychovávati mládež.
Zeny zapomínájí žalostně na stud v'životěra obleku.
Vládne.strašná bezuzdnost ve věCechsmyslnosti, od
pírá se zákonité autoritě,'pohrdá se Slovem Božím,
čímž víra kolísá a je vystavována bezprostřednímu
nebezpečí.
_Ktomuto _zludruží se pak křesťanů zbabělost a
lenost, kteří,podobni spícím aprcha'ícím učedníkům,
kolísají Ve-víře. A tak, ať se třeba“ cřuch vzpírá, vtírá
se mu myšlenka,že již j sou blízko d_oby,_o,
nichž před

povídal náš Pán:„Aprotože se rozmnožila nepravost,
vystydne láska mnohých . . ."
Když se nad tím věrní křesťanéz'amyslí,nutně bu
dou vedeni k tomu, aby z lásky k trpícímu Spasiteli
odkáti še snažilivinysvé i druhých, aby napraViličest
Páně.Avšakvyplňuje setéž slovo apoštolovo, že tam,
kde se rozhojnil hřích,tam také ještě hojněji byla dá
na milOst.Vzrostla sicenepravost, ale též se množí
stále počet věřících obojího pohlaví, kteří s radostí
se snaží odčiniti tolik a\takových urážek Srdci Spasi
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telovu připravených,kteří též'neváhají podati se do
konce v obět Ježíši Krištu.
Neboť když někdo věrně promyslí a prožije to,
co bylo dosud-.řečeno,není možné, aby si dokonale
'nezoškliVil hřích,“aby se zcela Bohu neodevzdal a
ustavičnou modlitbou a dObrov'olněpřijatýmizkouší
kami a útrapami a celým živótem přijatýmjako od
činěnínesnažil se napraviti Svrchu uvedené žalostné
skútečn'osti.

,

Tak povstaly celé řády,jež .sipředsevzaly za úkol
útěchu Ježíše Krista v mdlobě pohrouženého v za
hradě Getsemanske',tak povstaly též-ony společnosti
laiků,jež-majítentýž účel,tak povstaly téžony zvlášt
nípobožnosti se.slavným odprošením a zadostiuči
něním,jež se konají jménem celých diecésí, rodin, far
ností. Sv. Otec si přeje, aby na svátek nejsvětějšího
Srdce Páně obnovil se každého roku krásný obřad
Zasvěceníbožskému Srdci, přičemž by zároveň by
10lkáno pro odpuštění našich vin a hříchů.
Sv. Otec mnoho doufá od rozšíření"této pobož
nosti.Doufá,že hříšníci,vidouce,koho to zranili,vrátí
se do svého srdce, spravedliví se ještě více osprave
dlní a ještě větší horlivostí zasvětí se získání celého
ŽVĚUL
pro
zene
o. Králejeho, jehož vidí tak pohrdaněho a urá

ROZJÍMÁNÍ PRO VŠECHNY
(Kars vnitřní modlitby ó.)

Poukázal jsem v posledním článku-najedno nedo
rozumění ohledně rozjímání. A vidím,že jestjich ještě
velká řada.Tak čteme u různých učitelů dučhóvního
života vlýrokySvětcůavůdců, kteřínutně požadovali
k dokonalosti:rozjímání. Cím více jsem pročítal tyto
pokyny, bylo mijasněji,že sidobřenerozumíme,když
doslovněopakujeme dnes-tyto výroky o rozjímání a
kdyžjejednostranně přisužujemedokonale metodic
ky rozčleněne'mu rozjímání. Hlavně u sv.I náce _zLo—

yoly jest zjevné, že ve svých požadavcíc rozjímání
9.77

má“na mysli ještě jiněfz'působy rozjímání,.,než to, co
jsme minule—rozjímánímnazvaliJest-"důležité tohle
to—připomenoutia dobře zdůrazniti, abychom zby
tečnou tvrdostí a přísnosti nemátli „lidi-,
kdybychom
ode všech a stále žádali onenjediný způsob rozjímání.

Svatý Ignácupozorň'uje na dvazpůsoby, totiž naroz
jímavě pozorování„jež nazývá kontemplací; kterou
však nesmíme směšovati s'kontemplac'í mystickou, a
pak rozjímaně zpytóvání svědomí. Můžeme j eště'při
dati rózjímání při-.četbě-apak-'rozjímavou—modlitbu
ústní.

-_-.

*

Teď chápeme pOžada—vek
učitelůduchoýního živo
ta, když nutně žádají rozjímání.Musímejímrozuměti
jakýkoliv intimní styk's;Boh'ema'sjeho pravdami,tře
ba jím rozuměti 'akěkoliv usebr'áňí a-soustředěníse
ve věcech-'Božícll,Rozjímavé' ponrován'í'jes't velmi
vděčným cvičením lhlavněfpři-litúrgii, jest nejvhod
nějším'způsobem prožíti posvátné úkony„doby 'avy
těžiti z nich pro dachovní život,-..cojest-jen možně.

'Vežměme si třeba slavnost božského Srdce Páně
'v tomto měsíci.Představíme si,živě Krista Pána, jenž
sezjevuje sv; Marii Marketě Ala'coque.-Představfme
si i smutnou dobu, kdy jansenismus strašící 's'táleBo
hem krutým a přísnýmodvrátil konečnělidi'od Boha.
Pod záminkou velké"úcty k Bohu odcizit lidi Bohu,
protože,ko'ho sejen bojíme,před tím prCháme;Akam
člověk uteče před _Bohem,víteLÍDobludů,jsmyslnos
ti_'avšech hříčhů'; N ení totiž. vybrání-! Předstávíme. si
nyníJežíše, 'enž hOřípo tom, a_bý—lidéjím
vykoupení
pocítili slad osti'jeho vykoupení; Když nás učinil-“dět
mi Božími,chce, abychom jak'oldětiktomuto Bohušli.

Ajproto v době,kdy láska,dětí thci ochabuje,zno
-vu ukazujesvě Srdce, Srdce zraněnéa'probodeně,
“nasycené potupami,.—urážkarni.—a.nevděkem . . . Před

stavím siJežíše dobrého, jehž-hóří láskou,jenž všem
žnovu uk'azu'e své Srdce, svou iLá—Skú.
Srovnáme-tuto
lásku, jež stá '_ehledá nových cest a nových prostřed-_

ků, jak bylidi vykoupená-svou krví přivedlak“sobě,
se vše'rni.láskami-,-jakějsme k'dy.požnali na svých—ces
tách živOtem, srovnáme ji__-_'se
“všemi láskami, jež kdy
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zkřížily naše s'tezk , a ponoříme se Vděčně do této
lásky,jež nikdy nez lame,ježnikdy nezarmoutí. Any
nív nás přirozeněVytrysknetOuha také se napíti z to
hoto srdce, odhodlárne se opustiti vše,co nás oddalu
je od tóhoto

Srdce . ; .

_ _

Tak možno činiti'se-všemitajemstvími._Ieto rozjí
mání velmi snadné a jednoduché. Musí stačiti pro li
di neschopné ještě přesných.pochodů, hodí se pro
chvíle vyčerp'anosti, únavy, je?to překrásnOu přípra
vou na-všechny-slavnosti a svátky církevní. Postup:
Předst'aviti Si..děj,__zadíVati
sena Osoby. Pozorujeme,

jak jednají, pr'oč.takjednají. Havóříme snimi ve svém
srdci a nakOne'c-jnecháme'srdce samo mluviti; Srov
náváme vlastní živOt s příkladem, který jsme viděli, a.
hledáme“cestu. k vlastnímu napravení, k “napodobo
vání f-tOho,“co' jsme—viděli..

_

_,

Jinýmvelmiužiteěným úkonem,jenž máprvek roz
jímavý,je_strozjímavé zpytování'svědomí. Zamyslíme.
se nad nějakou s'v0uchybou. Představíme sive světle
víry,jak jefošklivá,jak ji musí Bůhnenáviděti, vzpo
meneme si, jak?-pro_ni-Kristus trpěl, jak nás vzdaluje
Boha,jemuž se“.mámep'řipodobň'ovati podle slov Kriš
tovýCh:Buďteidokon'alí,jako Oteclváš v nebesích do
konalý 'j est. _

Vystoupírne'se svým hříchem“na—Kalvarii,do pekla
neb- do..o,č_istce.a—;dívár'ne
se naň' v hněvu Božím. Tak

senám-zjevívpravém s_větle.Pak nebude se nám žád
ný hřích zdáti" maličkostí. Každý. hřích jest urážkou
nekonečného"Boha,jenž má právo žádati odnás, aby
každý úkon náš řídil"Sepodle. jeho vůle. Přestoupení
této vůle jest' dávání p'řěansti sob ě,ub ohému, před
Bohem. Srovnáme hřích v tom, co nám dává..Snad
trochu pohodlí, neb“uspokojené.ješitnosti, snad ani
to ne. \Aza tuto cenu prodáváme Boha!.Všední hřích

má svou strašnou'ohavnost, které tolikráte nepozo
rují ti, kteří pijíjtak zvané lehké hříchyjako vodu. Za
pomínají, že prodávají Boha _zatrochu čočovice; Pro
křesťanyuvědomělé jest dopouštění se lehkého hří-r
chu, tak'říka'íc s otevřenýma očima,něčím strašnýml
A není-li, pak je tozsmutné s naším křesťanstvím a'sy
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novskou láskouk Bohu, v níž právě spočívá podsta
ta křesťanství!

Ctete hodně věci Boží? A čtete správně ? Neletí
_m sl vaše sjednoho místa na druhé, nepřeletuje duch
ja o motýl s květu nakvět,nehle'dátejensladkě šťávy,
krásných pohledů? Důležité je-zdůrazniti, že č'etba
duchovní má se také státi ob cován'ímsBohem.Kdob
rě a účelné četbě je prospěšný klid vnější,jenž však
není vždy ani“dobře možný aani vlastně nutný pro
_toho,kdo se dovede soustřediti-iv největším vnějším
zmatku a ruchu. Důležitý jest klid a usebrání vnitřní,
má-li “četbabýti o ravdu plodná, Nevyb írejme proto
knihy,jež nás'kaž ou chvílivytrhují znašeho nitra,jež

jenom nás honí obrazy a duši anineobohatíanineob
čerství ani neposilní. Nevybírejme produchOvní čet
bu knih nasládlých ani knih hlučných ařvavých.Přišlo

to u násvposlední době do módy vydávati knížky ob
sahu limOnádověho,ježnaučí člověka sladce nýti, ale
ne dobře žíti. Takové'knihy jsou morovou nákazou
a mělyby býti dány aspoň nějakým všeobecnýmjpra
vidlem na index knih zapověděných, protože napá
chají snad horších-_spoustnež knihy špatně akacířske',
jelikož se u nich a na nich naučí čtouCíhebrati vážně
svůj.život, protože se naučí duchovní život.prosníti
a prodřímati.

.

V berme proto dObrou knihu. (Jednou sestavím
v H ubině sežnam dobré duchovní literatury a vy
dáme tuto sbírku tiskem jako, příručku.-Snad se již
v nejbližších-prázdninách dostanu k této práCi.)Na
to se usebermea poprosme Bohao pomoc jako před
rozjímáním. A pak čteme-zvolna. PrOcházejme se kni
hou jako krásnou “zahradou.Když ducha.upoutá ně
jaká myšlenka, ponořme 'sedo—ní,obraťmeji se všech

stran, vyssajmeji do poslední krůpěje a srovne'me sní
sebe, jak jsme daleko neb blízko této myšlen y. Při
jměme každou dobrou myšlenku jako hlas Boží.Buď
te ujištění, že Bůhjest zvláštním Způsobem přítomen
svou-pomocí těm, kteří mají vás vésti, že jim pomáhá
připsaní, zvláště když sejedná o světce a o duchovní
spisovatele, .kteří opravdu žili to,. co-píší. Přečtěme
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myšlenkový -celek_.Pak zavřeme. knihu, 'uzavřme se
světu kolem a nyní, sami, přemítejme o čteném. Roz

víjejmedále myšlenky, čiňme z nichpraktické závěry
a snažme si myšlenku tak osvojiti, aby přešla do na
šeho duševního vlastnictví. Nebud'me průtoky dob
rých vnuknutí a myšlenek, nýbrž jejich nádržemi._len
tak stane se nám četba osvěžujícím zdrojem, zdroj em.
životodárným. Jinak je to marné zabíjení času, neb
hledání estetických dojmů, marnivostí.
Kdyžjsme zpracovali jednu myšlenku,jeden myš
lenkový celek, jděme dále a_zaseopakujme celý po
stup. Po četbě nechme si pak trochu času, aspoň ně
jakou minutu, ab chom si učinili všeobecný závěr a
abychom si učinilinějaké rozhodnutí ohledně svého
života. Odložením knihy-te rve však má začíti vlast
ní rozjímavý úkon..M_yšlen y mají v nás „nyní zráti.
Přemýšlejmeo čtenémcelku, jak nám toho dovolí na
še zaměstnání, přemýšlejme o něm až zase do příští
četby.Tak se nám“objeví myšlenky vfcelém Svémbo
hatství, uvidíme v nich, co bychom připovrchní'čet
bě nikdy neviděli.

_

Rozjímavé čtení jest nejjednodušší formou rozjí
mání a takto 'aksirozjímati může každý, i ten, kdo
nikdy neslyšel o 'r0zjímací metodě, neb kdo se jí"aksi
ani nemůže naučitiýNezapomeňme však na záklladní
pravidla dobré četby-: nečísti hlt'avě, nečísti,povrch
ně, nečísti plytkOsti!

“

Konečněsezmiňujiorozjíma'vé modlitbě ústní.)ed
niji považují .zaněco nesmírně těžkého, jakýsi vrchol
uměnímodliti se,jiní zase ji doporučují všem.Pravdu
majídruzí, protože církev doporučuje všem rozjíma
vou modlitbu ústní, jež jest jí již svou podstatOu,to
tiž růženec. V čem záleží rozjímavá modlitba ústní?
Záleží v tom, že se-již'nezastavujeme u jednotlivých
slov,slóvo za slovem, nýbrž že duch modlitbou po
vznešený zalétá k samému Bohu a sním přímohovoří.
]etojakásiprocházka růžovou zahradou,jakjest ono
prastaré přirovnání o modlitbě růžencové. Clověk
modlí se určitě modlitby ústy—,
aby vzdal Bohu hold
nejen ducha, nýbrž i těla a nyní zalétá k předmětu
281

svých modliteb._Vezměme s'i Otčenáš-! "Sv.Terezie
ježíškOva vypravuje, že kolikráte nemohla přes—prvé

slovo: Otčeljak krásně se dá rozjímati příOtčenáši!
Otče !_Tys.můj OTEC.Mám tebe, ničehove světě se
nemusím báti.Ty mi nedá_š-zahynouti.Tyvíš o mně,
o mých strastech a slabostech.Jdu k tobě-,jakodítě.
Pane, .ty “neumíš.zavrhnouti malé děti. Měj slitování
se mnouýDej mi svou milóst, přived' mne k sobě.
_ Otče, jsme všichni bratříýA tolik těch “mých—brat

řítrpí daleko od tebe. N eznají tě a nemilují.,Osvět'je!
Posiluj bratry me',aby 'neklesalive svých nemocech,
ve své chudobě.-Návštivchbré, vězně,chudě,'zoufalě',
lkajíCí._Otče, posiluj' kněze, kteří hledají bratry naše.
NÁŠ.Jsi náš. A proto jdeme _kitobě s';plnou-důvěrou.
Vyslyš„nás.Víme-t'o,vyslyšínásýVyšlýšíšnás a přive
deš jistě nás“,děti své, =k'sobě'. A tak můžeme jíti
dále.“Kdose modlí srdcem, bude sám uměti modlit se
svůj Otčenáš. A nyní, když jste _uOtce, z'aplačte nad
vším, čímjste toho dobrého-Otce uražili._0ž"elteto
ho a_umiňte-si více nehřešiti.Pros/tehoo pomoc kto
mu! Tak se dají krásně modliti žalmy,“Otčenáš, Zdrá
vas, růženec.
Myslím, že'aspoň některý'z těchto vedlejších způ—
sobů rozjímáníse pro každého hodíýZkuste toaspoň
s jedním, jenž sevámrzdá nejsn'adnější._Aspoňnějak
musíme “ses_oustřediti _vesvém Bohu, aspoň nějak se

musíme zamysliti nad'Sebou, nad svou spásou, nad
s_Vouduší, kterou. chce'mítiJežíš podle srdce“svého.

A jak chtete poznati, co jestježíš a conjsmemy a co
máme býti, když byste ___s_e"nad
tím'nikdy'ňezamyslili,

kdyby vámJežíš byl opravdu vzácným hostem, hos
tem neznámým a cizím,kdybyste celý-světnerost'ný,
živ0čišnýa lidský znali lépe než—“vlastní'nitro? 'ROzjí
mání vás osvětlí, poučí“ a; ukáže„_Cestu.,_1;_lká'zalijjsme

na některé způsoby'tak snadné a lehké, že opravdu
-'není pro_nikoho výmluvy.
P.suv
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M. BRAITOo. jP'.,ŘÍM.

V RA C E T I S B
;Kniha_Mo__udrosti
praví: „Naděje nevděčného jako
zimní jíní 'r'oztaje a,odteče jako zbytečná voda" (16,..
29).Protože naděje,podstatně zasahuje do lidského
života,je život duše-neVděčnévnebezpečí takového
osudu,.Je to' ze “základníchBožích "myšleneko sou
stavě poměru dušekBohu. Sám'Spasitelfsvěta na—to
upozornil svým.známým povzdechem “naduzdrave
nými a nevděčnými: „Neshleda'l-se nikdo, jenž by se
vrátil" a'vzdalíchVálu'_Bohu__a „._,*“(Luk. 17, 18). Pod

statně patří—'
do nadpřirozeného ži'vota duše vraceti

se k B_ohusvděčným díkem po jeho darech. Sv.To
máš neváhá tvr'diti,že „nábožnost-j evurčitém "smyslu
vystu'pňovanou"vděčností"“(Il-II.

106, 1)._

_

Vd'ěčnost'isvoupova'hou's'bližuje,.začíná i udržuje
přátelství,je součástílet'ností správedansti a'lásky.
ako dar-má svou.úplnou-cenu„teprve když vychází
z lásky,-tak vděčnost je'životně spojena s láskou.
Umění.'.býti-vděčnouduší zasluhuje soustavného
cvičení.""ZesMTómáše se dá sestaviti návod vděč
nosti Bohu do,-čtvera vět:
Rřijímej 'radOStně.

Címjšijvětším prbvinilcem,_tím'víc"ebuď vděčným.
Vděčnoští vědomětpěstuj “přátelství.
Snaž se'z'ávoditi

s'=Dárce'r__n.

Vděčnos't'náleží do oboru ctnosti spravedlnosti.
Ne otřebujem'e důkazů,"že-od bytosti nejvyšší naše
mal; bytost ustavičně-potřebuje množství “darů,že,
co má, plyne “zz-Boží
moči. A'nejvíce z Boží překypu

jící štědrosti a.otcovské'Starostli'vosti.
'
, Přijímejradostně. Není to tak jednoduchý pokyn.
Je-li totiž pravdivo. slovo "svatého Pavla „Co máš, ,co;
bys ne yl do stal?.'-'p'ak'
j &DAREMBoží starostlivosti též

každá'ti'pkost abólé'št. Lod-těch je sevtřebavraceti
k“Bohu-.a_poděkov“atiízaně. Tak se musí duše vycvi

čiti ve vděčnosti,'šaby děkóvala-hned, když trpkost
na jazyku zahořlčne,ab'yb'olesti byly zároveň slzami
dojatého srdce,"ívdě'čněse“k-Otci pozdvihujícího.
Všechna zařízeníBoží prozřetelnostivděčná-duše..
283

radostně přijímá.Jako dítě ví, že všechno dOStáVáod

rodičů,aradostně to uznává.Vyžaduje to ovšemnad
přirozené pozornosti, ale.jest to “zároveň “posvěcení
všech jednotlivostí života: Z toho hlavně'se rozlévá
j o všech podrobnostech života ona jemná, něžná
krása, kterou tolik obdivujeme na svatých “azkt'erá
nám připravila v živOtě chvíle podivuhodné krásy,
když jsme byli v takovém cítění..Radostně přijímati
učí sv. Tomáš v tomto smyslu: věděti,__že řijímáme,

radostným šrdcem-děkovati nejen za všec no, nýbrž
za každou jednotlivost, takto vědomě přijímanou.
Dary Božíjsounejrůznější,'dostáv'ájenevinnýi'hříš
ný. Sv.Tomáš praví-'otéto velmi prakticképohnutce
vděčnosti: „Cím více dárce dává darmo,_tímvětší má
býti vděčnost obdarovaného . . . Ačkoli dary "nevin
nému dávané jsou o sobě větší,přece většíje dar hříš
níků daný, aby se kál, přihlížíme-lik jeho osobě; ne

bofťzasluhoval trestu a “dostalo se mů daru milostiJ-ír
_Aopisujenesmírně dojemnou modlitbu sv. Augusti
na: „Tvé milosti a tvému milosrdenství přičítám,že
jsi mě hříchy jako :led-rozpustil ,-tvé milosti přičítám',
že jsem“se mnohého zla nedopustil -.—vždyt', co bylo
u mne-nemožné—?A doznávám, že mi všechno. bylo
odpuštěno,i co jsem dobrovolně spáchal zlého, i-če—

ho jsem se nedopustil, tebou veden."
Kdo tu může říci,že není daryBožími “zasypáván,
abyrádostně přijímaje,oddarůse vracelvděčněk dár
ci? Duše “si“nezachovala neporušenou svatbst. Ale
právě
proto
vděčnosti
větší, protože
ezpočtu
jestj“estpopovinnost
nutek děkovati
za dary.,Za
dary
zadrženíy padání,za dary odpuštění,tolikrát opako
vaného;-Címvětším je duše provinilčem, tím více má
'pěstovati vděčnost..
Když dobřepožorujeme svůj den,-snadnobychom
řekli,že bylo více nedostatků v něm než dokonalých
činů; snadno bychom-zmalomyslněli ; oč je krásnější
avýčhovatélštějšímodliti'se:,Bohu díky, že to nedo
padlo hůře,při'mé slabosti. V pósledních důsledcích
pak by se.duše měla'tákvychovati, aby hned činu
zléhoízlituj-íc;:děk'ovalaBohu,.že ji' nepustil hlouběji.
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Cítíme,jakou moc s Bohem a dobrem 'sbližujícíi od
zlaodvracející má taková vděčnost. Přidá-lise k tomu
Vzpomínka na.minulost pokáním-smytou, změkne,
zjihne duševe své vděčnosti.Má nezapomenutelnou
pohnutku
vraceti
sefk
Bohu vděčně“od
ta
ových darů.
Každé
zpytování,
svědomí jitolika
můžea ob
novitia posíliti.Vlastněi každásprávněkonaná mod
litba.Mluvěo správném sestavenímodlitby prosebné,
podává sv. _Tomáš*(lI.-II.83, 17) tyto složky náležité
modlitby prosebné: “pozdviženímysli k Bohu —jme
novánípředmětu prosby— důvod vyslyšení se stra
ny Boha—.důvod vyslyšení seistrany prosícího, totiž.
projev vděčnosti,.jímž zasloužíme dosažení Větších
ru.
Všechny Boží dary majíjeden hlavní účel, jenž je
činíbožsky velikými a nám vděčnost nesmírně snazší
ajímavější;Naše "prosbya tužby mají své malé účely,
často ne právě nejvyšší. Aleúčelem každého Božího
daru je přivábení duše-k lásce a ku přátelství s Bo
hem. Bůh svými dary a každým svým darem vědómě
připravujea pěstu'ejpřátelskou lásku. Duše by tedy
nechala nevyužít ováno to nejkrásnější na darech
Božích,kdyby opomenula svou vděčností pěstovati
vzájemně přátelství s Bohem.
Návodje

naznačen

vět—ous_v.—
Tomáše:

„Při přá—

telství se musí .přihlížeti ku příčině přátelství; tedy
při přátelství "prospěchovém se vděčnost projevuje
úměrněprospěchu, jakého kdo dosáhl dobrodiním;
ale.při přátelství, jímž se nám dostává cti, je třeba
přihlížeti k lásce“dávajícího."_Dobrodiní Boží ovšem
jsounám velmipros ěšna,vždyt'prostě výlučněZnich
žijeme.Ne'může'tedDybýti vděčnost naše náležitá, ne
odpovídá-li tomuto nesmímému prospěchu. Ani zaň
nedá dpsti',nedá-li1zaň srdce. Srdce hořící, srdce sá
lajícísvým největšímteplem lásky. Nebot' se námne
může dostati větší 'ctinad čestBožílásky,ježzahmuje
dary,aby vábila a získávala nás.Myšlenka tato je tak
dojemné něhy,-že\se.přiní těžko dýchá.)í se vědomě
pěstůje přátelství,.pomocí vděčnosti.
Otvírají se 'ne'dozímá'pole pro vděčnost, cesty na
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!

pohled'přlliš daleké pro naše-slabé síly:,úkóly obsáh
lejší nežli celý život poutníkův. Oko _světcovovidí
tyto věci,-a zdá se mu to ještě. málo. Píše-sv.Tomáš:.
„Vděčnost má k“tomu _směřOvati,aby dala více, nežli
dostala, protože dobrodinec takédal' více, dal —-.totiž,
ač neměl povinnosti,- teprve není-li možno dáti;více,
postačila.by pouhá dobrá vůle." Ajinde: „Povinnosti
vděčnosti nelze určití mezí."

__

Svaté závodění 's Bohem a vyvrcholení pěstované
vděčnosti._Vede k uznání Boha, spojuje-sním ve při
jímání.darů. Připravuje návrat kající duše alzamezuje
odpad. 'Učílásce, A,na konec ztutolásku prohlubuje,
stále žvroucňujeJe-to skutečně pro chladný-rozum
nesmyslné. slovo: chtíti dáti Bohu více nežon dal a
dává nám.Nenívšaknesmyslnýmlásce, která mu'roz
_umí..Lzesi tu vzpomenouti na—Onohosvětce, jenž
dvakráte tázán ve zjevení, zda „Matku _Božímilu'e,
přisvědčoVal, a. při třetími opakování téže- otázky
zvolal; „Miluji tě více, ňežli ty-mn'e'," Takovésmýš

lení znam ená—
svaté závodění vděčnosti s Bohem; Slo-.

va jsou příliš hrubá na vyjádření.této věci,'hraničící
na mystičnOstonoho stavu-,kterému'seřlká manžel
ství duše s Bohem. _Nedáme Bohu nikdy'ivíce,_nežli
Bůh nám dává. Ale-kdydáme aspoň všechno? Až“dá
.mevšechno z vroucí Vděčnosti,pak začneme chápati
kráSua smysltohoto svatéhozávodění vděčné duše
s mil'ujícím avábícímDárcem,

?. E_MÍ
SOUKUP0; P.

VDĚČNOŠT
První úsměv dítěte platí matce, první rozpětí jeho
ruč'ekje kolem šíje vlastní matky. StrOm plný zralého
ovoce pyšní se krásou svých plodů, otec právem se
těší zdárnou výchovou svých “synů..Sv.-Tomáš vy
jádřil tuto vlastnost plodů 'obracejících Seke svému
původci dovršující-jas svého původce, všeobecnou
větou nesouCí ráz všeobecného-principu (11.II. q. 106,
a. B.);„Učinek se přirozeně obrací ke své příčině/'
výjimky nečiní aniinstinktivně. jednající tvorové.
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Proto obloha vypravuje ()slávě Boží,próto bujná
přírodaukazůje Božímoc a sílua holé skályjsou ozvě
n'ouvěčnosti. „Všechna díla Hospodinova dobrořečí
Pánu,llneboť jsou jeho účinkem.
_
Zproudu přirozenéhosvětového řádusepovznésti
na morální'stúpe'ň'krás,-zna_rnenápozorovati člověka
vcelkOvémběhu,nervati jej"zpřirozeného postavení,
kam 'ej zasadila všemoh'Oucíjruka BOží.Morální zá
vaze je.-jednímčlánke'm'řetězu závislosti na vyšším
běhu.Vyvěrá z'Boha _proudpřírodních zákonů aqspěje
zasek němu,-Každýúčinek se přirozeně obrací ke své
příčině.

__,_

Mezi nejkrásnější účinky-křesťanskéhoživota patří
jistě dobrodiní, mzdáv'ati fapomáhati ubohým, je to
ovoceposlání Kristov'aJeho učednícimají míti'odznak
vzájemné účinné lásky, pomáhající, plačící_splačícími,
radující _se-s'radujícím'i.Učinek pravé lásky je rávě
skutečná pomoc, bratrsképřispění a láska i k yž se
nedostávábohať'Ství,„láskanajde účinek opravdového
přátelství s ubohými a trpícími, slova útěchy a vlíd
nosti, která předčí čast'o nad největší statky;
To _jsOu aúčinky křesťanského dobrodiní, které se
přirozeně obracejí ke své příčině. Clověk, jemuž se
dostává dobrodi_ní,_jepovinen vděčností. Vděčnost
je tím jasem, který se přirozeněvrací z účinků na své

ho původce,na dobrodince,toho'vyžaduje přirozený
řád.

_

.

Vděčlnostdlužíme jakýmkoli dobrodincům, nejví-—
ce rodičům a-výchovatelům, u nichž základem vděč

nostineníužitek nebvyp'očítavost,nýbrž'čistýavzne
šený _citlásky. Vznešenost a hlubokost přátelství a
upřímnéhocitu daleko převyšuje množství a velikost
daru, proto i_vděčnost rodičům a přátelům nemůže
býti nikdy stačitelná. Jak se vyjímá v tomto světle
dobro dinínevděčnost k rodičům neb.všem těm,kteří
z téže pohnutky, ze vznešeného citu přátelstvínám
prokázali dobrodiní !Dobródi'ní rodičů je nesmírně,
život,výchova, znalost mateřštiny,zvláště ale poklad
víry, znalost Boha.
,
Vděčnost činí rodinné. štěstí,. činí hluboká přátel?
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ství, dva poklady člověkugnezbytnéJemnost vděč
nosti proniká až k úmyslům dárcovým a nehledí jen
na zevnější dar. Odplácí malý dárek podaný s upřím
ným citem více než velký dar z pouhé „zdvořiloso

ti'l.
Křesťanskýživot vlastně vyžaduje'největší zdvo
řilost, upřímnou, opravdovou- zdvořilost, tryskající
V hlubinách duše spjaté s Bohem, Původcem všeho
uspořádání—azákonů. Proto je nejvíce upřímná, neboť
plyne z přesvědčení.Je vlastně zákonem pořádajícím
mezilidmiitynejtajemnějšípoměrypřátelství,'u řím
ného citu, z nichž pochází největší dobrodiní, a e zá
roveň. vděčností jsme vázáni ze spravedlnosti kaž

dému dobrodinci.
Trojí tedy může _býtizávazek vděčnosti ze spra
vedlnosti, která jest základnou společenského řádu,
větší, ale je pouto vděčnosti .z přátelství a dobroti

vosti',t.j.upřímného citu, sloužící ke spolužití v upřím—

nébratrské oddanosti. '

Vděčný křesťan'vyzařuje. upřímnosti, hloubka &
ajas úsměvu díkův 'eho očích mluví ()čistétůniduše,
v níž se zrcadlí Bůh. Zevnější uctivost a zdvořilost
z vděčnosti-tryskají v prameni Božím,jsou součástí
Božího života, zavlažujícího lidské nitro. Týž Duch
svatý povzbuzující duši k vděčnosti k Bohuji po
vzbuzuje k vděčnosti k lidem dle přirozeného běhu
věcí.Ušlechtilé city lidského nitra nejsou překážkou
v duchovním životě, naopak jsou poVýšeny k celé
součásti životního organismunadpřiroZenéhoživota.
DR. METOD HABÁŘ o. ?.

OTO KARBŘEZINÍA VE SVÝCH

HOVORECH
19. května 1921, když jsem byl u něho vJaromě
řicích,pravil: „Ty hymny našemu novému státu zvo
lili velice nevhodně, je to plýtké a všeobecné, neboť
VŠUDEvoda hučí,IVbory
V šumí a květ se stkví — také
je vtom nesprávná cestina,bor šumí, ale bory šumějí,
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nemluvě ani o sloce. druhé, kde je ten „vznik a zdar
a vzdoru zmar". --' H'ymnou našeho nového státu
rozhodně měl býti chorál „Svatý Václave", hymna
nejstarší,posvěcenávěky,hluboká,takže KAŽDÝvní
najde smysl,- i—ten, který'si' ji“vykládá jinak, neboť je
to píseň DUCHOVNÍa člověk, slyše ji, vidí-korouhve,
zástupy .a vojska ; . . A když už'ne chorál svatovác
lavský, tedy "aspoň“„Kdož jste Boží .bo'ovníci'f, i“tato

hymna byla by dobrá a jistě mnohem lepší než „Kde
domov můj ",při níž člověk nesmí m'ysleti na obsah,
aby ji mohl zpívat.- Ale.to se“udělalo, k vůli Zidům,
u násje všecko požidovštěnoJ-"Tak mi řekl19.-května
1921 Otókar- Březina,

*

Téhož dne mluvil Otokar Březinao literatuře vlaš
ské a pravil, že má tři období: První období tvorby
nejpůvodnější a nejsilnější,tvorby, která se podobá
stromům najaře,když vyhánějí pupénCeakůra pňů se
leskne,protóže je “napnutámízou. A tvorba této—doby
jest obsažena Vejménech: Dante, Petrarca, Boccacio.
Období druh—'e,
kdy je_tvorba ještě veliká a silná,
ale přece už ne-rudimentámí, nýbrž zpracovávají se
vícejen fornáy..Takový Ariosto ovládá fonnu-doko
nale a je velký básník; jenže už sám nevěřítomu, co
píše,'což se pozná z nadnášenřbarev a prozrazuje „se
častojédinýnislóvem . . . Arió'stó honí své rytíře ce
lým světem, doČíny, na Island, do Spanělatd.
Období třetí už-je dokončením období prvního,
je vidět, že květy už“dostávají skymy, černají,-vad
nou i opadávají, také nastupuje IRONIE.a taje zn'a
mením úpadku a kónce, a veršuje a-píšese „vlastně
už jen pro formu, „není co říci" ' V této době kde

kdo
“imprOVisujeZnělky
a tercinš
na
udané
těma. Slovo a podstata
je a'při
už hostinách
tak zvetšely,
že vznikáitalská OPERA,.kdeslovo má význam jen
potud, pokud je v-němpohyb, děj, potřebný pro je.
viště

-. , .

*

'

'

Otokar Březinabyl. přítelem'humorua tento HU
MOR b'yl .u--něho=—bud'=j
jako glóri'olou, nebo jako zá
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chranným štítem, nebokonečně naplněním textu-:
„Každé údolí bude vyvýšeno a_každý-vrchi_pahrbek
bude ponížen.ll V,každém pak případě "byl humor
Otokara Březinyčinností lásky, všecko přepodstat
ňující. Kde není humoru, 'to jest DĚTSTVÍ,láskyplné
hravosti, tam_.senevcházído království Božího, kte
re'jest slíbeno nikoli škarohlídům, nýbrž maličkým.
'V'červnu 1921 byli jsme s Otok'arem “Březinoupo
zvánivTasově k Prokšům do hospody.“PaníProkšová
vypravovala mistrovi, jak byla na pouti na Vranově
a že zrovna protikostelu je tam hospoda a-celý kos
tel že páchl kulášem —:——
„belo .tam c_ětit jen kulášl"

Otokar Březinas_úsměvempodotkl, že v té-hospodě
bylo možná cítit zase jen: kadidlo . . .
'
*.

Říkali jsme mu—
„Kmotříček od..kostela"., jmenoval
se]elínek, a Bůhmi _toodpustí-nevím, kofmu'"znás byl

na'křtu"kmotrem-poněvadž těch kmotříčkůakmo
třenek měli jsme „V"—Tasově
-a ve-vůkolních vesnicích

víc,takžej sem sije nakonec všecky popletl, asi-proto,
Ížej eden byl na“nás-hodnější'ríež druhý,_neboť kmOt
říček,to „Znamenalopřikaždém“setkání dvojí usměv,
políbení ruky, pohládnutía při slavnostníChpříleži
tostech .aspóň—„_čtve'rák'"—,
což _byl rakouský měděný

„peníz, z'vící .olomuckéhoitvarůžku

.-:-.

“'Kmotříčekod kostela, kmotříček .Jelínků, bylasi
k-motříčekmůj, .neboť'bylskostelník'empa poněvadž
prý jsem,-.senarodil-o .dva měsíce dřív, nemohlo se
čekati nakmótříčka ze ÉStanov'išt',bratra .mého'“'otce,
byloť to; 'eště hezky dalekoza-Jinošo'vem;i-neslmne
ke křtite nici kostelník; TomutoÍkm_otříčkovi“dostala
se právě -vroce 1921ng rukou“ „Bo'humila"_svatého
Františka:Salleskéhogkteroúvode mne—měla„Stará. N e
kvapilka'l'f,tasovškávědma._-Seljsem'tehd'y'dozkostela,

bylo to vmasopustě,potkámkmotříčkajelínka, onmě
vzal-zaruku,bělovla'sý stařec,přímý,ale-užneohybný,
díváse .mi doo čí a praví :';,Velebné pane, ve *stemně
dál-!“Zarazil'jsemxse, co-jse'mdědouškovi udělalrroz
pačitěspustilzjsempohled-na jeho vyleštěné holínky
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(neboť svědomí mé 'cítí se*'být ohroženo 'se všech
stran vesmíru), a dědoušek povídá: „Stará Nekva
pilka pučila mně to vašo ,Bohumilo', všeci šli.k mu
zice a jáí'sem to knihočtl vod večera do rána, až-Jsem
jo celó přečtll"
,.
Vypravu'i to Otokaru Březinovi —-v červnu 199.1
— on""s-vellkým—zájmem. to vyslechl a potOm řekl,
že“ten můj kmotříček nečetl „Bohumilu", nýbrž SAM
SEBE,

1. maje radost, že ZDOL-ÁVÁslova a řádky,

_

2. spojuje- květnatýgslovník Saleského se SVÝMI
představami'sekáče, žlence,“oráče,.-rolníka- slovem,
že. čte v PODVEDOML.. .
Březinavůbec myslí, že činnost, tvorba podvědo

májediné je životná, zdravá'a dobrá. Proto také v čer
venci 1928 řekl,že církev římskokatolická svými OB
ŘADY-poučuje a o'svěcuj'elidimnohem dokonaleji,než

by to bylo možno slovem a přednáškami.Dle Oto
kara Březiny účastnit se katolické LITURGIE'jest .čin
vlastenecký, poněvadž všelidsk'ý . ; .
'
NěkOlik dní: před “svousmrtílzmínilse mi Otokar
Březinai o měsíčníku „NA HLUBINU"a výslovně řekl,
že jest „OD ČÍSLA K ČÍSLU LEPŠÍ A DOKONALEJŠÍ."

Znám dosti dobře soudy Otokara Březiny,nebyl
jsem siCe vždycky jeho- činitelem, ale velmi často a.
po celé“čtvrtstoletí jehorposl'uchačem, proto Vím,že.
na církvi římskokatolická obzvláště? si vážiljejí ŠÍŘE
A SVOBODY.O tom více jindy.

JAKUB'DEML.

P. MA—RIAA-zNEJsvfĚTĚj—ší SVÁTOST

=OLTAŘNI

Mat a je těsně"spjata s lidským životem. A proto
že naše zbožnoSt-má býti živá či spíše má býti živo
tem,.jenž tryskáu paty “kříže,“byloby možné, aby
náš život duchovní mohl se obejíti/bez matky du.
-chovní.?Bůh-dal nám srdce lidské-a to srdce nedo
vede synovsky milovati, není-li vychováno matkou.
Proto církev klade tak .velkýdůraz naúctu marián
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skou. Proto psal také jeden z velkých rozšiřovatelů
úcty mariánské v poslední dob ě,“papežLev XIII.:„Mů
žemetvrditi,že všechny ony nesmímépoklady _milos
tí, jež nám přinesl Spasitel, všechny-přicházejí k nám
skrze Marii." Proto také papežové “udělovalivelké
odpustky za modlitbu sv. růžence, na př;před vysta
venou nejsvětější.Svátostí.
'
Klidně můžeme říci,že katolíka od ostatních ód
lišuje především úcta a_láska k Panně Marii. Dějiny

jasně praví,že kdykoliv hereticisáhli na osobuježíše
Krista, že sáhlizároveň téžnajeho přešvatou Matku.
Protestanté útočili na úctu mariánskou, protože
neznalijejího podkladu. Pro naše protestanty podá
vámezde klidnědůvody své úcty apro katolíky chce
me zopakovati' podklad naší lásky k přes'Vat'éPanně,
aby úcta mariánská.nevybočovala, aby byla dobrá a
orthodoxníjaby jí :nemohly platiti výtky protestant—
ské,jež se tak častozastavují jen na póvrchu různých
projevů pob ožností u některých katolíků "snadšpatně
poučených neb špatně provádějících, co dobře myslí.
K tomu je třebajíti za P,Marií do jejího domku v Na
zaretě, k poslední Večeři a—
ke Kalvarii.- Otázka, jaké
místo zaujímá přesvatá Panna vzhledem k."nejsívětější
Svátosti &vzhledem k oběti—na kříži, není otázkou
libovolnou, zbytečnou, neužitečnou',jak by Se dalo

:souditipodle poměruprotestantůk P.Marii.Necht ni
koho nepřekvapuje,že hned po slovech z pósledního
článku_opodstatně jednotě Obětina křížia'na oltáři
mluvím“o úloze v obojím přesvaté Panny.;
Uvažme, že kříž jest ústředním ohniskem celého
našeho spasení a že právě u tohoto kříže,žaz'name
nává evangelista _iprostý lidský“_citaporózumění Ma

rii, Matku toho, jenž za nás dal svůj život.
Jakóu roli má Maria v našem vykoupení, když mu
stojíltak blízko ukříže i jako Matka Ježíšova? _
Překvapuje, že žádný evangelista s_enezmiňuje
o účasti P. Marie při poslední večeři.Zvěstoval Ježíš
své.Matce svůj úmysl dáti lidstvu své Tělo za pokrm
zvláštním způsobem? Je.to pravděpodobně, když
uvážíme, že—byl
jejím Synem a že chtěldátipodstatu
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Těla svého-a své Krve, toho těla a té krve, které ona
mu dala.Jedno jest však jistě, že Maria byla u kříže,
a to, že tam-stála.
Nuže, právě „tím,že stála pod křížem, P. Maria se
zúčastnila činněnašeho vykoupení, stala se duchovní
matkou lidstva celého. Mluvme přesnějiz'Maria byla
sp'ata's obětí na kříži nejprve soucitem s ubohým
li stvem,jež marněhledalo cestuk Otci. Protože pak
obět mše sv.jest nekrvavým způsobem trvání krvavé
obětí na'kříži,proto jest velmi podstatné místo pře-'.
svaté Panny'v úctě k nejSv.-Svátosti.A jako mluvíme
o ustanovení a vyvrcholení Eucharistie nekrvavém
při poslední večeři a krvavém na kříži,-tak také mů
žeme mluviti—ozapočetía-vyvrcholení oběti P. Ma
rie a jejího duchovního mateřství.
“Nynísi dobře Všimněme výhradního místa,.jehož
nabyla P. Maria—vdíle našeho vkaupení svou-obětí
pod křížem jako (Matka Ježíše ukřižovaného.
“'Maria jest matkjou'oběti — Krista, jest- matkou
kněze, jenž “jediný Se mohl dáti v důstojnou obět
Otci nebeskému. Proto jest Matkou oběti nejsvětější.
Nejprve jest. Maria matkou oběti božským před
určením, dále božským p'řipravením její duše, dále
svou prvou věrností, akonečně svým sóuhlasem s Bo
žím poselstvím andělem zv_ěstovaným-.Nato její du
chovní-mateřštvílidské-spásy pokračuje jejím spolu

pracovn'ictvím
s Ježíšem
avyvrcholujena
de jako Matka'přináší
největší
obět Matky,Kalvarii,
dávajíc
nám, všem nám svého Syna.
1.POVOLÁNÍP.

M_AiRIEK SLPOLUVYKUPITEL—

SKEMLI DILU

Vše,qose děje ve světě,jest pečlivěspořádáno podle
plánů Božích. Před _Bohemnení slepé náhody. Proto
jsou plané otázky také theologů, co by Bůh mohl učí-
niti neb .co by byl býval.—mohlučiniti, nýbrž pokorně
se sklánějme před tím, co učinil, protože je to jistě
dobré

;. _

,

Tedy, když člověk zhřešil, mohl zajisté tiSícerým
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způsobem, absolutně řečeno,dosáhnouti'od'Boha od
puštění. Také by bývalo bylo možné, že by člověk
nezhřešila přece žeby se byla vtělila-druhá božská
-Osoba . ..Hypothesy, jež bavily theology, kteříkdysi
_na—to
měli čas .Fakt je, hrozný fakt,že člověk zhře

šil a'Bůh ustanovil, že lidstvu odpustí v Krví svého
Syna, který přijme lidskóu přirozenost.
.
Bůh Otec chtěl, aby se'vtěliljeho'Synga.aby měl
lidskou matku. T-akvstoupila Maria Panna do plánu
Vykoupení. Maria přijalatuto "úlohua tak s_t'alasená
strojem tohoto vykoupení.
1-1.PŘÍPRAVA P. “MARIE K SPOLUVYKUPIT'EL
SKEMU— DILLI

Bůh uskuteční vše, .co chce,- a'-to způsobem, jenž
se liší od našeho způsobu jednání. Praví to sám v Pís

r'něsvatém ; Me' myšlenky.“nejsou myšlenky vaše amé \
cesty nejsou cestami vašimi (Isaiáš LV 3')..Aco ,Bůh
"_taktovykonává, nikdy nekoná. napolo, nýbrž.,když
určí něco, Určítomu též jeho prOstředky a cesty.“Při
rozeně vš'e dobré,-jež vyšlo-Tz.lidstva, po prvém hří

chu nemóhlo zíněho jinak vycházeti, než ve spojení
s-příštímodpuštěním dobytýrn smrtíježíšeKrista'Ani
Maria nebyla vyňat'az tohOto .všeobe'cněh'ozákona.
Mariastala se Milostí plnou vzhledem k předzvědě—
ným zásluhám "ak předzvěděné smrti.Ježíše Krista.
Maria nemohla se státi dcerou'Milo'stijinak,než jsouc
prve dcerou Kalvarie.
'
Protože však Boží dary jsou-měřeny posláním, jež
určuje jednomu každému z nás,jak,velkábud_e.štěd
rost jeho k tě,-která má dáti žiVOtlidský jeho Synu,
Maria nemá rovného. mezi-tvory,-přotóže „po-lidské
přirozenostijejího syna Bůh neučiniln'a'světě díla po—
dobněho..Bylo vhodno, aby Maria přijala milost pře
vyšující milost svatých. N'eb'ot'kdo “byl-“povolánpři
blížiti se více nejsvětější Trojici? Kdo vstoupil kdy“

do stykuinti'mnějšího s-člověčenstvím.Kristovým,
jež bylo nástrojem všech milostí, jichž se mělo do
stati lidstvu?-Kdo byl více než Maria spolupracov
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nicí Ducha sv.—vjeho díle posvěcení lidstva? Proto
bylo nejvýše vhodné,-aby tento tvor nikdy nebyl po
skvrněn duchemÍ'hříchuJejí mateřštví svaté byloBo
hu vhodným důvodem, aby jiuchránil předem spo
lečného údělu dítek Eviných.
Maria, tvá duše. j est-__čist'ší
než-padl-ý sníh, čiStá pro

to, že měla býti fmatkOu Spasitelovou., Protože z ní
mělpřijmouti TěloJežíš Kristus, protože z ní mělpři
jmouti tělo, jež"mělo býti obětováno za hřích,—neslu
šelo se, aby toto tělo-bylo oním hříchem'jakkoliv-po
skvrněno.

__

'

_

_

_

Musímeuznati, že Maria byla obdařenaodpočátku
rozumovým,jhlubokým, tajemným životem, musíme
uznati, že byla obdařena dary Ducha _sv.jimiž právě
Eřesahovalavšechny
duchovní “velikányStarého zá
ona.
Maria byla plná miloStí"aproto stále dlela se svým
Bohemživotem-nadpřirozenéláskquyla mupoddána
bez—výhradně,:bylapřetvořena v dobrýnástroj—Boží.
Zasvětila se'mu sama,.a-jedinou její _.touhoubylo jistě
žíti jen jemu'a vyplniti Celou=jeho svatou'Vůli. Byla

zcela Božía proto'zcela zvláštním'způsobem se"hrou
žila do slóvaožích,_jež Hospodin. promluvil. Otcům.,
jejím,_Mojžíšovi, Išákovi, Abrahamovi „aJakubovi.
Duch.Boží o5vítil Marii—a
protoj ak hluboko vnikla do
smyslu Písem,jak jim'rozuměla! Jak vzrušeně a plna
vděčnosti a očekávánípřečítala a'v-myslisi předváděla
proroctví přislíbující_Mesiáše! Jako. dobrá Izraelitka
nejen že znala"nazpam'ěthlavní-přislíbení Písem sva
tých,_ný_brž.jej_ím
'celýrn duševním životem bylo myš

ení, kdy že již budej'moci dáti život přislíbeněmu
Vykupiteli.

.

Též její "družky snily o onom velke'm štěstí, býti
matkami “budoucího Vykupit'ele, proto .onen jejich
hlad po dětech, jenž ukazoval na naději, že snad je
jich syn právě bude “onímvyvoleným, 'naněmž spo-.
'čineduch 'Páně.Marian esnila, Maria věděla,jaký bu
de Mesiáš, že—bude'knížetempokoje, že vykoupí lid
svůj ze všech jeho.-nepravostí. Maria narozdíl od ji
ných dívek_:izraelských nepočítala na „sebe, na sebe
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jen dovedlazapomenouti, protože “celoujejí myšlen
ku zaujal Bůh a 'eho. čest "vrácenáa návrat jeho dí
tek z daleka do domu otcovského. Duch sv..nashrov
máždil všechnu .šlechetnost a'velikost starozákonní
a překonal ji dary—sv'mi. Duch svatý otevřel v duši

Mariiněpropastsvýc milostí,vníž hořelytouhyipro
roků, patriarchů, jejich prosby úpěnlivě, aby Bůh“ko
nečně přišel a vysvobodil lid svůj. _
První léta Marie Panny,její dětství, bylo řízeno ce
lé Duchem svatým, jenž—
ji vedl v jejích modlitbách,

touhách asnahách k uskutečnění vykupitelského díla.
Ještě více: Duch svatý.—'íjistěqdaltušení, vědomí, „že
brzo přijde spása IZraelJe,že Bůh brzo “splní svá' při
slíbení.

\

_

.

Tak jako se ptal. lid zkoušený ve. Starém—zákoně
proroka Božího: „Strážče, jak daleko je noc? —-_Cus
tos quid de nocte?" Mohli “septáti současníci Ma
rie Pannyzjak- již pokročila noc,-a kdy—sejiž vyjasnífž,
A Maria'by jistě odpověděla:._Radujte se, _nebblíží
se jitro, má duše je již cítí, rodí se ve mně . Maria
jest ještě více prorokem než _Isaiáš,jestsvou milostí

skutečnou služebníci Hospodinovou. Buďme pře
svědčeni, že její vzdechy, její modlitby,.její touhy
uspíšily více, než „volánívšech OtCů a-proroků' staro
zákonních

příchod Mesiáše --. (Příště—"další)
P.. AMIABLE 0. .P., ŘÍM.

_JAK v NÁS-VZNIKÁ VÁŠEŘT
Nyní přihlédněme, jak se v nás “rodívášeň, což zna—

mená badati o vztazích vášně s vnímáním.
1. VNÍMÁNÍ VYVOLÁVÁ v_ÁšEN.

Klidně sedím v_železničním voze rychlíku, který
mne plnou rychlostí unáší dodálky, a pohružuji .se
do zajímavé četby. Sousedé podřimují. Najednou
vlak prudce zabrzdí, všichni cestujícíjsou hozeni do
předu. Obličeje'jsou plny úzkosti,- zraky a hlavy se
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táží :Neštěstí ?Srážka? Po tVrdýchnárazech zavládne
těžké ticho, nitra jsou úzkostlivě napjata v očeká
vání horšího.- Na'štěstí-se nic nestalo ,-nehoda nemá
následků. Vlak se'zase rozjíždí a brzičko pádí dál.
Obličeje se_vyjasňu'í.
To mátejedenpříklad náhlépřechodnévášně.Moji
společníci i já. jsme měli strach. Všechno v tomto
zážitku má-psychologic'kéli fysiologické rysy pravé
vášně.Většina z nászbledla a přeběhl nás mráz. Cítil
jsem, jak srdCe v hrudixvyskočilo a tlouklo v silném
tepu, ač velmi zvolněnémýPod náhlým dOjmem pří
mého nebezpečí jsme ucítili mravnínárazjako rozkaz
uložený všem našimsnahám, bouřlivý odraz, rozdr
cenícelé duše; nepopsatelný dojem, pro který-není
hmotné obdoby.
Nepochybně se vášeň strachu v duševním i těles
némpochodu neprojevilastejně uvšech spolucestu
jících. Osobní povaha zde ukazuje své odstíny. LIděs
je u jedněch zřejmější než u-druhých, fysiologická
reakce je živější. To můžete zpozorovati, i když ne
bezpečí minulóÍ:jeden cestovatel hned nabude klidu
a moudře lituje časté železniční.nehody,-jeho soused
zůstává rozechvěný, ze strachu přechází v rozčilení
a prudce útočí na bezstarostnost a nedbalost želez
niční správy -'a-t. d.

Tu máme-hodně. skutečný případ vášně, kon smy
slné dychtivosti, s tělesným fpohnutím. Jak vznikla
vášeň?

_

Vjemybyly východiskem vášně.-N apadlnás strach,
dyž jsme'najednou ucítili prudké nárazy vlaku a
uslyšeli překo'tnýa. svištivý zvuk pOplašné píšťaly.
Na těchto přímých dojmech hned vyrostly velmiživé
představy obraznosti o hroZící zkáze. Náš mozek je
přepl "ěntakovými představami,- obrazy v novinách
do nasíobraznosti vrývají jejich hrůzy. Tak pocho
píme, že -vnašem případě obrazivost hned zveličila
a zdůraZnila význam prvních dojmů, které vyvolaly
naše pohnutí a vášeň bázně.
Každá vášeň-.jeťvskutku určena smyslovým vje
mem: máme strach z_TOHOTO poznaného nebez
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pečí, milujeme TUTO věc-niebo TUTO osobu a t. d.

Vášeň nemůže býti bez předmětu a-samo'ediné
smysly 'jí—mohou.podati .tento předmět.*- Z e roz

umíme smyslem jeden nebo. druhý z vnějších smyslů,
potom pamět, která uchovává obrazy dřívějšíchvje
mů, a obrazivost, kteráje předvádí a-zvětšuje slu"_čo-'
váním sjinými obrazy. Obrazivé nadání “hraje'velikou
roli při probuzení “vášně.u jistých povah se pamět
a obrazivost mohutně připojujík-vnímání, které ' ů?
sobí vášeň a tak ji zveličují a—rožněcujínad v_šec en

pomysl.Címje pamět schopnějšíobnovitpřesně první
dojmy vnímání ačím je obrazivosti schopnější okráš
liti pocítěné vábení tím, že nové Obrazy spojís dří
vějšíminebo podobnými, tím má vášeň více volnosti.
ve vzniku a její síla-jeúměrná bohatosti obrazivého
nadání. Síla našich vášní často méně Odpovídá vnější
skutečnosti nežli kouzlům, která jí kreslí vzn'ícená
obrazivost.

"

\

_

Akonečně jiný,nepřímý rozněciovatelvášněje vži
votních,ORG13NICKYCI—I VLOHÁCI—IA STAVECI—I,které

ji provázejí. Rekli jsme “již dříve,—žekaždé duševní

hnutí je nutn'ěvázáno na Vnějšíi vnitřníhnutí tělesná,
fyšiologická,..beznichž se neobejde, přestala by bez
nich býti. A tak se „stav-“tělesnýzvrací v duševní a
naopak a navzájem se ovlivňují.
Vezměte'třeba bojovný postoj, napo'dobte'násilný
výraztvá'ře nebo tvrdé pohyby a“-již-budetebotOvi
ucítit onu vášeň. Zavřete se-do svého'pOkoje, žřek
něte se styku s lidmi,'mlčte, oddejte se úplnénečin
nosti. a brzy se vás zmocní černá zatrp'klost'melan
cholie.Anaopak,střeste otupělost,odporujt_e činností,
procházejte se, bavte “seživě"&vkrátku zmizí špatná
nálada.

_

Je jisto, že zvláštnosti'v potravě, užívání utišují.
cích věcí nebo draždidel,'stavy chorobného pOklesu
nebo kypícího zdraví, povětrnostní podmínky odrá
žející se.v nervové sóustavě a všechny ostatní vlivy
vnější a vnitřní,upravující “organickézměnynebo ži
votní chemie “živočišných úkonů, velmi “činněpřispíl
* Ia Ilae qu'...40, art. 2.
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vají na přípravu vášnivého jedu ; neboť fysiologičké
stavy se Ozývají V"nitru vnukáním obrazů, které—
hned přijímá obrazivost, a spojují Se s jinými před-“
stavami —__.
buditelkami. .choutek.

At' již“vášeň“pramení ve vnějších smyslech nebo
v pamětiči. obrazivos'ti, ať je vyvolána- živočišnými
prvky" vášně, přece je "vždy přímou a rozhodující
příčinou vášně smyslný obraz. Ba, i když vášeň se
nerodí z obrazu vzniklého mimovolně, i když je
vzbuzena vůlí ve službě chtění, které se svou silou
spojuje sílu příslušně vášně, přece ani tato „chtěná"
vášeň nemůže býti leč“z obrazu, z představy, kterou
vyvolala vášeň, z- obrazu, který i_zde je přímou a
rozhodující příčinou vášně. Mravní trýzeň se může
rozšířiti až na naši smyslnost, může nás uvrci do
skleslosti a do slz;_avšaktoto hnutí smutku/souvisí
se smyslnýmiobrazy, vyvolanými vzpomínkou nebo
předváděnými obrazivostí..Vůle, jak uvidíme, může
vyvolati-vášeň právě proto,že může _říditifobrazivost
a dáti v ní vznikati á-žíti vášnivým představám.*
;. VÁŠEIŠI_JE ROZDÍLNÁ oo VNÍMÁNÍ.

Vnímání-“jerožhodující, determinující příči'nOu
vášně, ale liší se od-ní.
'
Slovo vnímání .se“zde neomezuje- jen na smyslné
poznání-vnějšímis'mysly .—čiche'm,hmatem, zrakem

atd.,nýbrž se-lvztahujeina smyslné poznávání vnitřní:
vycítění, obrazivost, ocenění a uvážení, pamět nebo
vzpomínání;

'

Jde-lio vnitřnísmyslnépoznávání,tu nenínesnadno
rozeznat je od—vášně._Vzpomínka'
na veliký zármutek
* Má-li představa o vzniku vášně býti úplná, je potřeba říci,
že kromě vnímání zasahuje do zrodu vášnětakésmyslná schop
nost oceňování u zvířete a uvážení učlověka, totiž schopnost,
která oceňuje užitečnost a-rškodlivošt, dobré a zlé, příjemné
a nepříjemné.,Dychtivost smyslná nepřejde úkon vášně, dokud
nebyl oceněn předmět, podaný vnímáním, jako dobrý či zlý.
U člověka závisí uvážení 'na rozumu; Na tolik se rozněcují'
vášně, na _kolik oceňujeme v předmětech vnímání pohnutku
přitažlivostinebo odpornosti, jejich cenu dobra či zla.
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přivádíokamžitětlak smutku. Rozkošnická představa
obyčejně zrodí “živoužádost. Hloubání o smrti může
rozechvěti strachem,když se pohrou'žíme do dlouhé
úvahy.Vevšech takových případechvystupůjípamět,
obrazivost jako určující, o*příčinyvášně,která z nic
pramení; ale vždy se od sebe liší.Nebot vzpomínka na
trýzeň námi "vždynutně nepohne stejnějako předsta
va rozkoše nebo vyvolání možně náhody smrti.
Rovněž není nesnadno stanovit rozdíl mezi vášní
a vnímáním,-když vášeň je vyvolána vnímáním zra
kovým nebo sluchovým "nebo čichovým. Neočeká
vané objevení zuřivého zvířete-nebohrozivé osoby
nám může nahnati strachu; ale to není jistě nutné:
dítě se může báti štěkajíCíhopsajaniž by'otec,který
jde s dítětem, pocítil nejmenšího strachu.
Jetěžšístanóviti rózdíl mezivnímánímavášní,jde-li
o vnímáníhmatemíjsou totiž vjemy libosti a vjemy
bolesti,které senaprvní pohled zdajítotožnými'sváš- ,
ní záliby a s vášní smutku.
Sv.Tomáš předvídal toto těžké'rozlišení mezi váš
'ní-konem smyslné duše.(anima.sensibilis) a vášní „tě
lesnou".'ř-

_

_Prvníje sama vášeň, totiž-kon smyslné dychtivosti.
Druhá je vnímání hmatem, vnímání pocházející z or
ganické změnyspoj ením nebo porušením. „Vjembo
lesti,"'praví sv. Tomáš, „nemá býti počten mezi du
ševní vášně.ll A'právě tak je tomu „uvjemu záliby-.
Sama"zkušenost dokazuje toto rozlišení. Můžeme
pocítiti žiÍvoutělesnou bolest, aniž bychom pro ni za
koušelizármutkuve vlastnímslovasmyslu,Každýlibý
vjem nebudí žádostivosti.
Avšak boleštně i libé vjemy bývají velmi často vý
chodiskem-vášně.Příkladembud' tělesná'rozkoš, kte
ro'u pocítíme, když z chladu se-tělo u ohně,rozehřívá
a vrací se mu obvyklá teplota, anebo zrovna Opačný
případ -'——
nepříjemný dojem při přechodu z teplého

prostředí do ledového ovzduší. V první chvíli máme
jen příjemné “nebobolestné dojmy. Ale ty se.prodlu

žují a tu obyčejněvzniká opradevá vášeň, rádóst
*.De veritatequ. 26, art. 2, 3, 9.
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nebo smutek. Zcelařádně v nás vzniká ocenění dobra
nebo zla,lákajícího prospěchu čihrozícího zla.Ateh
dy se ohlásí dychtivost smyslná přivádějícorganické
hnutí příhodné vzniku a vzrůstu vášně. Stane-li se na
příklad,že pocítíme prudkou vnitřníbolest, tu tento
nepří'emnývjembrzo zrodí úzkost,opravdové hnutí
st'rac-líus celým podrážděním duševními tělesným.
Stejně tomu je. při vjemech libosti. Takový v'em
se může státi a nejčastěji se i stává přímou záminkou
oceněnía uznání žádostivosti v-předmětu. Zádostivá
snaha se “tehdy projeví organickým hnutím, které ji
rovází : snaha a pohnutí patří vlastně k vášni._Avšak
ibý vjem jest jiná věc než vášeň záliby, cosi jiného
než' žádostivost libé—věcia kochání z držení libého
předmětu.-

__

Tak se tedy vášeň liší od vnímání,které ji vyvo
lává a s ní je spojeno, ať se' vnímáním rozumí vjemy
zevních.smyslů nebo vnitřních.Vášeň je podstatou
snaživost smyslná s jejím organickým hnutím. Vní
mání jí jenom dodává předmět, ale'neslučuje se s ní.
Toto jest-nejvýš důležito pro mravnost vášní.
Je tedy přímým-předmětemctnoštněho řízenívášeň.
vesvé žádostivosti a ne přímovnímání samo v sobě,
jež' vášeň „vyvolává.Tak ct'nost-mímosti tkví v tom,
abychom pojistých úkonech, které v,sobě majíhma
tové či chuťově-záliby,toužili jak bez přehánění,tak
bez nedbalosti, přesně,jak tomu chce rozum a Boží
zákon. Ctnost. mírní i vášeň, která klade činy pří
jemně vnímání,. tak aby činy byly tím, čím mají-býti

bez nerozumněho přehánění, nebo, aby jich. vůbec
nebylo, chce-li. tomu mravní zákon. V případu vy'
stupňovaně vášně je na ctnosti, aby vyvažovala váš
nivěobrazy živící vášeň, aby odvracelaatím utišovala—
a uhávela nezřízenou vášeň..Může se však přihoditi,
že dojemvjemu nebozobraz se nepoddá mravní vůli,
ževytrvá v tvrdoší'něm odporu. Nemůže být necítěn,
nezakoušen; avša tento vjem sám osobě nemůže
býtipředměte'm řízeníctnósti. Není tedy mravně pří
četno zakoušet takový vjem proti dobré vůli necítitř
ho, nebo—proti'vůlipodlé-hat jeho rozkóšifponěvaclž
BOT

.——.
v předpokladu +- j e'st a rozum nemůže učiniti,'aby

byl méně pociťován',méně zakoušen.
3. OSOBNÍ ČLNITEL vE VZNIKU VÁŠNĚ.

Když sevnás probouzí vášeňvlivempoznání před
stavujícího předmět tužby, přece toto—poznání má
jenom poměrnou roli v. celém vášnivém jevu.
U dítěte se'reakce, odezva, téměřrovná podráždě

ní, jelikož dětské nitronemá ještě předem stanove
ných obvyklých řádů,a jeho povahové vlohy dotud"
neprojevily všechny sklony, poněvadž nebyly ještě
všechny činny. Ale u hotového člověka sám život-a
opětovaná činnost.rozvíjejí'ponenáhlu sklony v tom
či onom směru; Dojmy, které jdou-za sebou a opa
lkují-se,'vyt-voří._zadelší dobu zvykyý Vždyť i vášeň je

podrobena onomu zákonu, 'enž vládne-všem dušev
fním-zjevům :„Opětovaný ú on se stává zvykem ", což»

nutně znamená-,žerozvojjistého konubude usnadněn
a'stane se přirozenějisamovolným, spontánním.].est
li se denně opakovaným a vytrvalým cvičením obo
Íhacuje náš rozum, zjemňují „našesmysly, pohyby se
zvláčňují, pamět Se rozšiřuje a obrazivost .uká-zňuje,
proč by,medle,naševášnivost unikalatomuto zákonu
zesilování, který se u ní projevuje nadbytkem citli
vosti, dráždivosti 2._

'

_

Odtud je zřejmo,že'síla vyvolané vášně je přímo
úměrná duševnímu stavu člověka, který ji-prožívá.

Dojmy zvenku zůstanou nepovšimnuty duchu, kte
:rý-'je zabrán jinými myšlenkami ,- právě tak může
gpůsobení vášně přejití-bez vlivu-na-nitro, jehož váš

nivéschopnosti jsou obráceny jinam, zatím co stejné
působení vášně„sestává zápalnoujiskrou-u člověka,
*'vněmž jsou nahromaděny dřívější-“sklony a'"jenom
fčekají nějakou příležitost,..aby “seukázaly..
_ Všeobecněje známo, že u různ 'ch osob nebo _u_té'

že osoby v různých chvílích je stejné dráždění .více
:nebo „méně účinné podle osobního činitele zvyků—a
probuzených náklonnostíipříZnivých'činepříznivých
rodící se'vášni.
*
3.02

„Jsme-lina příklad-v období spokojenosti, kdynás
všechno-uspokojuje, tu námi téměř nepohne nějaká“
mrzutost, Zatím co by nám hrozila přemožením,kdy-.
by nám přišla v 'doběatíživých a smutných" starostí.
Tomu, _kdojiž-.“dlouhou dobu živí v sobě mstivost
anenávist,postačí nejnevinnějšískutek soupeřův,aby
vybuchl v'ehněvu. Melan _cholicképovaze se všechno
stávápříležitostí, aby laskala páry unylých snů.Smysl
ný milostník najde v—
nejmenším znamení, ve slově,
.vpohybu nebo ve zdání očekávaný popud, aby po

pustiluzdu zběsilosti,která jen toužila rozbíti pouta.
Představa předmětu vášně _danávnímáním má tedy
jen poměrný podíl na živosti. a síle vášně.Ud'er před
stavyznívnitrujako ozvěna,která seprodlužujevlad-
ných zvucích a budí 'lesy zvyků, obrazů, spojených

náklonnostía'tělesnýchstavů; a to všeodpovídá na
její volání.

:

Ze spojení těchto vlivů _vyrůstá výslednice nad
míru
měnlivá
Každý vášniVý
zjev má
značlpodlejedinců
u osObnosti, aupřípadů.
níž se projevil.
*

ZpředChOzíchúvah docházíme přirozenou cestou
k těmto důležitým Zásadám "mravnívýchovy vášní.
1.Jelikož “vjemový'obraz je příčinou vyvolávající
vášeň tím, že .jípodává předmět, je jasno, že přímým

prostředkempoderování “vášnivéhostavu jepod
pOrovati vjemy, které udržují žár vášně,'udržeti pře
drážděnost. obrazivosti, která prodlužuje a.oživuje
vjemy.A chceme-li naopa'kpotlačiti některý vášnivý
stav, je třeba odebrati-mu potravu—tím,ževzdálíme
příčinu vjemu, 'Ež'epřinutíme—obrazivost zabočiti na
jiné předměty;
'
2.P 'něvadž-příčinavášnivého podráždění neníjen
v samem vnímání,-nýbrž ve vnímání posíleněm pa'

mětí a obrazivostí nebo dokonce-ve vjemu vzbúze
némtělesným stavem,má s_epozornost toho, kdo 'chce
zabrániti novému objevení vášněnebo aspoňrzmenšiti
její naděje na vítězství,-.týkati všech těchto složek a
nesmízanedbati žádné z nich. Předcházetipříležitos
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tem nebo sejim vyhýbati, ajsou-li nevyhnutelné,pře
dem sinashromážditi'prostředky vítězného ovládnutí
—.tot'ona nutná moudrost každého, kdo chce .véstia
uchovati mravní život. Vládnouti je předvídati a tato
prozíravá obezřetnost je právě tak potřebná'v sebe
vládě jako v řízenínárodů.
3. Osobní'činitel získaných návyků má přímý vliv
na první kon i na snadné opětování konu vášně.Proto
se nesmí vychovatel,"který Chcepodrobiti vášeň,-spo
kojiti s .neurčitými radami ani.se všeobecnými pro
středky „pro všechno", nýbrž pomní, že každý pří
pad má býti probadán ve “Svépovaze a v souvislosti.
s osobností, v níž se projevil.

H. D. NOBLE,O. P.

POSLÁNÍ—SV.JOHANKY z ARKU
_ Prozřetelnóst zasahuje stále v dějinách v rozhodl.;—
jících okamžicích zvláštním a svět-udivujícímzpůso
bem. Casto Bůhužívá k těmto svým'plánům'tak zva
né slabé ženy. Vizte nejsvětější Pannu.Judith, Esther,
sv.Jenovef'u v době hunských nájezdů,-svatou Kate
řinuSienskou, přivádějícípapeže z Avignonu a zne
možňujícítak do budoucna nebezpečí schismatu.
Podobně'nemůžeme s rávně ochopiti poslání sv,
Johanky z Arku, než _k yž je. c ápem jako poslání
Boží.Jest nechutné a řeklbych.-hloupé chtíti vysvět
lovati její dílo tak zvanou přirozenou rozšafností, fa
natismem á podobnýminaivnostmi.
Johanka sepovažuj e za BožíposelkyniJedním zna
.menímtoho jest'její pověstný prapor, jejž si dává zho
t0viti hned napočátku svého poslánínapřímouvýzvu
svých tak zvaných „hlasů". Nosilá zprvu malý pra"
porek. trojúhelníkový se ZvěstovánímP', Marie, na
němž anděl pokleká před přeSvatou Pannou a podá
vá jí lilii.Velký pak „praporjen rozšířil její myšlenku.
Na jedné straně stáli andělé,-kteřípodávají království
francouzské ve formě dvou lilií.Kristu, žehn'ajícímu
„světu.S druhé Strany nese holubička nápisný prou
žek'pergamenuse slovy..:Skrze Krále nebeského.
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Krásné přirovnání,jež také vytvářelo národ. Ijo;
hance se dostalo návštěvy andělské ai ona byla pan
nou.poslanou k. Záchraně Francie.
To bylo věru její poslání. Království Francie bylo
v hrozném zmatku a blízko záhubě. Země byla roz
dělena, a to předanglickým. nebezpečím, burgunde
skoustranou, jež ztratila víru v budoucnost a v krále,
jenž ostatně sám pochyboval o svém královském pů
voduJohanka mělazvednouti, sjedn'otiti,osvoboditi
království. Tot bylo jejím božským posláním.
Dovedete—sipředstaviti, jaký boj musilo podstou
pititoto děvče nejprve sesebou?Vždyt' to bylo děvče
skromné, bojácné,-nevzdělané, neznající jiné práce,
než práce na _polia v domácnosti. Jak musila se pře
máhati,aby se vrhla do válečného víru. Do čeho se to
pouštěla! Vždyť znala nebezpečí velkých cest, znala
nebez ečípro takovou tichou holubičku od'rozlep
tanýchjvojenslčýchřadVždyt ani nevěděla,jak vůbec
dostati. se ke králi! O, rozšafnost nevede obyčejně
ktakovým mimořádnýmanezvyklým činům pro ven
kovské děvče !Johanka bojovala takto po-celých pět
let 5 „Hlasy", jež ji vyzývaly k její úloze.
'
Chcete Znáti—
ještě jiná znamení jejího božského
poslání?

'

Popatřte tedy na její vítězství, jež _jsou opravdu
zázračná. Závrat' jímá každého, “kdo trochu rozumí
vojenství “avedení války, když se zamyslí nad náhlými
anečekanýmivítězstvími,jichž dobyla tato dívka.Zá
zrakemjsóu její geniální'strategické_ataktické schop
nosti, její velkolepé tahy na šachovnici seřazených
annádJohanka za pět dní.osvobozu'e město Orleán,
jenž byl nepřítelem obléhán po se m měsíců a jejž
všichni vojevůdcové považovali za naprosto ztra
cený! Za necelých deset dní dobývá mladá hrdinka
všech ahglických posiona Loiře a tak následuje za
měsícpomazání francouzského krále v r_emešskéka
tedrále. Situace se zcela mění. Nyní se musejí Angli
čanébrániti. Francie'úto čí;Francie útočíještě po smrti
Johančině,takže za dvacetlet není jediného Angliča
na ve Francii, vyjma město Calais.
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To _byljejí vo'enský vliv na francouzskou armádu.
Ještě silnějšíbyljejí styk mravní. Bylá-li geniální ve
litelkou, byla ještěvětší světici.Tím si vysvětlíme ne
obyčejnou věc, že ji vojsko tak slepě následovalo.
Modlila se vždy s Věrou hóří'cí'azapalujícífcož po
Zorovali všichni, kteří se k ní přiblížili. Casto byloávi
děti slzy v jejích očích při modlitbě. Modlila-se stále
i tehdy, když na koni objížděla vojenské šiky. Opřela'
celé své dílo jen a jen o omoc BOŽÍa jeho svatých.
Nepodnikla nejmenšího kroku, aniž by se se „svými
světicemi" neporadila. Ony jí ukazovaly budoucnost.
Rekly,jí, kdy má útóčiti,_'akfmá ostaviti armády. Je'í
častá proroctví, vždy splněná',u azují zřejmě, že bylla
osvícená Bohem.

_

: _

_Je'ínadpřirozené poslání ukazuje t_éžcíl,jaký si
předložilajohanka, totiž dátipomazati slaVnost'n'ěna
krále Karla VILJohanka chtěla,.aby král Francouzský
byl CÍRKV'Ína krále"pomazán; Její úkol není jen-vo -,

j enský a politický, nýbrž-především nadpřirozený.
Jóhanka chtěla- uskutečniti pravý, _katóličkýsmysl
království. Aby'dědičný princ _sestaloprav'du králem,
bylo třeba,aby se stalkrálem skrze Krále nebeského,
pi*otOžekrálovství Francie patří 'především Králi ne

beskému. To hlásala Johanka neúnavně Karlu VII.,
když ho vlekla do Remeše.
_
Když toho'dosáhlajmóhli bychom _mysliti,_žebyl
skončen úkol Johan'čin. _Bůh:_VŠak
„chtěljinak naplniti
toto poslání. Měla býti umučena,“a _toďábelsky rafi

nóvaným způsobem: ne ze záštikvíře, což jepodmín
kOu mučednictVí,-nýbrž právě pod'irouško'u ochrany
a ryzosti této víry.,V dějinách je málo podobného,

ohavného pokrytectví. A to jest právě nejtrpčí krů
pějí v kalichu bolesti "Johanky z Arku;
Johanka má přijmouti smrt jednu z nejpotupněj
ších, má umříti na hranici jako kacíř,jako svůdce lidu.
'Byla za živa upálena, když ji ředtím „nasytili všemi
potupami, jimiž jen můženějalzý vězeň-býti napojen.
N ejvětšíjejíbolestí Všakbylo,_žebyla odsouzena bis
kupem,jenž se nestyděl kupčiti sesvou církevní mocí,
aby poleužil nepříteli,jenž se nezarděl před žádnou
306

nízkostí a podvodem, jenaby dosáhl svého cíle,aby
Johanka byla upálena jako čarodějnice,posedlá, ne
stoudnice, nepošlušná církve, ona PANENKA,
jež zů
stala nedotčenaj ako lilie,ona,jež stále obcovala s Bo
hem ajeho 'světicemi,\kterástále chtěla zůstati věma
církvi, odvolávajíc se-neustále k papeži.
Johankapřijalatuto poslední část svého úkolu jako
světice.Zahanebného soudního procesu ohromova
la soudce. švýýmnadpřirozeným klidem, jímž trhala
pletichyjéjich', a,dávala jim odpovědi, jež se podo-.
baly „božským.jiskrám". —

Jejísmrt'ukazuje jasné, co chtěla celým svým dí
lem: V posledních svých okamžicfch volá vítězoslav
ně: „Ježíš,Ježíši" Bylo _zřejm'o,co chtěla celým svým
dílem. Chtěla-_přivéstiazasvětiti v králi francouzském

celou Francii Ježíši, jejímu prvému a pravému králi.
Proto, jestliže “zachránila"Francii,_'nebyloto z dnešní
ho,trochuvýbledlého ,světského pojmu vlastenectví,
nýbrž i vlastenectví- pravého, jež chápe zemi svou
a národ'jako—královstvíBoží,'jež má.umožniti, usnad
niti jeho poddaným lepší službu Boží, uskutečnění
království Božího na zemi,jež jediné dává pravého
štěstí a_míru,jež, kdyby všude zavládlo, změnilo by /
opravdu tvářnost země.
Proto-byla rehabilitována,uCtívána církví aprohlá
šena za-svato'u.„

"

M. D. BESSON' O. P.

CHORPANEN
(SYM-PHON-I-AVIRGINUM)
Nejsla'dšíL'ásko,.nejsladšíObjetí, pomoz nám stře
žiti panenství našeho-V prachu jsme,běda, zrozeny a
žel, žel, v hříchu AdamOVě.Jestvelmi tvrdé odpírati
tomu, co má chut jablka. Ty sám nás zvedni, Kriste
Spasiteli!Horoucně toužíme tebe následovat ; ó, jak
je těžké-nám ubohým'napodobit tebe nevinného a
neposkvrněnéhol-Důvěřujemevšak vTeb e,že zatou
žíš hledati víblátě svou perlu. Nuž, voláme tě, choti
a těšiteli, jenži jsi nás vykoupil na kříži: V Krví tvé.
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jsme s Tebou spojeny, když .odvrhly jsme muže zac
_snOubenímtím a vyvolivše si Tebe, Syna Božího, nej
krásnějšího.

_

_

O vůně nejlíbeznější,vzácných rozkoší, potobě
stále dychtíme v tomto slzavěm vyhnanství. Kdypak
tě uzříme na světě? Ach, jsi přece v mysli naší .av srdci

tě objímáme jako přítomného
Tys roztrhl nebe jako silnýlev, sestoupiv do chrá
mu Panny a zdrtil jsi__
smrt, vystavěv život v zlatém
městě.
Dej nám Její společnost,_dejnám být stále v Tobě,
ó choti nejsladší,jenž jsi nás vyrval z jícnů ďábla,jenž
svedl prvního otce našeho.
S. HILDEGARDA.
(Přel.zesbírky: Carmina Stae Hildegardis, vyd, David-Wind 
stosserfčíslo 72.)

DAR MODLITBY— POKOJ PÁNĚ
Bůh láska ješt- —

.a kdož v lásce jen'“své srdce stápí,
v Bohu být má
a Bůh v něm svůj chrám . . .

Opět začínáme kapitolu o modlitbě a o jejím užit
ku, ač již byla mnohokráte'vymezována a OSVětlo.

vána se všech možných stránek a ve všechmožných
projevech. Dlužno vždy znOvuaznovu k modlitbě
se.-vraceti,nebot' mluviti o modlibě je tolik jako re
ferovati'o badání astronomiCkých,jež dosahují vždy
nbvých a nových poznatků o. tělesech nebeských,
nových vý _očtů-prostoru a' nových"objevů ve ves
míru. Mod itba a toto badání mají.před sebou Ne
konečnost ; modlitba Boha, nekonečného _Duchem
lásky,badání vesmír, nekonečné dílo Boží.Proto mlu»
Vitinebo psáti o modlitbě je tak nutné, tak potřebné
a vždy aktuální jako modlitba sama,již dnes začínáo
me, zítra v ní budeme pokračovati 'ajiž nikdy nedo
končíme, protože jest láskou, přirozenou lačností a
žízní našich duší._

.

_

Po čem .la'čnía žízní naše duše, ke komu (planou
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láskou? Oh ——
„jsouce dětmi, víme, že to nikdo jiný
nemůže býti nežli Otec, náš dobrotivý Otec! -—Ale

my k němu voláme: Otče náš, jenž jsi na nebesích!
Což není 's-námi, zde, uprostřed světa? Jest, zajisté
jest, avšak my ho nemůžeme viděti, mys nímnemů
žemeiobcovati, protože naše oči jsou zaslepeny hří
chem, předsudky, nevěrou.. On jest „na nebesích"
ve světle, a my v temnotách, nikoliv prostorových,
nýbrž v temnotách vězení, malého, úzkého a chlad

ného vězení sobeckosti. Jak je to smutné! Avšak
proto si nemysleme,že jsme dítkami,jimiž Otec opo
vrhuje. Bůh láska jest -.—a kdo v-lásce jen své srdce
stápí, v Bohu byt má a'Bůhv něm svůj chrám —-zní
k nám hlas Janův z-přeradostné zvěsti. Sám Bůh je_

tedy'naším Otcem a'jsa láskou, jest nám dosažitelný
skrze lásku. Hle, plesejme a radujme se, neboť tento
cit jest nám znám, vždyt jest ohněm, vyhřívajícíma
osvětlujícím naše věZení,je touhou naší po svobodě!
Abychom však svojí láskou dostoupili Lásky,mu
síme její projevy učiniti hyb'nými, činnými, aby nás
k Otci „na nebe—sich"skutečně povznesly. A tu jsme

u modlitby, jež je tímto povzne'sením,povznesením
mysli z bojiště myšlenek —kmíru '„nebes ", kdež dlí

Otecv palácidokonalosti,krokem,jejž činímena ces
tě k Domovu.

_

_

_

Ke trůnu-„Božímunevede jiné cesty kromě té, již.
vyšlapaly kroky modliteb; Avšak připomeňme si, že
jen modlitba, jež duši povznáší, jen modlitba oprav
dová, usilovná' a vrouCná jest krokem, zanechávají
címšlépějna cestě co znamení poutníkům budoucím.
Proto zdůrazňujeme lásku, neb oťbez lásky není _mod'
l_itby,jako bez lásky není obcování. A obcuje-li se ve

světěibezlásky(možno-li vůbec mluVitiotétovsou
vislostilse světem), lépe: bez přátelství, sympatie 'a
loyálnosti,tož nám to nikterak nemůže býti pravid
lem pro definici obcování duše s Bohem.
Duše, v nichž dosud nezaplál oheň svaté lásky,
marně snaží se býti trpělivy, marně hnětou vědomí
spokojenosti,mamě s'e'vyučujíctnostemJediné“láska
vyvažuje-mysl,že nek'olísá,že nepochybuje a netěká,
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jestit' láska ohněm, jenž všechno ne'duchovní ničí,
sžírá, spaluje, zůstávaj e sam'ojediný,z_-žhavý,mocný.

Marnyjsou touhy jejichpo nějakěm'štěstí,míru a la'
du života, neupínají-li se naznačeným směrem-.Mimo
štěstí, mír a lad klidného _plápoláníohně-lásky k Bohu
není jiného štěstí, mírualadu.
_ “
_ A proto, že zmíněné duše postrádají lásky,_nez_a

kotvily ještě v modlitbě. Zaměštnává.je přílišstarost
livost 0 vnějšísvět, Spoutáváje mnoho bhledů kjeho
zvyklostem a řádům.'PrávěprOto nemohou přestati
věřiti démonu světa,:jenž-jim přikazuje:_;Stárejte-—se

o svá těla a_bojujte, abyste byly první !Nepraví :Zbav
te se—starostí,u_tecte sek Bohu,'nauč_te se modliti! '—

nebot'tím by je ztratil, v nich pak ztratil sebe. Atak
v chaosu, v přesile myšlenkového'napětí a smyslném
neklidu žijí'marně, nemohou'cé dosíci ctnosti,-_jež se
jimpředstavují v duších Boha milujíCích,.ačpo nich
touží. Za omínají na“jedno:, na Boha a--;na'í-lásku,
již
mají mu ýti jako Otci 'zavázány.—
Tento 'cíl aj-tento

'prostředek právě světjim zhatil, řka,žeBůhjest smyš
lenka/nebo že Bůh.jestsíla, již mohou lidé Spoutati
dráty a'stro'i a přinutiti,ab jim poháněla rotačku,
chrlící Hivolní a neznabožs ý tisk.;—a že láska jest
jenom jediná, jejíž sladkost musí _se-Vyss'áti'dodn'a,
_neb'oťjest jen k tomu,'aby' ji lidé'střá'v'ili. A—
tak-svět
způsobuje, že “Sevíc.a více' boří-.v "močáltělesnosti,

oddalujícese Bohuasobě —vědomí nesmrtelnosti —
a přibližujíCe se zkáze. ——.-Duše,
neznající—lásky k Bo

hu, neznají ani modlitby, neboť láska a'modlitba—jsou
"tak totožně jako síla a práce. _
'
“PíšíCejiž o duších bezBoha,“musíme-vzpomenouti

i těch, jež nauku o modlitbě přijalylstivě,jen proto,
aby před lidmi a Bohem, v něhož pokrytecky věří,
byly ospravedlněny, že—mu
jsou modlitbami oddány.
Myslíme oňy'pbblOudilě duše, jimž uniklsmysl a účel
modlitby. "Ztrnulyve slovech a skutcích bez povzne
šení-srdce. Rozhodl “_se.síce-'íti s těmi, jež'Boha “sku
tečně hl„edaly,'avšak,'na fperilleriivnějškosti zastavily
seukolotoče _,mnohomluvnfosti,
jenžjim připomínal
věčnost, a Ztra'tily..zdohledu ony, jež šly'přímo, niko
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liv do kruhu..Pro slast smyslů a pro zachování svět
ských požitků a veselí rožhodlyse'konati přemnohé
věci,mající-symbolickousouvztažnost (pro otevřeně
duše skutečnou) k Bohu,'jen proto, aby se život jejich
zdál úplným,.nevylučujícím víru v Boha.Toto počí
nání je však neospraVedlnilo a také nikdy neospra
vedlní z ji'čh podlé lsti aneupřímnosti. Církev “svatá
klade důraz na tutoklamnou stránku chápání cesty
k Bohu,.modlitby a bohoslužby, zavrhujíc svatokrá
dež a.svatokupectví. Není -liž _paktakové počínání
hříchem proti Duchu svatému,—jenžpodle'slov Kris
tových nebude odpuštěn? —"Tímto při omenutím
chyb a hříchů V—životě.náboženském clÉceme “pro
buditi ony duše, jež vědomě“či nevědomě Boha zne

uctívajílživou zbožnosti. Chceme je navrátiti oprav
dovostizprobuzením života duchovního, jenž po
svěcuje živOt tělesný. Nemůžet'ělesný posvěcovati
duch.ovní.__.Modl'itba;.jestp_akprostředkem tohoto
posvěcení, zakládá-li "se_v.-lásce-'atato v odříkání,
nebo v trojím mlčení: v "mlčení„slo.v,mlčení žádostí _a
mlčenímyšlenek.-Neboť mlčení slov dává sílu, mlčení
žádostí udílí klid, amlčenímyšlenek soustřeďuje duši,
že se utápív pokoji—vlastnímjen.'Srdci Božímu.
Z tohoto stručnéhOtpřipomenutí plyne poučení,

žepravou, skutečnou modlitbou jestjen ta modlitba,
jež do'sahujeněkterých duchovních darů. Sv; Pavel—
v I. epištoleaket-.-K0rintským__mluví o rozdílných da

rech duchovních, udílených však jediným Duchem.
Ať už je to—
jakýkoliv dar, vždycky přináší duši uži
tek. Někomu, užitkem“modlitby jest řeč moudrosti,
jinému řěčfurriění;někdo skrze modlitbu dosahuje
silně, statečné „aneoblomně'víry, jiný“dar uzdravo
vání; rovněž skrze r_no_c
slova a živou víru někdo činí
divy,;irorokuj e, .prohlédá'byt'osti á rozeznává _avy

kládájazyky.'Tyto diaryzjediného Ducha vyplynuv
še,jsou si rovny mírou i užitkem, jejž přinášejí duši;
O darech duchbvníchjichž dosáhnouti lze duchov
nímživotem; modlitbou,bylo by možno ještě mnoho
psáti, neboť-tak jako—jest_'modlitbasama neskonči

telná,jako jest obcóvání s Bohemnerozlučné, tak jest
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Bůh nevyčerpatelným zřídle-mduchovních darů. Za
jisté již ctnosti, počínajíc uctivostí, skrze poslušnost
až k andělské oddanosti. Bohu, jsou úžasnými dary
Božími.Pro praktický život vezdejší významná jest
trpělivost, spokojenost a odhodlanost.
Mimo tyto dary a ještě mimo lásku,-ježsama o.so
bě jest duši štěstím dókonalým,jest největším darem,
podmíněným ostatními, zejména láskou,;dar klidu
Božího v duši. Spasitel, připravuje se při poslední
večeři na obět' kříže, vlil do duší apdštolů tento dar,
když pravil: Pokoj zůst'avuji vám,_pokoj svůj dávám
vám. — Dal jim Pokoj svůj vlastní, Pokoj svého Du
cha ve chvíli nejObětavějšílásky, pokory a odevzdá
nosti Otci.Již v této chvíli dalse celý i celému světu
a obětí _potom»Zpečetilsvůj dar, potvrdil pravdu
svých slov.Jest nyní na nás, abychom tóhoto"Pokoje
získali — vlaStně.my ho musíme získati, chceme-li
býti šťastni, chceme-li dosáhnouti Boha, chceme.-Ir
býti KATOLÍKY
v pravém významu tohoto slova,
dětmi, majícími důvěrné a svrchované OBECENSTVÍ
s Otcem-!

Vnitřníutišení — mír Boží — Pax Christi ...Tohoto
největšího a nejmilostnějšího „daru duchovního, tak
nezbytného pro další pokrok putování duše—k
Bohu,

dosahujeme zase'jen modlitbami vroucí a oddané
lásky, nezištně žádající“si Otcova království. K již
uvedeným podmínkám p_ra'vémodlitby ještědodá
vame:
„Láska—jest
silou;bez níž modlitba není modlitbou.
Taková modlitba lásky jestit' neutuchajícím tepem,
tlučením na dveře, skrze něž musíme vjíti, abychom
vešli a vyšli a pastvu nalezli. Nepřestává bušiti, 'ne
oblomněvěříc slovům Kristovým :_Tlucte a bude vám
otevřeno !— až dosahuje svých tužeb, až jest vysly
šena . . . — Tujako by odvalen byl kámen příšerné
kobky, v.níž byla duše vězněna — takové vědomí
východu na svobodu ji obestírá, z volného prostoru

vane k 'ní lahodnýdeuch

domoviny a sladce pal

čivé paprsky jejího Slunce, jímž jest Kristus,ji vstře
bávají v sebe,—pohružujíceji v nev-ypověditelný pokoj
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věčnosti. A tento Boží klid, jenž“ zavanul duší ve
chvíli vroucího odevzdání se Lásce, sámjsa vrchol
ným darem, ještě ji obdarovává, přinášeje na svých
andělských _perutích jitřní paprsky poznání, vlévaje
jí netušenou sílu a dávaje jí prohlédnouti až k ta
jemství Trojice.
0 tento Pokoj musíme prositi, o.nic jiného, neboť
jím dosahujeme pravého 'a-trvalého duchovního ži
vota. Prac'ujme všemožně k jeho dosažení. Předně
modlitbami, kteréž nechť-se'stanou vyjádřenímtro
jího mlčení: "slov,žádostí a myšlenek —\jemuž se "
ostatně“můžeme vyučovati prakticky v každé době
denní ,-,příležitostí zajisté'jest dosti. A posléze si při..
pomeňme dvě blahořečení'Krist0va kázání na hoře:
Blahoslavení tiší, nebot' oni vládnouti budou_zemí._'—
Zajisté v 'Pokoji jest ono vladařství, neboť v něm a
skrzenějvládneme'sobě samým a tudíž celému světu
\vnás. —A'blahoslavewní'pokojní,nebo oni synové Bo

ží slouti budou., — Básník Otokar Březinapraví (uj,
Demla), že ušlechtilé podléhá vždyméně ušlechti
lému, čili pokojní 'eví se ve světě jako služebníci a
otroci, ale, díky Bo u,jsou zatím nejmocnějšími pány
vlastníhosvěta vnějšího i vnitřního, neboť všecka do-.
konalost záleží v„Pokoji.
Jako učedníciv'lodičce na rozbouřeném mořizdě-,
šeně volali k'spícímu'Ježíši: Pane, toneme! -—s touž'
úzkostlivostí volejme' i my k'němu ustavičně svými
modlitbami, aby též jednou v.našichduších objevil—se
slavný a—mócnýanap'lnilje utišením žádostí, myšlenek
— hříchů, svým svatým _Pokojem.

sv. romÁš,

JAN RUBIN.

KŘ_ES'Í“ANSKÝMORALIST'A

„Sv.-Tomáš je ve věcech věrouk vynikající uče
nec, ale v mravovědě'znamená má o.'[ Tento dosti
obvyklý názbr dosvědčuje,nadbytku—takovéprosto
duchosti, že bychom se rádi spokojili s pousmáním.
Přece však bude vhodno podiviti se nad myšlen
kou, že ti, kteří takto'mluví, činí dojem, jako by byli
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mravovědci, moralistyť-Řekněme přesněji,jako by ba
dali v mravní bóhovědě,

neboť o„.tu_“zde—j_de.-"

Myslím, že všichni 'jsóu za'edno, že mravní'boho-
'Vědajest věda o křesťanských mravech. Ale nezdá se,
žetby vědou o křesťanskýchmravech všichni ve sku
tečn'ostimínili stejnou věc.Většinějeto vlastně zna
lost daných, positivníChzákonů (přikázání) kterým
se mají přizpůsobiti; Sv.Tomášneznal „Codex Benea
dictinus" a nemohl být“jejich 'hlaVOu;-Jiným':jevěda
-o křesťanských mravech'především-vědou o mravní
bytosti,-o jejíž mravnosti mluví činy_(jej_íž'tčin'nost
prá
“vě představují mravy), A___v
této vědě má s_v.Tomáš

prVnímísto mezi mistry,-'ačlinení jediným 'e'ím mis
.trem. Největší jeho slávÍóu,vedle díla fiIOSO'ckého, je,
že“vědu o mravech usp'óřádal v'Íučení-bohovědné.

Mým úmyslem jevykresliti'v celkovémg'obraze,jak
\sv. Tomáš;—viděl toho „nadpřirozeného- „ÝžiVá'čka-ť',
je

hož životem jsoukřesťanskémravy "a.potom „vnitřní?
zákon,jímž jsou přikázánípotřebnáj'enom pozdějším
bližším učením.-.

_

'

Í*

Křesťanskýživot se tomu) kdose naň díVá-jensvět
sky a zvenku; jeví jako úcta božstVa 'ajzacho'vávání
příkazů.Vidíjej,jak sepo ddává jistýmzákonům aplní
stanovené vnější obřadnosti:—
_Avšak v_tom 'je_j en smyleVý

__
_
vzhle'd—žiVota'..Tomu,

kdo se na něj dívá zblízkaa-zvnitř, se ukážej ako styk
rmysli a lásky se _živýmBohemýdeí,jak se životkřesťa
__nas Bóhem rozvíjí v'nejosobnějším z-př'telství. Sv.

„Tomáš by řekl: „To není jenom náboženství, ,tojest
láska,

řátelství.

_

"

'

'

Podle. našeho přirozeného pOstav'ení-inejsme-sto
“býti s Bohem v opravdovém přátelském'styku._.0tá'
žete-li se mne,_pro'č —to,spokojím se.-sodpoVědí : Na

to Ho dostineznáme. Jemu s_ezalíbilo.odstraniti onu
Ípřekážkuzjevením.
Sv.Tomáš žasnepřed'tou-dlouo
ouřadou Božích..důvěmostí,jimž
vtělený S'ynB0ží
sám chtěl dáti uchvacující dokončení. Což nepatřilo
mu a-pouze mu samotnému nej_vyššífanedotknutelné
tajemStví božského živOta,“-ijak
Otec plodí "Synaajak
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z Otce arze Syna—Vychází
Duch“ svatý, jenž est jejich
vzájemnou láskou!_Máali vzniknouti přáteřstvímezi
Bohem atnámi,tu nám za ně ručí slovo Páně: „Nazval
jsem'vás přáteli, nebot' jsem_'vá'moznámil všecko, co
jsem slyšel odasvého Otce-fl (Jan 15, 15.)
Ale zjevení jest-“jen:vnější světlo; Má-li se změnit"

v osóbní &živou myšlenku, tu mu'musí býti náš duch
vnitřněpřizpůsoben. To jest úkolem víry, která jest
sv.Tomáši ctností Vplném aristotelském slova smys
lu. Bavíce než ctností, jest jakoby novouschopností..
Neboťvírafnení v hloubi duéha pouhým upravením
jeho přiroz'eného*rOZpětí.-Představujenovou, oprav
'du původní moc ;my'sleti.;ajakoby rozum božského
řáduDobřesi_žapamatujme první ústrojí křesťanské
ho života.

“ i '

'

Avšak s božskou-ctnOSt-ívírymáme jenjedno ústro
jí božské"myšlenkyýToř.by'ovšem postačilo, kdyby
\'chomn'eměli navázati—styksBohem.N ení to však dos—

ti, máme.-lisním býtilv přátelském poměru. Přátelství
tkví v srdci. Snad se domníváte, že naše srdce je sa
mo sebou—chovatiÍkBohu přátelství hned, 'akmile jej
pozná. Sv.Tomáš. tak-vůbec nemyslí; Láska je příliš
veliká věc,-Pómýšlét'e-jenýPrvně blahovůle vůči Bohu
a onnámji oplácí: Potomt'o citové _spojení,které z Bo
ha a nás činí:jedno. BOha“považujeme za druhé já a
jeho dobro za"naše. dobro; A Bůh .nám oplácí. Celé
úžaSné tajemství přátelství je v tOm,*co_
je láskou.
Někteříb OhoSlovciby rádi vyhradili výsadu lásky
Duchu'sv. On sám by neměl do našich srdcí vkládati
její hnutí. Sv. Tomáš,očekává odDucha sv.,aby ráčil
uzpůsobiti naši-'vůli Božímu přátelství a aby ji učinil
scho "nou,aby-jisama mohla rojevit.To svatý Duch
půso _í tím, že.-vlévádo našich srdcí božskou ctnOst
lásky Toť-druhé ústrojífnašeho křesťanskéhoživota,
jehož podstata je věrou- a“láskou"zajištěna.
Podstata prozatím neúpln'á.Víra-nenípatřenína Bo

ha tvářív tvář;nýbrž pbznání-poijvé a temné. Ne
uvádí lásku-vevlastnění jejíh'o'Boha;ponechávájistro-_
hému řádu_;přání.V-tomtoúkolu, kdy se nenedostává
bojů,.potřebuje láSkapodporyg'Tuji'-pomáhábožská
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ctnoSt naděje', která nám d-áVá'pomocnou Boží vše

mohoucnost a tak mění touhu lásky v naději.
*

„Víra, naděje a láska, tyto tři věci . . ." napsal sv.
Pavel v I. Korinťanům 13, 13, mluvě jako zje'vovatel.
„Víra, naděje a láska, tyto tři ctnosti . . ." opakuje sv.

Tomáš mluvějako boholevec.
Ctnosti. Tedy hlavní živéprameny činnosti. Bož
ské ctnosti, které nám dáVajísamého Boha.Tedy pů
vodní prameny a více než pouhéjctnOSti,'akoby nové
schopnosti naroubované na našich lidských schóp
nostech, jejichž vlastní mohutnost hodně přesahují.
Sv. Tomáš se neochvějně drží podivného dosahu
božských ctností. Každá schopnost vyžaduje jako
svůj pramen a živou podložku přirozenost, která je
stejného řádu sní. V našem případě není .tou přiro
žeností naše lidská .přirozenóst.Pouze božská přiro:
zenost má žádoucí podmínky..Božské.ctnoSti,vnichž
máme trojí životní moc božského dosahu, nemohou
v násbýti leda ústrojí božské přirozenosti.
N elekejme se takové smělosti-.]akosvatý Pavel, tak
i-svatý'Tomáš“se jenom druží k výroku svatého Pet
ra: „Povolal násvlastní slávou a silou, kterými nám
dal převeliké a drahocenné dary zaslíbené, abyste se
skrze ně stali účastni božsképřirozenosti" II.Petrův
'l, 311..
Toto rozumí katolická církev milostí posvěcu'
jící._

.

_

'

Milost'posvěc'ujícíj e tedy v-nás božskou přiroze
ností've sděleném staVu.Rozhodně nikoliv ve vlast
ním stavu nejvyšší Podstaty, nýbrž ve stavu zce'laji
ném anedokonalémpouhé.vlastnosti,kterápatří mezi
případky, accidéntia, A přece opravdovou božškou
přirozeností, která —-ač„stlačena" do takového stavu
— má v nás úkol přirOzenosti,to značíjest pramenem
.a životním základem “božských ctností. Tyto ctnosti
jsou _vnásbožskýmiústrojí božské přirozenosti. Právě
jako naše lidské duchovní schOpnostijsou v nás roz
umnými ústrojí-rozumné přirozenosti.

__

Ten nadpřirozěný „živáček",jak jej vidí sv.Tomáš,
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je dosti skutečný a peVněvybudovanývidosti božský,
a jemuž křesťanský život je životem. Rekněme přes..
něji,žije vlastně božským životem.
*

Náš křesťanský.život se nese dál než život našich
božských ctnoští. A proto nepřestává býti životem
ne-libožským'tož nejméně nadpřirozeným.Proto ne
přestávábýti životem, našímživotem. Proto nepřestá
vábýti nadpřirozeným.Svatý Tomáš námvysvětlíten
nový zázrak lásky našeho Boha.
Tato sdělená božská přirozenost,j_ížjest milost po
svěcující, tedy tkví v-naší lidské přirozenosti, kteráž
je jí podkladem a již by_nemohla zničit, aby při tom
nezničilai sebe samu.-Milostvede božský život bož
skýmictnOstmi,a tento božský život se rozvíjívnitru
našeho vlastního lidského živdta. Věru, nic víc než.
rozvíjí,nebot' milost posvětná neničí našílidské přiro
“zenostiaživot milosti nezastaví toku lidského života.
AtakéjejneSmípřehlížeti.Vždyťnežij eme na dvě stra
ny, božským životem milosti a lidským životem pří
rozenosti. Náš božský život si chce přivlastniti náš
lidský život. Láskou mu ukládá své vlastní cíle a vě
rou mu předpisuje cesty, kterými má jíti.
Náš rozum rozumí tomuto zasahOvánímilosti do
našeholidského života a naše rózumná vůle to schva
luje,jestliže se nad tím znepokojuje naše'smyslnost.
Přecese ani první ani druhá necítí na té výši neoče
kávaného úkolu vésti lidský život ne pouze rozumný,
nýbrž přidružený božským snahám lásky ařízenýpří
kazy víry. Byloby možno, že by jim milost posvětná,
jejíž přítomnost jim ukládá úkol, na který se necítí
učiněny,neuchovávalanějakou pomoc? Ovšem ; a ni
koliv ' ějakou chvilkovou almužnu, spíše trvalou po-.
moc,jak slušnoBoží štědrosti a důstojnosti těch, kte
ré se mu zalíbilo učiniti svými dětmi. Pomoc,-která
ovyšuje naše lidské schopnosti vjejichnitru pro nad
idský úkol, 'enž jim připadá, aby svou činnost pře
vedly do řádu »nadpřirozeného.

Sv.Tomáš nepochybuje .o této pomoci, která jim
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byla velkomyslně dána. A tu jsou=v1itémravní ctnosti,
které se-z. posvět'né milosti vylévají do rozumu, do
naší vůle, až „_dosmyslnosti.

'Naše'lidskéschopnosti povýšené mravnímictnost
r_nivlitými milostí a .uschopněně zvlastnit si životně
činnost,jíž .naněpůsobí božské ctnosti,budo_unapříš
tě rozvíjeti činnost v nadpřirozený život, Tento "nad
přirozený život sejim stane přirozeným životem. Sv.

Tomáš 0 to velmipečuje,abyvnásnaturalisoval'život
milosti v jeho dvou stupníchživota—božského,díla to
božských ctností, a nadpřirozeného'lidske'hó života,
díla _to vlitých

mravních

_c_t_ností.Í-—

;.

To jevšechno ?Nikoliv; Bůh'neskrblí ve svých da
rech, Zvláště V'darech milosti,íkterél'so'u nejskvělej
-ší_midary jeho. lásky, a není ještě spo ojen.To proto,
že přesvšechno je'přítomné postavení milosti'posvět
ně a jejího života v nás nedokonalé anejis'té a musí
býti chráněno. Neboť možn'ósti-jejich rozvoje jsou,
nekonečné a vyžadují obratnějšího dílovedoucího
než jsme my. Duch sv. málvolně póle ve všem, co se
týká j ej Samého. Ale Bůh, Chtěje“'-aždo krajnosti ucho

vati-životní ráz života milosti v nás, chtěl,-aby naše
nadpřirozené Ctnosti byly spojeny s její'osobní čin
ností a sjejími b'ožskými podněty. Sedm darůíDucha
sv. '—nej vyšší _vylití milosti posvětné '—__čir_1'í
naše bož

*“ské
i mravní ctnosti schopnými přivlastniti si životně
právě tolik-skupin božských hnutí,-"která jsou strážci
a buditeli života milosti.
_
"'
Máte nyní __před"očima.-celého:onoho nadpřiroze
ného živáčka,jemuž'jevlastně křesťanskýživot živo
tem, ono nové stvoření,které oslavovalev. Pavel.Ne

chybí mu nic víc, nežli charismata, čilimilosti daně
“kposvěcení jiných, ale ty_jsou jiného řádu a netýkají

se tolik našeho osobního života jako života společ
nosti. Jak veliký, jak uchvacující to zjevl-Aťnám ne
přijde o křesťanském životě vykládati člOVěk,který
“nevěříve jsoucnost tohoto živáčka! Aťse nepokouší
vysvětlovat křesťanský život, ani 'aťse nedomýšlí, že“
námjej zpřístupní,de nepoc-ho' il-dokonaloustavbu
onoho živáčka.Právějako způso našehorozumného
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života je prvně vyjádřen přirozeným zákonem v ja
kosti“a stavbě lidské přirozenosti, tak způsob života
křesťanskéhojest přece'vyryt jako zákon, který také
můžeme naZvati',přifózeným, v jakosti a stavbě naší
omilostněné—bytosti.

_

To miještězbývá vysvětlit; učiním tak krátce. (Po
hašování.)

A..LEMON_NYER0. P.

PŘ—EKÁŽKY—
DUCHU

'SVATÉ-MU v NÁS

Ještějeanu se (světice) zastavila a pOčalav mod,
litbě prositi: Ach, Věčně—Slovo,rci mi,'prosím, které

ajaké jsou překážky,jež působí, že Duch svatý vnu
kající a tak oplodňující, nev. koná v duši celého své
ho díla?Vždyťje přece tak sšdký a hořký!Ach,rci mi„
pročjen tak-málo lidí zná jeho milé vábení? ó Slovo,
nyní, kdy jeíčas štědrosti, tvé milosti a lásky, řekni
mi to, je-li to tvá vůle.'

Odevěd'Slova; Jsou různé překážky,má drahá
nevěsto,protož'ejsou různé stavy tvorů a různá také
bytí tvorů.

_

Jednou takovou překážkOu,jež oddaluje ode mne,
je zloba,jež'těm, kteříjsou daleko ode mne,naplňuje
tak jejich “šrdce,=_že
můj Duch nemůže v nich spoči
nouti;

_

_

Jiní zase—narážejína překážku Vlastnívůle.Jiní zase
nejen.majípřekážku vlastní vůle, nýbrž též vlastního
vidění a rozumění, takže mi chtějí sloužiti SVÝMzpů
sobem. Chtějí mého Ducha, ale tak, jak jim se to líbí,
a tak sestávají neschopni jej _přijmouti._Druzízase,
kteří jsou mi“dosti.-blízko,narážejí o jinOu překážku,
jež se mi neméně protiví. Je to ona kletá vlažnost,
v níž se jim zdá, že slouží mně, a nepozorují, že za
tím sloLužísobě. A když se jim zdá, že mi začali slou

žiti, tehdy jsou v-nejnebezpečnějším stavu, protože
slouží mi s uznáváním sama-sebe a myslí, že mi slouží,
jak si zasloúžím, aby mi _byloslouženo. Není tomu
však tak,-protože chci, aby'mi bylo slouženo bez se

belásky,sčistým úmyslem a pokorou. A tato pokora
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musí býti taková, abyponořila duši až do'středu ze
mě, protože- můj Duch je jako blesk, jenž sestoupí
s nebes &nezastaví se až ve středu'země.Tak i Duch
svatý nespočine než v duši, již nalezne ve středu její
nicoty. LI vysokých a prostředních se nezastavuje,
nýbrž přechází mimo.
Znovu žádala: Ale,ach, milostné Slovo, ráda bych
věděla,-codělati proti těmto překážkám,protože, co
by mi bylo latno, že jsem je pOznala,kdybych ne
znala te'ž lé u proti nim?
Odpověď: Má nejmilejší nevěsto! Proti prvé pře
kážce, to jest, proti zlobě, třeba postaviti roště dob
rý úmysl,protože však.nemůžeš tento obrý úmysl
vštípiti do zlých srdcí, skryj jej celý v sobě a nebu
deš více cítiti nesnesitelná muka;-Budou to pro tebe
muka pouze rozplameňující,nikterak všakzdrcující,
protože to budoumukabez vášně,—kdyby-byla
svášní,
trýznila by tě.Akdyž mi potom obětúješ tato muka
a spojíš je s mými mukami, promění se ve vánek, j enž
rozhání mraky. Touto snahou svou a mukami z ní
nepřekonáš zlobu v srdcích mých tvorů.
Proti vlastní vůli vezmi. vůli“mrtvou, nechtíc ani
mne. samého jinak než tak, jak.je to mou vůlí..A tuto
sVouímrtvou vůli obětuj ve spojenís mou odevzda
ností, kterou jsem.-projevilv modlitbě k Otci v za
hradě Olivetské. V této odevzdanos'ti uschne býlí
“vsrdcích tvorů—zasažených v..zahradě církve svaté.
Proti vlastnímu rozumění, jež je .zkázou „ctností,a
proti snaze sloužiti“mi podle Vlastního způsobu, vez
mi: nic nechtění,_nic nerozumění a nevědění podle

vlastního způsobu. A obětujíni to ve spojení s onou
žádostí, kterou já jsem hořel,ab Otecbyl oslaven,
a uvidíš, že v tom změknou srdže-mých tvorů, jež
jsouce takto obměkčena a pohnuta, stanou se schop
na přijmouti mého Ducha.
,
Proti vlažnosti, jež s tak špatným úsudkem dává
viděti duši, že slouží mně, zatím co slouží jen sobě,
pravímti, dcero mádrahá,ževtémž okamžiku,vněmž
duše je sebevědomá, že slouží mně, přestává "mislou

žiti. Postavproto proti prokleté. vlažnosti žár lásky
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a obětuj ji ve spojení s onousamou láskou,jíž jsem
se,já sám vydal. A tato—láskaznovu obětovaná bude
ohněm, jenž sestoupí do jejich srdcí a vypálí tuto
vlažnost.

\sv. M. MAGDALENA de*PAZZI.
(Estasi 'e Lettere ed. Vaussard, p. 161.)

.P-RACOVNA
BUDEJAKQ STROM u POTOKA

Kdo? Ten, “kdosi oblíbil zákon Boží'a o něm roz
jímá ve dne v noci. Cím jsou vody potoka stromu,
tímjest denní rozjímání člověkuJako strom bez vo
d usychá,tak člověkbez rozjímání žije životem sou
chlotinář'e;jeho duše jako-tělo souchotinářovo schne,
vadne, bledne ,—
nějakou dobu se ještě povleče cestami
duchovními, ale brzy od nich"odbočí a zemře Bohu
hříchem smrtelným.,
Naproti tomu- duše „rozjímajíčí _zazelenáse a roz
kvete a Ovoce-ponese jako-strom na "březíchpotoka
oteplovaný slunkem milosti Boží. Květy, které. pučí

z rozjímání,jsou zbožné povzdechy víry, lásky,'po
kory a ka'ícnosti a lítosti, jimiž rozjímáníjako perlami
jest prot áno.
Nejen květy zbožných povzdechů nese strom za
sazenýna březích meditace, aleihojně akrásné ovoce.
Možno'říci,že kdo rozjímá,koná skutky všech ctností..
Rozjímajícípoznává, že svýCh'náruživostí nepřemů
žebez sebezáporu a mrtvení'svých smyslů,proto rád
a statečně se Zapírá. .Poznává, jak krásný je život ni
temý a sebraný, život s Bohem a v Bohu,„proto se mu
oddává a v něm se“cvičí, „Poznává, co mrtvých duší
jako planých 'úhorů leží po světě,-proto se _rozohňuje

kohněm,který,
práčijapoštolské,
ke katolické“ akci a snaží se býti
řinesenýJežíšem,zažíhá-svět.Kdoroz
jímá, vidí i_bí u tělesnou“ “svých bratří a sester. chu
dých a nuzných a hlaídovícíchff a žebrá ro ně a roz
dávávezdejší chléb. Kdo rozjímá, 'e neto iko moudrý"
a'opatmý, ale i “statečný'a silný jako lev ,hladovící po
cti a slávě Boží.
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Dobřepraví Suarež v pojednání „o roz'jímavémod
litbě": „Omnium virtutum'ačtus in hac orationefre
quenter exercentun" Kdo rozjímá,koná všecky ctnos
ti. Strom na březích potoka..
P. HUDEČEK' c. 555.R. v ŘÍMĚ.

DUCHOVNÍ PŘÁTELSTVÍ.

Stále ty dvojice v životech svatých a mystiků. Sv.
Bernard “—sv, Hildegarda, sv. František —-sv. Klára,
sv. František Sál. ——
sv'.Františkade Chantal,_]indřich
_Suso —Elsbeta Staglinová, Lacordaire“--- kněžna Svě»
činová.

Tu již není možno pochybovati o možnosti du
chovního přátelství. Ba,tím méně možno póchy—bo
vati o užitečnosti a'krá's'e'takove'hopřátelství, Alej sou
t_ovýšiny, jichž' dosahují jen duše okovů tělesnosti

zbavenéjen silní vystupujílna vrchóly'hor. Jen sta
teční vzdorují. závrati.
V mnohých knihách moderních se řešíotázka, je-li
možné přátelství mezi mužem a ženou. Na tu otázku
je odpověď jediná; takové přátelství je—možnémezi
'SVATYMjmužem "a\SVATou “ženou.

A my„potřísnění rmutem zlých“žádostí,.:vyhnanci
něhy,jdoucí životem v zasloužené osamocenosti, za
“vržen'e'“
světem,valeneuchvátivší 'nebe, opustivší jeden
břeh, ale-nedopluvšík druhému, propuštěnígz—
otroc
itví, ale ne svobodní, neporažení, ale ne—vítězi,my,.Pa'

neíisme
hodní,-aby nám'tiskl__někdo
rukuia zahřál
jine,"tep
em soucitu,.nejsme
hodni, aby “lidské„srdce-se
"chvělo obavou o život-náš, pokrytí. hnusným malo

.-mocenstvím odcházíme. do. pustých _skal,bychom _se
dokáli odpuštění a doplakáli'úlevy '-—nečiStíl
Nečistý_!-musíme zvo'lati, blíží-li'Se lids'ká'bytost.

Prčhati před její tváří a prchati před ní, aby'se nena
kazila páchnoucím dechem ust našich. A.duše lká:
Nikdy'nebudu seděti'vBetanii, Nikdy“nebudu jísti
koláčů Martiných a slovům mým nebude nikdy na
slouchati snivá Marie;
Budu žíti v údolí smrti š šatem.roztrženým na zna
menísmutku,rty zahalenýmizávojem,za živapohřbe
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na v samotě, sama s Tebou samým, Pane, opuštěná
s opuštěným, zavržená se zavrženým!
., „
SRDCE PANE

DOMINIK PECKA.

Sedmého června jest Svátekznamení svaté Lásky
Kristovy, svátek Nejsv. SrdCeJežíšova. Kteříjste Je
žíšovi, zasvět'te se mu v ten den znovu a neodvo
latelně._Prodle_te,jak.jen můžete, nejdéle před svato
stánkem a odprošujte jej zavšechny hříchy své i Cizí.\
Pomodlete se s'mírnou modlitbu,-kterou připojilsv.
Otec ke svému listu a kterou, podáváme v překladu.
Naši společnou mši sv.-celé Hlubinářské rodiny pře-.
kládámna tento den. Odepřete si ten den nějakou
zábavu,udělejte radost někomuz bližních.Je to den
Lásky a proto den -—_.
náš! Všichni, kterým je to jen
poněkud možné, nechťpřistoupí ten den ke stolu Pá
ně a pomodlí se při tom, aby naše snažení, aby Ježíš
konečněkraloval unás vhsrdcíchivespolečnosti, bylo
Pánem požehnáno.

BRAITO.

SMYSL „ZKOUŠKY

Jdete slunečným dnem,-“těžce,ale přecejen radost
ně. Nesete __s
sebou všecky sny, zájmy, snahy. _Ana.
jednouse.'zat_m1','zavíří
kolem vás kotouč -prachu.Tma

se.kolem'vás'zašklebí. Někdo dlouho a vytrvale pra-.
cu'e podzemně proti vám intrikami, zlobou, lží, po
m uvou.Má móc,mápostavení. Atakvás jednou skryt /
zajiného udeří.Tehdy ucítíte,jak sevšepodvámiboří,
cítíte,'že-vše to, k čemu jste lnuli, co jste měli rádi, co
vás sílilo a zvedalo, nutno opustiti, Propast .sepojed
nou otevře-v nitru. Zachvějemeusejako holátko vy
padlé z teplého hnízda. Propast volá po naplnění.-Kři
číte hladem po Bóhu, Volát'e-ho, letít'e'k němu'a zase
odložíťejednu'hračku, třebaže drahóu, s_vatou,ale .—
přece jeri hračku, V takove chvíli 'vidíte'-její malost
v sobě. Chcete-li ji opravdu milovati, musíte ji zved=
nout'k BOhu,ještě více zvednout! Víc Boha-milovati
a více 'i pro Boha a méně pro ni samu. A chápete, že
velké llásky nutně “jsou zde sledovány velkou ..nená
vistí, a*žeprávě velká nenávist dovede vás přímo při
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raziti k velké Lásce, k-Eásce samé, že to je důvod,
přoč ji Bůh dopouští!
PAVOUK

BRAITO.
.

Nepodobáme sekolikrát tomuneúnavnému tvoru,
když se 'honíme s podobně zarputilou vytrvalostí za
lesklými mouchami, marnostmi dne a světa? Aby
chom polapili trochu ubohých,.drobných_ chvilek,
úsměvů, rozhazujeme "nitro své-na všechny strany,
stále ze sebe vydáváme mamotratnicky, všemi směry

rozhazuj'eme'sítě, protože'pozemSké štěstí se také
všemi směry rozlévá. A tak stále spřádáme nOvéa no
vé pavučiny, 'že již ani nemůžeme klidně ochutnati
radosti nejdrobnější. A ty nové sítětvOříme-aplatíme
svým nitrem, svým klidem. Nakonec přijde někdo a
hrdě nám potrhá jemně setkané sítě,do nichž jsme
chtěli polapit štěstí. A lidský pavouk znovu—zalézá
do temného kouta, aby znovu začal mamou práci.
.Ma'rněmarnosti mamými sítěmi zachycuje.
'
BRAITO.

DOTAZ: JAK ODLOŽIT HNĚVIVOST?

Odpověď: Poznání chyby jest již“jejím polovičním
odložením.Druhou polóvicíjest užití prostředků'sta
rých, osvědčených a snadných.Vroucí modlitba, stá
lá, vytrvalá modlitba o srdce tiché a pokorné: Ježíši
tichýapokorný'srdcem,učiň s'rdcemépodobné Srdci
svému, vykoná divy..Svěřme sevedení milosti, o níž
neustaneme prošití právě na náš úmysl. Mimo to jest
důležité předejít příležitost ke hněvu._Když 'víme,
vkterých okolnostech senássnadno zmo'čňůjehněvi
vošt, dříve,než ještě nastane ona okolnost, obnovme
svůj úmysl zachovati klid. Pohled'm'ev duchu na Je
žíšetichého apokorného. Když nás rozrušují slabosti,
křehkostivíry bližních,vzpomeňme sina vlastní ubo
host a špatnost„vzpomeňme si,jakou trpělivbst musí
Bůh s-námiÍmíti,a'představme si,jak by to' snámi do
padalo, kdyby spravedlivý h_něvBoží -dolehl_tak na
nás, jako doléhá hněv náš, často tak málo zdůvod
něný na naše bližní!

'
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BRAITO.

Zde, na zemi, děti se nemohou naroditi bez matky.
Vcházejína světskrze ženu. Stejně skrze ženu vchá
zíme do nebe. Maria je touto ženou. Po hříchu lidé
očekávali plod Marie, této Panny sladké, pokorné a
svaté. Maria, bud' požehnána, bud' požehnána!
SESTRA. MARIE

„ ,
UMENI:

oo JEŽÍŠE UKŘIŽOV. „MYŠLENKY".

Umění,tak zv. nábožne' umění,jež nevede k mod
litbě,jest nestvůmé jako krásná žena,jež nikoho ne
zapálí. Kdybychom nebyli otupělí příkazem tradič
ního obdivu,nedovedli bychom pochopit, ba,co dím,
byli bychom 'u'děšeni obrazem Madony neb Krista,
jenž by nás, nedovedl sraziti na kolena.
LÉON BLOY: LA FEMME PAUVRE P. 91.

.ZEN
_Doc. TH.-DR. FRANT."'CINEK: PODSTATA KNEŽSKE
ORDINACE. (V Olomouci 1929.)Dr. Cinek vyplňuje .svý'mspi
sem_novou-mezeru v české literatuře. Co kóná jako *vychovatel
kněžského-dorostu v semináři olomouckém, pódává širší veřej
nosti. Ukazuje nadpřirozené hodnoty svátosti svěcení, kterou
označil Kristus svou církev jako pokračovatelku _svéhokněžské
ho poslání. Dogmatická. otázka o podstatě kněžské' ordinace
patří k těžkým problémům. Dr. Cinek postřehlco nejpřesněji
obtíže, ale zároveň c'estyk rozluštění. Všímá šif'zevrubně'jiných
argumentací a póukazuje _najejich slabost a Svýmidůkazy, které
rozvíjí od prvních pramenů 'až_k dobám nového znázoru, staví

tradiční názor na podstatu kněžské'ordinaceKnihaje zároveňvě
deckou apologií svátosti kněžského svěcení._Dr. M. Habáň O. P.
HANDBUCH DER=PHILOSOPHIE; RECHTSPHILOSO
'PI—IIE
VON ARTHUR. BAUMGARTEN: Oldenbourg, Můn
chen-Berlin 1929.Je to další sešit celého soustavného informw
vání odnešní filosofii.V historické _částise ukazuje, žeíje třeba
filósolického světového názoru, jako-základu k positivní “právní
vědě. Za nutnou filosófii's'eklade metafysicky dokázaný eudai
monismus. Všeobecné blaho staví metafysika, i noeticky odů
vodněná, za cíl všeho světového dění. V praktickém dění to'
znamená přivésti lidské _cítěnía myšlení vždy na vyšší stupeň
universálnosti. _Právopodle autora nemá býti po'dřizováno' mo
rálce, nýbrž" stanoveno. jako morální řád,-který se positivně a
cenně. uplatnil. NAVRAT—K METAF Y-SIC'E.MORALKY A
PR VA znemožněný poněkud autorovým pojmem nejvyššího
dobra.

'

, .

_

_ '

_

i—ab—

MARIO E. MARIETTI; TORINO: C_AM'ILLUS COLLI
LANZI, THEOLOGIA MORALIS UNIVERSAJUXTA. CO
DICEMJURISCANONICI IN MEMORIAE'AUXILIUM AP;
TIORI METHODO DIGESTA,'SEMINARIIS,'EXAMINATO
RIBUS ET CONCURSUM ADEUNTIBUS PERUTILlS-Vol.
III. DE PRAECEPTIS (str. ;372, cena—_lir15).—Vol; IV. DE SA

CRAMENTIS (str-,-626, cena lir 25) Co titu'l' slibuje, to kniha
.dává, držíc se uprostřed mezi" obsáhlými'díly a příliš stručnými
“výtahy._Metodicky je to dílo vz_ácné,_kestudiu a opakování a
kontrole jako stvořené.Zvláště bych zdůraznil množství prak-
tických pokynů"pro duchovní správu, jež jinak nejsou ani v ob
sáhlejších

1 ec „.

_

—es-—_

..WALTER DE GRUYTER & CO,_BERLIN':_THEOSOPHIE

NEBST ANTHROPOSOPHIE UND CHRISTENGEMEIN
SCHAFTr-Samlung Goschen. (Str. 132, cena _vá'z.1'50 mai-)*)—

Lic. Kurt Lehmann-Issel podává stručný jasnýín'árys staré the
osoíie a jejího poměru .k mod_emí _theosofii'a křesťanství, jejž

označuje tak, že indická theosofie seu nás proměnilav kos
mosofii, čili, že nynější.theosofie je docela jiná nauka nežli"theo—
sofie stará.

-—esé—

]. G. B; MCH-R,TUBINGEN_:-DIE'RELIGiONÍN
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GE

SCHICHTE UND-GEGENWART._Liefer. 49/52. Obvyklým
svědomitým způsobem zpracovaná hesla:-]osyabuch-Kinder
hort. Zvláště pozoruhodná jsou hesla: Islam, Zidovství,__Hnutí
mladých, Katechismus, Katolictví, Cistota.
—es—
„DES HLJOHANNES'V OM KRELIZKLEINERESCHRIF
TEN/' ůbersetzt von P. Aloysius „ab Imac. Conc; O. C. D. (80,
379str., 1928,Mk 10'50)Theatiner-Verlag,'Můnchen. Tato kni
ha je pátým a posledním svazkem úplného vydání spisů velkého
mystického učitele v krásném: německém překladě-pódle kri
tického výdání španělskéhoJ-Nemusím zdůrazňovat význam sv.
Jana od Kříže pro vnitřní obnovu církve a rozvoj duchovního
života. Naši čtenáři jsóu si"'toho dobře vědomí a každý, kdo“

chcepochopiti podstatu duchovníhoživota, bude horlivým čte
nářem spisů sv.Jana. Dočkáme-se t_éžmy úplného vydání spisů
sv. Jana v češtině? —„,Gratuluji_Němcům, že jim byl _svatýJan
učiněn'přístupným “právějedním z jehoduchovníc synů.
V. DECOULS: „L'EV'ANGILE „ETLES MERES“ (80,str. 142,
fr. 9). _Aubanel Fils' Ainé, Editeur, Avignon, Place des Etudes.
Krásnáknížka pro matky. Ukazuje jim vzor všech matek — Ma
rii a učí je _milovatiavychovávati dítky-podle jejího příkladu.
RENE BAZ-IN: KAREL FOUCALILD, badatel o Maroku,
poustevník saharský. I.;díl přel.-JetřichLipanský.- Edice Izmael,
Veselí, pošta Cépí v_Cechách,(str. 94, Cena_'?).Jsem nesmírně
vděčný zagvydání tohoto krásného díla;.Zivotopis K. F. jest
úchvatnýni__líčením zázraků milostiBoží-v duši mladého dů
stojníka, až- se stal*-rytířem.l(ristovým, světcem v řádě trapistů.
Tuto knihu všem našim čtenářům vřeledoporučuji a těším se
na II. a III..dí1.,

__ ,

„

,

OBCANSKA “TISK'ARNA, ,BRNO, STAROB RN ENSKA:
MOSAIKOMY OBRAZ SOCIALNI -SO_LISTAVY,.vybudované

na podkladě "a.fzásadách křesťansko-katolického náboženství

v rámci hanáckém. Sestavilči“složil Fr:—Bařina
O. S. A. (Str. 538,
cena Kč 35.)P'o'fpřečtení-titulu nechtělo se mi do četbya svelik 'm
sebezapřením jsemipřečetl 54 stránky a pak jsem knihu znec _'u-'

cen odhodil-Psáti utopie nemůže každý. Zola'napsal svoukomu
nistickou utopii,jale'j e to aspoň dílo umělecké, kdežto tato„„Mo
saika" 's„křesťanskoÁkatolickou"na metr tlustěnanášenou ten
denčností mi"přivedla na mysl slovoJidášovo :K-čemuje ztráta
tato ? Mohlo to; . . ,dáno býti Chudým.
—es—„
VELIKONOCNI PQVIDKY. Z ruštiny vybral a přeložil
A. Vrzal (str. 286;.cena '20 Kč). 16 povídek různých ruských
s isovatelů na motivy- biblické, "apokryfní a velikonočně nála
ové.Kniha-svérázného kouzla najde jistě mnoho zalíbení. Vy
dala Cs; akc.jtiskárna, Praha II., Spálená 15,
—es—
BARDY: LITTERATLIRE LATINE CHRETIENNE, (Blond,
Paris, 240 str., 10 fr's). Přehled latinské patrologie tvořící pro
tějšekk podobnému ,.svazečku starok'řest'anskéliteratury řecké.
Bardyrozvíjí před námi živě (maje každé slovo doloženo vzác
nou odbornou znalostí) obraz křesťanskéhopísemnictví nava
zujícího na Písmo sv. až do sv. H'ilára, Ambrože, ]eronyma a
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Augustina a tak přicházíaž do dob vpádů barbarských, vnichž
křesťanství zachránilo c_ivilisaci.Takse nám rýsují postavy Boe
“ciaa-Cassiodora. Zásluha Bardyho jest,.že dává'dobrou prv'ou
orientaci, jakýsi úvod do starokřest'ansk'é'literatury.Ačmje dílo

hodně stručné, dovedl je auto;: uchrániti fatálního suchopáru.
Knížka povzbudí ke “čteníprvých Otců Voriginálech, a to jest
její nejvzácnější ovoce. v

,

„P..Am.

DEML: OCISTEC (Skeřík',Praha, 1929). Antologie a prosy
Jakuba Demla.,Je-li kaž/dý kousek vzácnou perlou, neméně je
uměleckým VYBOR SAM, Deml jemnou autokritikqu “vystihl
pravý svůj akord a podle něho zladil celou sbírku. Rekl si _to
sám, že je snářem, který vidí. A tak vidí smysl svéoběti, svého
kněžství„ svého básnického poslání, tajuplné smrti, jež'je, pře
rodem v lepší život.-„Velkolepáje prosa jeho 0 kněžském o
volání. Za národ; rodinu nutno se dát posvětit, očistit a posi nit
rod a „rodinua národ sebeobětováním, ale skrytým„zapadlým,
aby bylo opravdu obětí. Kdo Chce požnati ducha D'emlOva,
_necht'sáhne po této sbírce.,Knihy. a články Demlovy- jsouš'roě
zebrány neb roztroušeny a proto mají zde příležitost naši 'čte
_náři,kteří-fsinaráz oblíbili našeho nového spolupracovníka, zís
kati dobrého obrazu oíjehotvorbě. Knihajistě'každého zahřeje.
'

'

Braitn.
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SÍVATÝ VÁCLAVE!
Rytíři tvoji, připraveni k. boji-,

přísahu Skládáme na svatou korouhev tvou:
tělo, svět, ďábel, nic nás—'neró'zdvojí,

radostně půjdeme, pluky \tvě kam jen se hnOu.
Na nebe vzatý., vévOdo Ín'áš-s'vatý,
přehlédni-.vojsko své, požehnej křížem svůj lid,
políčka, 'le'sy, paláce i-chaty,
vypros nám od Boha milost a sílu, tě ctít.

Vždycky a _všudemilovat chcem chudé
jako ty,'p'otajmu, křesťansky, pro Boha,jen,
poněvadž “láska'zesvšehonám zbude,
ŘíšeCko pak “ostatní přelud a marný jak Sen.

Jedno snem není, když se všecko mění:
Spasitel-"ešvátostný,skutečný, přece však skryt,

hotový dáti život bez prodlení
každému-,kdo jen chce růsti'a' blaženým být.
Václave kníže, skloň se, sestup blíže
k národu-„českému uprostřed všelikých běd,
s Kristem “as tebou, zbaven bludů tíže,
ať žije v_pokoji nových zas tisíce let!
l"

JAKUB DEML.
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-I'S R'D C E SE C H.C'E ,M OD L*lzT'
(Kurš vnitřní"modlitby 7.)

Vnitřní modlitba ovíjí mysl lidskou kolem Boha
jako- kolem její osy. Pravdou žije mysl“naše,.protože
“pravdajest jejím vlastním předmětem. Ale,'jako jsme
řekli,že jest oprávněna modlitba ústní a-obřady,jimiž
dáváme v poddanství i smysly své, podobně nebyla
by úpl_ná“anivnitřní modlitba, kdyby jen myslí. obco.:
vala s Bohem. Clověk'není jjen. myslí, není jen- roz
.umjem.Má _iSvou dychtivoustránku', má svou vůli,
již-často “označujeme levem- srdce. B_éřemeproto i'my
zde slovo srdce jako, symbol“citového, dychtivěho
života.

'

_

“

Tak přicházíme k další fórmě vnitřníjm'odlitby,kte

rou-zovou učitelé. duc/hovriího'život-a modlitbou
afektivní neb citovou. Umyslně volil jsem v češtině
jiné slovo, totiž slovo modlitby vznícené, protože
slovo modlitba citů ne'má mnoho důvěry,;jelikož se
tím .rozumívá snění,—rozněžnění,
úkony kolikráte idy
chtivé "části smyslové.
"
.Ani s_v.Jan“odlKříže, ani sv. František Sálesk'ý se

nezmiňují o tomto způsobu Vnitřnímodlitby. Svatá
Terezie však-docela jasně a zřetelně o:ní píše a roz
lišuje ji'i od 'myštického- nazírání i od pOuhěho roz.
jímání..Arozeznává vedle'toho ještě 'dva jejístupně,
a to “modlitbu zanícenou a "pak modlitbu “zjedno-.
dušenou, neboli—,jakpraví, modlitbu iztišení.._
_Tatoforma modlitby-vnitřní'j'eSt.Velmi oprávněna.
Dlouho člověk rozjímal.“Právdy_věčné;_naplnilyduši,
"dušetjest jakoby prOniknutajimi; Rozumízakouší čás
tečně-blaženósti. Co přirozenějšíl1_0,než-že--ivůle se
zvedá k této'pravdě, již-pojímájak'o své “dobro.Roz'

um totiž pudí-přirozeněvůlike Chtěn'íltoho,coshle
dává pravdivýrn a dobrem pro vůli, _

Modlitba vznícená uvádí právě víče v činnost dý
Chtivou stránku lidské duše. Nepoddáv'ejme se však
omylu, jenž. je tu hned na blízku. 'Vžnícená mod
litba 'neodstraňuje činnosti rozumové,p_řemítající.Jen
ji jaksi omezuje, jen z ní:.tjěžíana ni buduje: Jen
3'3'0

připravuje ces'tu'lepšímu a hlubšímu *pOznání,i'roz;
umov'ému, pravd, jež íjsm.e::prožil_isvo'u"vůlí-._', ' _

Jak se přicházík této modlitbě a kdo sejí má 'od
dati? Pravidlemtu.jest,-nečiňme;ničeho bez rady
s duchovním vůdcem;—Zkušenýduchovní vůdce po
zná-ihned'podle určitých známek,jak dalekoje duše
pókročilá 'a zda jí může klidně poraditi' tuto vyšší
modlitbu. Pro „ty"ovšem, jež Duch“ svatý si vedetak,
že ani-saminevědí,jakým'vlastnězpůsjobem rozjímají,
kteříjdou prOstě za:hlasem svého srdce,tato pravidla
nejsou. .Jsoujen pro ty,kteří "nemají 'istoty, aby se
jejich začínající duchovní; život'nezvr- nul v mletí na
prázdn'o obrazivosti neb c_iltovosti,jak praví “svatá
Terezie.

„' _

'

Když pravdy přešly takřka “donaší"krve, když Cí
tíme\ takřka Boží—.Lvelikos't,blízkost,dobrotu, když
nás přemítání _unavujea dušenechCe všemi směry se
'rozlétávati, když touží spočinouti -vjedné kráse“Boží,

je to znamenímLžejest-duše připravena-dáti i to_uze
své, dychtivo'sti svě, lásCeÝ'sve',vůli *šve'.její část, že.

možno jíti bez obavy.
NedOjdeale nikdo k tomuto ponoření se v Boha,
kdo ještě-=hoří světu a jeho sladkostem. Proto, kdo
ještě "žápas'ííoto, co.jest-jeho nejlepší dobro, kdo se
potácí: mezi Bohem „a věCmiÍístvořenými, nechť ne
přistupuj e'k'tětogrn'fodlitbě.Nemůže ji prováděti,-pro
tože-neníjeh'oduš'e dj05tiztišenaJehO'vůle neníještě

dosti soustředěnavBohu a bez tohoto soustředění
jest modlitba zanícené-yůle —Bohemnemožná, bez %

opranóvého zapáleníduše Bohemjest dychtivá-láska
k Bohuj'en-láskouíeštétskou,láskou-h"odně sobeckou.
Nemůže obcovati, klidně se svým Bohem srdcem.
svýmten, jehož Srdcemáještě mnoho zájmu na sobě.
Prot'o,k o chceOčistiti modlitbu svou,.kdo chce se
jí vazn 'sti a=srdcesvé šzcela'zapáliti, utišuje burá'
.cející-žádosti,vysušuje s'ebelásku, aby srdce bylo při
praveno na bheň'VPáně,jenž přijde nečekaně a za
žehne

je.

_

_

i

.

Ano, když je srdce vyčištěné, když je srdce při'
pravené,.tehdy stačí jen nějaká myšlenka,tehdy stačí
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-'en'.jiskra __a
již..vůle .aláska našehOří. Protože pak
láska—jestod-Boha, protože“ pak láskaj esto hněmi—Činí
dušinaši nanejvýše způsobilou, přizpůsobiti se“Bohu
'co nejvíce, sjednócovati se s ním co nejúžeji.
“Protojest modlitba vznícená, abych tak řekl,.nad
přirOzenýživot dychtivě částinašíduše,jest nadpřiro
zený, zvýšený život naší vůle.Vůle,jejímž předmětem
jest “dobro,jako nikdy nemůže nemilOvati,“když_jest

.zcelaprolnutadobrem nejvyšším,když rožumem'jest
.uvědoměnao tomto dobru, chce, miluje celým bytím
svým toto ..dobro nekonečné.- Miluje je, klaní “semu,
děkuje mu, raduje se z něho. Tyto-chvíle. čisté svaté
radosti jsou největšími slastmi,jaké duše v tomto
stavu může vůbec'zaž“íti.Vše pozemské jí—mizí.VBo

žím dobru, jež takto prožívá, vidí ubohost všeho,
maličkost, pomíjejícnost a klamnost-všeho a tak tím
více přilne ke; svému Bohu. Toť také Znamením, že
modlitba vznícenáljest skutečností a že není šálením.
...Když-duševstane odtéto modlitbyposilněná k větší
lásce k Bohu a bližnímu, když-trpělivěji snáší-příkoří,

když ho'rlivě'i slouží Bohu.a' bližnímu, jisto je,že
.s ním “oprav užila, že se s ním opravduzvůlí svou

živěspojovalaVtomto dobruBožím, vtomto prožití
velikosti a dobroty Božívidíačlověk.také jakov zrca
dle své chyby a své nedostatky.]ako žhavým poled
ním sluncem ozářená prOpast jeví se rozjímajícímu
jeho vnitřní stav a zřetelně vidí,jakými cestami má se
inyní- .ubírati, aby se přiblížil .i skutky tomu Bohu,
jemuž se nyní přiblížil ve své lásce.
Modlitba tato jest hovorem dvou srdcí se upřímně
.milujících,jest hovorem dvou srdcí,—'ježsi vzájemně
dobře rozumějí;

Proto není těžké určiti a najítipředměttohotoroz
jímání.D obrota Boží,jeho vlastnosti, naše povinnosti
k němu i denní povinnost našeho stavu, do něhož
násBůh. postavil, vše, vše nám-vitěchto okamžicích
mluví 0“Dobru nejvyšším, o přítelijediném a .věmém.
Velmiplodným předmětemtohoto rozjímáníjestježíš
Kristus ve svém-životěavsvém utrpení.)ak nás strhuje
'srdcem Narození Páně,jeho smrt, ustanovení nejsv.
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Svatosti!'Pro_to se tato modlitba —-hodí
velmi dobře.

právě pro modlitbubrevířovou, pro modlitbu-přimši
svaté.-'Jak—=
lehko'fse r-dušeřžaněcuje- rozjímáním' láský

Paně _vnejsvr.Svátosti, jak“sladkej est-pono'řiti' se do
ticha Ježíšova Srdce při mši svaté.-Jin'érozjímání jest
při modlitbě. brevířové aipři liturgii dosti obt'ížné.

Tuto modlitbu možno však lehko konati. Stačí dáti
Sezapáliti nějakým veršem,„stačí jen se 'hluboko- za
dívati do Lá'skyPá'ně a duše celá.sálá jako plamen ke
svému

středu,'__

„_

Dobré pravidlo po dá'vál'P.Surin (Cat. spir. T. II.“VH.
part. c.-1--).
N epřecházejme k jinému předmětu, dokud

jsme dobře.nevyužili předmětu jednoho; Neodstu
pujme;_od jednoho předmětu, .dokud—
jsme opravdu
nepocítili jakéhosi “zdokona'lení; Ti, kteří. přeletu'í'
z-jednoho předmětu na druhý, jistě se nemodlřmo 
litbou vznícenou, nýbrž ne'rvosně přeletují svým ci-:
tem, hledajíce sladkého medu, ne Boha.
Není to tak těžké ponořiti se vůlí svou do svého.
Boha,není to tak těžké srdcem se rozhořeti k Bohu,
svému “dobru. Nesmíme hledati Boha příliš daleko.
Poslechněme rady sv. Augustina, jenž "všuldeBoha
hledal, až jejnakonec překvapen "našelv sobě. Jen;
ztišení potřebuje naše'-duše.]istého klidu. Spočiňme
ve s'věm_Bo'huj.Celou vůlí'svou chtějme jeho a pak
dejme srdci .volnost h_ovořiti,—obCóv_ati
s Bohem. Na

jdeme pak svého Boha„hned,protože-jest v nása třeba
jen spočinouti—v něm;

Nestarejme se,jak s Bohem mluviti. Když 'ej věrně
milujeme, nebude. „námtěžko s ním dlíti. Vždyť Bohu

stačíjediné slovo, stačí mujediný pohyb srdce totiž!
Láska. Hovořit s_ním.jako s Otcem není. těžké. Jen
.naučitiÍse tomu _músíme,naučit se musíme odnau
čovat se hovořiti _sBohem jakoby oficielně, chladně
jen rozumem a jen 'úvahami.._Odnaučit “semusíme
hovořit s nim jen-přirozenými city a naučit se musíme
mluviti .s ním- láskjou nad'přirozenou, jež hledá' ho_
každým úderem srdce,jež živě chce jen jemu sloužiti
ajež hledá ve velikosti a dobrótě Boží—utvrzenísvě,
lásky a cestu jakfstále víc “a'víceBoha milovati. A tak
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končí'i'tato rozjímaváhiodlitba rozhodnutím a před
sevzetím; jež jsou tím přesnější a tím klidnější, čím
více? jsme „opravdu prožili„ že On,—jest-Láskou-' nej

vyšší,.že On 'est Láska sama a dobro jediné, celé a
naproSte'Lásky hodné.
,

P. SILV. BRAITOZO.pav ŘÍM Ě.

MASK v
VUmění věčného Boha .dalo všemu tvar a podObu.
C_lověku dal Bůh stín;- s'vé-,podóby- ar'-člověk"se 'stal

odborníkem v maskách. Je nejhlubší _-ctižádostí;člo
věka;.dávati tVarŽ'apodobu. Protoževšak “člověknení

Pradeu, místo tvaru a_po'doby'čaštovýrábímasky
s'pravdou neshodněi_Z té"- ůdy Vyrostla všechna
zkáza"duchovní v dějinách lidstva.,
_Jeízajímavo sledovativ evangeliích,kolikrát jeza
znamenáno neobyčejné vzrušení v "řečích BOžího
Synai'je'ž'.evangelisťé'označují "Slovy„vOlal, volal hla
si—tě'f'.
Ve všech případech se zdá/jako by“Pán viděl

masky nepravdivosti kolem Sebea naráz je chtěl strh
nouti. Toužilpo lásce lidských duší, a proto—tychvíle
“jejtak vzrušily, že'viděl,jak maSkyjsóu zkázou'lásky.

Proto sebe nazval Pravdou, protona výboje lásky
pošlaljDucha pravdy.
'
,
“ Duch pravdy _musí'ovlá'dati přirozenou stráň-ku ži
vota.-Ta Zásada nás zde'přímone'zajímá, ač'prof-kaž
dou 'dObulidstv'abyla velmi důležitou kapitolaí'ó—lži,
staviteli. Nejdůležitější “všakje tato kapitola-v nábo
ženském životě v každém jeho útvaru.“a _
Duch pravdy musí-ovládati náboženský život—člo
věka. Je-li'duChOvníživot bojem; je've svých-koře

nech'bojem prany proti maskám,_
Duchovní ŽiVOt_
je cestou ke sjednocenís Bohem.
SV. Tomáš Akvinský píše (De veritate 1-1,
.7),'-ž'e..
Bůh—
je

pravda podstatně a osobně, pravda 'že'fje'Boží pod

statouřiošobou.:podstatou, prótože rozum apod
Stata-jsou v Bohu nejen-'shodno'st, nýbrž totožnost;
osobou; pr'otožeBožímu Sýnu se přivlasťňuje jméno
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pravdy, jako nejdokonalejší shodnosti s Božstvím
tvůrčím.._Když "Spasitel řekl: „Já jsem pravda", zna
menalo t_ov-n'ejhlubším smyslu'._to„g_:o
„JáaOtec jedno

„jsme/'.Když duše. spěje k určitému stupni uskuteč;
nění slova: „jedno jsme s _-Bohem_",
vede její cesta přes

levo „Jájsempravda"í Tak tOtiž,aby pravdivou byla
ve všem, :_aby.odhalovalavšechny masky klamavé
nepr'avdivošti. Celou-„silou pěstuje v sobě pravdu.
Velmi těžkou: práci-„tu má—dušezačínající. Neboť
první cesta ku.p_ravdě9jenejkrušnější a viděti pravdu
bez masek-je sebelás'ce-nejměněSnesitelné. Sv.Tomáš
Vyznačuje mask-ytřemi jmény: přetvářka, pokrytec
tvízpochlebovár'íí(II.“-II;.'111. 1.15). Ani na začátku du

chovního-života nestojí, kdo si neuvědomil tyto tři
hráze. předÍpravdou: Kdo. nepotřel _přetvářka, jež
„zevnějškem ga.úkony naznačuje opak skutečnosti"
-—pokrytectví, jež:=„předs_tírájinou osobnost„fjako
když hříšník předstírá spravedlivéhO" '——
pochlebo

vání;jež „řečílahodí druhému vúmyslu mítizztoho
próspěch (Sv."TomášLtamt). I takové bytosti jsou
naišvětěj'jež úkony odpoZorovanými obrazůmšVa
tých,.zevnějškem nápadně. se lišícím o_d.obvyklosti
naznačují s_voubohabojnost, ač se nebojí Boha ani
lidí,-lidé tvářící sena venek velmi spravedlivými, ač
jsou postráčhem svého.,okolí; srdce s_Obecká,svým
zájmům s_lóužící'omotáxníms_idruhých kolem prstu.
V jedněch, jšou-to sklony, duševní -_choroby,„v jiných
jsou „to.nezřízené, sklony přirozené- sebelásky, ale ni
kde t_u—nelze
mluvitianio začátcích duchovního ži
vota.-jsou to pouhféf'ubohé masky.
_
LIzačátečníků ve skutečně“duchovním životě jsou
mnohápokušení a';úskalí naznačena slovy: přetvářka,
pokrytectví; pochlebování. Nikoli“navenek, nýbrž
vůči-So ě. Obrovská—většina křesťa'nůje v začátcích
duchovního života —1_a zůstane v nich do smrtiJsou
to_zatím-nevyzpytatelnéúradkyBoží moudrosti. Proč
bychoměše-poctiv'ěk tomu nepřiznali? Mnohem více
svě duši prospějeme,.než_když si svými úkony _po
kročilýých.'chceme “namluvit—,i;
že jsme více, h_eboť'pak

je:.velmi .Pochybno, "zda kOnáme to. nejhlavnější, zda"
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totižplníme Božívůli. Mohla by to býti osudná Pře
tvářka.,l pokrytcem může se.,člověk "vůčisobě státi
a nepřímo 'Vůči-jiným, "když-"bedlivěa neúprosně" ne?
měří'“hloubku a rOzsah'svých ctností. Může se míti“
za šťastného majitele lásky, trpělivosti, víry, umění
rozjímati, ač-je pouze dUŠí'slabou„kteráf se zdá—sil:
nou,. protože nemá silného protivníka. A jak-si-umí
člověkmálo- ozomý řečízvnitřnílahbditi,aby “ztoho

měl prospěc uspokojení-a“určitého'pohodlí,o tom
by každý z nás mohl napsati'knihu.,
, Pohled na pravdu o nás vždycky nějak zabolí.
A právě proto je-třeba bedlivěia-pronikavě .přihlížeti,
aby-senaduši neutvořila maska, když jednou _sevůle
odhodlala"jíti bezohledně; zafprav'douplaby ovšem
předevšímna duši nezůstala, aby opravdub. la'str
žena. _T-eprvetehdy se otevře-cesta Bohu 'do„cřuše ku—
práci,-o níž sv. Pavel pra-ví: „Bůh dal v_žrůstř'.Musíme

přesněvěděti, co jsme; a naše vědění, naše přesvěd
čení o “násmusí odpovídati-skutečnostil Proto se Boží
Syn vtělený tolik nabojoval proti farizejství. Věděl,
že j_e'itopřekážka horší'nežli kterýkoli hřích. Uznaný
hřích působí bolest a hledání Božího m'iloSrdenství
ničí sebeláskua-sobectví, kdežto farizejstv—í
je 5011
hrnem trojí hr'áze _protipravděta proti Bohu, živí so-.
.beckou sebelásku.
Duše pokročilá, očištěná a stojící pod vlivem bož
skěhosvětla není:j_eště.z'bavenanebezpečných útoků
přetvářky,pokrytectví _a'pochlebování.Někdy se nám
zdá až pravdě nepodobným, "co.čteme v životech vy
volených a pokročilých o.hojích-—v
tomto směru. Jak
úpěnlivě volali 'o světlo, jak se'b'áli' klamu na svých
cestách, co vypravují o—útočíchodvěkého nepřítele
pravdy. Anděltemnoty v roůše anděla světla nepřímo
i přímo še 'snažil'zmásti je, aby's'ebe „ajeho měli za
to, čím neb li,_áb'y"jim vnukl—city'blahéhó sebevě»
domí o velikosti dušejejich'. Protd-tak úpěnlivě vo
lání po světle a pravdě, p'rototak 'usilovná snaha po
snížení sebe &nedůvěře vsebe, proto konečně osvo—
bozující poznání, že“„pokora je pravda", že pokora
je udrží v pravdě.
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Když pozdvihneme zrak a chceme pozorovati
u dokonalých cestu vpravdě zaPravdou, nebo jejich
sjednocení .sPravdou, vidíme. klid, řestaly v_tomto
ohledu boje. A naprvní pohled se z a'velmi.divným,
kdy-ž zároveň „zjistíme, že „zmizeli“ též oni sami, že

na'všechny otázky po nich slyšíme odpověď, kterou
sv. Terezie tak řekla: „Bůh pOst'ačí".Sjednoceni s Bo
hem, znají pouze “Boha,jemu dali vše, od něho mají
všechno: „Již.nežiji:._já,žije ve mně Kristus"
Prakticky se tato cestav-pravdě dá řícitak: O,:sobě'
co nejméně ,mysliti, () Bohu co nejvíce. — Tím"—
jsou

již předem vyhráníyvšechnyboje s útočícími nárazy
přetvářky, pokrytectví a - ochlebování. Bůh bude
před zrakemduše vždy nálěžitě oceněn ve siré velí
kosti a ;my' vesvě nedos_tatečnosti._Až pochOpíme,

žeBůh je opravdu všechno a my že ve svém úsilí
nejsme proti němu nic, pak tato pravda nás.povede
za pravdou duchovního života —a_.ku.Pravdě._Nebot'
divy“své-moci koná Tvůrce z ničeho. Přetvářka,.po
krytectví, pochlebov'ání předstírají něco, třebas„i o
mocníka, jenž Boha jaksi odporuje, a Bůh žárlíví.

vidípřekážky'své lásky.Ta životně důležito je ůsi í
o pravdu a pravdivost, v. duchovním životě.
P..EM. SOUKUP O. P.

3-37

'LITURGI'E'SV—ÁTQSTÍ
Nejužšíhospojení s oslavenýmBohočlověkemdo
cházíme ve svatém přijímání-.Přichází k“nám pod
způsobami svátostnými sám zdroj »veškeréf_svatosti.
Proto-' je -t_řetí._.sv.átost
nejsvětější svátOstí. Poněvadž
.se připravuje na oltáři-přislavení-novozákonní oběti,
nazýváme ji-t'aké, svátostí oltářní...

Svaté přijímáníje nejdokonalejší účastí-na svaté
oběti Smešní. Až“do čtvrtého _století přistupovali =ke
'stolu'Páněwvšichni věřící, kteří-=byli přítomni—mši. sv.
Od té doby se stávalo „denní svaté“ ' řijímání 'z'evem
stále. řidším, nejprVe na—__východě,
pakna

západě-,—vě

řící přijímali.ještě aspoň fo třechBožích hodech, až
posléze od třináctého._století._st_a,lo;__s__e
zákonem

a po.

vinností všech dospělých Věřících;.přijímati aspoň

jednou za rok, 0 velikonocích, svátku nbvého života,
na nějž se připravovali v "doběpostní.
Věřícíprvních dob ne_d0vedli.'sipředstaviti svaté
přijímáníjinaknež jako obětní 'hostinu'a-máme.četná
svědeCtví,jak by bylo bývalo nemožno odděliti svaté
přijímání od mše svá-té.Působila tu první horlivost,
poučování apoštolské a.zvyk. V živém a.hlubokém
“pochopení. mše svatézdálo se_.ji_mněčím násilným a
___.—_;—nepřirozeným
odloučiti se odkněZe při požívání obět

"ři-ní“
hostiny, když se s ním účastnilijpodávání oběti.
Přijímánípři'mši svaté'není ovšem přikázáním Bo
žím ani církevním. Dokud bývalo zvykem přijímati
pod obojí způsobou -—-a bývalo tomu:-i_tak
na západě
u laiků až „dotřináctého, částečně až do čtrnáctého
století -—udržovalo setak'é'p'řijímánimezi'mšísvatou.

Teprve jak mizelo přijímání pod obojí,-zakořeňoval
se?zvyk přijímati mimotmši svatou,—poněvadž tělo
Páněpod způsobou chleba-bylo naoltáři stále ucho
váváno ve svatostánku,.jehožroZměry se-„protoZvět
šily. Právě tak se zvětšil objem ciboria, jež bylo dříve
malé, poněvadž v němbyly uchovávány pouze hostie
.pro nemocné-.Tak “seoddělilosVaté přijímání od mše
svaté,;vyprchalo vědomí úzké souvislosti Svatéhos
tiny se svatou. obětí.
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Když snad někdy z “opravduvážných důvodů při-.
jímáme' m'imo mši _.svatou,nesmíme nikdy ztrá'ceti' se
zřetele, že svatá "Hostů-pochází, -z_"obětí mešní, že
svatým při'ímánímíSeúčastníme této oběti a “ževnor
málníchi o olnóstech- bychom-měli„přijímatif jenom
'u příležitosti této svaté oběti. Jisté je. lépe přijímati

mimo mšisvatouunež vůbec-vynechati svaté; přijí
mání, ale spojení svatého přijímánísemšíSvatoubude
“přecejenom'plodn'ější pro náš duchovní. a liturgický
živOt, poněvadž --mše'.„
svatá j e“nejlepší “přípraVOu.:na
svaté přijímání, jako-_.zase svaté přijímání .„je-nejlepší
účastí—'na mši—svaté. Mešn'í' obřady '_amodlitby byly

složenyza vedení Bacha-svatého abiskupoVéakněží,
"kteřípřece přijímají.při.mšisvaté, kterou slouží, ne
ma'í'jiné'ípřípravYnež těchto modliteb, jež jim dala
:círljcev,poněvadž'je jistě uznala za-nejlepší. A my-za
tím vitak' důležitém okamžiku, jako je příchod “Boha
do duše, se odlučujeme bd-církve a.-_děl_áme
si ze sva
tého přijímání „sv'óji'šOUkromO'u'pobožnost, jako by
chom nedůvěřovali své—matce„církvi, jež nás chce
připraviti..tak dokonalým způsobem na přijetí těla
Páně.

_

Mše svatá obsahuje přecevšecky úkony lítoSti,víry,
"naděje,lásky; jež od nás vyžaduje příprava na “svaté
přijímání.HnedConfiteor 'na' začátku mše svaté je
svátostina, jež pÍůsobí'mocímodliteb a zásluh církve
odpuštění “našich“všedních hříchů,.jeStliže se .s celým
srdcem; sp'ojímei.s knězem. Modlitba kněze při vy
stupování k oltáři-apřilíbání svatých Ostatků, Kyrie,
vzývání—“BeránkajBožího 'p'ři-Gloria, s10va _knězova po

Evangeliu, modlitba při obětování chleba, Lavabo,
Nobisquque' peccatoribuš, Otče náš,Agnus ,.Dei,
modlitby před svatýmipřijírnáním, Domine non' sum
dignus j ou samé sVátostiny, ježřm'ohou'očistiti naši
duši od:-iršedníchfvin,—_spojímegli-zse
při nich s knězem.

To jsou úkony—=zkr0uše'né:“lítosti,-'a
neméně: četné

jsou úkony;víry;0race',.epišt01a, evangeliuma zvláště
Ci'edoupevňují naši.víru, “proměňovánísamo je „ta
jemstvím

_"v'íry".'._

_

_

Ta'ké'naši nadějifalá's'ku'živí mše-svatáJežíš je naší—
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nadějí,;skrze něho, "sním a v něm dostává'js'e.Bohu
veškeré'cti a-slávy. Duše vzpomínáf-nauvelikýdůkaz
láškÝ',fna*l('ristovu

oběť- na Kalvarii, j'e-ž'l_„s_e-Íne_krvavě

odehrává na oltáři.Tento důkaz Kristovy lásky do
plňuje"svaté přijímání, v' němž obětovaný ]ežíš ,se
stává,.pokrmem naší dilše.
.COnfiteor _a„všeobecná absoluce před. svatým" při

jímáním mají zahladiti naše Všední hříchy-„jež snad
máme-na duši, a připravitijina opravdu užitečnépři
jetí těla Páně.Slova Ecce AgnusDei budí 'v duši víru
ve,skutečnou přítomnost Beránka Božího, nabádají
k pokoře-'adůvěře,-že Spasitel j eště-před p_řijetím"eho
.tělauzdraví duši ode všech .ranvšedních hříchů-.Slova,
jimiž "knězdoprovází podání Svaté Hostie, jsou přá
ním či "prosbou, aby'přij'etí těla Páně.nasytilo a po
"silnilo'duši a'její nadpřirozený „život, milost posvě
cujíCí,k životu věčnému.
"P:TOMÁŠ M. 'DÍTTL, 0; P.

CH ORÁ L.'SVATO'VÁ c L AVS-KÝ
Pod klenbami všechíchrámů- naší-“Vlastiozývá. se
"vtěchto “dnech víc než jindy as nadšením starob 
,-lý,-slaýnýichorál svatováclavský, píseň naděje, posily ,
útěchy,nábožensky ukázněného nacionalismu,prav'á
hymna národní.svatováclavská'píSeň patříme'ziprvní
staročeské zpěVyduchovní. Kdy asi vznikla ajaké by-*
ly-—
její oSudy—2

Původně měla svatováclavská hymna tři pětiřád-
ikové slohy neumělých, sdružených rýmů,'._ukončené
refrénem „Kyrieeleison". Obsahem byla'prostá mod
litba k sv. Václavu, vévonvi' české země, aby oro-'
doval za své oddané—uBoha isy. DuCha a pomohl
jim dokrásné o, nebeského dvorst'va,kde věčně p'la-'
nejasný oheň sv.Ducha,:zde na světě pak aby chrá
nil'své. ctitele, smiloval „senad nimi, utěšil smutné a
všecko zlé Odehnal; Dobu vzniku této písně kladla
stará tradice do 14.století. Martin Kuthen připisoval
svatováclavskoupíseň pražskému "arcibiskupoviAr;
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noštuz Pardubic, Hájek arcibiskupoviJanu-Očkovi
z Vlašim'ě.,—'BohuslavBalbín?
obě tyto domněnky kom

binoval: Arnošt prý'píseň složil, Očko rozšířil.;Sva
tov-áclavský “chorálje však mnohem staršíýBeneš-Kra;
bice z Weitmile nazývá naši píseň r.,1'368 „_cantisa_b
olim cantari consueta'f . Strofická stavba,...jazy-ková
:st—ránka
i_dostbohatě zvlněná melodie této písněuka
zujína 1.3..stol'.K_onečněúpěnliváprosba v písni „'utěš
smutné — otžeň vše zléll svědčí o—doběpohnuté; a

tou neklamné-zmohla.býtiléta neblahé správy brani
borské (1278—1283)
N ěkdyina rozhraní 14, ai15..věku-přibásněny byly
dvě'.strofynové: „Ty jsi dědic české země.“ a.„Ma
ria, matko'žádúcí". V zápise o rukopise litoměřickém
z konce.;1'5.,stol.-se.;uvádějí opět nové strofyfmezi
nimi sloha, obsahující invokaci k českým světcům.
V té době zaznívá už svatováclavská píseň unás ři
každédůležité události státní a národní -- ipři vořbě
_Ferdinanda' Habsburského ve Svatováclavské kapli
r. 1526. Kostelní .písní'stal se—svatováclavskýchorál
teprve r. 1406,kdy pražskásynoda povolila zpívati
čtyřistaré písně duchovní: HOSpodine pomiluj ny,
Svatý Vá ':l'ave,Buoh všemohúcí aJezu Kriste, ščedrý
kněže.

_'

',

_

Největšího rozšířenídoznala svatováclavskápíseň
v době pobělohorské tiskem,-B_arokbyl. vůbec vše
strannějšív propagácislávy dómácích našich svatých
nežli gotika. ,Tehdý'byli vzývání čeští světCi,v“prvé
řadě sv. Václav, jako ochráncové a pomocníci ohro
žené národnosti, ahymna sVatováclavskázaznělaten
krát nej_ednoujakobojovná,barevoluční píseňutisko
vaných. ech'ů. V 18. stol. se ustálila. svatováclavská
píseň .do-nyněj ší_formy'o počtu “osmisloh. Avšak pro
sklonek.1-8. stol. a první polóvici “19.-stol._máme do

svědčenzajímavý variant. Místo prosby „utěš smutné
— otžeň vše zlé" bývalo zpíváno „zažeň.-Něm,ce ——
cizozem'Ce'CKdy vznikl tento výkřikzoufalstvía-ro'z
hořč.ení,.nedá se,tuším, přesně zjistit.-Vydral se z úst,

úzkostí. se,-chvějícícho osud národa, ohroženého
g'ermanisujícícizotou, pravděpodobně za časů „dob-_
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rého" „Cís'ařeJosefa _IIfJistě chápeme, -.čoznamenala

svatováclavská píseň v minulém století 'zazápašůstá'
toprávní ch, národních i'sociálních,'a.máme v-.-živé
pa-
měti, jak působila "tato. staroslavná píseň mocného
účinu—zasvětové války a pak ve, dnech nekonečné

radOsti nad dosažením státní samostatnosti..
_ SVatováclavský-chorál obsahuje myšlenky věčně
živé;._a"
takovýCh hodnot, _žeplně,-odpovídají .“reálním

„požadavkům přítbmnosti. Nelze tudíž jínelitova-ti
“s Otakarem Březinou,jak námt'o tupo'sle'dně'pověo
děl básník Jakub Deml, '“že.se .neStala hymna svato—
Václavská,vznešená, věky p'osvěcená, státní hýmnou.
osvobozeného

národa.

"

—DR—...JAN'DRABEK'—.

PŘÍKLAD S'VATÉH'O ALEX I.A
Bože, jenž; nás potěšuješ výroční
památkou blaženého Alexia,—
dovol
milostivě, bychom, slavíce 'den.jeho

zrození, napodobili též -iskutky je
ho.

(Brev. Rom.-)

V této modlitběse nepraví,v jakém smyslumáme
napodobiti skutky svatého Alexia.'Doslóva .sotva.
Opustil 'manželku ve"svatební noci; Putoval cizinou
anavštěvgval posvátná místa-nepoznán;Po letech se
vrátil do Rímafavlastní otec“ho přijal-“dodomu jako
neznámého chudáka; Tak prožil sedmnáct let. “_Zeá
mřeltzanechav psanou historiii .svého- života. VíCe
o _něm“neříkákratinká lekce. matutina.

.Zřekl se výsad-“vznešenéhorodu,-aby se stal tulá
kem. Pravím-li tulákem,.zdá se.-mihned,-žejesv tom
slově hana, a přemýšlím, kdo-je tulák,.Tulák bloudí
bez .cíle:.Nejde. odnikuda ne'd'e'nikam. Nemá vlasti

a netouží vrátitisev místa, kde.se narodil,.anispa
tříd-kaštany, pod kterými"sihrával jako chlapec,-ani
obejmouti své bratljy'a' sestry.-'Svatý A1ex_ius„nebyl
tulákem; Ale _nemohu také 'říci,žezbylna příklad ces:
tovatelem.=Cestování.:samo "'níůžeovšem míti dobrý
1 šlechetný účel-.Child “Harold cestuje, __abyUzdravil
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svou-mdlou'azunuděnou duši. Lenau-jede k “vodopá;
dům: niagarskýímgmysle, že „tam najde“ klidu-; Svatý
František Xaverský'jede do 'GOy“zposlušnosti, aby
obrátil Indii. Achilles Ratti—
vystupuje na Matterhom—
a Monte “Rosu, aby—v.záři vycházejícího slunce'alp'
ského spatřilimajeStát-Boha.Lindberghletí _zAmeriky

do Evropy-,aby-dobyl rekordu.. To jsou.cestovatelé.
A přece nemóhu-řício svatém Alexiovi, že byl“c“esto
vatelJédiný—nážěvm'u-příslušía sluší::poutnídeo je

poutňík?]e člověk,jenž neodchází do ciziny,“abypo
'znal cizínárody nebojím kázal]ežíšeKrista,aby sevy
znamenal-předsvětemjnebonašelzapomenutí. Pout
ník jetčlověk,_kte_rý"sedívá na.svět ve světle věčnosti.

Opouští vlast, poněvadž není jeho vlastí. Opouští
otce, poněvadž-neníjeho otcem.:Opouští nevěstu,
poněvadž není;jeho nevěst0u. Rozumí “symbolické
mluvětohoto světa.Vlastjest mujen obrazem svaté
říše nebes, .otec obrazem“ "Boha,-.nevěsta předzvěstí
věčného štěstí._Poutník opouští“svoji'přítomnost,.mi'
milost .ibudoucnost. Přítomnost —-t_ot'domov, kde
se—rozvilo jeho; mládí,. lidé i_věci, "s nimiž sros'tl. Mi

nulost— _tot'otec, který ho zplodila vychoval. Bu
doucnOSt-+.:tot' nevěsta, kterému mohla dáti mnoho
silných synů, aby v nich prodloužil a'takřka zvěčnil
své zbytíg'Poutník rozumí, že.__„„vla'St,
otec, nevěsta j sOu

jen symboly jediného a těhožštěstí,-jež' nalézaduše
j'en';v'Boh'u..—Tři
symbolýtéže blaženosti. Poutník hle
dá .Boha._'Chce b'ýtiLsním spojen, Musí 'však překo

nati nejprve, cojest překážkou tóho spoje'ní.Ato jest
hřích._-PrOto j e' pO'ut'úkonem kajícn'ý'm. Tannháuser,

ctitelVenuše,"putu'e- _doRíma, "abysmyl svou vinu.
Póu'tnickáz-jeho hů “fserozpučí a zazelená': znamení,
že Bůhrňuí'ódpustil. _
Kdybychom. Chtělibýti nášledovníky svatého Ale-:
xia, musili-bychom;sestáti poutníky.- Víme již, co to
znamená; Hledětinas svět očima víry a poznati, že
jediné'apravé štěstí člověka 'e szohu. 'Anechceme.-=
li,:zbývá“nám, abychom by i tulák na tOmtosvÍětě
či'neljvýš
ceStovateli. nám
Jsme-li
slepí krása'věcí.
ke ,kráse .nestvo-z.
řen'ě
o"-Boha,-kterou
“zjevuje
stvóřes
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ných, co jiného můžeme činiti než.cestovati,' to "jest“
dívati se na svět. bez porozumění ?.A trpíme-li “ne
klidem—anevíme, v čem je. pravý pókoj,_j9me.-odsou

“zenibýtituláký, kteří nikde nemají.;stá'níipodobající
se raněným tákům vypadlým z hnízda,.

Poutník j e světemhledaje Boha.leidínechce
mnoho. Kus chleba a hlt vody-.Je pravfda,žejpout
ník žebrá. .Ale vtom není nic :n'ečestn'ého.Naopak.
Je to vznešené a knížecí.—jProsí.-li
někdo o kus' Chleba,

znamená to, že nic více od..lidí nechce. Přeje si“jen

něco nepatrného: co každý má, kdyžlne'nížebrákem
sám, Přijav dar poděkuje a odchází. Dává n'aje.vQ,—.__že.

nic více nepotřebuje. Vzal .tak„:_málo,
že je třeba na

zývati ho dárcem,.když se'uváží,„že svojí prosbou
vlastněpomohl vykonati dobrý skutek. Poskytl mož
nost-dobra. Vyzvalk zásluze.Kdo odmítne žebráka
knížecího, uškodí sám,sobě nejvíce. Ont ztratí jen
kuschleba, ale kdo ho odmítl,ztratí 'duši.V žebráku
knížecím se skrývá 'sám Bůh.
Zebrákem byl svatý _Alexius.Chceme-li honásle
dovati, musímese také státi žebráky, ale žebrákykní
žecími, kteří- nechtějí—.
od lidí toho, co .lidé nemají a

co dáti může jen Bůh.Od lidínesmíme chtítištěstí.
V tom by bylo cosi otrockého čipsíhon'me směšni,
__
„očekáváme-li od lidí,-čeho s_ami:nemají._[akčasto ob.

cházíme lidské prahy jako žebráci .otročtí! 'Otrocký
žebrák je nenasytný. Vjeho prosbě je-celý.jeho život
Odmítnou-li ho, pukáť'rnusrdce..A dají-limu úsměv,
chce sladké.levo. Dají-li mu sladké slovo, Chce; o-.
hlazení měkké ruky. A dají-li mu pohlazení mě ké
ruky, chce přátelství. Daj í—limu-přátelství,Chcelásku.
A dají-li mu lásku, chCe věčnost. A pro_to_;musíbýti

odkopnut. Musí mu puknouti—srdce;Nic jiného ne
zaslouží. Klaněl se tvorům ,a ne Tvůrci;='Prosil lidí
o šp'etku štěstí,-místo aby se modlilkBohu o dar víry".
Zhyne hladem své duše 'a odvlečen bude na mrcho
viště 'lidských-snů,„aby byl zapOmenut.navždy-.„ .
Skončiv s_vojipout vrátil _s„e-svatýAlexius do rod

ného .domu. Nikdo. v'němnepoznal zmizelého.. Zdá
se,.jak 'by. vtom bylo něco romantického. A“přece
34.4

není. Je—topouze “důSledné,jasné,-nezbytně. Poutník
jestácizincem ;ve'l'-vlasti.--3K"do
nalezl _vlast pravou, je
cizincemíi doma.—"Pascal-raví, že Bůh je kruh/jehož“

střed 'e'všud'e a obvod ni de. (PČhSéČSJMáme v tom
smys u všude vlast, jsme-li spojeni s Bohem. .A ne
máme,;inikde-vlasti,.jsme-li"odloučení odněho.
Gizinc'em 1-'byl-'—.svatýiAlexius.
Snaha napodobiti

ho

musí se žakládati na přesvědčení,že'tvářnos'ttohoto
světapomíjí. Svatý Pavel"připomíná, “že'nemáme'zdé.
místa zůstávajícího, nýbrž vyhledáváme toho bu
doucího. (Zid. ] 3..14.)A nevím'e-li toho činedbá'meili,
poznáváme nakonec, že neChtěvšebýti cizinci,stává
me sevyhnanci. Hledáme přátel na tomto světě.Hle
dáme"porozumění. Hledáme lásky. Naříkáme brzy,
že 'sme zřazeni, nepochopení, nenáviděni._Nakonec
je aždý bez přátel. Nakonec "e každý sám. Země
tato jest-vyhnanstvím. Marně “bysi člověk namlou
val něco jiného. Marně by"si.přálbýti zde doma. Zdá
se .to býti Chmurným pojetím života. Není, A jeáli
pravda,
nejsmefdoma,
tím—lépeprooptimisty.
nás, ;tím
ůře.prože'ty,zde
kteří-chtějí
býti mermomocí
Když“se člověk.narodí, pláče. Když umírá, vzdychá.

Mezi první .zalkání narozeného a poslední vzdech
umírajícíhojjfest uzavřen lidský"živOt.
svatý Alé'xiusje poutník,-žebrák, cizinec; Pokusil
jsem se sta'noviti smysl těch “tříslov. V nich je slo
vem vlastně vše, co možno _řício svatém Alexiovi.

Zdálo se mikdysi, že jeho život je příběhtéměřro
m'ánový. Cizí kraje, dóbrodružné- Osudy,návrat z ci
ziny po dlouhém bloudění: Ob'ratný spisovatel by
_.mohlrpřimysliti"řaduneuvěřitelných příhod, skupiti

je “kolpostavy tohoto-křesťanského. Odyssea a na
pínavý román byiíbylshOtov; Také jsem si-myslil,že“
jeho živ ' t je látkou dramatickou. Alexius ztracen a
zapomenut -_—
a přece blízek svých milých. V "edne'
V
ruské-komedii se kdosi tváří mrtvým, aby vi el, co
budou dělatjeho příbuzní.Viděti vlastní svůj pohřeb
není-liž to vzrušující motiv ? Alex'ius'se díval na Svůj
pohřeb sedmnáct let."Slyšel,jaké vzpomínky si ucho
vali"na jeho -mládí..Snad_někdy v-úzké'uličce stanul
\345.

tváří v tvář té,kterou miloval a-kterou'fopustila-vnoci
svatební. Tak žil mrtvý, mezi živými, neznámý" mezi
známými. A také mi napadlo, že je,to_látka-h'odná4psy.-.
cholOga;VCítitise v,dušiísvětce,vyhledati'nadně j ejím;
skryté „pohnutky -a_záhadné vlivy, které ho; učinily-j

naprostým křesťanem,zkoumati; jak se ty“pohnutky-.
hromadily &-vzd0uvaly, až vytvořily sílu,. která “pi*o
lo'mila led srdce; Dohádnouti se citů,: s jakými po.

letechvešel do otcovského dómu-pln. n'adlidskěho
sebezapření utlumuj e v nitru'-svěm nejmocnější 'anej_
přirozenější

hnutí.

..

._ _ _

,

' Historiesyatého, Alexia není látkou epickou, ani
dramatickou ani psychologickOů; Každý pokgs přiz
dati něCo'k jeho. životu žalostně'.by.;šelhal.Životy
svatých nejsou k. tomu,_abychom z nich dělali něco
zábavného, Jsou ktomu, abychom se “řídilidle 'nich._-_
Církev se modlí,raby_c_ho""m
napodobilifskutky sva-'

tého AlexiaJde o naše štěstíNechceme'li'býti pfoutf
níky, jsme tuláky. N ejsme-li žebráký knížecími,jsme.
žebráky otrocký'mi.Nej sme-li cizinci,jsme vyhnanci;
_ _Není vyhnutí :bud' n'apodóbiti svatého Alexia, bud'
býti jeho karikaturou;

DOMINIKPECKA-.

MODL—ITBÁ
“Kdyžv srdči žaly obživnou,
ve?chvíli těžkých: běd,
“modlitbu “jednu údivnou
si říkám—_
'nazpam'ět;

Jest milostná moc,;nebes „dar,
v- sou'zvuku živých slov -.—"

jich nepostižný, -_sy_atý
čar
mě-jímá—podí'svůjtkróv,
Jakoby

„s“duše padla __tíž,

_s.póchýbamifvšemi

,—. _

ýěřit i plakat _chcese již,
3 tak l_ehkoje mi,!
'PŘELOŽIL L VAŠICA'..

M. JLLERMONTOV.
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NEBE NA ZEMI
Pozemský život lidskýje prostupován milostí Boží
_ipůsbbením pekel.-I sám ze sebe mimo časně radosti

arozkošegpřináší mnoho. strastí a běd,_kterých .jest
více .a:déle ;trvají než věci příjemně. Mezi tímse má
člověkrozhodovati-pro svěspasení nebo,.pros'vélza

tracení,-_mápoznávatia cvičitisvou vůlia pomáhati
nebi —'_v
boji:: proti ,dáblu,_fk_terýžto_fboj je'stv nesnadný

a ln _trpkostí.Už pouhé uhájení lidského života před
hladem, nem0cí.a'zkázou bývá Starostí, která vyple
ňuje-skoro všechen“ _časa vyžaduje skoro všech sil,
neboť nouze- .aneštěstí; číhají 'Ínavšech stranách na
velikouvětšinu lidí.-Zivot neubíhá bez utr ení,která
bývají krutá. K tomuto utrpení, které je dáno všem
lidem, :křest'anům, pohanům i nevěrCům, přistupuje
u křesťanů,ještě utrpení z.boje roti ďáblu, ze zkou
šek'a pokušení, ze spáchaných hříchů a výčitek svě.
domí,_zíhrůzypřed-zatracením a z lítostinad, ztrátou
Boha. Proto život'je považován za vyhnanství _aza
slzavé údolí, z něhož v 'svobožu'je póuze smrt v,mi-.
losti _-Boží...'P0-:sm_rti',
k yž duše-projde

očistcem. do.

království Božího,pominou všecky bědy, pomine ne.
bezpečí,..žesjd'ábel by mohl“ještě k duši přistoupit &

ohrožovat její“blaženost. Smrt je-tedy tou branou,
kterou duše s milostí Kristovou vchází donebe.
Ale Spasitel -řekl':_Iájsem _ces'ta,pravda, život. Ni.—

koliv smrt, nýbrž Krištusf'sámjest branou nebe, jest
nebemísamým. Ne pro blaženě obcování s anděly a
svatým'i—apropřátelství sbláženými to_užímedo nebe,

alepro.0bcování s Kristemsamým. Nebe,to jest Kris:
tusJeho' nejprve,budeme hledati, nikoliv své,rodiče,
přátele. a—
milované bytosti. N ebejje-tam, kde je Kris-.
tus, a,nebe jento, co jest Krištus;
“
TOto ebe máme na zemi a nemusíme čekati na
smrt, chcemeáli—ho_okoušeti. Smrt ovšem je mezní-.
kem. našeho _života.Dokud nepřijde ;smrt, podléhají

naše těla “anašesmysly prvotnímu porušení a teprve
po smrti budej im dána neprOměnlivosta dokonalOst
nesmrtelnošti. Dokud nepřijde _smrt,stále má k,nám
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ipřístup
„ďábel-,který
využívá.
jak-;své mdci afiín'avy,
tak?:na'ší
aždé, byt'
jen" chvilkové
sláb.ósti—,.ne_stá103ti'

aby nás za každé přiblížení ke-Kristu strhl-do tím
větší hloubky. Dokud nepřijdesmrt, nemámejištoty,
že'naše obcování s Kristem nebude-rušeno a-rozvra
cováno a že neočhabneme..ReklSpasitel: Bděte,__'nea
bot nevíte. dne anihodiny; A naši bdělost nej-en,.d'ábel
'svými nástrahami.vyčerpávájale i naše s'labbsmfne..
dokonalost tělesná-:_samao sobě.-ji špatně-_a.s obtíží
zachoVává. Smrtí se tedy“ vchází do.-.mísft'neporušia

_telnehopožívání nebe. Ale nebe neníje_nvtěehtomís
tech neporušit'eln'e'ho-požívání; ií'ýbržvšude tam,-kde—
ieKristus. Nemusíme __čekati
na smrt-žbhcerrieáli.vejíti
donebe, neboť ke 'K'ristu se nevchází-tsmrtí;'r
_Uštanóven'ím mše svaté "anejsvětější-Svátosti sZa=

lóžil Kristus nebe na zemi-.Mámezli'mšisvatou a nej
světější Svátost, čeho potřebu'em'e více ?Z'Nebudéme
přeceitoužitixpo zahradě rajs é _a-rozkóších—
nezná.
mých, máme-li Krista před“sebou,—
jenž vchází 'do naší '
duše-i do. našehotěla. On-'sám-'jeSt.vše,—avcház'í-li.._do.

našíbytosti, nepotřebujeme žádného jiného_nebe,ne
bótítotonebe musilo by nám“úplně-stačiti.proicelou
věčnost..Kdybybylo možno oddělit nebe-lidských
přédstav,nebemíru-aneš'mrtelněblaženostipd'Krista,
tu:by'naše- duše mohla. říei ;.Nechcišlhebze, c_hciKris.
tá.-D._ušiby'stačiloir-k .ííplnlé blaženosti, kdyby.„-celá-její

věčnostbyla vyplněna“štra'stmi života vezdej šího,jen
kdyby .stále :'měla'nerušený přístup “knejsvětěj ší;Svá
tosti. NebOt to "jest pravé nebe.

\ ' ' ' _"

'

Náš"život jest vlastně jen stálým- hl'edáním ,nebe,
třebaspři n'ěmklopytáme, padáme a často i_fbloudíme
[ia-stranu zcela opáčnoúfje nám smutno při“pomyš
lení na naši“ slabost, 'Zapomnětlivostía—_;nestálost,při
vzpomínce na.-.možná nebezpečí *i'vzatraoeníxMiluje

meiliiBoha,'theme se muilíbiti agZatímpo'zorujeme,
iak'jsmenejen-každým hříchem,aleikaždýmzpokles
kem"stále_.ošklivější—..Alev tom j e právě “div_Božílásky,

že:Bůhnás miluje'i v naší ošklivosti, pomáhá nám, těší
nás,zdvihá náš“'a odpouští nám.ÍV našich'hříších jest
námútěchou vědomí o milosrdenství Božím. Bůh nás
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nemilu'epr'o našikrásu. N ejv ššíkrásou jest sám..Bůh
nás miluje, aby nám. mohl át' zakoušet svou krásu
božskou.
,
——Přijímáme%li
nejsvětější Svátost,- nebo hledíme—li na

ni„čijsme.-li'přítomni mši'sv'at'é, tu naše smysly.-nejSOu

vždy'přizpůsobeny, aby?chápaly božský obsah; Ale
víra'..podpírá rozum—a 'rojzurn 'ví—z_to,
čeho smysly ne
vnímají.'“_UŽt_o"_vědómí; že mámeíživé .tělo Kristovo
před" Sebou, Známpostačí, '_C_ož_
bychom :nedočkavě

.spě'chalizdo-tohonebe, které je od nás „oddělenosmrtí
ahrobem, máme-.ligKriSta
předsebou ? Kristus je tady,
nazemi',akde jest On,-tamjestnaše'nebe. Netoužíme
po.-jinémunebia.po jiné blaženosti než po Kristu.
V'nébi posmrtibudeme'viděti Bohajasněji'aúplněji
Vemírujnepiofušeněm. Ale tady „nazemi vidíme.—acf

tíme jehoÍlásku a milostzaíkaždým krokem. Na"věč
nosti-.užise_onás nebude báti, už “nás_nebude opatrOa

vati přikažde'm kroku, užlnebude za nás trpěti. To
už-našetěla-budou oslavená a nesmrtelná a zloba pe
kel už'ňa nášnedosáhne. Ale tady, dokud jsme slabí
&oškliví, dokud klesáme, bloudíme a zřazujeme,“tady
cítíme„.tu_lnesmírn_ou
lásku, která za nás prolila svou
krev,“každýim “dnem“a každou hodinou. TadyÍ cítíme
Boží-touhu-po nášIBoží láska jest sice věčná-anepr'o-.
měnlivářa v'ínebi po s_mrti—"jí
budeme požívati také,

ale“tady- na zemiji cítíme.tak,-že nás zachraňuje před
zatracením,jtadý'ji- cítíme uprostřed zápasu, neb'ez
pečí,"pí“ácea bolesti; Nevíme, jakým způsobem se po
cituje láska B0ží v"nebi po smrti, ale vědomí io lásce
Boží k nám zde__n'a;zemisamo-postačí, abychom jím
byli uspokojení nade všecko pom šlení.-Natěto„zemi
Bůh.-zanás

trpěl—'a.u'mřel';netrpělya neumřel—"nanebi,

nýbrž—ná'zemi; naší zemi tak posvětil, nás tak vykou—
pil, nám,\dokud v“těle žijeme na zemi, daroval sebe
v nejsvětější Sv_átosti,ina'zemise slouží mše 'svatáJajk
by “'tedy-země-nebyla nebem ?
Chodíme na zemi se svou-nouzi, starostmi,-s-běda-.
mi a nemo.tzemi';někdy těžce“vlečeme pozemské jho,
někdy senám stýská ; trpíme'různými v“ěc,mi,izoufal

stvím ; "mnohdyje vůči-nám život tvrdý,-.bežohledný
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"ajkrutý _Alet_ímsladší je nám. pak poznání, že Kristus

Ípřebýváprostřed
běd:nýbrž
Lás
a se neprojevuje nás—,právěprostřednašich
v blahobytu a.spokojenosti;
vn'ouzi a bolesti.. Blahořečme. všemu, “Co.-námnapo

mahá;abychom cítililásku Kristovu, at'jsou to třebas
starosti "nejtru'dnějšía nouze největší.
'
Na zemi v životě můžeme dobývati lásky Boží a
půsóbiti Bohu"radost tím, že Ho na pomoc voláme,
hledáme a nalézáme. Na zemi bojujeme o Něho a pro
N'ěho;a trpíme. Ale tyto v'šeCkyzbědy,starosti a zá;
pasy“'s'ou jenom k tomu,.abynám tím více daly >
“znat ásku Boží, abychom Bohu mohli něco _dátiLolŠě

tovati! Proto i tyto "bědy'a :starOSti;patří do našeho
nebe, pokud ovšem 'sam'y.nás nevedou 'k hříchu. Ale
_ito, že na 'zemi “můžeme bojovati-proti ďáblu, odpo-*
rovati mu a'přemáhati ho, jest dílem Božílásky k naší
okrase ark Božímu zalíbení v nás. I milOst lítosti a vě
domí o Božím milosrdenství patří k—našemu“nebi.Měli

bychom tedy býti Spokojení,kdyby život náš třebas
na věky byl podroben všem strastem “tohoto života
—čásne'ho,—jen
kdybychOm měli jistotu, že nic náslne
„oddělí -o"d.Bohaa'že Bůh zůstane věčně-s námi. _

A také tato záruka, že už-nikdy nic nás nemůže
.oddělit-od BOha;jeto/co 'činí rozdíl mezi nebem na.
zemi a nebemipo smrti. N 'azemi-.této záruky .n'abýti
nemůžeme. Vidíme ráj zprostředka svého nebezpečí;
cítíme pomoc Božía soucit Bóží,js'mev nebi-,ale tóto
nebedosud-nám neníÍodevz'dáno.Musíme svůj život
—»bud'
vítěznědoboj ovat, nebo jeho břímě trpělivě do
nést ke hrobu,nebo spláčemvyprosit sinajeho sklon
ku Boží milosrdenství; Nepoznali-liijs'me' nebe v ží.
Votěna“zemi, nepoznáme ho ani po smrti aproto Bůh.
soudí po smrti život náš, poněvadž živ-otlnášse konal
prostřed nebe nazemi.Kdonazemi obstál vtomtonex
bi,zůs'tane vněm navěky; Komu se nezalíbilo vtomto
nebi na zemi,tomu by senezalíbilo ani-vnebi'po smrti,
i bude'o'ddělen

ód něho:
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JAROSLAV'DURYCH.

ÚC'A STP.. MA RZIE NA; NA'SEM

"'VYKOUPENI

fZVĚSTOVÁNÍ P. MARIE

_fBůhdáva určitýmlidem vnitřní světlo,.jež je-řadí
rn'ez'i' 'rOrokyíJak mohla Maria__myslitina to, toužiti

neb 'c títi s'estáti"matkou.přislíbeného'Vkapitele?
Maria mělajistě jen.jednu velkou touhu a jednu-vel:
kou- myšlenku, a_by'vůle Páně. se na“ lnilafPlněí milo=

"srdenství škl'ánělase nad-zraněným gdstvem a'prosil'a
Boha „s'neodbytn'óstí lásky, aby urychlil vykoupení
'anaplnění přis'líbení.
,
Mariazbyla—jistě zcela“"'pbnořena.do rozjímání Boa
žího --milosrdens'tví,'jež'stále hlásali proroci lidu-,una
venému dlouhým--čekáním. Tak přišel k Marii anděl
zvěStujícíjíjménem'Božím,že'Pán žádá sije'jíhopanena
ského těla, aby—“se
vtělil Vykupitel, slíbený pro. spásu
lidulTehdy bylj'e'í“duchpřesnějiž usměrněn. Nemož
no doSti čístivelkolepé ve své prostotě a"pravdivosti
líčení Zvěstování.
Nás hlavně. tu- zajímá,.že Bůh chtěl spojiti Marii
Pannujse 'svýmdílem-vykoupení. Pro uskutečnění to
hóto. dílažádal od Marie.její souhlas. Vtělení . Měla

dáti dokónalOulidskou přirozenost; níž by se spojilo
SlovoVěčn'ě, aby ji sloučilo v-jednu osobnost zár04
_.Veňs přirozeností svou božskou.
, Bůh- sám. chtěl utvořiti Tělo Ježíše Krista v lůně
přesvaté. Panny, aby—o.něm i,jako člověku platilo:
;,Játzplodil jsem 'tě_.-._"_Maria
však mohla "přece..pln"'m

právem říci:.„Tot jelrzn'étělo a má krev, vydaná. Bo u,

vydaňáza lidstvo naodpuštění-jeho hříchů.?Maria
toužila; abyilidstvo bylo vykoupeno,a roto sradostí"
souhlasí se.zvěStováním',.v němž všať jistě jí srdce
zaplnila\_slovaproroků, jež předpovídala Mesiášejako
muže bolesti, neb Maria byla celá Boží a nebyla za
slepena pólitiCkófčasnýmiÍočekáváními současných
IZraelitů. Když Maria ;vyslovovala své „,Fiat",„jež ro
zechvěl'o věky 'a světy,..věd'ěla,'co koná, jaké bolesti,
jakou úlohu béřelna sebe . 3_
.Toto vědění nepotřebuje
jiného komentáře než pokomých- slov=Mariiných,jež
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rovázejítoto'rozhodnutí,'totiž slova-statečnéhood;
aodlánía _přijetí'všechmuk a bolesti: „Aj,já-služeb..
mice-Páněa,;" „TímseMaria zcela oddala a—man'ínám
rapadají slova oddání? ežíše Krista: „Pane,v ruce—tvé

),oroučímducha svéhol" Maria se zcela odevzdala Bof
nu.____Vždyť
již dříve zasvětila mu své—panenství„vzdá—

!&,ij_setím “vočích lidských největší čti,jaké se mohlo
:lostati židovské dívce, státi sertotiž matkou .b'udoues.
:Íl'l-_'O
Mesiáše. Bylo to jistě z vnuknutí D.uCha_sv.;jenž

í sdělil,-jakje milé Bohu její rozhodnutí. Bůh zaplnil
)ůŠObením své milostiPannu takto se Bohu odevzdá
lající. Maria nerozumí, jak “secelé tajemství "stane,a
)řece přijímá;'Božívůli,-SVolujestátise matkou Páně.
Z-lásky _kBohu zasvětila Maria.-Bohu své panen-.
:t'ví a Z téže láskyf'posl'echlaj volání Božího, aby-„.se
:_t-ala
matkou Spasitelovou., Tím se připodobňuj e Ma
ia .všeobětující; lásce .SpasiteIOVěitím—stáváse"“Maria.
i_ůstojnouMatkou-Ježíše,'enž dal své tělo asv0u krev
zanás, za _našehříchy..Tak nejsou spo'ena jen jejich

:ělav Oběti, nýbrž i“duch .oboujesť dokonale ana
Drostospojen;jejich duše jsou-zladěny touželáskOu.
Maria“„dává Synu Božímu',-lidskéj Tělo atím—„zár-"o.

ICňse.stává-i naší spoluvykupitelkou;

Znamenímf-p'ři—

e'títéto oběti s oluvykupitelskéjestpráVě—škuteč—
íost, že-Oťecvůžil'vjejí lůno'tělo svého Syna;_jenž'
ná Vykoupiti lidstvo. Mariii,'ví, co to-znamená býti
natkOu Vykupit'ele lidstva. Ví, __že.
j eto; velká; důstoj-f
IQSt,ví ale též,;že'ji nutno'bolestně: za latitil.,Maria'
lekupč'í'se svým osláním.-'.Pokom'ě'ave kodušně=při-:
ímá ;obojí. Neodaměřuje _svou lásku.—;Přijímáfwe, co.
\jak jí Bůh dává,-vjejím poslání. Tím-,žese stává_mat.
couRrVOrozeného mezi bratřími, stává—sesamočinně,
bych tak řekl, i matkou naši ! Ano, M_atko„__Kristova,
)roto-že jsi Kristova,_'proto jsi -i=na,še:'oroduj _za-náí!
'ÚLOH'A P."MA'RIEfv JEJÍM SPOLUVÝKUPITELSKĚM ::
POSLÁNÍ

.NarQZení Páně jest pouZe prvým zastavením- na
.(řížové'cestěke Kalvarii. Mariárožuměla- svému Syw
1u,_.néboť=milbsrdenství psalo hlubfoko —vsrdci Ma

352

rii'něí-ajproto “rozuměla řeči a činům Ježíše Krista;,j ež—

se dají .nejsrojzumitelnějiapřeljožitiláskou arspravedll
ností. Proto vidíme,—že
neběhá-za zázraky jako ostatní
Izraelité, že jest__přesvědčena -„od"začátku—0!božské
sílevsvéhOrS'yna..;Ií=-stačídůkaz—jejího božského 'ma

teřství, 'ež-.mluví j ejírnu srdCi ajjejímysli hodně jasně
a žřetellně'._ÍAjaká byla úloha'áPJ Marie—jako Matky
vzhledem k jejímu Synu-ajéb'o,poslání? Ježíšóvo po?
slání: mělo nás "přivěsti-k Otci, mělo-zaplatiti "uněho
náš-dluh. :'Smy'slposlání-Ježíšova 'es't možno pocho
piti jeňve Světle-nekonečného“milosrdenství „Božího,
Maria učí:nás. svým jednáním u jeslí, v'e-výhnan
ství, ve chřámě,na Kalvarii rozuměti Ježíši.Jakje' po
učn_é.=,pro
“apoštoly její jednání V'Káni"'Galilejskě.'Aby

je utvrdila vjejich víře,'neVáháÍžádatiJežíše,aby'učinil
zázrak pro ně. Jak velká je_—Maria
v této úloze uči
telk-y naší- ro'zuměti Ježíši-,když s ním vystupuje-nač“
Kalvarii, “jež-byla-hlavním cílem životazjejího Syna.-
Jak-velká jest—zdeMaria've své nezištnOs'ti “ako—mate
ka! Toť její “velká—zásluha,žfedovede zcella na sebe

zapomenout, že dovede p_Oručitimilujícímusrdci žen
skému amateřsk'ému, jež-čhcejen největší 'a“nejsladší
a nějtiššísdobr'o—svýmmiláčkům,=aby podalo drahého
a milovaného“Sýnaza celé-lidstvo.
JakéÍbyly'Etvé.myšlenky,svatá Matko, v době, kdy
Syn:;tvůj.=hlásál_evangelium, zatím co ty jsi -v skrytu
dlela-?ÍZdažgitoběfnevyčítali přítelíčkově, že 'si _mat
ko'u neužitečne'ho člověka,jenžbouříi'lid, o vádí jej
odÍ'-ú_cty'€ke—starším-a
kněžím, zdaž'tě netrýznili zlými'

předpoivědmifjak-to skOnčíšpatně s'tv 'm s n'em,jenž
to nedělá jak ostatní “všichni,který j etalZovou no

vou, zvláštní cestou,;zdaži po tobě :neházeli blátem
špíny—a
pomlúv,jimiž žahmovali'tvého Syna ?Jak fčas
to—tě-asi-vysílali:příbuzní,-abys.šlaa-napomenula Syna
a.svedl'a. os jeho nebezpečné cesty! Vždyť ani pří
buzní Páně nevěřili v nělío . Vybízeli tě, abys z'a
chránila život svému Synu. A ty, přesva'táMatičko,
tys mlčela a _žehnalaSynu. za. každý krok, Za každé
_slov'OfVědělajsi, žez'k'aždě to Šlovojej přivádí "blíže
smrti; žeukaždý dobrý činjen více rozdmýchá'n'enáe
353

yist-_-protiněmu a proti'-tobě,—atys bylatak silná,:ž'e
„jsi.Syna. obětovala,.že jsilho dala nejednou, nýbrž“
tisíckráte za těch třiatřicet let; Dala 'si'ho-na “smrt,
připravovala 'si své srdce naÍkrva-ve'u řižování s ním

av něm! Stálleses znovuzobětovala do rukou Otce
nebeského, stále znovu ses obětovala zanás, stále
znovu stávala ses dóbrou, pečlivou matkou “oněch
miliard lidí,kteřívzdychali "po;Vykoupeníapo Matce !
Jak velká je'tvá výše, Maria, když srovrí'áváme tě.-'
s matkami lidskými! S matkami, jež chtějí míti syny
svě'Ía dcery své jen pro sebe,.jež se,„chvějí o_'ně,jež
je 'n'eobětují, protože by.musili 'obětovati; sebe !.
'Ma'ria,ty jsi mat-kou,a ty vydáváš svého Syna? Ano,.

právě proto, že jsi matkou,.a'to matkou dokonalou
a.Nejd'okonalejšího,protochápešsvóuúlohu„matky,
jež máÍ'sebe'Obětováti,aby ztebe jako ze stvolu vy;
rostl nový-strom,. jenž by obživo'v'al li'dstvo._Maria,

že jsi d0vedla obětovati jediného-Syna, dostalo se ti
synů nesčetných !JsmeÍ,Matičko Boží,—
syny tvých slz,
tv 'ch úzkostí, neb- láska a '.'víratvá' n'ezničily v tobě

lidšképřirozenosti. Proto, že jsi chtěla, co .mělo při
__jíti, nestalo “seto méně-trpkým a hořkým, neb. milost

neriičílidskěpřirozenostiamatcebude vždybolestné
vydati dítě-drahé na smrt a k m'ukámnejpotupnějším.
_Jsřne,"Maria,tvými dětmi, dětmi tvého “mlčení,tvého

.souhlasus vůlí Boží.Jako s'vé'vlastní děti vedeš nás
-zaruku ke kříži svého Syna, snímž _zár'oveňvystu-.
pujéš na Kalvarii, abys před celým-světem zdůraznila,
' kde třeba hledati lásku-anaději,a'zde ukříže nás přede
stavuješ .Otci'nebeskému.Tvá obět'mážde býti do:“
vršena. Syn tvůj má vydati krev svou a tím i krev.
tvou do poslední krůpěj'e.
SPOLuvYKuPITELsTví

"Duch sv. vedl Marii z Galileje do Jerusalema, neb
přišla-též její hodinatakřka. Dovedeme si předsta
-vi_ti,že bylo jí jižzjistě snésti mnoho potup.]ežíš byl
již vyvržen, hrozilo vyvržení těm, kteří se prohlásili
jeho-přáteli, a Maria směle se hlásí ke svému Synu.„
Jde s' ním. a za ním, ne, aby ho chránila .a odvracela';
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od jeho úkolu, nýbrž aby siním pila kalich hořkosti)
aby še na ni'naplnila"slovaíSimeonova;'žejejí=dušipro
nikne

meč-.-

_

'

Mariase n'ebránila smrti.Synově,-jako se"1"nebránil
její Syn'jsám; vždyt prohlásil, žee'má'býti řtěn-krví

a že jesťt'ísněn, dokud jím nebude pokřtěni'Maria "a
Pósledn'í

večeře;- Nebyla jí—__ciz1'"'a-“'vzdá_leň'a'
Maria-.To

její tělo' a její krev,"“třebažepodstatně,"podával'Ježíš
v těle- sVém av krvi své. Na vše_m,_CoJěžíškoná se
svým“tělem, leží pe'čet'lásky Marie Panny, pečet'to
ítižjejíhosOuhlasu. Maria-svým přijetím-svým roz-'

bodnutím státise matkou Spasitelovou,matko'utoho,
jenž bude mužembolestí a trpké smrti, spolu'půsó-'
bila-;na:-vykupitelsk'ém 'díle této smrti.
Toto *"spoj'ení
'b "lo 'eštěintimnější mezi jejich du—
šemi'.Vše, _čímbý o plno srdce Ježíšovo při 'POslední
večeři,:nalézalo věrný ohlas-v duši Marie Panny„Tře'
baže-tudíž církev si-.-nepřeje,aby “se“'psalo a mluvilo
o -Marii-_
jako knfěž'ce, Maria'm'ěla "ducha kněžského,
neb '-'ej1'duše se rozšiřovala 'k'objetí celého lidstva
.všec .dob a všech. míst. Maria dala '_živ.ot.v"eleknězi,
obětovala se“vněm _za-nás. a proto, třebaže není kn'ě'-.

zemvpravém slovasmys'lu,přecejestskutečnouMat-'
kou;“Krá10vnOu kněží. Proto k ;nícřid'mesvě prosby

za “dobré kříěZe,.zakněie podle; srdce jejího Syna!
PrOtože Mariabyla' tak spojena duchovně se svým
synem,:proto. i s jejíChÍr'tů'stoupala k nebi'prosba:
„Pane,—aťjsoujednd.!4f_-Maria
děkovala vroucně za celé

lidstvo, zadar' tělaíaškrveJežíše-Krista v pokrm duší
'la'čných.Duše Marie'Panny sezapálila' ohněm'vroucř
vděčnosti.
,Ale pomalu hasne tento božský oheň. Mariajde se
svým Synem. k' bolesti a“ke „kříži.Temnota .se snáší“
kolem ní, tak jako kolem jejího Syna..Neb'yla_"bylid:
Skoumatkou; kdyby jí-neschvá'tilahrůza nad děsnou,
potupnougsmrtí; nad 'neVděkem,nad zradou; Maria"
viděla.v duchu všechn ?ty .zástupy,.jež budou. po
všechny věky pustěšt'ěkati _protité svaté, nekonečné
lásce-, .Maria ,;vidělazvšechn žnešťastníky, pro něž.ja-.

karby'nadarmo !měla;téci'klre'v'jejího Syna..Protože
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Maria byla tak spjata s BOhem,protožebyla tak čistá;
ptOcítila strašnou říšemost. hříchů, jež—doléhalyi na
jejího Syna. "_Věděa, že její Syn má se státi v očích
Spravedlnosti: Boží jako oběť zaxnaše Viny hříchem.
"T,—ina
z "vinnašichhtma z rriuk a_potupjejího

syna- pře-_

čistého a"nevinného ji zaplavila. Jistě,_že Maria věg;
děla,-že její'Syn vstane a-že s'm'rtisvou vykoupí :lid,

ale to „všeneodstraňuje skutečnost, že bolestasrfn'rt
jejího Synaji hluboce drtí svou blízkostí, protožje'jest
a zůstává. MATKOU.A:přecegMa—ria
stojí'a Celéjejicho
vání jasně>prav1Í odevzdaněí Staň-—
se, Fiat!
Maria stojí p_odkřížem: Stojí"tam s Janem.;Jan se.

ujal_Matkyježíšovyia ji'podpíral, když nemohljiž- ni-

čeho učinitipro Ježíše. Tak'stojí' Maria 'sJanem pod
křížem.-Mápřinésti poslední oběť-máviděti Syna své
ho, 'emuž dala život, 'ur'nírati fza' nás;„Sy_n--třpí v ne

výs ovných mukách-;Je .to' pohledroZdírajíci srdce
pro matku aprom'atku tak 'emnou; čistou"*a_'milují
cí.. Maria obětuje v]ežiši celJý,svůj'život, Celý smysl,-?“

abych tak.řekl,života matky. Aby mohl-Ježíš se .dáti
zcela Otci,-musí se odtrhnouti'i—od své “Matky. Oběť
nejvyššípro Marii. A láska Mariina byla velmi Opráv
něna, její Ježíš byl,.Bohem a proto lidsky-„řečeno,byla
y mohla na němlpěti-správn'ěji,'n_ežlp'ějíma'tky'po
zemské na dětech svých. A Maria přináší“oběť'po-
slední 'a nejv. šší;
'
Bůh si,přá “dokonalé-oběti celé osobnosti Marie
Panny a proto“ ji' zahalila temnota- strašná; strašnějšř

než ty,.jež.serozprostřely nadCólgotouýV duši Ma.
riinuse- děsně z'ařezávala slova: Bóžexmůj',Bože můj,

pročjsi měopustil? Maria prožilated'chvíleíkdy ne
slyšíme 'vnitřníhohlasu Božího. A přece kdo naň byl
více zvyklý než Maria? Maria Ýpřine'sla'fsvou
oběť zá'
roveň s Ježíšem, přinéslajirjiž „přiustanovení nejsvě
tější-Svátosti'a nyní “jivyvrcholila-_Hle, Syn:její visí

zbrocenykrvína kříží onajest sním co nejúžeji spo-,.
jena a proto je to zároveň' i její oběť. _
„Kdo však nám řekne;.jak Bůh.odpověděl'na tuto.
obět'_Mariinu-?Zajisté, máme jednu _odpověd',totiž
odpuštění lidstvu zjednané. Ale,pfrótože vJežíši -zvo-'
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l_alalidská přirozenost, tedy tělo a krev Marie Panny,

(bylovhodné, aby 1Marii bylo zvláště odevěděno.
Když Ježíš se c_elevydal za lidstvo, nemohla Maria

státi pozadu ve svém mateřství,jež dalo světu Vy
kupitele.Mariaproto stálau kříže,aby odevzdalado
kněžských rukou svého syna svaprava mateřská.Vý
slovně se zmiňuje sv.f_lan,.že pod křížem stála Maria,

matka Ježlsova! Maria pronesla svým jednánímpod
křížemznovu Své„Fiat-Budiž! "proto mu Bůhzvláště
odpověděl. Bůh Otec posvětil rukama svého umíra
jícího Synav lidské přirózenošti Marii za matku v_šech'
nás, za matku celého lidstva. Maria stala se tím mat
kou božškéhó života “vnašich duších.=

ežíš pohlédl pod kříž, a vida svou matku a u n1\"
svěho učedníka, volá: Ženo, hle, syn tvůj, aJanovi:
Hle,matkatva;
Velká láška ]ežlse Krista a zároveň Otce v nebe-—
s1ch,jenz Chtěla,bychOmnepostradall duchovní mat-“
ky ve svém výstupu nadpřir0zeném.Ted námjiž nic
nechybí k němu,__Js'mve
vykoupem jsme přijati znovu

dosynovskehopoměruk Otcib,ožšký životJežíšův

proudí našíduší, mámev němpokrm pro ni,a máme
něhu apéči matky předObré,Marie Panny

_ Manaje tudiz účastna naseho vykoupemprave “ulo“

hou matky'.Vykupítele, jemuž dává tělo své a krev
svouj,ejž obětuje velkodušně za lidstvo;Tak se stává
Maria matkou duchovního obrození celého lidstva
a věrunechapeme,jaktoho někdo nedovede chápati.
Bázeňpřed myšlením není důvódem ani důkazem!
]isto jest, že Oběť eucharistickájestpodstatně to
tožná s _obětína“kříži a liší se od něho jen nekrvavým
zpusobem, jímž dale MEZINÁMItrvá a trvat. bude až
do skonání světa, aby pak v přijetí Otcově a vovoci-:
svém trvala na věky. A proto Oběť nejsvětějšíobsa
huje zároven tajemství oběti P. Mariea tajemstvíje
jího duchovního a nadpřirozeného mateřstvíveške
r_ého lidstva.

_

Proto když se.zpívá u "vásv Čechách mariánská
píseňpo požehnaní;má to Svůjhluboký význama
mněFrancouz se to velmilíbíprotože MariaPanna.
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má své velképoslání ohledně-“nejsvětější Svátosti, jak
jsme v.obou článcích-viděli.Teď p_ioc'hopímehluboká
slova hymnu„sv. Tomáše Aq. o .nejsv. Svátošti:

Nám byl dán a nám se zrodil
, z Panny-neposkvměné,
přebývaje mezi námi
„séměpravdy rózesel,
vezdejšíSvé přebývání
velkým divem Uzavřel.
P,. AMIABLE, 0. P., ŘÍM.

o'ToKAR BŘEZINA v_ESVÝQH

HovoREcH

„O.Březina soudil, „že-celibátukněžského jest po
třeba, 3.že církevřímskokatolická dobře. dělá.,když
je v té věci neústupná. Na konci—roku 1.924,řekl r_ni
Březina;„Kdo „máploditi pravdu a-býti duchovním
otcem, musíbýti mužem, 't.,j. musí býti schopen (vir,
virtus) loditi děti tělesně, ale tělesněi v „duchu,v myš
lenkáclgi-vžádostech “musízůstati .panicem.Na tento

způsob pud pohlavní-tvoří dítky duchovní pravdu,
_.—.--.-.vidění,-vyšší
život: tu, jedinec je ve všech a všichni
“jsou V něm, on je„poz—dvihuje,;on za ně vidí, on_j_eve

de, on jest jaksi jejich Spasitelem, t. j. prostředníkem
do Ísféry vyšší/"
A jindy-..nanámitku, že celibát je povinnost příliš
těžká, že by se tedy neměla ukládati všem prostřed-*
.níkům mezi nebem a zemí, nýbrž 'zmírniti—tak,.jak
je to zmírněno v=církvi pravoslav'né,'Bře'zina mi řekl
slavnostně -a_
přísně: „V každé bitvě jsou poražení a
vítězové a ranění a mrtví !" A potom zam sliv se, řekl
mírněji: „V tom“ohleduůživot'kněze, zv áště dokud
je mladší, jest_ppovázen-ustavičným vnitřním bojem,

ale právě tentoboj má velkou duchovní cenu jak pro
něho, tak, pro ostatní„ to-není energie nadarmo vy
plýtvaná !"
*
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O „dnešním-urn',ění'českém-,_ať'sl'ovesném, ať výtvar
ném,.-_měl' Březina docela jiný: ;soud než—;např. “FLX;

Saldafíaredakce na:-př.takového Hosta by neměla_ra;

d'ost,kdybyZnalatefntoBřezinův soud-:Kdy'kolijsem
přišel kmistrOvi'na“ návštěvu, snesl "mirozmanité'nOa
vinky a rozpovídal se o nich,'ba některé ty-stránky
větu'za větóu' rozebíral, aby ukázal jejich pravou ja..
kost Na“tento způsob “rozkrájel'např,-pana Gótza
'n'ebojoSefa'HOru"neb Wolkrasjednou-mi ukázal ob
razy a_sochynašich mladých a pravil: „Jakje to ohav
né !Jaké zvířecítvářelJ aká sprostota! Zde máte věrn'é
.eradlo této demokratické doby, zrcadlo i_dnešníli
teratury, která nemá formy, nemá myšlenky, nemá
páteřeUe to i'ziťCadlodoby poválečné: surovost, hru
bost, nízkost,—bez'zásadno_st,„bezhlavost Vláda luzy!
Ve středověku byla Světice, ve století XVIII;kult
šlechtičny a dnes je kult DĚVKY!Pohlédněte na totó
zvíře.!: nohy jako sloupy,-„talýtka, boky, vemena a

fen
nízký,tupý,
dný;ob
ičej!"
“
" b= ezmyšlenkovitý',duchapráz
'
A121..-zářífl924jvTasově

řekl mi Březina; „KaCíř

Ství české-bylo afjestnevědomosL'Našé příroda jest
drsná aproto s_e
jíedítěžšíjídlajakdo se nacpe hrachem,
kroupami a_šunkOu,t'ennemá _mnoh'osmyslu pro sub
t_ilitytómisrnu,pro„_rriystikukatedrályapodobn'évěci;"
*

A téhož'dne mi “řekl:„Husitský mytus „zbudoval Š'
naši samOStat'nost, Mýtus" to jeiten- cit. Ale pravda,
histoňCkáskutečnost byla d0cela jiná, proto také—ny;
nější hušitství nemá s “tím'původním docela“nic spa,-..

lečnéhó,:prot0že tam to spočívalo na náboženství,
kdežto ty naše poválečné církVe“sestávají'z'lidí,kteří
S náboženstvím“nemajífyůbec co činit; Slovo: „Na

šaZovat-lna
reformacif'fjest
ázel"
_
. nevědecká, nehistorická
_ 15.4.;.května“ř_ekl.mi-Í_O_t.-_Bifezinato, co jsem otiskl

k šedesátinám, tedy k loňskému jubileu O. Březiny,
V“měsíčníku Tvarj ke _konci-svého článku „Básník víe.
ry"„._
Nikdy přédtíni-se'mnou tak nemluvil. Dle všeho

359

právě tehdy zjevila 'semu-tsmr-tve veliké blízkosti,
neboť louče se,—vzal'mě_za obě ruce a..ma'ezv—
očích

slzy, pravil:-„Mali mé slovo na vás-“nějakýviv,mám-'li
—u“vá„s_.._nějak\ou
váhu :.—“_
říkám- vám. to:.dn'es, protože

vždycky se-nenaskytnepříležitostmluv-itiotakových
VěCech-—-možná,že se“již neuvidíme, j smelide'smrtel-—

ní, proto přijměte má Slovajako mou. 'oslední vůli:
íPrOsímvás, neopouštějte katolickou Cír“ev!"Nemohl
jsem v té chvíli. póchopit, .-proč-mi-to_-říká, neboť- já

sám nikterak nemyslilv tu chvíli/na smrt aimistr vy
padal do'cela.zdravě, a bylo 15.máje, kdy i samapří
_rodaódvrací všechny _m'ýšlenky;;na'-Smrt,a mistr'byl
vždyckyneobyčejně vnímavý pro všechnu'řeč příe
rody, ale'On toto své hučení-ukončil. větou; „Ve_li
"kouútěchoumi jest,“že aspoň mé dílo je KATOLICKÉL
Není v.n'ěmnič,"coby odporovalo 'do'gmatů'm církve
'“katolickél"

"

"

_

:

' _

Teprve když, jsem.byl zasě dořna,v Tasově, roz
pomněl j sem sena všechna mistrovja“slova-aviděljsem,
že to jeho loučení, které se“mi zdálo býti takovým
překvapením, bylo dobře.;! s rozmyslem 'řipra'veno
---itou ostatní řečíťNeboť hned, jak jsem-“ 0. Březí
“novi- řišel, po.-v
obvyklých otázkách„co-je v Tasově

"nové o.a-co:d'ělá paní/Pavla Kytlicová, začal mistr
mluviti o „katolické církviamezi jinými pravil: „Co
se“ted' proti.-katolické církvi u nás podniká a děje,-je
tak-.ničemne''a lživé a děje. ses—takovou'vehemencí a
vÍ'takovém -rozsahu,_že-"semusíme báti .o svůj národl"
V téže době “O.Březina mi řekl: ..,-,Nášnárod ne
v tvořil.ani'jednoh'oyynikajícího'. theOIOga.Ten po
5 ední 'byl Tóma se Stítn'ého._-Hgsneměl partnera'a

proto sevšecko hrnulo za ním..Ceskobratrství a'hu
Sitismus 'ako mesiášská idea LIDSTVA'je historická
lež. Vlachově a._Francouzi io 'HuSOVi'.ani-nevěděli ani
__nevědía přece.:nezůstali pozadu za _pokrokemí lid
istva, právě naopak . . .." k
__ Atéhoždhemi
řekl:. „My "jsme—dosudneměli .ná-.

_boženského básníka vé-vlastním toho s_loVa'smyslu,
poněvadž .tradicízne_m__ěl
na to "připravenou řeč'.Proto

českémubáSníku„náboženskémuf'daří sejediné ÍÍlVO-x
"3,6'0

kace; modlitby; přímá řeč k' Bohu — ne však-ijako-sv;
Tomáši Aq. nebo sv.,B,ernardua jiným, řečt.zv. dog-.
matiCká, 'vevlastním slova smyslu-theologická, což
je mnohem “těž_ší.=»
Cělakóvský-byl “velký básník, "ale

toho z čítanek vyhodili a místo-něhotakový Wolker!
Oč dál byl proti Wolkerovi “takový Vrchlický! Ajaké—
hanebné kritiky-psal 'o.Vrc_hlickémten, který prohla

šaj'eza spasitele našeho Parnasquolkral"
Březinazpaměti mi přednášel Celakovského hym
nusv.„Bud'vůle "tvá" Otištěný'před .100lety (r. 1828)

v „Casópigejkat. duchovenstva"'.a když jednuz těch
pěti slok Čelakovského. přednesl, verš za veršem ro—
ze'bíral a Vykládala řekl: „Od těch dob nebylov čes-*
ké poesii nic lepšího napsánol'“
Poslechněte;

_

_

BuďvůleftválTy, jenž řešahuješ s nadhvězdných
stanů světa končiny a_láskyokem p_oniCh obživuješ
nesmírnou šíř,'itajnéhlubiny ; ty, jenž přebývášvmoci
neskonalé, opásav svých se Sluncí 'jasnostífty, jenž
tvorů všechřady dokonalé svatou,.nestihlóu řídíš
moudrostí, bud' věčně vůletvá'!
Buďvůle tvá! TcaVůle,jíž se koří nebeské tvorstvo
světlem oděné; ta vůle, neb e„která nebem tvoří a bla
hem plnígduChy'zvýšené; jak anděly a silami tam vše-'.
mi v žádoucí říši tve'jest slavena, tak, Otče, zde od
dít'ek tvých na zemi=jen poznána—a-vroucně plněna
buď věčně. vůle tvá'! ,
Otokar-Březina mi—řekljednoupři podobné příle

žitosti: „Národ českýcírkvi katolické musí něco dát
a teprve-potomj_může.-jikritisovatlf' A'podle Březiny
t_ím_ osledn'ím, ktegý'církvi v českém národě něco
dal, yl Tomáš “zeŠtítného.

Jednou mi.řekl: „Cechovéí víru katolickou přigali,
ale_„dříve\;-ješ„tě,
než ji mohli. poznati, JAKUBDEML,
"začali ji re or-.
movat!",
Bez svolení redakce není nikomu .dovoleno ani nejmenší
část. zde OtištěnOu uveřejňovat dále.
Redakce.
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“MRÁVNÍ' ODPOV-EDN-o-Sý- VIÍILE
U'NcESíEN E VA S Nl
Vášeň"jest “koněm“dychtiVosti smyslné, smyslná*
Snaha vždy „spojená s fySiologiCkýmpohnutím. Do:
.Sud'jsme však VÁŠEIŠI
nestudOvali VJEJÍCHVZTÁZÍCH
S—-VYŠŠÍMI
,SCHOPNOSTMI,totiž s rozumnou vůlí.
Jakmile však je vášeň V-NĚJAÍKÉMPOMĚRUK VúLI,

ihned nastává otázka o MRAVNÍODPOVĚDNOSTLJe

tato vášeň správná? Tuvůle, která ji schvaluje, z ní
činí'mravný' čin.Jest'nerozumn'á? Tu.ji_má vůle zaa
vrhnouti, aj estliji-schvaluje,;d0pouští se nemravné-,
ho

činu“,-

__

MRAVNOST VÁŠNĚ JE TEDY-CELÉOBSAŽENAVJEJÍCH

VZTAZÍCHs vůní Avšak „tumůže nastati mnoho pří

padů a právě-podletóho se"mění-mravnost vášně.
“ Vizme v p'rVěřadě dv'a všeobecné ,rám'ce,které ob_

Sahujírůzná postavení vášně'k l_vůli;
Buď 1.VAŠE1ŠI
PŘEDCHAZÍVÚLI(passio antecedens),

to jest, vZnik'ásama pouhým vlivem vnímání nebo
obraznosti a předbíhájakoukoliv pozornost rozumu
\ . \a vůle.
Bud' 2. JDE ZA VůLÍ (pas'sio consequens), to zna
mená,'vzniká z popudu vůle, která- řeje.vjemům a
citovým obrazům a tak budí vášeň,agy jí užívala tím,
že'ji ovládá;
Vášeň předchozí —-toť dějiny svedení vůle vášní.“
Vášeň „ná'ledná '—toť dějiny zvládnutí &řízení vášně

Zastavme s_e-uprvní otázky vášně předchozí či vů—
le štržěné Vášní.

Vizme hlavní možnosti, a ty nám ukáží, “že vášní
Stržená vůle není vždy a po každé stejněííodpovědná:
11:Vášeň předchozí jednou- brání činnosti rozumové
a zbavuje“volní—odpovědnosti,-2. jindy vášeň před
chozí omezuje činnost rozumu'a zmenšuje volníod
povědnost; 3._jindy zase vášeň' neChává roz-umu do

NM mm
"'ngfr-a_,q::_——\w=
„,;-43
„Smyslná/' 'e míněno v širším smyslu než v obyčejném ho
voru z'vyklo; z e smyslnýr se rozumí více v protikladu k „čiře
duševní“.
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konalou činnost a nezmenŠUje-volníodpovědnost.- 4.
Nicméně je hřích z vasne. mensí nežhřích ze zloby-.
1_.vÁš'EN BRÁNÍ ČINNOSTI Rozurviu A ZBAvuJE'
MRAVNIíQDPQVĚDNOSTI

Prochá'zím. s_eo-samotě' pohřížen v rozjímavé čet—

běJednomu příteli napadne, aby _mnepostrašil:_'
ukry
je se a otom se na mne náhle odkudsi'vyřítí s křikem,
že až "krevs'tydne. Odezva dlouho neodkládá: _brá
ním seurozhořčenýmia zlými slovy.;Ta obranamůže
býti ještě vážnější,—ale aťje jakkoli, vžd přímo sou
visí s.hnutím strachu a srozhořčením, teré ve mně
náhle vzniklo.
Přímosóuvisí, ovšem, neboť můj rozuma má vůle
nemělyčasuízasáhnouti. Aniž bych _tohobyl pozo
roval, způsobilo ve mně podráždění celý řetěz dějů:
představu nebezpečí, fysiol'ogicke'pohnutí, půdOvou

myšlenku obrany, kteroujsem ihned jako samočinně
projevil rozhořčenými slovy. Později, když se rozči
lení uklidnilo, lituji ostrých slov, poněvadž'snadno
naznám jejich.urážlivý ráz, zatím co před'chvílí, kdy
jsem je “pronesl,jsem si neuvědomil, že nebyla 'm'ístf
ná a slušná.
Tak ted-y'vnás může vzniknout vášeň a vzbuditi
svým“nárážem čin. dři'Ve,než rozum --tozpozoroval.

Mezi touto vášní a tímto činem“zůstávají “naševyšší
mohutnosti Vnečinnosti;vystupují pouze vjemy,ob
razy a spojené odezvy. To je vášeň předchozí, totiž

předcházející rozhodování vůlea často i samu po
zomost.
Je na místě důrazně—poznamenati,že jak osobní po
vaha, tak 'fysiologické“a duševní okolnosti okamžiku

mohou“velmipodporovati rychlost pohnutí i'činů,
které j ou "následkemonoho pohnutí. Proto jest ne
možno dáti přesnépravidlo o živosti a rozsahu oněch
pohnutí, která sexr každém znás mohou odehráti'.
Každá.povaha má'svůj vlastní zákon a citlivost kaž
děho _znás 'se mění od'okamžik'u—kokamžiku. Jeden
je -velmi__„živé
povahy a propuká ve špatnou náladu
při nejmenším podráždění: Jiný “seozve jen—zvolna,
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IV

V

i j'e-li bodán, ostrým hrotem-.eTyzclověk je dn'esnea
"tečný ajako otupělý, a-zítra se-dávelmi snadno u'né'sti.
Každý případmusíbýti posuzován sámo sobě a podle
osobních" okolností, které. jej přímo obklopují. Zde

je třeba víc než kde -'inde_varovati se posuzovati
mravní cenu činu po le vnějšího vzezření a>rozho-—..

do'vati ofodpovědnosti podle nějakých seznamů pře-.
dem stanovených.

_
_
Ve věci odpovědnosti. za vadný čin, který je—pří
mým' následkem vášnivého Stavu,nemůžem'e poskyt-—
nou'ti:leda “velmivšeobecné. zákony, a na moudroSti
bude..upravit je bystře pro jednotlivé případy.
_Toto jest PRVNÍPRAV—IDLO
:Je-li vášeň-

ředchozf

taková,. že 'činí skutek, který vyvolala,-up ně nevol—

ním, tu'onen skutek, ač věcně-vadný, není nikterak
hříchem, poněvadž není chtěný a proto ani “příčetný'.
Ale „tuje ještě třeba, aby vášeň byla sama.ÚPLNĚ
NEPŘEDVÍDÁNAa tedy neChtěna. Rovněž třeba,-aby
svědomí nebylo varováno předpříležitostí,která pro
budí vášeň,-aaby ne ředvídalojejí zhoubnénásledky.
Jeznám školský pří lad, kdo víz dřívějšízkúšenosti,_.
jakábláznovství tropí-v opilOstia přece“holduje ne
střídřnosti, 'est zřejměodpově'den za ta bláznovství
i"ve ChvílíCh,—kdy
se Odehrávají a jeho zmatky aza
temnělý mozek nepozoruje jejich nezřízenošti_...Ta
kové činy jsou chtěny nepřímlo've'své-_p"říčině,kterou
člověk vědomě chtěl, “a-tudíž nemohou- býti vyňaty
z odpovědnosti.
Tož je dobře dvakrát měřit,máme-li mravně zhod
notiti vinný čin,spáchaný ve zmatku vášně.Naprosto
by nestačilo říkati a opakovati na omluvu—činůvy

konaných za bouře smyslnosti nebo-v žáru hněvu:
„ByljSem jako pomatený, nevěděl jsem,-co děláml"
Celá otázka se točí okolo toho, aby se zvědělo, nejsi-li—
nijak účasten, nebo je-li něco z—tvéhochtění .nanáh
lém "provalení vášně.

\

Jestlijsme již dřívezezkušenosti poznali podobné.
příležitosti a dobrodružné hryna zase přijímáme.—'
daleci'jsouce útěku, dokud ještě čas .-=-příležitost a
můžeme 'lehce'lpředvídatipodráždění z ní vzniklé,
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jak-.býchómjtedy nebyli“odpovědni za činy,k nimž
vede zaslepení “.rozpoutan'e'vášně!
*Zmatkyrozčilenímohou býti postupněp'řivedeny
až na nejvyšší Ínapětí delším působením, při—němž
pracuje svědomí a—
tak-není vzdáleno vášně, nýbrž je
s ní --aodpovídá zazní..Touha pomstít urážku udržo
vaná .a.živená'po dlóuhédni může u jistých povah
vybuchnoutivnávalu hněvu,jenž'seve svémrozbou
ření téměř rovná zuřivémuršílenství."Stejněje tomu
_sdlouho živenoufžádostivostí, která nezanedbá žád
né příležitosti, aby _se-denněnerozněcovala. Zesílivší
'a dlouho__.živená'může skončit tím,-že člóvěk-z ní po

zbude hlavů; Ve víru-prudkého nárazu vášeň strhuje
všechnu činnostesvě'do'mí.A'isvědomíje odpovědné
za stáláposilovánís vášně a tím „iza její předvídaný
následekjftřebaže výbuch“vášnězničil' rozvahu, jako
vlna"z_a1ěvátoho, kdo se jí staví dofcesty. Kdo se
v-prudk'émh'něvu dopUStízlých činů neb trestuhod—
—ný_ch
šurovostí, není zcela—íomluvitelný; a'vůbec ne

může,-.býtiomluven, když:,v sobě
viděl
růsti hněv a
VV)
*
nechal'jejfse rožmoci na.-nejvyssimíru, a když ještě
byl čas všechnorozvážit a uklidnit se.Tak je tomu
u odpovědnosti za jakoukoli“chybu vášně,jejíž pů
vodní příčinujsrnepředema snadno nějak mohli'po
znati.
"
Což" nen'í- j i'ž':_hřích,-vy_d_ati'--se
“viblízkou příležitost

k'hříchu.'=i-když-vidíme, že “jí,podlehneme? V tomto
případě vlastně nemáme více 'co činiti s vášní před
chozí,—„nýbrž *s'“následnou,- t.“j. přijatou, i _s-jejími ná

sledky prOzíravosti _svědOmí.

"

_

._Te'dypřípad neodpovědnosti nepotkáváme- leč za
duševního rozpoloženívášně přísněa pouze před
chozí-,totiž ve vášni, která 'př'edbíhá-jakékoli pozor
nosti a.. _olnímu předvídání.

_

_

Náhlost některých „podrážděnízvláštěkdyž zapa
dají _do osobních "náladpoklesu.duševní._svěžesti, do
přeChodně nebo trvalé—nemoci,-do-živých a jakoby
nepoddajnýchfpovah, může-přivoditináraz tak moc
'něho—pohnutúževeškerá-činnost mravní ponrno'sti
je okamžitě „pOtlačenaxa
samočinně dojde .ke skutku,
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k němuž pudí vášeň. To předpokládá až jedovaté
podráždění a osobní podmínky zvláště příznivéo'né'
“rychléodezvě v činnosti. Každý člověk může více
nebo méněznáti přečhodnou ochablost právě neříze
nécitlivosti.Tož tato ochablost nemhříchem ,byly-li

zachovanypodmmky vůlejejívzdálena;skuteknení
vinný leda věcně,vymyká se mravní odpovědnosti.
II. VÁŠEN PŘEDCHOZÍ OMEZLUE ČINNOST; ROZUMU
É;A ZMENŠUJE VOLNÍ ODPOVĚDNOST

Vášeňpředchozí může přivoditijakousi odpověd“
nost za čin, který vyvolala, když nezničila siCe do
zorčí činnosti rozumu, ale přece dosti pomýlí onen

dozor,ze zloba cizávažnostspáchanéhocinuse ne'

jeví vplném světle svědomí.
Předpokládáme tedy,Vze jde. 0 předchozí vášeň
vzbuzenou z popudu vnějších c1Vnitřních úkonů vní—'
mánínebo obrazivosti,jedním či druhým z lákadel,
naljejichzzavolání
choutky,
Způ
so
em netušeným čekajínašerozličné
a tajným. Předpokládáme
dále,V
ze
podráždění je živé a stav vášně do$ti prudký 'napo
matení rózumu, třebaže mu nebrání viděti ne-li zře
telně,aspoňvnějaké míře,že skutekvyvolavanyvasm

(řeči,pohyby, ciny,surovosti)je trestuhodný. Ko
necnejeste předpokládáme,ze k onomu činunedošlo
připrvním nárazu,nýbrž po nějaké době,která dovo
luje rozumu i přestrvající zmatek zahlédnouti mrav
-nívadnostVcinu požadovaného vášní. Ta již samot
ným podrážděním působí fysiologickóu rozruchu,
rózhýbe obrazivost, zdůrazňuje přitažlivost svýCh
pohnutek: kouzelná hra živých obrazů,-které svým
moCnýmvýrazem zatemňujípohnutky Svědomí.Svě
domí napředjenom zahlédá,brzy potom více.nevidí;
prudký záchvat citlivostibrání svědomípevněstát na
svém místě a souditi s celou žádOůcí přesností.
_Činnost,která plyne z"takového volního rozhod
nu'tínapuljasneho a napůl temného,by nemohlabýti
úplně omluvena, poněvadž zatemnění rozumu způ
sobené zmatkem vášně nemúplné; neníťsvobodné
„mu,rozhodnut1 úplně nemožno zamítnouti zlýVcin,
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zvláště požaduje-“lijiných přípravných činů neb c_h0»
vání, které nutí k tělesným pohybům a tak—
k přímé
volní „činnosti.

Nicméně v tomto předpokladu trvalého zmatku
rozumu nemůže odpovědnost „zůstati v celé nepou
rušenosti. Skutek'inení zcela úmyslný,nebot'úmysl'ný
skutek _přédpbklá'dájasný "rozum, který 'jej.nařizuje,

kdežto rozum-v'duševnímzmatku udržovaném vášní
je jen poleasný. A'tato střídáníprozíravosti a zatem
nění vysvětlují přímo.-pád svobody. 'Skutek' z toho
pošlýnení výsledek pouhé-vůle jako ani po'uhé vášně;
Pochází ._zobou těchto pramenů nerozluštitelně “pro;
pletených.
'
'
Takový čin-kříženec-se nedáfl—pokud se úmyslu
týče — přesně:rozebrati; V pódobných případeCh si
vzpomeňme, žegmravní odhady.“se 'nedě'í odle ma-'
tematických" zákonů; Zdravý smysl "p'ř'evlJáá nad roz
borem, když tvrdí, že hřích'je-méně příčetný, přimě
lo-li k němu pachatele silnéjpokušení,předpokládaje
ovšem,.že. sám pokušení nevyvolal nebo s ním dob-'
rovolně nesouhlaSil. 
“Při“
tomto "hříchubude velikost odpovědnosti po
měrná jasnosti úsudku svědomí, a velikost _nechtění

bude přiměřenázmenšení bystrosti, jež způsobil
Záchvat

Ý—ášně:

Neboť dobrovolný, plně příčetný činje takový,
který pochází z vnitřníhosvobodného pramene,jenž
sek němu může hlásitija'kok projevu úplné a osobní
svobodyJestli však vnější příčinyanebo protivné du—
ševní síly porušují moc svobody, práVě o tolik jest
zmenšena volní část skutku.
.
A prudká-vášeň předchozí je právě'jednou ztěch
vnějších násilných příčin. Okamžitým zatemněním,
které působila, podlamuje moc svobodné vůle; ne
necháÍrájí plnou svobodu rozhodnutí ani—nezávislost,
zmenšuje-tedy Odpovědnost za čin,který je sice od
vislý na vůli, ale na_vůli oslabené v odporu vnější a
opačnou silou.

H. D. NOBLE,0. P.
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sv, TOMÁŠ, KQŘE'STANs-KÝ MORA L-ISTA
Dokončení“

_J__V-"—oné
omiloStněné bytosti můžeme pozoróVati
jako:-vz'lidské přirozenosti, "která ji _vsobě—nese, dvlě

"role,a.toroliÍ samé milOsti posvětné, která má úkól
přirozenOsti;a roli božských ctností, které ;.vystúpují

jako.schopnosti; A natěch dvourolíchčtemezjako.
na Mojžíšových deskách čím dále přesnější„přiroze
nýzákonikřesťanského. života._První'z rolí,ýato jeSt
role milosti _posvětné,má jen jeden zákon, “článek,ale

.základní.A.tímtosebudu '"lučněobífatiabychsnad
příliš neprotáhl naše _pojecřnání.

'

'

Nášnadpřirozený-život,ktomusevždy musímev'ra
cet,jetedy živót milostiposvětné'vnás.Mlúvitioživo
tě nadpřirozenémbezmilosti posvětnéfnemásmyslu.
Což může býtilidský živOtbez lidské přirozenosti?
„Apak, zásada, „jaká přirozenost,;takový život",jne-gz
_snesevýjimek. Tož sipři omeň'me, co svatý TOm-áš
ípraví po s_v,Petrovi o milosti-posvětne't J_eto_„podíl
"na vlastní přirozenosti Boží.“Z toho plyne -nutně;.že
život-milosti posvčtné je účastí na samém-'Božím ži-—
"votěJe tu táž Boží'přírbzenost-a týž Bóží-životv Bo
„hil i 'v-nás: Ovšem. v'Bohu jsou._ve_._stavudokonalém,
v nás jenom v _nedókonalém :st'avu účasti-: _ _

]e-li životmilosti posvětné účastí na samém Božím:
životě, „tujeho základním zákonem má býti-,ábý Boží
život věčně;představoval.Nejen'všeobecně'a mlhavě;
_nýbržgvevýznačných _ryse'chav jeho vlastním 'řážu..
Náš božský život ;chcebýti přesné a vědomé napo
dobeníBožího _života.-To jest v jistém smyslu"sama
jeho definice a tedy i jeho přirozený zákon-.
.Ale,atoje všeChno?Skutečně,to je všechno; avšak
prakticky nesmírně důležité; Zivot Boha jest—maják,

jehož zářivé světlovyvádí-zetmytelouceštu, na niž
násvvolá milost.

_,

Zivot Boha-!Jistěje třeba,—abychom si —-podle
lidského zvyku'rozdělovat nerozdčlitelne'f—uvědOa

milí,že jsou to dva životy; životvnitřnía'životvnější.
Obajsóu'vzory našeho života v milosti-.
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Vnitřní “život Boha -je„j eho- pvodstatným životem..

.Dvě'hnutí, lze-li říci,je' tvoří.:Cinnost rozumová, jíž
Bůh sebe sama dokonaťe poznává. Hnutí citové, jímž
se.Bůh sám milujev celé dobrotě, již vidí.Tento 'v'nitř
ní život Bohaje'tedy čistěrozjímavý, kontemplativní..
Jeho'bohatost-je nepochybně nekonečná. Rozumová.
činnost Boha plodíxosobu Slova, vůči níž“stojí osoba.
Otcova; A_--Božíí.-činn0'st__
citová plodí osobu “Ducha.“

svatého,-jenž je vzájemnou Láskou Otce“a'Syna..Ale
tato plodnost je vnitřní a Zůstává v--Boží-'přirozeno'sti,.

v níž vytváří život-nejsvětějšíTrojice. Toje doko
nalý vzorrOzjímavého života a jediný nutný přiro-
zený' způsob božského živOta.
_
Podle toho, má býti-upraven náš—vlastnívnitřní ži
vot, I v nás je život-'miIOStiv prVní řadě rozjímavý a.
má v něm býti ona dvojí "činnostspojena-jedna s dru
hou, jež1=tvořřivnitřní život ___Boha;
PrVní hnutí, které.

pochází gzešfživéctnosti Viry,-to jest zÍVíry oživené
Láskou, je:-hnutírozumové a činí nás účastnými na.
poznání,jež-má Bůh'o soBěJDruhéhnutí, jehož pra
méhem'fje-Ctnóst Lásky,.-je hnutí p_řátelStvík Bohu
a__
druží násk Lásee, jíž- se. On miluje. A v. tom. jako

v Bohu'jtkví i náš rozjímávý život.
V-rozjímavé'_činnostimůže .ctnost živé Víry užíti
nadpřirozených ctností rozumových rozumnosti, vě—
domostí a moudrosti,-"v nichž' se rozlilo její světlo a
jež tVOřřživ.ou.bohovědu_»._Ane'bomůže těžiti-z' po:
moci Ducha—svatého,který-"v ní tokem sedmi“svých
dafů““i'OZlévá'
božská osvícení. At'Ljižje tomu jakkoli,
náš rozjímavý'živo'the v—základě,
jenžj e velmi prostý,

vyjasňujeí'každ-ému,kdo se druží k myšlence, že život
roz'ímavý;o "akUje-vnitřní život Boha. A tato myš
len a je___i
„žá 'ónemijozjímave'ho života i_jeho-podi
vuhod 'ým programem. '
Avša “BohuSe zalíbilo míti _činnýživot,'jehož vý

sledná mez f- totiž svět přírody a svět milosti —
není více'vnitřní, nýbrž vnější..Atato činnost Boha,
Stvořitele bytostí Ia Po—světiteleduchů má dvojí ráz,
jenž má“pro Ínáš.křesťanský život cenu “v'zoru;
Především pramení Boží činnost V.Božímrozjímání.
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Bůh poznávaje sebe sama, poznává výsadu “svéby
tosti, že-může býti „sdílena'"'neSČetnýrninapodóbe
ními, a touž Láskou, jíž miluje"sebe, miluje i tu na
_pOdObitelnóst i samanapodobení. Ztohoto pOznání
a zlásky,vnichž—tkvíjeho rozjímání,.vychází k svému
stvořitelskému &posvětitelskému dílu.Stejnějakoj e
ho Slovo a jeho Duch svatý, tak-i toto dlloje plodem
jehobožsk'ěho rozjímání,jeho vnitřního života,vš_ak
ne více přirozeným, nýbrž svobodným, ne vnitřním,
nýbrž vnějším.

'

_

As druhé strany je činnost Boha,jež svědčí o jeho
všemohoucnostivnitřně řízena a mravně'určena jel
hot dokOnaloSt'rninebo vlastnOstmi,'jeho. svrchova

nou .opatmostí, spravedlností, štědrosti, trpělivostí a
milosrdenstvírn, božskou“ mírností a jinými.
Jako zákónem našeho. rozjímání je'vědomě napo
dob'it Boží roz'ímání, tak naše činnost má.napOdo
bov-ati dokonallostBoží činnosti. „Buďte dokonalí,j_ako
--,je dokonal" váš 'nebeskýOtecl" Naše rozjímaváláska
má býti jeho oživovatelkou, a jediné' rozjímavá Víra
je schopna býti jeho nejvyšší ředitelkou.Naše nad
___
přiroZené mravní..ctnosti, které. jsou účastny na Bo

žích vlastnostech faživými nástroji'božských ctností,
mají-'za úkol řídit našezčiny a dávat jim'jeji'ch mravní “

povahu. Náš činný život v milosti zachovává a má
zachovávat-způsob

činného života—Boha ,—
jeho způ

soby se 'zálibou poznávané nám mají být tak domácí,
jako způsoby otcovy dětem..
Jezcela v duchu sv. Tomáše takto vysvětliti člo
věka Bohem a "křesťanskýživot Božím životem. Jak
vznešený „tozpůsob a jak rozšiřující a'povzbuzující!
Jím se andělský doktor stal i_napoli praktického du
chovního života. nejblahodámějším a velmi Osvíce
ným z Mistrů.Ciní nám ochopitelný'm náškřesťanský
život a zjevuje nám je o přirozený zákon, nás vede
k tomu, abychom s živou chutí poslechli—daných a
vnějších zákonů, které mají potom říditi živOt křes
tana.

A. LEMONNYER, O; P.
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PRA COVNA
NAVŠTÍVENÍ fPANNZYÍMÁRIE

Duch svatý.."vedl si Marii-=od" prvého rozblesknutí

rózumu'. Cekalaf dychtivě vykoupení Izraele. 'Pro
tože byla? nevinná a přečistá,'úpěla pod hříchem,
jenž ji obklopoval sevšech stran. Nyní dostalo se
jejím vzdeChům vyslyšení. Přijde Vykupitel' a ona
má býti jeho Matkóu. “Srdcejejí plakalo se vše
mi, kterým bylo úzko z hříchu, její mateřská láska
umývalave “svéerucnosti'všechnydítky EvyýProto
se nyní to její srdce rozechvělo slastí cherubů, proto“
v duchu na své.srdce strhla všecky miliardy svých
dětí a jásá': 'Velebí duše má"Hospodina. Celé nebe
zpívá sní. Maria chce však i..=s.lidmi jásat. Ví, že její

družký by jí všeckyfnerozum'ěly. Ale v horách žije
příbuzná Alžběta. Patří jako ona k té „nečetné sku.
pině Izraelitů, “kteřínečekali od.—Mesiášekrev a válku,
nýbrž- odpuštění 'hříChů.--Spě'chás chvátáním .naýho
ry, jak -'_,výSlovně
praví Písmo. Ten “chvat jest Marie,

Matky Vykoupení.".Srdcejejí přetéká. Nemůže více
unésti—sama
tolik štěstíJde rozdělit svou radost s tou,
která také celý život dychtila po Mesiáši.Maria pěje,
jásá, děkuje, modlí“se . . . Raduje-s'e z našeho vykou
pení.Proto,“že byla'zcela Boží,svou vůlí i láskou, pro

to jásá nad těmi, kteří mají být také Božími, a kteří
jimi budou. Cím blíže jsme. u Boha, tím větší naše ra—
doSt,že se něco pro Boha'koná, že jest'Bůh velebe'n,
že je aneb .může být od bližních milován; Všechna
žárlivost, všechno
hledáníV vlastní
osoby křičí 0 na
OVI
VOV,
šem nejtajnějs1m a nejstrasnejmm hříchu, totiž .o naší

sebelásce..Nebot sebeláska sestupňuje, až docházíí
k příšerné skutečnosti,'kterou nikdo nevyslovil zře
telněji'j-než.sv.Augustin slovy: Dva tábory rozdělují
tento švět.Jeden Bábelu, v němž vládne Sebeláska,
až "knenávistiBoha . -.-.Ažbude radost bližních naší
radostí, až jejich spása bude hlavní naší starostí po
spáse'vlastní,tehdy teprve budemermít'ipravého du
ch'a Božího. Panna Maria u sv. Alžběty! Nenechme
přejíti tento svátek. bez připodobnění svaté Matce!
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4'by naše duše byla —.stále:b1íže_astále vroucněji a

xpřímnějiu bližních, aby měla jen jednu velkou vá
šeňa radost, aby totiž co možná nejvíce \lidínaší po
nocí pOznalo, že jenom v Bohu '_estčisté štěstí,-aby
:hom'jle'svýmpříkladem-,modlit ou,pomocí,.obětmi
ičinně přiváděli k tomuto poznání; abychom se raf—
iovalí, kde. jenom-uzříme, že :se “něco'.dobrého děje.
Aby _všechny vzlyky a jásoty- bášníků' byly našimi
(zlyky, aby úsměv čistých “byl'našímúsměvem, aby
:hom' rozuměli pravé'lidské tóuzei Abychom při-==
:kočili hned k pomoci, kde se. děje'n'ěco dobrého,
by každý dbbrý “činr'ozechvěl srdce _našesympaé
:ickou ozvěnou, abychom v-šechny'síly,všechny da
“y,-'v_šechny__schopnostinesli Š.chvátáním na'fhory
(.těrrí,_které můžeme fpodepříti,_;;ro'zradostniti,očiš
lití.

BRAITO.

) LIDECH, PŘÍSNÝCH A TVRDÝCH

_

Hříšník j e především chudák. N em ocný,-P'roň'přišel-
špasitel. Ale-Ježíš to asi špatně dělal —.-dle „soudu

l jednání takžmnohého horlivce.. Pro hříšníka není
)mluvy',pomoci,zvednutí;úsměvy;podáníruky.„Pra
Eivýpes",'dalo by se vyjádřiti mínění mnohého-z těch,
tteří—serozpřahují proti“hřešícím.- Oni jsou,příšní a'

:pravedlíví?Opravdu2'Dle mé zkušenosti bývají tito
nužovéřpřísní'aspravedliví-tím „přísnější a-spraVedlg
1ější",'čím sami jsou špatnější ! Hřích, jímž' se duší;
e pudík-vlastnímu prokleťíijímžale špalujížáda svých
)ližních,.kteříjsou tak nešťastni,“že-postrádají jejich
ir'zosti a "skrýva'í svůj zrak před _těmi,;čistými _asva
:ými".Aťanij edlenz nás není přísnýa-tvrdý'kbližním.
&kdo jím 'est, nejprve si vzpomeň, žě-Ježíš “řekl:N e
:ud'teanebudete so'uzeni,a pak zpytuji'svědomí,jaká
špatnost asi tě pudí k ,tve'tvrdosti apřísnosti? Hříš-
lříkje“především chudák; Je to --ub'ohá. zbloudilé
>vc_e.A-rten,"kdo má-ducha JežíšoVa, svhojivým bal
:ámem, s “posilujícímpokrmem, olejem .a vínem ob
Eerstvujícím hledá.;ty, které trny'hříchu, s'věta zra—
lily.Přísnostpónechme Bohu,jako on-si'jiponechává
lž;naíztrestání,-_.POSLEDNÍHO;z'hrd'nUtí svýmmilo
372

s'rdenstvím. Kdybychom měli více ducha Kristova,
více bloudících bychom přivedli k němu. Běda těm,
kteříjsou hrdí, kteří od 'uzují a'zatracují jménem Je
žíšovým, které jest Mi Osrdenství nekonečné.
VINNÝ'KMEN'

_

„Beze mne- nemůžete ničeho učiniti ... .4' Zdá .se,

že mnozí křesťanězapomínajína tento základ všeho
křesťanského -„ž_ivo_ta,.-veškerého
apoštolátu a snahy

o dokonalost.)akoby oni samišli,jako by jim Bůhne'
dával vše dobré, Í'cokonají,.neb. co mohou konatig
Praktický pelag'ianismus jest. dosti častý u povrch-o'
ních katolíků.—Věčněse .„činí", stále se třesou, roz-
hánějí se .že široka', opatřují se dalekosáhlým—iplány,

děsí se budoucnosti, jako by na nich vše ,závišelo,ja
ko by oni "bylipojistkOu dobrých—mravů, spásy blíž-

ních a.osudů církve. Neříkám,abychomnepracovali;
Je třeba vykonati vše„ co jest v našich silách, ale
třebakOnati to s]ežíšem.Třeba.sipřipom enbuti-slov'a:
„Já,-jsem pravý“ vinný-kmen'.rKdo“_zůstává ve mně, při—'

náší hOjné—ovoce....-."Všechna'naše činnost a snaha
musí vycházetiáz ježíše..Aby'chom v něm .žili a“v něm“

se hýbali!__Vrůstido Ježíše. Když uznáme,že on jest
opravdovým středem naší bytosti,'a když j_ejučiníme

středem svého života, budeme hledati jej've všem,
v těch, "které“chceme kněmu přivésti, v—
jeho církvi,

které budeme pokorně sloužiti bez p'ošilhávání-po
své osobě-,která by'ráda učinila "církev,mystické “tělo
Kristovo, závislou'na své práci,“ha svém přičinění,na
svých podnicích. Když budeježíš “životemduše naší,
budemese radovati z každého ohlasu jeho lásky,-ifa
dostně přiskočíme,když s nějaké strany ozve se“vo
lání.:Zde, šikJežíš'e:Kňstať'lNa výzvu: „Kde jste,
věrníJ žíšovi2" odpoví mužně: „Zde!" a to “celým
živote =, každou žilkou, především podřízením sebe,
své—ráce, svýchsoukromých cílů, protože-.vše mizí
v cíli posledním,- v Ježíši,..
;
Jen ten, kdo je tak v-Ježíši,že Ježíšův život-stává
se-zvolnajeho životem, kdo vše _svéibratří nese v náw
ručí své lásky k—
Otci, kdo stále -2_]ežíše_přijímá ži
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votodámou Milost, kdo hoříjeho láskou,jen ten-při
náší užitek . .-.Divíte se _mnohd , že jste" sili mnoho-

a sklidili málo nebo'nic, Víte,'k e je. chyba? Silijste
mimoJežíše 'aprotOicelávaše snaha a námaha vydala
jen ovoce sobectví, sebelá'sky,ješitnosti, vlastního
uspokojení, ovšem, protože sebeláskajest nenasytná,
„itohoto ovoce“bylo pro ni málo. Všechno símě',jež
není svlaženo v]ežíši, v jehokrvi a vjeh'o "lásce-,jest
mrtvé. Zádná ratolest odříznuta od Ježíše nev'zejde
v nesmrtelné dušik nadpřirozenému živOtuJest první
_podmínkouapošto'lské činnosti, býti učedníkem-Je
žíšovým, opravdu JEHO v něm, s';_nímpracujícím, ne
apoštolem sebe! Pracovatpro 'sebe a—skr'ývat'
přitom
své—
úmysly za prapor Kristův jest odpornou svato—
krádeží!
BRAITO.
“MAGNIFICAT

S nebe sestoupilo a nebije vděčná země tisícerými
ústy vrací. Klasna poli v žáru slunečném volá: mag
nificat ; skřivan,-nad úrodnými lány kroužícíi jásá:
magnificat; lípa _v-květu bzučí: magnificat ; růžové
pOupě vydechuje vonné : -—magnificat
; hróm rachotí :
magnifičat; Slunko s kazatelny nebeské. hlásá: mag-—

nificat;noc do tmavého plátna tká: magnificat; moře,
i když s vlnkami laškuje i_když burácí,'velebí Pána.
Tak mrtvá příroda. A'je_jíkrál? Za příkladem—Panny,

jejíž
duše první
ve svaté
extasi“Božích
Pánu modlilo—
dobrořečila,
d ouhé'řady
„svatých
a' světic
se a
modlí m'a'gnificat.Vyznavač i mučedník, anděl i ka
jícník, dítě i „stařec velebí Pána. ——
Veškere-n “ten 'áSOt

pak jako v ručejích vtéká do širokého athlubokého
srdcelknězova, jenž jako druhý KriStus stojí mezi
neb'em'a zemí, a nese"se odtut k trůnu Božímu,kdy
ko'livse kněz'modlí svoje magnificat při denních ho

dinkáchu— —
Ale slova bylaÍby i vústech Mariiných zůstala ko—

vem znějícím,kdyby její život nebyl býval stálým
magnificat odN'a'zaret'a aHebronu přes Betlem a Kal
varii až'do Efesu, kdy ústa její v dokonalé odevzda
nOsti .do nejsvětější vůle Boží “naposledy“prOpukla
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v jásavé—magnificatgnazemi-,aby je potom na věky
pěla. v,_oblastech— nebeských.

Duše má, nejen tvojefmodlitby ale i tvoje skutky
mají býti stálým ma'gnificat.Ikdyž ti nebylo dánoi'
tolik milostíj ako Matce Boží,přecenezapadne Slunko,
aby ti Bůh nebyl „toho dne udělil milostí bez počtu..
Od slunečného paprsku,.kte'r-ýmtě Pán ráno probouzí
a který staví _dotvých služeb sive'škerým teplem a,
světlem na__celý—denaž k první hvězdi'čce, kterou na

nebi roz'žíhá, aby tě těšila i v bezesné nóci a ti při-.

pomínala,že tam-nadhvězdami bdí nad tebou dobrý
Otec, coqbřirozený'ch darů ti poskytuje. K nim přičtii
všecky dary nadpřirozené, o kterých ví tvoje nitro.
jediné, den co den. A rok má 365 „dní. A kolik máš.

t'y let? Sečti,můžeš-li, všecky ty milosti! Opravdu:
„veliké- věCi učinil tobě Pán"_'.— Magnificat!
P. HUDEČEK, c.. SS.—R.,
ŘÍM;

NEMA-TTE SVĚDOMÍ LIDU_

V novinách jsme četli- doslova: =„ . ; my katolícíi
považujeme za tčžk'ý "hřích“každé týrání a _z'lénaklá
dání se zvířaty. Páté přikázáníNezabiješ vztahuje “se
nejen na lidi, nýbrž i na'-zvířata." Obojí prostě není.-'

pravda. Miravouka praví, že týrati zvířata bezúčelně
je hříchem všedním jaže-s pátým Božím-přikázáním.
nemá týrání zvířat .nic společného,
V knize autora katolíka čteme zase tuto věc,hra-„
ničící na-rOuhavé'zneužívání—svatého Písma,: „Znáte
všichni zázrak, který. učinil Spasitel v Káně galilějské..
Proměnil,pravda,vódu ve víno, přiísv'a'tbě,na kterou;
byl pozván"se'svou'matkou a_s apoštoly. Všeci víte,.
žeíhóst'éina _tésvatbě Siipo řávali tolik, až'_v pili.
všechno "víno, které si ženic nachystal/' ,vyk ádal.
jakoby žákům prostěa-jzeširoká pan nadučitel.-Každý
by Si myslil, že toho pití už měli dost a naši absti—
nenti by řekli až moc._To potvrzují slova vrchního
číšníka (správce)*svatby, když mu přinesli okusiti
vína, Spasitelem z vody proměněného. Jak to poví—
dal ... „Každý člověk dává nejprve
dobré víno, a když;
VUV!
se hosté podnapili, tehdy'š'patnejsr Ale tys zachoval.
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stejné (dobré) až do konce." Dletěchto :slovbylihósté
trochu podnapilí, a Spasitel'je za-to nepokárali'a ne
řekl,žeuž- ma'í dost, nýbrž proměnil vodu _ve-víno,
když už ženicňvína neměl. Podle toho myslím,-žepři
svatbě atakových radostnýcthřdežitoste'ch „dr-bka"
není hříchem." - „Ovšem, přijdena to, kterějsou to
příl'ežitosti;budou to celkemjenřídkéJiStěne na př;
když se sejdou dva bratří „'zÍmOkrě čtVrti-f',_aby"se

z radosti nad tím, že se sešli,-namazalif' odvětil'do-_
mací pan .farářý"- Vypravování nadučitěloVo je :čirý
cynismus a autor neuměl na to říci jménem—kněze
nic jiného; než,'takóvíou poznámku ?
-ES—
KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ.

_ _

,

N emysleme, že,když—pomodlilijs'mejseje'd'nou neb
ivícekrát v kostele, když snad i_přijali.-'smeJežíšedo
srdce svého,:že již království Boží skťidemxa'mírem
svým posvátným usídlí se .v srdci našem, že citelně
uCítíme-jeho přítomnost, že'proměníme se:-ihnedve
světce.

'

,

'

“ __

_

KdyžJežíšjpřišel na.svět, přišel-viditelně— a přece
nikdo „tohonepozoroval, Sami andělé _s nebe museli
upozorniti na něho pastýře,—již
na blízku stáda svoje

hlídaliJak tiše,jak nenápadněpočalo 'e'h'okrálovství.
Ajako Izraelité, dřívenež vejíti-smělido země zaslí
bené,401etputovaliastrádaliasnepřáteliboj ovatimu
seli,tak iJežíš neznám, strádaje "atrpě po _30let život
svůj trávil, aby teprve nastoupil-dobu.'utrpení nej;
většího, aby.život svůj položil.Pak teprvedospěl slá
vy a klidu “svého.

"

__

Myslíš, že pro tebeJežíš- výjimek činiti'lqud'eQKi-á
lovství Jeho započalo v-nás, u rostře'd srdce našeho
(doufejme alespoň), ale zasáh o nejprve naše vnitřní
síly a schopnosti, aby pak pomalu, nepozorovaně ší
řilo se dále —'aby rozvinulose úplně teprve—poboji,
po smrti.

'
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ARMAND D'AGELET DR. D'ESPINEY: LE SCRURULE,
Commentle prévenir? Comment le guérir? Téqui 1929;.Cena
15 fr. Kniha zasluhuje rozhodně conejvětší pozornosti zvláště
u duchovních vůdců. Choulostivý problém skrupule je probrán
velmi„delikátně, podrobně a autor je přesvědčen,jak již řečeno
v-Hlubině, že skrupule vychází jak z příčinpsychologických, tak
i,fysiologických._Proto. řadí k vyléčení skrupulanta spolupráci
duch."vůdc'ea lékaře. Knihu n_elzedosti doporučit,
DURYCH: TE NEJKRÁSNEJŠI. (Bohuslav Durych, Přerov,
1929.)Jednou zahlédl jsem pravou krásu ve svém kněžském ži-i
votě. Byla mi útěchou. A'-jako by'bleskem zasvítila mi znovu,
živelně při přečtění Durychova hymnu na nejsv. Pannu. Dun
rych touto básní přiblížil se těsně k mistrům posv. vědy. V_této
básni cítil jsem přesný tep nadpřirozeného života, jakému jsem
Zvykl'ýu sv. Tomáše _Akv.A proto neváh'ám říci, že tato báseň
je vrcholné dílo Du'rychovo. Dostal se nad Evu —*našel Krásu,
slyšel"Marii.:]e'stk tomu třeba tragického hrdinství vyzpovídat
se tak, jak se "vyznal Durych. _Asi-musil. Ale právě proto s ta-
kovouvděčností dívám se mu do “duše,která nám všem aká-
zala duši vlastní, její hledání vsmrti, v kráse-stvořené, aby nás;
ukonejšila silně a sladce, že čím blíže k Bohu, tím blíže ke kráse.
Durychu, za tuhle knihu: Pán Bůh tizaplať sám! Má totiž, co
by'

'a.

.

_

_ Braito.

_FOGELKLOU: DIE HL. BlRGITTA VON SCHWEDEN .
(Reinhardt,.Můnchen, str. 340, 750 Mk.) Švédové zajíma'í se
znovu o_svou,'matku a světici.]e to již dobré, že ji znovu “c tějzí
milovati.„Antorka sice nedovede přiznati zázraky, přehazuje je
na dlani jako horkou kaši, ale život sám líčí velmi pěkně. Krok
za krokem sledu“e_$v._Bir"gittu
v její lásce kJežíši Kristu, Panně
Man'i,_vjejím o říkání, .Chápe je'í duchovní mateřství Celého
védska, pro'nějž obětuje Sebe ce ou. Zivot je věrný, na původ-
ních pramenech stavěný. Kniha jest dobrým obohacením lite-'
ratury o této velké'Vidoucí.
,
Braito„.

GALY _S.M. :'.-L'AMIDES _PECHEURS. (P. Tequi Paris-Vl.
rue'Bonaparte 82..—_-,
Prix 12'50 fr., 1929) Obsah knihy': úžaSné
.milOsrdenstvíBoží, 'ak se nám jeví už ve Starém'zákoně a zvláště

pak v Novém. Podlobenství o marnotratném synu, zblOudilé

ovci, Samaritánu, Maří Magdaléna, Pavel atd. vyvstávaljíEři
četbě př ad—vašímzrakem Kniha
jako překrásné
důkazya- naděje
Boží áspro
y,
.dObroty.
milosrdenství.
je plná světla
všechny chybující.

,

_

. -„

'

KRLIN DR. JOSEF: SVATY JOSEF. („Zivotf', Praha, 1929,
stran 71, cena 10 Kč,) Přemílání stručných zápisů Písem 0 Muži
spravedlivém, „zbožné úvahy" ? Nikoliv, skvělý a živý obraz
sv. Josefa o jeho životě voleného Otce sv. Rodiny'a potom
otce rodiny církve. Mno o meditoval autor o sv. Josefu, po
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něm budou 1čtenáři,kterých bude hojně; protože nebude těch,
kdož by rádi neosvěžili křesťanskou duši chválami sv. JOSefa
To je nejlepším doporučením.
_S.B.
MORICE: LA BONNE PROVIDENCE, Téqui, str.. 210,
cena 7 _fr.1929. Kdybychom byli nejen teoreticky, nýbrž 1prak
ticky přesvědčeni o naprosté prozřetelnosti Boží, jak docela

jinak by vypadal náš život, orientovaný podle vůle Boží! To je
účelem knihy, ukázat naprostý vliv Boží .na dění .vesvětě, po-'
vzbudit k životu podle vůle Boží, z čehož nastává pak zladění..
ruču
duše,iradost a mír,jak ukazuje poslední kapitola. Vřele dopo
POIRTE: MARIECLOTILDE DE SAVOIE (Téqui, Paris),
Dobrý životopis nešťastnéprincezny-Jer.Bonapartové; Bůh vedl
si ji leskem světa k ústraní, k pravému klidu. _Okusila cíši mar—
nosti světa a proto tím.více se přimklak edinému Bohu, jemuž
zasvětila svůj opravdu svatě prožitý skllonekživota:
H N.
ODVALIL: PUTOVÁNÍ SV. MIKULÁŠE. (B.Durych, Pře
rov, Smetanova ul. ' 1970 .— 21 Kč.) Dávno jsem již nečetl'
nic tak roztomilého a dobrého. Legendy o sv. Mikuláši jsou
zasazeny tak mistrnědo života.jsou jakoby.stvořeny pro ma
minky a učitelky a kněze k vypravování. Verše Odyalilóvy
“plynoujako čistýpotůček a házejí jednu jiskru, ze světcova

roucha utkaného jeho láskou a životem za druhou do našeho
smutného života. Ani nevím,jak dosti knihu Odporučiti;Osvěží
vásjako chvilkou pod kvetoucí lipou v neděli.
Braito.
OVECKA: PAMĚTI SV. IGNACE. Z LOYOLY.(Kuhčíř,
Praha, 1929,str. 340, cena 35 Kč). Kuncíři svědomitý překla
datel vystavěli si krásný pomník
dáním Pamětí sv_.Ignáce.

Cesty milosti Božípodivuhodné as iné dáVajírOzuměti celému
plodnému životu velkého vojína Kristova. Sv. Ignácjest jednou
z největších postav katolické církve b_ojujíčí;Nic ho nezastra'
..šilo, nic neunavilo, když měl duše- získati Krištu. Nic mu nee
bylo cizím, všechny potřeby církve a duší zachytil. Jemu byl
Kristus opravdu celým živótem. Nemožno čísti bez pohnutí.
Překladatel pracoval svědomitě, až úzkostlivě svědómitě. Jsem
“mu povděčen, že jeho poctivost neuložila nám obět probíjeti
se poznámkami k tekstu a že zařadil poznámky nakonec. Pře
hled a poznámky jsou samostatným. cenným vědeckým dílem.
Bohu díky, ze naše literatura duchovníjest zase po letech obo
hacena perlou. Vřele doporučuji.
raito.
]ACINTO VERDAGLIER:„KVĚTY MARIINY".—Přeložil
SigismundBouska Nákladem Českoslovanské akčiovétiskárny,.
Praha II., Panská ul; 1.Stran 190. cena Kč.18— V krásné,
biblioůlské úpravě vyšel ve „Vybraných spisech Sigismunda
Boušky" druhý syazek, obsahující mistrovský překlad Verda
guérOvých „KVĚTLI MARIINÝCH",. ozdobený podobiznou
_Žbásníkovou
a doprovozený úvodním slovem překladatelovým
s poznámkami. Mezi spoustou mariánské poesie zaujímá ky
ti'ce,uvilá Verdaguerem, ojedinělé místo,--psal-ji skutečný bá-.
sník, geniální _duchpravého posvěcení a-vroucí lásky k Panně
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Marii. Azumý vzlet, křišťálováčistota, průzračno'st obrazů a
rytmická-krása uchvacují čtenáře'každého bez rozdílu, tím více
pak toho, kdo v'Panně Marii uctívá Matku 'Boží;Vřele dopo
ruču'eme.

_

_

.

DELERUE C. SS. R.: LE SYSTEMEMORAL DE ST. Al.-
PHONSE DE LIGUORI—(StíEtienne, 1929, cena 12 frs.). Kniha

"P.Delerue stala se opravdu nezbytnou příručkou ku pbžnání
ducha a “směru 'mOrálky sv.—Alfonsa.Autor znovu se“podjal

historického a _dóktrinálního zpracování otázky'mravního pro"
babilismu. Velmi pěkně sblížil D. „nauku sv. Alfonsa s naukóu
Sv.Tomáše'Akv; _ÍPonořilk tómu účelu morálku“ sv. Alfonsa do._
jejích kořenů.-Málo je__theologických knih „psaných „stakovou
pietouja zároveň »s'takovou dokumentární přesností. Objekti—a
vita autorova vykónala svým dílem velkou službu“ dě'inám
theologie. Tichá-shovívavost-a srdečný klid, _tak'vlastníre emp"
toristům, činí četbu velmi příjemnou.- ,.
Braito.
——
POSLEDNI VZPOMÍNKY NAVITA DE FONTGAL-
LAND,_,(Bimbaum,'Brtnice,' 1929, stran 95, cena Kč_,3'50.)Znají
téměř všichni „Duši dítěte",_z překladu P. Rozmahela. „Vzpo-..

mínky'l jsou cenným déplňkem; přinášejí drobné události,
z nichž vidět 'sílu posvěcené duše dítěte. Knížka není jen pro
mládež, i pro rodiče- a pro vychovatele,;jimž mnoho poví, kte.
rak působit.—nanáboženský-vývin dětí. Ctěte "avlastního ducha
osvěžíte.
'
ifp;

;ZRÚZNÝCHPOLÍ
_ PAVLA KYTLICOVA: RODIČE A—
DETI, m. díl..(Nák1a-
dem“autorký„Tasov,-- cena 40 Kč.) _Snedočkavostí jako mnoho
jiných čekali-jsem na"'tento třetí “díl.“Takových'knih, jež jsou:
prožity a"v"'_í_1ichž-se_
chvěje krev, horká a čistá, nezkalené lite—

rámí tendencí, jest opravdu “málo.Na každé stránce cítíme bíti
velkou"matéřskou duši, která dobře porozuměla své—drahé
mamince. Ty naše dobré-, staré maminky! Její síla a_statečnost:
mluví o vkořeněném', hlubokém smyslu křesťanském, který
dříve osvěcoval'a vedl a podchycoval—naše ženy.. Užasle sle
dujem “věrné vylíčení v_zácné, čiSté a_cílevědomé výchovné me—

tody“spisovat'elčiny matky; Sesterské srdce zoufale kolikrát se
rozbuší—-v\kniz_e'p'řiobavách a StarOStech o sourozence.

A mu—

síme si říci, žeby při jiném otci nevynikla tak ostře tatožena.
hrdinná. a velkomy'slná, která je'typem starých, do krajnosti
obětavýphčeškýchzžeň. Při tom je'kniha protkána příhodami
veselými.i_vážnými, ježvynikají svým bezprostředním podá
ním. eská-Vídeň tu'našla vžá'cnou'ghistorkyni;.'Odporučujico
nejvřeleji.

__

_

_

_

_

'

.—_--Braito.

_—

CAM: LA CRISERD'UN. CHEF (Cott, des Fleurs et des
Fruits -“—_
Ed.—Spes,Paris) 19297stran 219, cena 11 frs. Skautský

román; jeden Z—těch,.onichž jsme zde již referovali, a'to nej
lepší _z_nich.. ZhátefChautárdůV

výraz „hérésie. des oeuv'res'f _?

Duchóvníčrádce kterési skupiny katol. skautů zachytil v romá»
3.7.9

novém rouše bolestný rozlom v duši vůdce, jehož činnost-'ne
pramenila"ze „Studnice vody .živé",'“ana konec oživnutí'ducha
vůdcóvav síle milosti. Dal bych. jej čísti každému jinochu. a
dívce, kteří“se spolčují, a'jistě "mnoho ,dobra přinese.. _];F. P.
HYNEK DR. R. W,:OBROZENI ŘIMEM (Čs. akc-.tiskárna,
Praha), 1929,I. díl, stran 160,cena ? Dojmy konvertitovy z Říma
-—plné vzpomínek katolíka na Věčné město. Vzpomínky kon
vertity, který po dlouhé době našel Cestu jedinou, uviděl Světlo,
a v je o záři vidí za oponou dneška dávné, svaté chvíle vítězí
cího křesťanství.Začnete-ličísti, neodložíte, dokud nedočtete,
a potom si kleknete a pomodlíte se.
S, B.
KALENDARE. Dostal "sem již prvé. kalendáře _narok 1930.
Jsou to kalendáře školských bratří 2 Kimach-Villingén. Zvláště
mámvelkouradost z-Theresien-Kalender.Kalendářten odporu:
čujictitelům sv.Terezie z Lisieux.Bohatý výběr nových obrázků,
článků a studií. Dobrým _jeho druhem'je všeobecnější-kalem
dář. Dobrou věcí je též- kalendář pro děti: Kalender fůr die
kleinen
Zvláště
obrázky jsou- velmi_'-zdařilé.--Tak als-<;
pro dětiLeut'e.
malovati
a vypravovati.
. r&á.

MAUSBACH; DASElN UND WESEN GOTTES (2. Band,
Der teleologische Gottes'beweis, 4'60 Mk,geb; 5'9_0Mk, Můn
ster, Aschendorff 1929). V přítomném stavu duševního života
proudícího v subjektivních světových názorech chCe postaviti
“M;ve svých svazcích, z nichž vyšel druhý, názor" „věčné filo
soHe“. Buduje na moderních vědeckých výzkumech a nepře
chází bez “povšimnutí.aktuelní filosofickéhoanty a_otázky;
Jeho metafysika je přístupna všem ve výkladu důkazu-existence
'Boží, který rozvíjí z účelnosti .ve “vesmíru.Je tam vysvětleno
mnoho,-co se obyčejně předhazuje jako slabost důkazu. Mo—

'demí kritik, než Sepouští do úsudku odůkazu, potřebuje po
drobného prozkoumání ajto mu dává přítomná kniha. '

_ C_

_ SCHMIDT: S. V. D.: (AschendorffscheVerlagsbuchhandlung',
Munster i. W.: DER URSPRUNG DER GOTTESIDEE. __Il.
_Band: Die Religionen-der UrvólkerAm'erikas.

Str.—XLI—V
, 1066,

cena M. 2637. Světový odborník náboženských poměrů pra
věku v tomto díle své práce“v "jednotlivostech dokazuje, .co na
značil v'teoretických řozborech prvního dílu spisu. Z vlastního
badání a ze světové literatury odborníků _sestavujezprávy o více.
než 40 kmenechlamerických Indiánů, aby ukázal náboženské
názory těch kmenů a náboženský obsah-aráz'kmenových zvyků
a zařízení. Je navždy vědecky 'odbyta domněnka o beznábo
ženskosti pračlověka, vědecky bezvadně se ukazuje pravdivost
odedávna hlásaného prazjevení u člověka od první zprávy, kte
rou o něm máme v dějinách a amátkách. LI všech kmenů se
shledáváme aspoň se zbytky ná oženské tradice a u většiny-se
'svědectvímio'monotheismu. Tato kniha by měla býti ve všech
knihovnách vědeckých, aby se,viděla neudržitelnošt pohádek
o pračlověku.Tím spíše, že je opravdu laciná'za těch 26 marek.

_s
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VERLAG V. ]; B. .MOHR- (PAUL SIEBECK) T_UBINGEN':

DIE 'RELIGION =IN CESCHICHTE UND GEGENWART.
Lief.53-54. Kinderkommunion - Kirchen eš'chichte. + Velmi
obsažně články-o*psychologii dětství, cír vi, církevních stav
bách atd.

„.

' ,

'

— es —

— Lief. 55-57. Kirchengeschichte - Konfessionsstatistik. _
Obšírně zpracovaná'íhesla o církevním dějepisu, církev. zpěvu,
právu, církevní ústavě, kázni, 0“třídním boji, komunismu.
MOMME—NISSEN: „DlE'KUN ST REMBRANDTS", Bilder
buch zu—„Rembrandt als Erzieher". _15obr. v textu a' 82 celo
stran. v měditisku. (Velk. 80, Mk 2'40),J. Muller, Můnchen'23.

Vzácnápublikace, kterou s radostí uvítá každý milovníkumění.
S obdivuhodnou jemností jsou podány „rembrandtovské" kon—
trast světla a stínu. M. Nissen stručně, ale výstižně podává
úvo doR. světa; _charakterisujenárodo isné a biblické motivy
v R. díle, jež je mohutným voláním po £1ši'a po Bohu. — Bylo
by žádoucno, abychom-též my Ceši si více vážili svých starých
umělců a vydali. o nich podobná díla jako Němci v-poslední
době právěo Rembrandtovi.
KIERKEGAARD SCREN : UBER DEN BEGRIFF DER IRO
._NlE.(Oldenbourg, Munchen, str'. 296, cena 950 Mk.) Mladi
stvé práce '281etého Kierkegaarda- hlásícího se o doktorát filo
sofie. Autor silně olemisuje s Hegele'ma jeho romantickým
"pantheismem. Kierkegaard sleduje zvláštní thesi. Chce dokázati,
že Sokrates nebyl—duchjemně šlechetný, nýbrž že byl kyselý
ironik a to podstatně. V druhé částipráce účinně potírá roman
tism_.Proti romantické ironii. staví ir0niií zvládnutou. Kniha je
cenným, nezbytným dokumentem pro poznání Kierkegaarda,
jenž začínáříiu nás nabývat slávy.
Braito.
PRZYWA'RA ERICH S. J.: DAS GEHEIMNIS KIERKE
CAARDS (Oldenbour ,Můnčhen, 1929,str. 280,_cena8'50 Mk).
K pochopení tohoto h ubokého myslitele'poslouží dobře Przy
warova studie. Můžeme říci, že “Przywaravěru mistrně odhalil.
vnitřnístrukturu osobnosti a tím i díla a stylu K. Vidíme vý
znam K. pro"filosofii,-úl, filosofii náboženství. Správně ocenil.
Pr..velký významíKierkegaardůvjakobojovníka proti moderní
aprioristické Hlosoíii přítomnosti. Przyv'vara vidí v K. vyvrchov
lení přítomného luteranismu. Zajímavé však—je,že K. vroucně
se přiklánělk úctě mariánské. Strašně zachví duchem K. očeká
vání velkého, blízkého konce pro bankrot'Evropy.
Braito.
PRZYNVARA: RINGEN DER GEGENWART. (Dr. Benno
'Filser-Vérlag,.G.--m.' b. H., Augsburg, 2 svazky, str. 985, cena.
M. 25'—1.)Sbírka článků, ovětšině rozbo knih, označujících.
etapynáboženských, th'eoo ickýchafilóso ckýchproudůvNě-
mecku za leta 1922-27..55 článků je sestaveno v-oddílech: Ná-
boženskě zápasy —Filosofické zápasy — Cesta filosofie—Cesta.
k Bohu — Katolictví 1— Kant — Newmann —-Tomáš Akvin-

ský.Již sestavení prózrazuje pozorovatele zcela ponořeného do
svého"předmětu a vyzbrojeného vlastnostmi povolanéhop'ozo-
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rovatele a soudce. Zásada pozorování je naznačena větou:
„Rozhodování je slovo označující'tutoihodinu, rozhodování '
mezi náboženstvími. Alerozhodnutí může 'nastati'jenom-tehdy,
jestliže katolicismus a protesta'ntismůs, každýpro sebe, si uvě
domí své nejhlubší, a odtud začnou nutné vnitřnívypořádání."
Všechny směry„ 'imiž je zmítán nynější zápas, duchů, chtějí
ukázati to pósle ní, ne'hlubší u_katolického _iu protestantského
_náboženství.Nejlepší egitimací-pro autora jako vůdce spoleh
livého je skutečnost, že několika .nejhlubšími zásadami 'z Hlo
.soíie,.respektive z theologie luští všechny záhady doby. Jsou to
hlavně; AnaIOgičnostbytí, nauka o příčinnosti druhotné, vše
ůsobnóst Boha—avlastní působnost člověka, a_nádherná myš-'
enka o' „katoličké pokořel"-.'Pr_avádučhovní četba pr'o vzděla
ného a'hledajícího člověkaa—pro stojícího“ v—bojích"duší'v'pří-'
tomnosti._j

" , „: _
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_ BLAZEJ'RACEK T._-J.:CESKOSLOVENSKEDEJINY. “(Vy
dal Ladislav Kuncířv Praze —1929.)
Toužebně bylo.-očekáváno

toto dílo, jež jest prvnímpokusem o -plné_a_všesťrannéívypsání
„československéhistorie..Nen'í vnaší literatuře ucelenéhozpra
'cování čsl. dějin,- Pekařova oktavánská učebnice je'psána vý
hradně k účelům studijním,ohromná práce NOvotného-Urbánka
a slibná kroniká Simákova.-mají ještě..hodně daleko'k svému'
konci. Těžkého a odpovědného úkolu se po—djalpro_f..Ráček.
Rozvržení vnitřní mohlo by býti .št'astnější.Proč tak důležité
kapitoly: Mikuláš III.-a Př'emyletakarzll. (str;117),_jMaiestas_
Carolina _(str. 162), Otázka; svatojánská (179), př'ed'chůdcové
Husovi (str. 186-7191), chiliastické blouznění, (255) Komenský
(469), šoůčasné pokroky hospodářské (684), jsou tištěny etia
tem? Tak významné a_DOBREVYRESENE otázky nem'ě .au
tor klástiívedle“svých úvah o sektách.jK vyslovení svých názorů

iněl by si autor zvoliti rubriku-poZnámek; a;nevyrušovati'čte
náře-ze souvislé četbvalastního' teks'tuJ-P'rávěta spousta drob
ných kapitol ubližuje'cenné a velmi záslužné" práci =Ráčkově.
V jednotlivostech dalo by -se leccos__namítnouti._jChyby: Jan
Pálečinísto Stěpán _Páleč(str. 194), I—lusjvydal'se,'do'KostniCe
11. dubna místo 11. října (228) nutno považovati za nemilé
omyly tiskóvé. Plně. však autór nevyčerpal' daného '-tématu;,
o Slovensku má zmínky velmi skrovné, o Podkarpatské Ruší
.ney'í.Nespomou předností Ráčkových _dějinje jadrná střízlivost,
sjakOu vypravuje o ubrečených kapitoláchnašich dějin (na př.:
češké poVstání).Jinak je dílo-psáno poutavě; pěkně se čte„tře
bas není 'místy__dbáno čistoty jazykové. Jistě vykoná __rrinoho
_dobrého ve školách, spolcích-i rodinách,. podrží stuf-v-cenu
dlouho, bude podnětem k-dalšímu přemýšlení.,
_
_

_

_

__

,

_

_'

Prof.,

dr.“ Jan" Drábek.

_. OTTO KARRER:'„GERTRUDENBUCHLEIN . "Gebete der
hl; Gertrud und-der beiden-Mechtilden. (:160,_str.360, "21mě-"

ditisků, v plátně Mk .4'20) „Ars sacra" 'Můller, Můnchen 23.
Touha moderníhočlověka'vrací se dolminulosti, —Moder_níčlo
.věkse snaží obnoviti aspoň z části _ro'z'květmystiky. 'Atato kníž
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ka, nádherně vyprávěná, chce moderní lidifnaučitmodliti se,
jako se-modlila'-velká abatyše z Helfty, a její duchovní přítel
kyně. Vřele doporučuji milovníkům pravé modlitby-.":
“OTT—O'KARRER:
„VOLKSGEBETBUCH AUS ALTEN GE
BETEN UND" LIEDERNÍ-(lóo, str; 360, 21 měditisků, v plátně
Mk'4.'20.)Nakl. totěž. —-Plamenná zbožnost středověku-uchvátí
každého."To dobře pochopil 0. K., proto uspořádal z květů
středověké “zbožnosti,—krásnoumodlitební. knížku pro lid.]sou
v m' modlitby pro, všechny okamžiky lidského života. Důkaz,
že lidské-srdce bylo vždy Stejné;Nebylo by 'možno učiniti něco

pídobněho
též. u nás, vždyť
máme také středověké česke mys-'
ti y!
__
._
DR. 'THADDAEUS' SOIRON O..F. __M.
:"„DAS EVAN G'E

LILIM-UND DIE“HEILIGEN STÁTTEN IN 'PALÁSTINAÍ'
(89, str.-—
212, 51: obr-.,.v plátně' Mk _6:)Schóningh, Paderborn,

1929.— Nová kniha-p Palestině. Cte se lehce jako cestopis, ale
je to vícnež cestopis.Je to četba Evangeliana posvátných mís
tech v PalestiněfNutnáT kniha. pro každého, kdo chce-přesně
rozuměti Evangeliu,nepostradatelná kniha pro kněze a kazatele.
Jsem vděčný'P. nga- sepsání této „knihy,jen. syn Strážců sv.
Hrobu mohliněcotakového napsat.

ČASOPISY
ZEITSCHRIFT FUR ASZESE UND MYSTIK 1929, 3. Barth,
Zur HerziMariá-Verehrung des deutschen Mittelalters. Sin
them, Zur Geschichte und žur Verehrung der hl. Theresia vom
Jesukinde. Chastonay, H..Bremonds Auflassung der Ignatiani
schen Exerzitieri.-Baumann, Aszese und Mystik des sel. Clau
dius. de 'laColombiěr'e. Stiglmayr, Bad u'ndBáder in der alt
christlichení—Kir'chefKempf,Die Verhandlungen der Ritenkon
gregation ůber;.Selig-_Zun_d
Heiligsprechungen im Jahre 1928.
,BONNER ZEITSCHRIFT FUR THEOLOGIE UND SEEL
SORGE 1929, '_3'.“Schneider, Der paulinische Begrifř des Ge
wissens. Koeniger,Kirchliches___und staatliches Eherecht. Brau
ba'ch,_Gevvissenskámpfe eines ;.geistlichen Fůrsten der Barock--
zeit. Andres, Literatur zur_My_s_tik.

_
HOCHLAND 1929,Juli.—
Wittich, Sieg uh'd Niederlage. Haen
sel, Herman Hefele'. Schaumann, Der Petersili'engarten. Wein
gartner, _Sůdtir"ol.Schiel,_Derunb ekannte Sailer. Winter, N eues
ůber'Baader._'Babler, Otokar Březina.
SCH'QNERE ZUKUNFT 1929,_4-4.45. 46. Sturm, Die kul
turell-religióse Krise der 'GroBstadt. Brandenstein,. Die neue

Metaphysik und Peter Wusts Dialektik des Geistes. Debus,
Die-Religion als Jungbrunnen der Literatur und Kultur. Buch
heit, Jugendkrise _undIllusionspádagogik. Acken, Die heutige
Mode im Lichtejder Hygiene. "Rothes,Hervorra'gende Vertreter
der religiósen Malereiim heutigen Mitteleuropa. _Froberger,
Die Růckkehr eineš; spanischen Dichters zur Religion. 'Sierp,
Die Paneuropabewfegung des Grafen'Coudenhove-Kalergi; Gei
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get,-—
Die hl. Hilde ard..vo'n Bin en. Acken, Die heutige Mode

im .Lichte denÁst etik. Pierre 'Ermite und Vincent McNabb,
Zeitbilderi

_

_

LINZER THEOLOGISCH - *PRAKTISCHE QUARTAL
SCHRIFT 1929, 3. Cohausz,'Sendung_und Geschichte"des Pro
pheten Elia's._Kople_r,
Klerus und Politik. Danzer, Erziehun sziel
in- der—Regel des hl. Benedikt. Knor,“Rassenh_ygiene. Rein old,

Ruvilleůbe'r dieWiedervereinigung der christlichen'Bekenntf
nisse. Kessler, Die Gůte und Milde in der Seelsorge.
THEGLOGISCHE REVUE 1929,_7.Wilms,Zur Frauenmystik.
Přehledy: Allgemeine Religionswissen'schaft, Biblische Theolo
gie, Historische TheologierSystematische Theologie, Praktische
Theologie,_Christliche Kunst.

'

Vzácná no'vink'al
V nakladatelství Herder-Fieib'ur'g začíná právě
vycházeti veliké dílo

L E X_IKON "PUR "THE (i)-L..“GIE
U N D K IR C H E
za redakce řezen'ského'biskupa,.zúžmého yě'dátora
DRA MICH; BUCHBERGERA.
10 svazků; Subs'kripční cena—24M za 1' svazek lex._

form. 32 archů: První sešit právě Vyšel_._
Bude
recensov'án v příštím ;čísle I—Ilubiny.

mmxzžr m<.qumNE

MOD'LITB-A ZJEDNOD-UŠENÁ
Sjakýmsi třesením píši tento aještě psáti budu ná
sledující dva článkyJednají o vyšších druzích vnitřní
modlitby,těsného obcování sBohem.Nerad bych ně
koho uvedl ke klamnému domněníjžej est nazvláštní,
vyšší cestě a proto 'neChťmoji-čtenářiodvažují přesně
každé slovo tak, jak je odvažu'i'i já. Proto bude "tento
článek svou formou neobv'ykťe suchý..Radil jsem se
se sv 'm' učitelem-, největším dnešním odborníkem.
v t'ěc to “otázkách, P..Garrigou-Lagrangem, mám-li
psáti v—
našem “časopise o těchto otázká'Ch', a bylo mi

odpověděno, že ano, že je třeba,když píši kursvnitř
ní modlitby, napsati i o vrcholných stavech jejích, že
je tohotřeba- k informaci.“je'dnák. duší, aby věděly,
kjakým až výším možno do'spětizzMilost'posvěcující
a povolání'ke svatošti vložilo .do naší.duše'nesmírné.
možnostipřiblíž'e'ní sek—Bohuaproto je dObře,když
si'duše uvědomí,—žeduchovní život je nesmírně bo
hat, že nekončí tím st'upněm,_na'akěm právě stojí ony-,
neb kjakým obyčejně jejich o olí doChází.S druhé
strany chceme podati stručné obrysy této .módlitby
pro ty duChovní "vůdce,kteří potřebují rychlé infor
mace.

.

Modlitba vznícená naplňuje vůli,.srdce naše, dob
r'emnekonečným. Dává srdci okoušeti'dobroty. Boží.
Srdce poznává,—že_Bůhje největším dObrem, j ediným
pravým"dobrem-.jejím. P0znáváve. své lásce, co jsou“
všechna stvóření arco je-Bůh, .a nyní celou bytostí _se

horoucně přimknek tomuto svému dobru. Není zby
tečná tato modlitba.Ov_še m, musíme přesně rozlišiti
city části smyslové a vroucnost, zaplnění vůle naší;
našídychtivosti inteligentní. Nesmíme přestati-jen na
rozumu; Rozum sám není úplným životem naší duše.
Vedlepoznávání .rozumového jest ještě vůle,kteréž
to právěmá'rozumdodávati požnané dobro. Rozum
má za"úkol dobro. hledati, je-ukázati, k němu podati,
najíti cesty. A nyní řicházídůležitý úkon, další úkon
naší duše. Vůle 'uc opítoto dobro, jež nám rozum
takto našel'aosvětlil. Rozum má Objati.pravdu a—vůle
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má touto pravdou—žíti, vůle-má se celá-“touto prav
dou jakožto dobrem zapáliti a'jí pak hořeti.
Cím více pak“.je' náš“ duch naplněn ““pravdou,tím

Vícetéžzmá hořeti vůle naše..Proto zvýšenému" roz
jímání, vystupňovaněmu rozjímání oBOhu, _mánásle-
dovati též VrOucnější,životn'ější, hlubší rožití veli
kosti, _d'obrotyBoží. Vůle máohnivěji, yčhtivěji se
přissáti k Bohu, má'jej hladověji __chtíti13všemu ostat
nímu dáti výhost, vše ostatní “postaviti-stranou pro
tento jediný poklad, “jako onengkupec v Evangeliu,

jenž našeljednu perlu naípoliaproto jde, prodávše
c'hno, “co-.-má,-=a-koupí

Ono pole;-protože“

ví, že —
j e;[to

pole,. kteréfskrývá“ nejvzácnější pokla .

,

Tatovz'nícená modlitba,-jakjsemji inazvalv před
chozím článku; nezůstává na onomf stupni, jejž jsme
popsali __v
předehozím článku.
'
' '
Duše naše z'ahořelaxk Bohu' živěmu,;l< Bohu—doh

rému. Od každé myšlenky-vracela se zase k Bohu a
každé. přiklonění'k'Pánu ji zaléva'lonovou silou 'a'no
vým" žárem.

_

_

_

Nyní :ale,čím dáledušehOvoří s tímto Bohem, čím
více chutná jeho velikost-a jeho “Sladkost,tím.více ji
unavuje vše,.coj e StVOřené,-tímvíce se noříjen ajen do

-Boha,zapomínásamamluvitia jenpatří na SvéhoBoha,
na své dobro, j e k němuÍ—při'ssáta—jak
děcko, kprsu ma

teřskému, „nevidí nic jiného,_"ni'cjiného-by ne'raději
nevnímala. Dušeje zaplavena: velikOstí Boží/jeho -lás-
kou, neb j eho.milosrden'st_vím,_neb_j eho spravedlností,

jest celázaujata tajemstvím Vtělení; nejsvětějšíSvá
tostí „av .t'Om všem 'se soustřeďuje,—žije "srdcem, vůlí,

dychtivostíf'SVOU—z
tohoto dobra. Rožum jest jaksi
zklidněn'.Nehledá bólestně; nepátrá v'Bohu'po “veli
kosti,__protožejest jí sražen k mlčení.“Správně jest vy
stižena tato modlitba „slovem:„Modlitba zjednodu
šená; Není v*ní Onoho neustálého "přílivua odlivu,
jenž tvoří podstatu" řn'odlitby rozjímavé'aeusuzující,
není v ní onoho stálého návratqu-sobě, není v,něm
boje o uchopení .Boží velikosti úsudkem. Proto ně-.
kteřífautořinaz'ývajítuto modlitbu též získaným na-'
zíránímaJsou spisovatelé, kteří:,nepřipouštějí.tohoto
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slova, protože před "dvěma"stylety tento výraz-nebyl
znám učitelům-duchovního života, alejest dnes uží
ván-a musíme sním počítati. Chápu ale dobře, proč
autoři, kteří připouštějí skutečnost získaného nazí
rání, tak houževnatě "lpějína tomto slově.

Vtěto modlitbě'neníještě dosaženo dostatečného
zvládnutí duše Duchem svatým.. Duše ještě příliš
lidsk . postupuje a to'sse'rozhodně nemůže nazvati
mod itbou mystickou. S druhé strany ale autoři,hlá
sa'ící nemožnost'získaněho- nazírání,-namítají : Proč
ři áte „nazírání", kdyžfse jedná ještě o úkony reflexní,
kterých.nazíráníjako nažírání po“dobu svého trvání
nepřipouští?

_

Shody bylo bymožno do.cí1iti,kdybychom-si,obě
strany, uvědomili, có-která svým pojmem jmenuje a
rozumí.Jisto jest, že v této zjednodušené modlitbě
jest ještě:—mnohoOSObních,aktivních,.2pětných úko:
nů. N ejedná še ó'učistégklidné,bezstarostné— nazírání.
Řekl by_C_h,
lžeduše "en—jakoby kra'dí okamžiky ně.-'"

kterýmise póv'znášíke svému Bohu,cele se naň upíná
a zase S'evrací 'křšóbě.Duše-'v tomto stavu “seještě
bójí, zda sé'nemýlí, zda nejde—nesprávně,duše ještě
si uvědomuje “každérozlětnutí k Bohu, kontroluje je
a uplatňu'éfje promravnía asketický život. Proto, že“
celá mo'd itbfagnen'íčirým 'zíráním; ponořenímse, zt'ra-'-'
cenímv Bohu,?próto,Íže v něm nalézá ještě dosti sebe,__

proto segnemůž'ejednati' _onazírání mystickéa proto
také upírají jedni'ř-u'čiteléduchovního života-opráv
nění slóvaznažírání-přotuto modlitbu, třebaže nemo-.
hou opříti,že:se tu Skutečně dějí stálé náběhy, roz
lety Enazírání, že-se duše šťálevrací ke svému Bohu.
Nejlé _evbychomtoz'há'zornilipohybem odrazným,

čilijakprávístará

terminologie mystická, „motus

obli_quuš".Duše'zalétángOhu' _azase-se aspoň jaksi,
třeba slabě-šodrazem ívra'Cík'sobě; Teprve, až duše
přichází.k'pohybu krouživému, kdy krouží klidně
jako orel'kolemj'svého slunce, Boha,_p'ak'teprve mů
žemermluviti o dokonalé modlitbě nazíravé.
_Podstato'utedy této modlitby. jest .uklidněnépat-.
řeníina Pravdu, na Boha. Duše-'zbavuje'se'Co' může
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nejvíce přemítání, návratů k sobě a.jest přerušována
ve svém spojení s Bohem jen občasným přechodem
k lítosti,_kpředsevzetí, výbuchemílásky.'Obraz_ivost
v' tomto—stavujest"již dosti zkázněná a'neobtěžuje
duši,která sice pracuj e svými sčhopnostmi, ale klidně,
jednoduše. Její schopnosti, to jest rozum.a vůle, ne
hledají klopotně Svoupravdu, jsou vnoře'nydo svého
předmětu alinávrat jich po odrazu k soběje tak ti
chý a klidnýl'Patří-upjatě,jak jenje to možno v tomto
stavu,;na Boha-,a-tento pohled jest provázen hlavně
palčivbu, sžírající láskou..

_

_

Duše _seupokojuje jen jednou již.myšlenkou,“totiž
Bohem, třebaže jest jí ještě dosti nejasný.Vzn'ěty se
těž zjednodušují : Duše se zmůže již jen na krátké
'VýbuchyláskyJiž'si duše neodůvodňuj e svou lásku,
nýbrž prostě k němu volá: Bože, má lásko._Teprve
až duše cítí; že srůstá s tímto voláním,.že nezní fa
lešně, "žekaždá žilka hoří tímto výkřikem, pak může
duše se oddatite'to modlitbě.Vzpomeňme n'aposled
ní slova,jež sv._Terezie'Ježíškov_atak ráda opakovala:
Mim Dieu,.je': vous aime ,-Můj Bože, jágtě miluji!
Duch je._takprosvícen' myšlenkou Boží, že celý jí“
září.Nemusí teprve křesatiprac'ně. oheň, aby“v něm
bylo světlo. Duše taktolse modlící přehlíží jakoby.
s vysok'é hlásky.celou-svou.-myšlenku, odobn'ějako
mistr posvátné vědy,-jenž—
prožil prav u, kterou stu
doval, jenž.ji_takřkapohltil, Vidí celý komplex otázky
a problému "vjednom jediném slově, v,“ednom po
hledu s-véhopoznání. Kdy "se.odhodlati' této mod
litbě ?Jisto jest,-.že ti, kteří 'sou k ní.“přímoa bezpro
středně povoláni, že—sami udou- Bohem uvedeni na
tuto cestů;'Až-nebudou moci více přemítati ve vnitřní
modlitbě, až sijeDuchísvatý sám'unese na- erutích
své lásky vznícené' v jejich Sfdcích, pakaohem 'ne'
seni půjdou za ním,-onasám 31'e vynese jako orlice
mláďata, aby patřilido slunečního žáru ataksi-zbysf
třilizzrak, aby' jej zapálili sluncem. Pravidlo přísné a
ve svědomí závazné :.Bezduchovníhovůdce ato—bez
zkušeného duchovního vůdce nepouštějte se nikdy
na moře vyššího duchovního života. _
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Jest:'edna rozeznáva'cí značka, zdali je duše v tom
.to ob obí. Jen,tehdy duše opravdu duchovně žije,
jen tehdy jeSt,-_ve"vyšších stavech vnitřní modlitby,
když vrací se na zem. lepší, statečnější, „pokornějšíf
když zkrátka .láska více ovládá tuto duši. Neb není
možno přibližovati se tak těsně k ohni a nenačerpati
od něho ohně. Nehořífli duše láskou více a žha'věji,
daleko jest od těchto. výšin a nikdo jí nemá _věřitia
ona sama sobě nejméně,protože sejistě' jedná o klam
zlého ducha, jenž se začasto obléká vr'oucho anděla
světla.Nebylo-by správné zásadně nechtíti nikdy do
stoupiti k tomuto stavu duchovního života, ale ne
byloby též,správnéjen zjakési zvědavosti, duchovní
j ešitnosti,_zpouhé přitažlivosti,jež tyto vrcholky mají
' ro duši, souditi již nabezprostřední povolání Boží
této. modlitbě,) en a'jen vnitřní, skutečný užitek a
pokora v duchovním životě jest zárukou povolání.
Bůhsám sivaolá duše, sám sije obejme a přitáhne
k sobě. Povolá si, k sobě duši, která Svědomitě .pra—
covala na 'sobě, očistoVala se a stále a stále ducha,
„rozum sytila s_v-atoupravdou. Jednou i vůle, dychti

vost vstane a půjde k Otci 'a zatouží ochutnati Boha
dobrého, nekonečného,-svatého, jemuž _sezcela ode
vzdala. Závolá nás Bůh k sobě, až naše vůle celým
svým bytím zrádychtí „po něm.

_

P. SILV. M, BRÁITO O. P.

SVAT'É 5 D RU-Ži-E-Ní:

Sv. Tomáš Akvinský .sdružil.lásku k Bohu, přátel
ství, moudrost, pokoj. Co Ísdružilv poměru člověka
k Bohu, to chce míti přeneseno též do vzájemného
poměqulidí. Zevně “sezdá, jako by to pójiljen páskou
přívětivosti, ale 'pozomé domyšlení—Ukazuje,že. to
svaté sdružení chce—míticelé přeneseno dolidského
soužití.
Píše (Il-II. 114,-„2ad1.):Protože člověk syou pova
hou je bytostí společenskou,'e z jakési čestnosti po
vinen s druhými jednati pod e pravdy, bez čehož by
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nemohla třvati lidská společnOst;Jako by člověk-ne
mohl žíti ve“společnosti :bez pravdý; taktéž ne bez
rádósti,'nebo't"jak praví Filosof: Nikdo nevydrží“den
sés'mutným ani s mrzutým. Aproto “člověkmá-od při
rozenosti povinnostjcti, aby s druhými žilv radost—
né shodě.
„
Když to vše podle zásad sv.Tomášemprójevenýčh
seřadíme, vidí s_epřirozená povinnost přátelství a při
rozený sklon k němu. Spojení paktohoto krásného
.sdružení's křesťany:ukazuje nat-přetvoření-ve :svaté

sdružení .a ideál soužití křeSt'anůýesvatěm'Sdružení
--.— církvi.

_

_

Sdružování“ má čloýěk v “krvi.-Proto—není nikoho,

kdo by nehledal přítele.-Kdezklamání nebo zrůdnost _
učinila zdánlivou výjimku, je jí zase potvrzeno-“praj
vidlo, protože taková bytost Sinajde„ přítele" ve'zví—.
řeti'nebo věci. “Vtom zřůdnémf úpadku tone 'nejn_o_+
Ěější
doba svíými hádroVým'ira nestv'ůrnýrni„řn'iláč
y .
,
_

Věřícíčlověksenevyhne této nutnosti přátelství.
Jako 'víra dává nejhlubší sťnyglživOtu-a duši-"nejhlub-.
.ší'pOhledína živót, ,do života“,do jeho významu, tak
věřící člověk se “učíchápati-přátelství v tomto sfnys

lu nejhlubším,.Abytotiž, podle Sv.Tomáše,nezůstalo
sdružení jen na varchu ve=zdvořilosti'a-vnějšílaska
vosti, nýbrž, aby.sdružení bylo nesenovnitřním apl
ný'm citem lásky. Na označení.tohoto citu v křesťan
ském-přátelstvíopakuje svatý Tomáš výrok svatého
Jeronyma: „To jest-pravé sdružení a drženépoutem
Kristovým,jež bylo utvořeno nikoli-pozemskými záj
my,nikoliípřít'omností těl, nikoli klamávým alákavým
lichocením', nýbrž bázní .B0ží-.apřemyšlením o svá
tých Pís'me'chf'"
Právě “křeSťanmusí vyhledávati přátelství av_tomto
výroku-má sn'iěřnice,aby žil ve-svatém s'druženízjako
pro .přir'Ozenýživot má přátelství význam nutného či“

nitelek dokonalému rozvoji společnosti a'k nutnému
dosažení jejích cílů-,tak pro křesťansk " život má přá
telst'ví-rj'eštědřuhý,hlubší'význam': aby se totiž do
sáhlo křesťanskynejenom cílů společnosti-,nýbrž, aby
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jednotlivci sdruženi'fsnáze šli za ideály křesťanského
života, za dokonalostí křesťanskou.
Výjimečné postavení .se tu dává duším žijícímpod
poslušností v řeholi.Z'ejimvšecky výhody svatého
sdružení v individuelním přátelství nejenom nahra
zuje, nýbrž v míře mnohem větší "dáváposlušnost ře-„
hole,“představených-,'všeChny důsledky svatého sdru
žení 'na jednotné. cestě za cíli řehole,'ideál řeholního
sdružení, aby všichnižiliye vzájemném svatém přá
telství. Proto, hlavně v novějších řeholích,se drží od
mítavé stanovisko k přátelství,jemuž se říkásoukro
mé,_-zobavy.; aby _zpřátel se nestali spiklenci. Staré

řádyv této věci'ne'znalyúzkosti, jednak próto, že bylo
méně obav,před spiknutím, jednak.proto, žev tehdej
ším lidstvu bylo—vícenadpřirozeného'smýšlení; A tak
anály,sta '.ch řádů se neostýchají podávati zprávy
třeba-o za ladateli-řádu,jak zvláště miloval tóho neb
onoho ze svých duchovních'synů-aměl jej za-tak důa
věrného přítele,"jako sebe sama.
"
Pro duše ve světě—žijící
snahou po dokonalostikřes

ťanské však. zůstává .v platnosti zásada, ostatně Pís
mem potmená, o nedozírném užitku svatého-sdr'u-.
žení na cestě za Společným vysokým cílem.
Zásady; jimiž musí býti začato a vedeno takové
svaté sdružení,'jsou-dokonale udány v sestavení myš
lenek—sv.“Tom'áše
Akvinského. Stručně'jest jeho sou
stava tak'ová: Láska k—
Bohu: plodí přátelskouglásku

mezi lidmi. Obojí této lásce odpovídá v-darechDu—
cha Svatého:dar. mOudrosti a důsledkem je'blahosla
venství : Blahoslavenířpokojní, neboť oni syny Boží
„mi'slouti. budou.

"

_

_Má-linastati pravékřesťanské'svaté sdružení, musí
míti svůj křesťansk', cíl'uvědoměný jako každé sdru
žení, &.á-li míti vů ec. smyslu. Musí tedy touha 'o
něm se zroditiz touhy po větší.lásce k Bohu, v sobě.
nebo TAKÉve druhém. Sv.—Tomáš
pravío daru moud:
rosti, že „božskými pravidly'řídílidskéjednání". Tak
láskabožská a mOudro'ststojíukolébky svatého sdru
žení. Protože je Bůh—“milován
'a touží se, aby byl mid
lován ještě "více, __hledá
se: cesta,_hledá sepbmo'cník,
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druh doucítoutéž cestouJen to můžebýti důvodem
a hesljemsvatěho sdružení. Tato. láska dá předpoklad

nutný ke každému přátelství, protože nutný vůbec
ku'podstatě přátelství:'podobnost, stejnou přiroze
nost,jak praví obrazně sv.Tomáš. Stejná přirozenost
milujícíčh amilbvaných dítek BožíCh,podobnostšv zá
sadách a ve snaze milovati—
důsledně, vždy dokona

leji; Dar moudrosti pak zůstává stálým průvodcem
ivůdcem svatého sdružení. Pěstuje-“liSvaté sdružení
božskou lásku, roste láska,roste i rozsah působnosti
daru moudrosti a stane se,podle nauky sv. Tomáše,
že se duše plní Světlem v póznání Boha, soudíc po
dle stejně přirozenosti i s Bohem samým, jak ji; dává
božská ctnost-lásky.

_

zasahuje pak blahoslavenství o pokojných, kteří
budou slouti syny Božími. V_tom vyvrcholí práce
i'blaho svatého sdružení. Stručně ze svatého Tomáše:
Pokoj je klidn '. pořádek, pořádek působen je-moud
rostí. Tak bla oslavenství. se týká-mysli člověka-či
níc'ji spořádanou a'klidně spořádanou uvědomí bez
pečné'Cesti—
se Božího pokojní
Světla doma'í'jměno
duše. Od
měnou
pa aje,řinoucího
že 'svatěsdružení
“dítzekBožích, prótožíerse stali podobnými je noroze
nému Synu-Božímu, jenž je__
Moudrost .nezrozenár

Konečněpopisuje podrobněji práci svatéhosdru
žení (II.-ll. 45, 6. ad 3):.„Daru moudrosti náleží ne
toliko nazíratina_božskévěci,'nýbrž i říditi lidské jeda-
nání; V tomto řízenínejprve nastává-odstranění z—la,
moudrosti protivného. Proto se raví, že BAZEIŠI
jest
počátkem moudrósti, působí o vrácení od zla;-ko-'
nec pak je jako cíl,jenž všechno uvádí.do náležitého
pořádku, což .Sevztahuje ku POKOJI.Proto vhodně
díjakub (3,17),že „moudrost shůry jest předem ČIS
TA'f,varujíc se porušení hříchem ,-„POTOMPOKOJNÁ',

což je konečný účinek moudrosti, a proto se to udá—
vá.mezi .blahóslav'enstvími.Ostatní pak udává cestu,
kterou moudrost přivádí“kupokoji, a to vhodným
pořádkem. Neb'ot' když člověk čistotností se varuje
porušení, nastává mu nejdříve ze všech sil zachová
vati “vevšem míru, a proto se praví „MI'RNÁf'.Za „dru—
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hé, aby, .kde sám sobě nepost'ačí, dal na napomenutí
druhých, proto—dodává „POVOLNA".Toto dvo'í se
týká pokoje člověkav sobě samém.Ab však by po
'kojným také _sdruhými, je předně třeba, aby neoda
poroval jejich dobru,pročež praví „KDOBRYMVECEM
PŘIVOLUIÍCÍ".Za; druhé,.aby s nedostatky bližního

mělv srdci soucit a skutkem mu pomáhal; a to se
praví slovy „PLNÁ MILOSRDENST—VÍ
A DOBREHOovo

CE'f.Za třetí“je třeba, aby s.láskou se snažil vymýtiti
chyby druhých, což naznačuje slovy „SOUDÍCBEZ
PŘETVÁŘKY",ab'y'tótiž předstíraje nápravu, nechtěl
snad ukojiti “svůj hněv"'.'

__

_

Svaté sdružení, svaté přátelstvíse tu jeví v tak nád
herném a_-žád0ucím světle, že—chápeme slovo bož
ského Spasitele :Kde jsou “dvaneb tři spojeni vejménu

mém, tam jsem já prostředních. Moudróst nestvo
řená dovrší svou příton'moští dílo svatého sdružení,
vedeného moudróstí Ducha svatého.
.Máme mluviti také o úskalích přátelství v křesťan
ském, v duchdvním životě? Není pochybnosti, .že
úskalí jsou.-Aleta neplynou z ovahy přátelstvíjako'
svatého sdružení. Plynóu zlids éabnormálnosti nebo
.ukvapenOsti-nebonesvědomitosti. Mluviti o nich zna
menalo by—kazitiobraz svatého sdružení. Neboť kde
přátelštví'rkřesťanů začalo aje vedeno jako SVA_TE
SDRUŽENÍ,
tam neníjihého nebezpečí; leč povšechné

nebez e'číz lidSkénestálosti. To všakje všude a pro
vází č ověka všude krok za krOkem'až do hrobu. Ale
stejně věrného křesťanaaž do hrobu krok.za krokem
provází Božímilost, aby dala vzrůst _a'bohatoužeň
tomu, 'co dobrá'vůle započala a snaží se dodržeti ve
svatém sdružení.

P. EM. SOUKUPO. P.

\
l
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Po zn 5.m—ka “pr v 'n í;_:užlríf-METAFQRY K VYÍÁDŘENÍ
PRA_V-DNADPRIROÍZENYCH.

O“vnitřním životě neumíme mluviti slovy.—Tv
'stižs

nými. Jsout' slova pouhými kadluby, do kterýc __vlé
váme určitý obšah- .pojmový..Kadlub; časem puká,
větrá, ztráCí-ostrošt hran“a vypuklin. Cím hlubší t_aj,
tím méně jej dovedeme vysloviti. Tajemné jmenu
jeme též nevýslovným;
.
.
Pomáháme"si obrazy, symb'oly,přirovnáními.V sta
vu nynějšímrozum náš nic nechápe bez obrazu, praví
"sv.Tomáš. (Cont. gentes, lib.'III. .c.41). Symbol oza
řuje tajemství. Ciní je přístupným, ač ne zcela jasným.

Nesmísežapomína'ti: obraz či metafora vyznačuje
shodu dvou věcí.'Ta shoda však nikdy není naprostá
a dokonalá. Metaforanaznačuje- tedy jen částečnou
a relativní shodu;

. _

Chtíce nechtícebásnírne o Bohu a oitajemných vč.-
cech života. _Zjasňujemetaka názomými činíme své
myšlenky.. "Nevyjadřujeme jich ovšem zcela přesně.
Duchové zkoumaví a rozbíraví “se.—nespokojí
s tako
vým způsobem a brzy zjistí; že našepříměry'jsou
nepřiléhavé, neú lné, přibližhé.'_

_

Symbolům At anasiovona příklad přirovnáváhy..
postatickout jednotu-Boha a.“člOvěkav Ježíši Kristu
kfjednotě duše a těla : Jako rozumná .duše a. tělo“je
jeden člověk, tak Bůh a „člověk jeden...jes't=il<ristus.

Duše a tělo jsou sice podstaty velmi odlišné, přece
všaktvoří jednotu: tak pojí se i v Kristu člověčenství
s božstvím. Tělo zůstává tělem, dušexduší. Stejně
i Kristus je pravý Bůh a pravý člověk; Pro tuto jed'
notu je možno užíti o člověku přívlastků sobě odpo
ru'jících:j est-ducho'vý a těleSný, smrtelný i nesmrtel
ný. Tak i Kristu “akoSlovu přikládá Písmo vlastnosti
lidské a jako čllověku vlastnosti božské. .Jsou však
v příměru Athanasiově i neshody. Duše aštělo tvoří
v člověku jedinou přirozenost, v"Kristuvšak jsou
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přirozenosti dvě. Člověk není "ani.duše ani'tělo, nýbrž
složenina duše a těla. Kristus však“jest Bůh a člověk:
má dvojí ..přirozenost, dvojí činnost, dvojí vůli roz-"
dílnou a nes lývající, v jediné osobě však. bytující.
DogmaticlŽy.Obsahují náboženské metafory téměř
vždy něco nepřesného a nespráVnéhóJsou relativní.
Ostatně, účelemfjejich nenígvýstižnévyj ádření,'nýbrž
pouhé zpřístupnění a .zesmyslovění pravdy.
? o z n á“m'k a .a r u h á : co _SEíROZUMÍ 'DUCHOVNÍM
'VEDENI'M:

Je .rozdílfmez'irmravní psychologií a moralisující
teorií.Teoretik má snadnou úlohu."Otevře mravověd
nou knihu, podle abecedního seznamu najde výklad,
jaký potřebuje k řešeníčiposouzení daného případu;
Jíti životem 's takovou příručkou sestavenou pracně
podle-„dvaceti jiných příruček .a obsahující ;popis a
výměr-všech neřestí a ctnóstí je asi velice:pohodlně.
Akdyby někdo dokazoval, že'to není pohodlné, měl
by asi“na mys'li,'-jak"'mnóho*-dá_p'ráce, než se člověk

naučítakové“příručcezpamětiTeoretik odříkává,co
umí.'Je člověk'pilný a bystrý. Nemusí býti odvážný;
Co mravníípsy'chdog vyslovil s-odvahou,-může teo
retik opakovati. s klidem, “jenkdyž “.setomu správně
naučH;
' “_,
Od morálních teoretiků,: nemůžeme "my hříšníci
čekati téměř nic: Námneníf'tak třeba poučení 'jako
pochópenLMy se nevymlouváme, že nevíme, co či

niti. Víme-to, ale nedovedemetoho. Je nám třeba
odpuštění, ne'odborných výkladů. Pohlazení měkké
ruky, ne traktátůío_._'s'vobodné vůli člověka.

Mórálníteor'etik může mluvitiklidemnevědomým.
Mravn' psycholog však _mluvík lidem nešťastným.
Rozumí Chápe, Utírá.slzy.'Těší.' Léčí. Povznáší. Je
jisto, že se při tom řídí Iurčitýmizásadami, ale trpící
duše hříšníka o nich \nevíJe možno, že zásady tyto
převezme někdy mravní teoretik a bude se jim učiti
nazpamět.
Teoretik nikdy není na rozpacích. .Vždyc'ky'vívše.
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Mravní psycholog si často neví-rady;“Hledá cestu
k duši. Tápe v tmách. Nerozeznává dobře, Mýlí se
někdy. Avšak úkolem jeho není konečně, aby všecko
„dělalsprávně, ale ab próstě něco dělal, aaby. to, co
dělá,vycházelo z lásky, Může se státi, že někoho těší
špatně. Ale i to jest tisíckráte lepší,-než“kdyby netěšil
vůbec. A také se ;může státi, že“si něco nešprávně
vysvětluje. To však by mu zazlívaljen—člověk zlo
myslný. Tím způsobem by zajisté bylo možno viniti
'i Slunko, že tvoří stíny..
Morální teoretik 'a_'morální *psycholog se jednou
procházeli za nedělníhoodpoledne po starých šan
cích.-Vojácise'tam bavili s děvčaty,jak to bývá. Mo
rálnípsycholog- si “chtěldob'rati morálníhoteoretika:
No, co tomu říkámorálka? Morální teoretik Senedal
a klidně odpověděl: Ze tomá pastorálka napravit!
(Anekdota není sm'yšlena.Tato dvojice byli Brynych
a Brychta,jeden profesorb ohoslóvípastýřského,dru
hý profesor morálky.)
' V.;těChdvou větách je více než pouhě zajiskření
vtipu; Morální teórie je studená věda. Ba.více. Mlčící
věda, bezmocná a neživotná. Neumí se vnořiti do
.víru života. Je _jaksi povýšena nad lidské mraveniště
nemajíc \dosti lásky, aby se snížila k lidem'a zašeptala
'jim 'en jediné slovo potěchy. Chladně určuje normy,
po le nichž mají jednati a podle nichž—budou 'sou
zeni; Neobrací se.“-knikomuzvláště, nevaruje, nena
pomíná a nekáže. Mravní teorie-ukazuje hříšníku, co
jest; Mravní psychologie mu ukazuje, jak se stal, čím
jest, a jak se může-státi, čím býtimá —-tak_'vysti
huje vě'c I. Klug. (Die-;T-iefen der Seele, 246, „Pader

born 1921)
Mravní teorie jest vždy a všude stejná: pro všecky
národy, pro .všecka povolání,"pro všecky povahy.
Mravní psychologie se však přizpůsobuje jednotli- _
vým duším“ a snaží se mluviti k nim,jejich řečí._Vidí

duše skeptické, svedeně pseudomystikou, napojené
.polopravdami překotné a'nezažité četby, domnívající
se, že si utvořily vlastní přesvědčení o věcech víry,
_p0chybujícíofvlas'tníchpochy'bnost'ech,h'ynoucí ne
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dostatkem víry a toužící po víře,chápající jen este
tickýpOVrchnáboženských projevů, koketující 5po
věramitheosofie, anthroposofie a spiritismu, hledající
čisté náboženství bez dogmatické přítěže a*církevní
ho formalismu,individualisticky vypjaté, myšlenkově
nejasné, v.ýbojně"'chaotické, Osudy života zmítané.
Duše patologické, zžíranérrakovinou pohlavních
zvráceností, zatížené výstřednostmi a neřestmi otců,
choré. duševními i tělesnými 'traumaty,-štvané' démo
nickými. silami podvědomí, vysokou kulturou příliš
diferencované, autosugestivními klamy šálené'špat
nými hypnotiséry. a psychoanalytiky zkažené. Duše
problematické, s rozpoltěným vědomím a svědomím,
hloubající věčně “osmyslu života, neschopné činu a
lásky, znásilňující' sebe i jiné, skrUpulosní k zoufání,
nemócné nedostatkem vůle, otrávené civilisačnír'n
shonem, zničené alkoholem, kokainem, morfiem.
Kázati je snadné; Pomáhati'těžké. V tom je rozdíl
mezi morálním teoretikem a morálnímpsychologem.
Mezi moralistou—áduchovním pastýřem. Meži učen
cem .a.knězem.-»Mezi rozumem a srdcem.,

Umře-li mravní teoretik, věda jeho neumírá. je
uchována ve foliantech, které napsal za živa, a v litó
grafovaných' přednáškách, jimiž “se—trudili
kdysi jeho

posluchačikza rakvíj eho však nikdo nekráčí v slzách
a na hrob jeho nikdo neklade bílých květů. On ne
přišel, aby miloval svět. Všechnu slávu boje—oduše
ponechal mravnímu psychologů. Ponechal mu, coje
těžké, vysilující a nevděčné. _Ponechalmu'lásku, která
by ho spalovala touhou po .duších,.vydal.ho nezda
rům i úspěchům, nadějím i 'zklamáním,dnům jasným
i nocíml bezesným.-

'

p o řn ani k a tře na. o ČTYŘECH METAFORÁCH.

Čtyři.jsou, myslím, metafo'ry,jimiž se snažíme vy
stihnouti povolání morálního psychologa:Nazýváme
ho lékařem,: pastýřem, 'otcem a vůdcem. Ani .jedna
z těchto—metafornejde zeela na kOřenvěci. Chceme
zkoumati pravýjejich „smysl'a Změřitico možná nej
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přesněji myšlenkový jejich obsah a roZSah.To bude
úkolem výkladů, jež-následují.
Výklad první: o DUCHOVNÍM“LÉKAŘI,

_ Lidé milují “lékaře,protože nemiluji smrti. “Důvě

'řujímu a odevzdávají mu' své životy, aby ušli bolesti.
Svěřujímu Svérány,zaby.je řezal a pálil. Požívají léků
trpkých, kyselých, hořkých, svírajících, omam'ujících
irozpalujících. To vše činí doufajícev živOt.
Tak bychom mělidůvěřovatii'lékařiduchovnímu.
Ukázati mu své rány-.Vyjeviti nejtajnější neduhý duše.
Svléci se předním duchovně, „jako-sesvlékářne před
prohlídkou lékařskou. Bez odmluvy přijímlati_jeho
rady, byť'byly tělesnému smýšlení odporné. Důvěra.
naše kiněmu; měla by býti “úměrnag-Strachu“předdu
chovní

smrtí._

__

“

'_

_

Přijímajíce “Tělo Páně „Opakuje'me slova,. kterými
pohanský setník prosil _.zauzdravení služebníka-.Což
jiného tak proj C_VLIijČ/HCŽli'
že „nám"záležínajzdraví

duše aspoň tolik, kolik. záleželoj pohanu na životě
.o'troka koupeného :Zatřicet denárů?
_
Vytýká se lékařům,—že. se příliš-zabývajílidmi. ne'

mocnými.Lépe než Zachraňovati trosečníky byloby
říkati zdravým, co mají '.činiti,-aby nebyli nemocní,
.Profylakse, ne terapie. .-Lépe-=je'stř_hlídati
než zloděje“

honiti. Lékařinaší dobý'se domnívají, že'mají-závazky
jen-k'nemocným-a to „jenktak'oýým, kteříjim'mohou
zaplatiti.

'

__

Hledají se lěk'ařijpro'zdravél'
V duchovním

"

__

s_myslu je,to*_'p0někud'.jinak_,._
Lékař;

ství dušejeSt vždy jen'následné.Tunelze nemoc pře-'
dejíti. Je možno .ji pouze léčiti. Každý člověkjest, du
chdvně nemocný.Jestspojištěm dvou, rozdílných a
sobě, odporujícíCh- světů, „hmotného ,a duCho'vého,
podivný kentaur, půl anděl, půl „zvíře,Rozum jeho
je.oslaben.Vůle j e_nalomena;_Podl_esmutně krásných"
slov J.—
de Maistrea neví člOvěk, Co chce., Chce,—Co"
ne

chce ,-nechce co c_hce.Není možno __věřiti,
žeby-člo

věk byl v takovém stavu.vyšel z ruký svého TvůrCe.
3.98

Tato myšlenka 'e_tak__odpuzújící,že i'filosofie po
hanská'uhodla hřích prvotní. (Les soirées de Saint-..
Pětersbourg, 1/64-5, Paris ěd. Garnier).
Lékař duší má před sebou jen raněné. Nezná pro-„
fylakse. Je “symbolisován Samaritánem, který našel
ubožáka na cestě;z Jerusalema do Jericha. Nepřišel,
aby—zdravéhohájil ,proti'lupičům, nýbrž aby zraně-
nému pomohl.
v ý k“1a &'druhý:-.o

DUCHOVNÍM'. PASTÝŘI.

Metafóra .o duchovním pastýři je biblická. Pán se—
nazývá dobrým pastýřem-LVypočítávávlastnosti dob-_
rého pastýře..„Dobrý pastýř zná své ovce. Vodí je

na dobrou?pastvu; Milujeje, i když jsoune oslušné
a“zlě.__Ztr'atí_—-li
se mu .některá,-hledá

ji,“a k yž ji na

lezne-zbloudilou._-a vyhlado,v'ělo_u,'nebije jí, ale sra
dos'tíf ji bere—_jnaf'svá.ramena „a'“těší se_-z ní více než

z OstatníCl'l,“'kterěsegmuneztratily. Brání “svých ovcí
proti Zlodějům a'e'dravé'-.-zvíěři;.
-Tím seíliší od nájem
níka, jeh_ož.n'ejsoufov_Cevlastní. Tenvida'vlkaLanaj de, __
dává se -na'-útěk, neboť mu- nezáleží na ovcích.
.

Táto "metafOra—jeabsolutní-, rozumíme-li dobrým
pastýřem,Krista saméholr—Znásvěovce vševědgucím

vhledem 'do'lidSkého nitrajPase je dokonale. Ziví je
s_vou_milo'štížjestmízou duší. Beze mne nic nemůžete
činitifpráví.: ] á js'em' vinný kmen, vy—ratolesti.Sytí je
chlebemfsve' pravdy-. Kimi je svým Tělem svátost-
ným a*napájí je:—svou.Krví pře'drahou. Nezatvrzuje
se“nad-:dušemi, které zbloudil' ,ale s láskou .je vinie'
ke -svémú„zsr_d_Ci,
vracejí-liseflť němu kajícně. Brání

duši proti nepřítelijést—ijako člověk z roduhrdim
ných pastýřů'betlemských, zrodu Davida krále,jenž'
vjm'ládípásal stáda'otce- svého : tu-přicházel lev nebo
"medvěd-abral-beranaze stáda. Aon se honil zanimi,
bil je a vydíral, ji'rn.kořist-zhrdla. A když povstávali
prOti němu, bral j e“za-biradú,_dávila zabíjel je. (I, Král._
17__.
34.')_Kristúsjeiten silák, jenž přemáhá obra, to jest
ďábla, -.a.rozdělu'e kořist jeho. (Luk. -11.20-21 .) Jako
rýchlý 'r_ek“LVp„a_
á _natento svět, jehož střeží ďábel-.
399.

Obří jsou jeho kroky: s nebes výšin v lůno Panny,
z lůna _Pannydo jeslí, zÍjeslí na kříž, s kříževhrob,
z hrobu k slávě nesmrtelnosti; (S. “Gregorii:homilia
29 in Evang.)'Zivot dává“za ovce své-.Dáti život 'jest
vrchol lásky.

_

Relativní je tato metafora, rozumíme-li dobrým
pastýřem morálního psychologa. Nezná svých "ovcí
tak, aby nemohly před ním míti tajemství._Znát_i/ovci
a znáti duši člověka je rozdíl. Pastýři stačí, zná-li ve
likost, barvu, hlas -'a-jiné vnější známky svýchjovcí.
Znáti duše tot' neskonale více.—Ikdyž někdo myslí,

že je možno stanovitihlavní typy duševní výstav-by
lidské, jaké-to bludiště pojmů vzájemně sefprolínajíq
cích.!Mluvíse třeba o intelektualistick'e'm,voluntaris
tickém, sentimentním a r'esentimentním, estetickém
“a náboženském-_typu, duševní struktury. (I. Klug; ci:
tované dílo.) Kolik dušezpytněhostudia, kolikbys-z
tro'sti,.kolik zkušeností bylo by třeba, abychom po?
rozuměli duši Pavla'Verlainea, ;kolísa'ící'mezi ohav
ností vášně a nejčistším plápolemlás y k Bohu,.duši
Antonia Fogaz'zara, jehož mužný věkxbyl'jediným
pokušením, dušiOs'cara Wildea, jenž realisoval o
jem “krásynejprve v rozkoši, potom v hořiža áře
readingského, duši Chr. Fr.—“Hebbela.demonis'mem
rozeklané, duši".MikulášezLenauaštvané'neukojitel'
ným zármutkem', duši H. Heineho vysvobozující se
nesmírnou sebeironií zpekelných. muk nevyléčitelné
nemoci!

'

'

„

Pasti-ovce .+- býti jejich životemca chlebem,„po
skytovati jim sebe — .i .tozjemožno mravhír'nup'sy
"'chologujenvnástinném a-n'edbkonalémsmyslu. Zna
mená to asi, “že mravní psyChológ veškerým svým
věděním a vší silou svého srdce slouží duším "a„že
se jim- obětuje. “Není pochyby, že :je'to. jeho. povin
ností. Ale není“to idyla. Syringy ia;šalmaje neznějí
a sladký větérek neovívásk'rání. .“Neníto arkadic
káblažeriost. Pa'stýři se. nikdy příliš nelop'otili. Mí
vali vždy—pokdy,_abyskládali bukolické písně a pís

kali na flétnu. Avšak této “potěchy nezná past 'ř du
chovní. Nemůže nikdy říci,že “by-dastifvědělynebo
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že byadosti miloval. Žije pro „dušebez výhrady,.celý;
Větší radost nad jednou“ovcí, která se ztratila-,než
nad devadesátidevíti, jež nezbloudily, je zřejměnad

sázka, kterou chce Kristus vyjádřiti nekonečnost
bóžského milosrdenství. Ps chologicky ovšem může
ta radost. býti—větší,ne'však' ekonomicky. Předchozí
bolest a úzkost vždycky zvyšuje pocit štěstí,.jež náj
sleduje.Velikost lásky své'prožíváme nejúplně'i vroz
loučení, vzdálenosti a ztrátě. Věcí řítOmných-nemi
lujeme. Nesnímeao tom,: co;je na osah ruky. Láska
neníláskou, dokud senějak-ýmzpůsobem'nepromění
v bolest. Teprve když: něCo ztratíme, cítíme, že to
bylo částí _našíduše, a'rnilo'ván'íkaždé počíná se slzami;
Tak vzniká._m_0cně'napětív duši. To se rázem mění
a přelévá “v“radostně. rozechvění, nalezneme-li, co

jsme ztratili.-A tak to, co neztraceno, není způsobilé,
ab bylo zdrojem radosti-.Vělikáblóudění vzbuzují
ve ikou láskug-Je.patrno,.'že morální 'sycholog, má
předevšímhledati. duší blóudících- a cgorých; Nepo
třebují zdraví lékaře,ale nemocní; To neznamená,-že
by mu-nemělo“záležetinanezbloudilých, ale že jeho
láska se"doVršíípéčí o zbloudilé.
Jde—liVlk a lapá ovce, nastává mravnímu psycho
loguboj proti silámdémonickým. Dábel je přemožen,
alene tak, že by užneměl pražádně mOcinad dušemi;
Podle krásného přirovnání svatého Augustina se po
dobá su“uvázanému na řetěze. Stěká a sápe se na
každéh'o:kousno\'1t_ivšak může jen toho, kdo sám se
k němu přiblížíneprozř telňěi Morální psycholog se
nesmídomnívati,že zlomí žezlo satanovo;-Ěábel jest
podle výroku S asitelovaknížetem tohoto světaznení
sice vítězem, a e nebude také. poražen,. dokud svět
tento potrvá. I "tuje "význam metafory jen relativní.-—

Vlkje s'la fysická, kterou možnolřysickou převahou
zdolati.lĚábel je síla morální, zákeřná a temná, ta'q
jemněprostupujícíduchový svět. Proto může pře“
možen býti jen svatosti života, postem a modlitbou.
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\(ýkla d “těe'tí: o _DucHQVNíMoTcL,

Mravní psycholog,-.bývá nazýván. duchovním .ot-.
„ccm.-Skutečnýmotcemduchovním je-kněztěm, které
pokřtil. Vistom'smyslu.pravífs'vat-ýPavelvlistěíkeKof
"rintskýmz Nebot'; byt' jste měliVVychovatelův Kristu
njatisíce,;p'řecenemno'hoamáte otců; Nebot'v Kristu
Ježíši-.já.='s_'em_
vás zplodil, skrze evangelium—“(I. Kor.

4'..153)Alleduchovním otcem nazývaj íkněže i.óšoby,

kterých nepokřtil,.ve smyslu nevlastním; Tedy. opět
metafora.-':Aopět, by bylo "třeba.szumati, pokud
vztah knězeak duši aduše ke _knězirje-z'obra'zen—po;
měrem otce kdítku a .dítkašk.otci._

Gtec je'dárcem života tělesného, podílníkem-na
tvůrčí _činnostiBoží.V'tomto smyslu metafóra kulhá-:
morální psycholog není dárcemživota duchovního,_
nýbrž pouhým nástrojem božské milOsti'.:
Původcem
duše “je'Bůh. Tvoří duší _neprostředně ve-lzchv'ílipo;
četí. Tak „jest Bůh přirozeným otcem—duše. Jest ale

také jejím otcem nadpřirozenýmgfňebót"svou milOstí
ji povyšuje do řádu nadpřirozeného; __Rosvěcujeji.
Duše posvěcená-se podobá—Bohuznejv'ýšsvatému.
Podobá se .mu jako dítko otci; Tou podob'n'pstína—
bývá duše účaSti'nabožSké.přirozenóštLStává se dít-.

keijožím.

Bůh adóptujefduši;omilOst'něnóuaudě

luje jí.práva dědická. Dědictvím duše;jest .Bůh.sám,
poněvadž Bůh nic-skvělejšího dátinemůže než sebe;
„Povinností-' otce _j estfžiViti a vychovávati .dítko.
Tě'žkoufpovinnOSt splní; jen kdo miluje; Toť láska
otcovská—Jest—
_rozdílmezi láskou-otcovskou a mateřa
skou-.,Mateřská láska jest,_vrozená_ a _téměř pudo_vá,3
jevíc SE:1'u;zvířat.;_—Protoněkteří filosofové tvrdí, že

láska mateřSkáje mravně bezcenná. (WeiningerMiná
jestlláskaotcOvsk_á..Nepozorujeme..žádnéjtakřk'ajejí
obdoby ve —světě.„„z'vířat.iJe
čímsi výlučně lidským;

Mateřská láska 'bÍ'ýváslepá. Matka miluje své dítě,
ifkdyžřnení hodno .lášky;_ikdyž je ošklivé, hloupéa
zlé,"Matka obyčejně nedovede trestati. A proto ne
dovedevlastně m_ilovat'í„
Láska otcovská je spíše roz
umOVánež citová. Qtec někdy trestá, ačnení ukrutný.
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Nehledí na—
“přítomné slzy-dítěte:; mai—namysliiblaho

jeho v budoucn.u.'Pr_otonehovfíjeho-rozmarům apod;-
robuje- je kázni,

_
_ _
Láska mateřská: se.-„nestalaobrazem fláSký'BOžíkJif

dem; Kdyby nás Bůh miloval láskoumateřskOu, byl
'by asi“život náš ne údolím slz,—
ale rájem rozkoší-Bůh

miluječlověka lá'skou otcovskou.:Nejen dobré, ale“
izlé-věcipřijímáme žarukyjeho. Pláčemesiceta vzdoi
rujeme "někdy j.ako__.děti,když-se:.jimnestalo po :vůli.
To j en .z—
ner'ozum'u. Zdáváís.e„ná-m,.že nás: Bůh “opustil
a—
že nás nemiluje. "Pouhý .t'o'"klam dítěte; které —_sine;

dovede vysvětliti; že “byruka-milující mohla z'půsoa
bití bolest.;

Dokončení.příště;

.NEP ŘED BÍ—HĚJ—TEL
Nejlepší dnes. odhbrník v asketice Ía'řmýSt—ice.,

můj drahý učitel P; „Can'igou-Lagrange živě se'
žajímá _oduchovní hnutí u_nás, rozv'ířené Hlubi
_no'_u;
.P0važuje tza=svo'u'povinnost říci všem našim

čtenářům tato „vážná_slóvazupozoměníavýstrahy,
;.aby naše krásné __hnutí.snad neztroskotalo_,na _mělff
činěl"
'
P; Silv'. M._Braito, redaktor. '

Dnešnírhorečka, JEŽ Může VŠAKVĚSTI KE SMRTI-..:
předbíhati" ve. vše'Ch:"směrech .aís'myšle ch: Tato :hQ

rečka bývá 'pak,___ná'sled0vána
otupělostí a leností,
když nebylo nalezeno/co .bylo tak 'špatně._hl_edáno.
Dnes chce dítě a-mladík.._.dřív
než jindy, hráti do
spělého. Ztrácí tím půvab -_mládí._
A vyšší'věci,_pojnichž
se hna1,.jen o_chútná,_povrchně okUsí; Protože je“však

nemůžeivládnouti, odhazuj efje.Mladí čtou vše,před
časně, a to s 'neuvěřitelnoíi lehkomyslností, nedove
douce ještě přesně chápati všech krvavých problé
mů a k fsí v.tom;_.cotak-nervosně čtOuJe' to nezdravý
intelekt alism,j enž ..předčasněpřesyCuje“duchaa-srd-'
„cesi_málo všímá...fTaknám; pak dorůstají duchovní
trpaslíci.—Nemajísrdc'e.Nedovedou obětovati; trpěti.
.Tato nemoc.-naší _“doby:'zaChvacuje nebezpečně
iživotrduchovní; Mnoho lidí mluví o.„mystic_e.'f,.
čtou
'„mystickě"-;knihy;ač sotva-teprveumějí prostěkř'e's
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ťahsky "žít.Předčasně se lačně vrhli na četbu mystiků.
Neporozuměli jejich silné,—stravě,jejich děsné, pro-.

astne' vážnosti. Hledali jakousi estetskou, novou
krásu;.otrhali květy z mystiků a zapomněli-,že, když
otrhají květy, že mystika jim pak nemůže. přinésti
ovoce;

.

Odtud prýští nebeZpečí falešné mystiky, jež.jest
hrobem anejvětším nepřítelemmystiky'pravé,proto
že nani vrhá svou dobřezaslouženounedůvěruJe tu
nebezpečí, že budou takové dušičky-svě-planě snění
považovati za nebeské kontemplace, svou prostou
vyprahlost za temné noci—„duše.
Je tu'veliké-nebez
pečí, žefse bu'doupóvažovati za pokročilé neb do.
konalé _ti,kteří mají ještě nesmírně. daleko do-prvých

vůbec kroků v duchovním životě. Nesmíme vztaho
vati ruce po pokrmu dospělých, dokud jsme dobře
neztrávili' pokrmu dětí.
*

Mnoho praktických omylů v duchovním životě
pochází z toho, že se zapomíná, že cíle dosahujem
vlastně až nakonec,_Sv. Tomáš to_tak krásně vysti
huje; Cíle nejprve chceme, ale až na posledním místě
dosáhúj'eme.

_

Toho mnozí za omínají.._,Chtějívystavěti-klenbu
katedrály svého “dlůchovníhoživota,.zatím čo ještě
ani základy nemají vykopány, natož upevněny. Proto
chci upozo'miti vaše mladé hnutí nato, že nesmíme
ani 'předbíhati Pána, "aniSefdobrovolně z'požd'ovati,
nýbrž že musíme.jít fortiter et suaviter, totiž-stateč
ně, ale přece.“umírněně.
*

Snaha dojíti cíle,.musí-především tedy .př'edcházeti
v našem duchovním životě. Jaký má býti tento náš
cíl? Přímý,čistý, vznešený á účinný.'Přímý má býti cíl
našeho'duchovního snažení; to jest,.jenježíš, jenjeho
sláva"má býti naší směrnicí. Cílem—našímsmí býti jen

ten: cíl, jejž-nám 'ukazuje Ježíš: Buďte dokonalí, jako
Otec váš v nebesích dokonalý jest.;Bude-li tento zá
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kladní' náš úmysl přímý, celý život bude .pak ozářen
jeho světlem.
.

Aby byl vznešený cíl našeho duchovního života:
Hledejte nejprvekrálovství Božíhoavše ostatní bude
Vám přidáno.

Dychtěme především po, cíli nadpřirozeném, po
životě věčném. Protože pak dokonalost křesťanská
jest nám předepsána'jako cíl, nikdy dosti nemůžeme
se snažiti o ni,nikdy nemůžeme říci,že jsme již dosti
vykonali; že —'smedosti“ dokonalí. Všechna možná,

dosažitelná_ okónalost byla nám. ukázána jako cíl,
—poněmž se máme snažiti a proto můžeme a máme
“sesnažiti dOSáhnouti comožná'největší dokonalOsti.
Budiž náš—cíl-účinný!Budiž 'čím dál tím účinnější !,
Mnozí lidé se spokojují—sobdivem dokonalosti, s ob
divem svatých; Zůstávají přijakémsi matném chtění.
Aleproti těmto ra'víKristus: „Ne každý, kdo mi říká
Pane-,Pane, vej' e do království nebeskéhó!"
Mýlili by—sevšak také ti, kteří by chtěli býti 'en
venkonce'm'„praktičtí", říkajíce,že jim stačí, kdyz se
očistí,že není jim třeba, aby se positivně o něco sna
žili.-.O'čištění,utrpeníjšou 'en prostředkem. Nemůže

nikdy býticílem křesťanskédokonalosti.
*

Cíl náš. 'asně nám ozařuje cestu. Vybeřr'r'nepro—

středky,'a kráčeti po této, cestě.Třeba uplatniti ony
prostředky, čili nutno těmito prostředky usilovati
o uskutečnění tohoto cíle. Cíl-náš má říditi každ'
krok náš, všechny naše poVinnostiipóvihnosti tak
zvaného denního všedního života. Nesmíme opomí
jeti to, co svatý František Saleský naz 'vá drobnými“
ctnostmi, jež jsou jakýmisi květy Lás y a bez nichž
by se stalo obcování s našimi bližními skoro.nemož
ným.
,
__
Je to, vlídnost, laskavost, mírnost, tichost, ochota,
dobre' smýšlení o úmyslech a činech svých bližních.
Nestačí spokojovati sejen tak zvaným moralisová—
ním a klamati s'e-říkáním,že „chcemevše konati z lás
ky káBohu "„Tahle láska .se opravdu. musí .jeviti ve
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svýčh výsledcích, naše "čínyímusí "opravdu héšti"pé-..

čet Božího Ducha.- Nesmíme pod rouškou 'ednání
;,fzř'lá'sk'y“
bližní 'poml'ouvatijeji'ch činy-ve z ém' "vy-'
klá'dati, je" o d_óbrou='íp0vě9t připravovati;=je' kárati

tvrdě "atrestati krutě jen-pro nasycení _své-Ít'vrdosti,
kterOu ještě drze'z'ab'a'lujemepláštík'ěmláskyk Bohu
neb k'bližnímu.—Dlužnosestoupiti ve svém provádění
cíl'e'.nadpřiro'ženého.-aždo nejmenších detailů- života,
Vše,alevše'zaříditipodle Bohaapodle jeho opradeVé'

vůle. S'tohoto hlediska-nenínic nepatrnéhoa'malého
ví;křesťanském životě, vše;-má svůj smysl v..Božích
-_plánecha všemu se“může dogtati“na'dpřirozené,neko.=
ne'čné ceny, s'p'ójírneili.to s opravdovou "živou—'
láskou
k Bohu. Ted'pócho'píte, že s'n'ažiti se o-křesťánskOu

dokonalost nežnamená konati velkolepých, nápad-'
ných, vynikajícíCh'skutků "láskyk bližnímu, nýbrž že
dokonalost spočívá 'v-tom,-konati-mimořádně dobře
drobné denní úkony, z nichž-'seískládá- běh celého
našeho" snad životal
*

Jestliže při„provádění-“cílehledáním a uplatňováním

prostředkům áme'sestOupitiaž'donejnižších'podrob
'nOStí,smysl těchto prostředků má býti pozdviže'n až
k-jich nejvyššímu, poslednímu cíli, “čili“vykonávání
našich ':činů',jež j Sou "prostředky-,k:dosažení cíle;—
do
kOnal__„osti,_má““stále v_yStupo'Vati, _s't'ále.seÍ odrážetifzod

ž-emě.jZáčín'á-“nejpo'třebnějšími,-rnejdůležit'ějšímipro..
'S'tfředký,.j'e'žš
jš'ou'nutně

pro'šžačát'e'čníký: V-\to;mtó.._vy'
stupová'ní! třéb a' dobře idáti'fpo'zon—abý'ch'om'íňepřed-i

Bíhali,-abychom “se'rieocitlipříliš brzdná-strmé ice'stě,
pro niž ještě nemáme- průpravy: a?sílyJedn'o—bych-švám
téžti'ád připomněl,že:se v dnešníihOrečné'době každý
snaží "dozrátipředčasně,žé se dnes'lidévrhajíihltavě
do' života. Víte“však, jaký je Osud předčasně zralěh'o
ovoce ? jsou" tb PADAVLKYE
*

1. ,

“]aká slovápravínáni .“Sp'ásitelhabyn ásšv—ylěčil'"
z-této
horečky., ŠtoužícířpředčaSněz„dazr-áti-? „Nebudete'š li
2106

jako-.=_mali_čt1',..;n'eyejde'tedo království 'nebeského

'II

A oštolově se-před těmito slovy hádali __o
prvá místa
v £udoúcím-ktáloVs'tví Božím.A tehdy jim Ježíš"pra
Ví:“„Kdochcez. vás-býti .prv'r'n',bud'- pósledním !".Ano,
kdo chce dosáhnoutinejv'yššího v.duchovm'mžiVOtě;

musí'začíti především pokorou. (ším má:býti. vyšší
budova—našehodachovního života, tím'hlub šímusejí
býti její základy-..“Ne'stačívšak-„jenjednou vyhloubiti
základy;C1'_m_-výše_.se
zdvih á-stavba dach o'vní,'tím více

jetéž nutno dále:prohlub0vati a upevňoVati základy.—
Křesťan,jenžse' rozběhlík Bohu, _m'á“býtijako or'íó
malé dítě, jež—JežíšpostaVildoprostřed svých učed
níků. ProStým má býti křesťan,bez_e lsti k sob'ě,k—_Bohu

a k-bližnímu-„Bei pýchy, _uvědomí vlastní slabosti.
Křesťanopravdu pokomý,."prot'ože "vše.odBoha oče-.

káva„st'ále-pokračuje v duchovním životě, ,protože
stále ;se:opírá o.svéhozBo_ha;jenž jest síla sama—a-živjot

sám.Jde'klidně, zdáňlivě zvolna, ale.protože jestve
den ve své pokoře Bohem, vystoupí s'Bohem'velmi'
vysokofNetouží po Velkých věcech PROSEBE.
Jemu
jest jediným"--p_řavidlemaje'diným cílem Bůh 'a proto

nežízriífviděti sebe—vysoko.Neb častobývá v touze
po vyšším;“duch'ovním--žiVOtěstolikješitnosti a sebe
lásky! Toš-sebe Chce „člověk-os'laviti,.sebe "chce viděti

vysoko;Bůhabýmu byl jakýmsi žebřemk tomuChá'
petei že-Bůhstrašně trestá tuto ovaážliv'Ost a rouha-;
vouš-svatokráde-ž,.jež ?se:halíi do-ízávoje „zbožnosti a
svatosti .a;snahyípofvyššímu-duchovním životě;
V posledňí době u_k-áZalzPžínvňOvým
způsobemna

tohoto ducha “dětství,jímž se má.bráti „našesnaha
duchovní,

zve sv.—\;Ter'ezii-Ježíšk'ově. .Í—B'ůh,
užívá-" vž'dy

prostředků každé-?době přizpůsobených'a dnes.bylo
opravdu třeba-:př—íkladu
za:připomenutí staré ípravdy
sv. Te 'é'zií':Jež—íško'vou,-.vezdobě; jež išílen'ě důvěřuje
v! sebe,:jež-f—chce sa-ma'ze-isebe "všei'vědětL vše znáti.
a“jež pyšně “c'hCei-s'ebepostaviti nai trůd-božství. By'lo,

třeba'-příkladu žsvaeřezié 'v době/jež --ňe'chcemladí
ani jinoišs'tv'í,jež-“chce *hrfed-žrát-i a žití-“plným *živoá

tem.-, . “Zároveň- jest- pak-sv.JTeréziepříkladem....dč—
tinné- důvěry'k- OtCi, jen'ž ty,?kteří-se'mu od'dájíysám
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přitáhne. *ksfsobě':-a.,-.
da jimi všechny. milosti potřebné;
aby.. přišli.“k'němu'..

„_

_

Pioto nestačí jen'ro'zum'empřijmouti pravdy. I'vůle
semusí skloniti a zatoužiti po. niCh—za
rozhodnouti se
podle nichise>zaříditi.(Sapientia'se'cundum'quod est“
donum,-_non'solum est speculativa" sed. etiam' praCti
'ca: Dar-moudrosti nejen badá, nýbrž též“provádí.)
"Třeba pokorňěpřijímati Boží pomoc-prostředky
a-prostředníky,jež on k“tomu ustanovil. Jest dutou
pýchou éhtíti "Seobejíti bez kněží abez svátostí ...
Třeba p'řijímatipokorně, cose nám hlásá od těčh,
kteří jsou povoláni nás učiti, a hnedzprováděti, co se
nám podává k provádění.;
_
Chceme-lidosáhnouti vyššího duchovního života,
nesmíme PRAVÉjej CHTÍ'IÍIŽSrnímejen jednochtíti,
,aby Bůh—byloslaven,.aby námi lbýla ÍConejdokOna'
l_ejinaplněna Boží vůle. N eb“jen pokomým, jen svým
DETEM dává Bůhisvou" milost..
'
'
“*

Uskutečňujem'e cíl svůjJest vysoký,'a“le'přá'věpro
__to
nezan'edbávejme,neopov'rhujmeprostředky.-zdán
livě'ubohými, ros'tými,_níz'kými—!
Velikost nesud'me
odle hmotné o_;měřítka,_nýb1ž
podle měřítkaBoží
fo,podle toho, jak-se co přibližujeikBohu neb jak nás
co kněmu přibližuje.Tak se vyhneme dvojímu-úskalí.

Tak'zvan 'ch. nepraktických idealistů, “kteřístálesní,
ale _nic“nikdy neuskuteční; „atak zvaných praktiku,

kteříse ztrácejí v podrobnostech,takžejim zcelasočí
zmiží cíl poslední.

_

Tak .zvaní'idealistě- se spokojují :s:obdivováním
svého cíle a nehledají cesty, jak -by jej uskutečnili.
S'druhé strany. může míti katastrofální následky.,tak
se zarýti do podrobností, že sejstáváme duchovními
puntičkáři, počítači. Náš duchovní život musí býti
provanut Velkodušností křesťanskou. Proto je. tak
"užitečná četba,.NáSledováňí Krista, jež“jest knihou
asketickou, ale“nezapomíná, že asketik'a jest průpra
vou-a úvodem k mystite,-k níž si přivede"Pánty, kteří
věrně jdou.j___ehocestou.
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Na vyšší.-cesty si přivede Bůh sám ty, které „s_i'vyo

vyvolil. S naší strany jest “jenjednoho třeba: C_htíti
„opravdu, chtíti dokonale 'a účinněi'jen Boha. Tato
dobrá—snahasejeví řipodobňoVáním Bohu,-očišťo
váním, poslušností'

Vněmu.

, _

Jenttakto duchovní. život nesejdenaíscestí; nýbrž
stane—
se plodným a obřodínáród váš, protože jen
svatých je"vám třeba a—jen'ti.vás zachrání.
P. GARRIGOU-LÁGRANGE, 0. P..;ŘÍM.

“LI-TURGIE SVÁT-O STÍ—
Svatým přijímáním-;:stávámese obětí, jsme'jakob'y
onou kapkou vody, již kněz přimísilpři obětování
do kalicha 's:vínem. Jsme“sjednocení s_Ježíšem jako
ukřižovaní údové'jeho těla“.Kristova smrt měla cenu
právě tím, že ji dobrovolně přijalJeno'm tak má cenu

inaše oběť,jenom potud máme podíl na jeho oběti,
pokud i my přijímáme odevzdaně a radostně oběť
sebe sama. To je užitek svatého přijímání;Zvláště
však svatému přijímání na smrtelném loži dává- to
jeho .plný.__sn'1y.sl.
Svaté přijímání nemocných je ve

skutečnostivelmiúzce spjato smšísvatou,nekrvavou
obětí Spašitelovou. S oju'je nemocného s umírajícím
Ježíšem a vlévádo je o duše milosti,jež v proudech
stékají s kříže.

_

Tak je tomu i.se svátostí posledního; pomazání...
I tato svátost jest v úzké souvislosti se mší svatou.
Její látka, olivový olej, se světí při mši svaté na Ze'
lený'čtvrtek; Síla pomazání tímto svatým olejem vy
svítá ze slov,jimiž“jej biskup světí: „Zažehnávám tě,
duchu, nade všecko nečistý,jakož ijakýk'oliv útóku
ďábelský a každý-přelude,ve jménu Otce i Syna i Du
cha sva'tého ; abys odstoupil od tohoto oleje, aťz ně—

'ho můžeučiněna býti mast duchovní k osileživého
chrámu Božího,.abý vněm sídliti moh Duch svatý
skrze 'méno Boha Otce-Všemohoucího a skrze jméno
nejmillei'šího
Synaživé
jehoi"mrtvéa'
Pánanašehoježíše
Krista,jenž
přijde,
y soudil
svět"ohněm.
— Vyšli,
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prosíme,.Páne, svatého svého DachaUtěšitele.-sf ne
bes—
*_do.
.tohoto,tuku:'olivového,

který jsi ze zeleného

stromu. .vy'voditi ráčil, *kobčerstvení dušei těla ; aby

tvým svatým požehnáním byl každému; kdo toúto
„mastínebeského lékupomazá'n bude, zabezpečením“
mys'li -i'.těla,-aby \'rykliZ'enágibyla-gvšeliká.,nemoc, .vše
liká .slabOst, jakožgi; kterýkoliv-:neduch —
duševní ;a tě:

lesný, jako jsi_.pom_azal"
kněze, krále, pr'orokyja'múf

čedníky; tvá dokonalá mast, Rane, nám od tebe. pof
žehnaná,'zůstávej vřútrobách'našichýve jménu Pána
našeho: Ježíše

Krista,_""__

__

,

Zlýlduch SeChystáv posledním okamžikunapad'
nouti _vojínaKristova před“rozhodnýmb'ojem, kně
múž je--jeho „duši-..třeba-;nádpřirozené, síly.. Tu. 'mu
dává pomaZání ;olejem -nen'10Cnýc_:h-,
obyčejně-posled
_nív životě.—Je-fli V::BOŽích-úradcích stanoveno, že

člověk ještě- nezemře, působí poslední .pomazání
i zotavení tělesné, po případě uzdravení—Totím,že
zahlažuje.pnc1nu-;sr'nrti,;_hřích,_smýivajícíhříchy lehké
a.s““lítostí spojeno i hříchy-těžké; a:činíc neškodnými
“pro věčnou spásu fčasné tresty zal-hříchy afjiné-..ná

'sl.edkyhříchu.meysly jsou branou do dušeljimi-vniká
do duše "hřích-.Proto kněz—maže :,při'.audě10vání„této

svátostíjedno'divá' ústrojí .smyslováiiaby .i—posila
při

šlado duše stejnoucestou', kterou'tarn vnikla slabost.
)

.Sámotnému úkonu-svátos'tnémupředcházejí mod—5
litby, jež nejsou Sice-podstatné, ale přecevýznamn'e'
prof nemocného“-1 jeho .okolí; poněvádž-„-jimi''cířk'ev
Vyprošu'eý—f'domwnemocného-gi? všem--,jeh01<obyVate-.

mm na přirozenouochranu
vejdesza'ne;

a*-požehn'á'n'í::-;;Necht._

Ježíši -—K—'riste,_
dba-tohoto

"“domu -.'s' naším

pokorným příchodem věčné-štěstí; :Bóží'zdar,—jášná
radost,-gl'ás'kaplodná, "zdraví-'trvál'e' ať“nemají.na. toto
místo: přístupu,. žlíf duchové :'íneehť“-=j_sou%_tu
přítomni

andělé-pokojeanec-ht opuští tento dům všecka-zlob
ná=nesvornosti _:Zvel'e'b;Pan e;--na“cl_námi své jméno
Svaté;fá'požehnej našemu.obcováníífpóslvěť- .náš-ipóe
kor-ný; v_stúp; j en'ž- =jSi—
svatý =--a-dob'roťi2\iý;.:a “zůstáváš
Š_Otce'rn" -a'D tichem

..svat-ým 5“na-'"
“věky—.věkův:

—»--—?Mod=.

_.leme,s'eraj-í-prosr'nei'Pánaf.našeho Ježíše? Křista;.sabyižehě

naje požehnal tento příbytek, a všechny v něm pře
bývající, a dal jim dobrého anděla strážce a učinil,
aby mu sloužilia patřilina pOdivuhOansti jeho zá

kona: aby odvrátil od nichvšeck protivné mociš
ab je vytrhl ze vší bázně 'aze všell'o'zmatku a ráčil
oc rániti zdrav-ěv tomto příbytků. —-V-yslyšnás,
Panesvatý, Qtče všemohoucí ,ivěčnýBože':a mě po-:

slatí svatého anděla svého-s nebe, aby opatrovjal
podporoval,chránilnavstevovalahajll v'šecky,kd0ž

bydlív tomtopríbytku

Poslední pomazání odštraňuje hřích1pozu$tatky
hříchu:Proto užívá kněz přijeho udělování fialové
štoly, rozhřešuje všeobecně nemocného (COnfiteor,
Misereatur, Indulgentiam'), nežli “začneVlastníúkon

pomazání,skládá ruce na hlavunemocného a prosí
Boha,aby úplně zlomilmocdábelskou nad chorým'
člověkem:„Ve'jménu Otce' 1Synai Ducha svatého
necht poh'a'snev tobě všecka mOc.ďáblova skrze
skládánínašich rukou avzývámVšech svatých andě
lů, archandělů, patriarchů, proroků, apoštolů, mu.
če'dníků,vyznavačů, panen a spolu všech svatých.
Amen."Nato maže kněz nazpůsob křížejednotlivě
smyslově orgány nemocného,- víčka oční, uši, chřípí,

rty, ruce,nohy, a pronáší přitom slova: „Skrze to_to
svate pomazání a svoje nejdobrotivější milosrdenství
necht odpůstí ti Pán,čím ses prohřešilzrakem atd."
Priudělování této Svátostidoporučuje rituálpřítomó

ným modlitbu kajícíc—h
žalmů a litanií ke všem sva-':

tým nebojiné modlitby
Když dokončilposvátný úkon,modlí seknězještě

tři modlitby, jimiž prosí o uzdravení duše:-'1 těla ne-z

mocného mocí Ducha svatého,jehož se právě doi

stalo nemOcnému svátým pómazáním.—
Ve středověku'

přijímalnemocný nejsvětějšíSvátost jako viaticum.

teprve po poslednímpomazání,jak se dosud děje

v ritu řádu kazatelského.—V ritu římskem svaté při-:
jímání predcha21
P.TOMÁŠM.DITTLO.P
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„STÍNY
Cesta duše _kBohu jest ozářenaiBožíkrásou ajeho
-jasem'._V.šechny
ty-nejrozmanitěj ší složky duchovního
"života soustředěné “vživotní c_elek'jako souhmv-zne

šených paradoxu, jsou označeny znamením Božího
: míru;;a'blahaí' Duše—pěstující fsvůj vnitřní .život “zne

;„náhlabyla onivněna' avypěstuje sirajskou harmonii
pokoje a niíru v Duchu sv. Rajská stálost nedovolí
vyrušení ani bo1estí ani stesk_em;Tarnse obnojvila část
ráje, původní “čistota mysli jako širé 'ezern/í'hladiny,
aby ijímala' ve své kontemplaci Boha.Stálost ane—
změnitelnost ,Boží vtlačí-kdo duše svou pečeť, duše
kotví na ;pohyblive'hladině měnícíhóse života.
_ Nadpřirozené krásy duševního života bývají hanor-c
bény,b_ývajízdržoványve svém rajském rozvojimno
honá'sobnýmplevelem,inn'óhoupřítěžíomezujícípů
sobnost' nebeského Hospodáře duší. Na“Záhonech
nebeské květeny,.nadpřirózených darů,.pěstuje duše
často v úkrytu kořeny svých neposvěcenýchináklon
ností, které. dusí život pokoje a míru; Slýcháme rádi
ovznešené nadpřirozenékráse,o nesmírnémpokladu
Božího milosrdenství, o jeho lásce, ale jak jinak ne
mile, nepříjemně se dotýká člověka zmínka o vlastní
bídě, o vlastní hříšnosti,o-nezřízenýchnáklonnostech
:zjemněných často rouchem zdraví, láskykbližnímu,
nutnostiatd. Clověk-serád podivuje krásnu, ale těžCe
přikládá-rukuk vytvoření krásy veisvé duši, k celému
provedení díla spás nejdřívena sobě. Mnozíobdi
vují Krista přijeho slavném proměnění, přijehoslávě
a radostech, praví kniha onásledování Krista,alemálo
ho pásledují ke kříži.
Clověk se bojí násilí,"bojí se přeřnáhání a přece je
.to'jen brání, aby vzrostlo símě,Božího:života. Život
_sestal povrchním, poněvadž půda nebyla prohlou
bena sebeoráním,_'Dnešní_dobaje'význačnou duševa
ním zakrněním',není karakterů, není svatých, protože
schoulostivělý dav nezná ceny sebezáporu a' řemá
hání,'vidí vše ve světlesvé pohodlnosti, svýc těles

ných požitků.
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Mezi husté' stíny duchovníhoživotazastírajíc-íprůg .—
svit paprsků Boží-láskya Božího vlivu na “vývojduše
ťatří'lakomství
sahající
na široko.
svými hlavním
větvemi..hří';
Laa-'
omství je matkou;
mnohých
neřestí,je
chem, póněvadž-přivádí svým slibným leskemblaha
a rozkoše k mnohým jiným výStřednostem.

Na bohatství tohoto světa'z'ůstávápaprsek jasu,
může „pomáhati chudým a trpícím nouzi. =Bóhatství5
správně užíVané dovedlo by vyrovnati meze spole-;

čenských poměrů mezi chudinou a boháči, takže bo
hatý člóvěk je-jenom jakýmsi velkOmysln 'm správ-.
cem-jmění chudých. Běda, je-li tomu jinak,! '
.Lakomstvíruší tento harmonický oměr,“neboťje
nezřízeností k pozemským věcem, hllědajícísebe, své
pohodlí. Bojí se--lakomec s_véhonedostatku,-.ale.hlou.
pým způsobem schovává stále. do budoucnosti, za:
tím co jeho život plyne ke .konci'.Přechází i_budóucí
čas,jehož se obával, a_lakomecstále schovává na po-;
sledníhodiny, svého života.
_
Dvojí zlo páchá'lakomec svým nezřízeným shro
mažd'ovánímnebo schováváním bohatství. Božísoci
álnířád,-neboťjeden můžejoplývatibohatstvím proto,
že druhý jest ochuzován,'pronáší sv. Tomáš.-(II“-II.,
q. „118., a.---_1-É)'J.e
nemožn.o,-aby—v_šichni

_byli-bohati..Bo-í

atnouti-nebo SchQVávatibohatství naÍúkor 'iných je
nespravedln'ostvůči bratru zmírajíc'ímuhla em.Kde
je přikázání lásky-'Kristovy?
Jiná zloba lakomc'ova' zůstává v něm,\sámjí bývá

postižen.Duše .lakochva hořítouhou,lpí nasvých
pokladech,-raduj'e se.-znich a tovše vyčerpává celou
jeho duševní činnost, která jest utvořena pro vyšší,
své zaměstnání -—poznávati. a milovati Boha. Lako
'm'ecpřevrací řád stanovený Bohem.
Vzn še'ná-duševníschopnost má=množitiv soběži
vot po nání a lásky Božía zatím se vybíjí na malicher
nostech.Odtud_pochází nová zl'obalakomství,převrá
cenOstv duševních schopnosteCh, vcítění, v touze,
v myšlení; To vše musí býti upřeno na Boha,aby člo
věkdospěl'blaha,azatím lakomstvíje obrací k hroudě.
Lakomství není překážkou v-duševním životě,-jen
413“—

když dospělovrcholusvéhorozpětí kd'yzaměstňává
lakomce _dnemi“.n'o'cí',
již i jeho nízký stupínek ulpění
natišvěčech,“lásky.k nim; přílišné starosti“ o. nich .atd.,

působíav.duši rozruch, neklid,-mšíharmoniipokoje a
míru v Duchu sv.; stíní-svoqztemnotoú.duševní pro
story, takže světlo, jímž .„jes'tKristus,—
nemůže proniká

.noutihlubpkof,ažna dno.Tu tedy'začíná'prácej edno
_lhOkaždého,chudého_ibohatého,neboťc_item,touhou,
láskou, myvšlenkamilpíme:všichninaSvětěa jeho mar
nostech. 'Clov'ěk—
vláčís'sebou svou psychickou čin
ností celý svět-,ikdyž. mu “skutečně'nepatří
„Kralevství Boží-tfpíhásilí, a kdo si jeqčihí,dosáh
ne'—hoří

=DR. MLHABÁIŠI, O. ?.

MRAVNÍ .ó DP,OVĚDNQ Š? VÚLE UNE
“LS.
EN E, V ASN

1“

m. "VÁŠEIÍIPŘEDCHOZÍ; KTERÁ NÉCHÁVÁ ROZUMU

DOKONALOUCINNOST ANEZMENSUJEoopoveo
NQST VULE.

Případy,—které “jsme právě prostudovali

-_—zvláště

prvhí —:jsou spíše VÝJIMKYVášeňpředchozí'jen
zřídka způsobí :duševní poruchu. .Vášeň _vzb'uzená'
vhírňáríím-nebo obražiVóstíínechává nášz'rozum ve

stavu, aby.semohl dokonale.-rthodnouti,uvědomiti
si, který z činů b_uzen"Chívášňíje z'avrhnouti' nebo
'přípú'stiti.Není pochýšy, že celá věčneníjtak sama,
může-„dojítik 'nátlakuivášně-na-vědomí, k rozporům
a zápasům; aky-každém ztomobdobíNEttuszOZUM
A' VULE KLAMANA, I' KDYŽ-_SEQDA'JISVADETI, A.ZAr

CHQVÁVAJÍPLNOU sv'oBoDuz-Pmbadejme,

zblízka

takový-obvyklý případ dosti častý vhaše'm vnitřním
živOtě'; přóhlédhěme si._'jeden,po „druhém z těch
stupňů onoho „svedenívědomí vášní
A) VÁ-ŠEIŠIHEEDÍ—úPLNĚ

PQHLTITI' SVĚDOMÍ.

Podle-tohofak Sílavášňě roste a-mohutní, hledí se
;zmocnitiqcelé

o._pole.-_svěd0míz
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P-rvní.a,.nejzřejmější pokusné zjištění, kteř,e'ho.mů.
žeme-dosáhnouti o-postupném rozvoji-vášně v.nás,.JE
ČÍM DÁLE.ROSToucí ZÁJEM,který-nás.;pouták před:.
mětu vášně; Jakmile se.—vnás “ukáže citový projev;
vytVořímocn'ýstaV &tím snahuh'ledící Zvábiti'našeho
ducha.,V celém—tok—uubíha'jí'cích :hodin' je-tolik myš-.
lenek a dijů;_ kter.ě..se_--r02plynou &.my" si..jich-.ne-—

zapaníatujeme, póněv'a'dž nebudí- žádných hnutí -"an_i
blaha ani .“smutku,a__
které. by utvřdilyi vzpomínku na
ně;Avšak'jákmile vklínu této jednotVámosti' se-zr'odí
hnutí-.poněkud—:silnějšíjhned-se na nesoustředí naše
pozornost

a_„znecitelňuje nás. .=—*'
abych tak řekl —

vůčivšemu,-co by bylo sto nás .od toho odvésti:
Jsme-li-zá'rmouc'ehi;zůstaneme ZAVALENI
tím smut
kem; Okolí-v.němž žijeme, nám dá __n'a-chvíli
;zapomeé

nout; ale mimoděk seke smutkuvrátíme, až osamíme.
Čím déle tákoýý' stav—trvá, tím. silněji—"násovládá.
Stávám'e se .nesčhopnými mýslet na jiné ,.věcia čeřná.
hOřkostbolestně proniká vším, co konáme.
Kdoťn'iluje,ten Seustavičně žabývátím, co má rád.

Nicjejnadlouho neodvede dd myšlenky.;kteráživou
&'stále. křísenou vzpomínkouobnovuje přítomnost
drahé bytosti. Izde je Ono uchvácení přiměřenésíle.
'citového-stávu ;..„z-ačíná
sevýjimečnou ponmostí,- ale
'může skončit-i krutovládou'utkvěle' myšlenky..

Ne žegbysevášeň pouze zmocnilapozornosti, také
ji řídí a užívá-jí ke svým službám..:Vášní posedlý. vidí
ukojení, .po němžztóuží, atak dbá Všeho,-čímho. pod
porujeJakmilev nitru'ZavládnevášMvý s_t“av,'všechno
se činně_skupíokolo předniětužádósti: pozornost
spoutána-jedinou myšlenkbu nepřipustí, conesou'Visí
s pohnutím ; nýbrž. nacpak-.všechny schopnosti :dbž
stanou "příkaz-,'—
ab'y 'přičinlivě-pracovalý
touženéh'o ukojieňí:
*

ve sr'nyslu'

-—B)IVÁŠEIŠÍ'
SE "OSPRAVEDLIŠI-UJE.ČINNOSTÍ DucHA.

Vášeň předeyším mocně nutí do svých služeb čin-—
nost rozumu. Ríká's'e- obyčejně, že vášeň je “slepá;
avšak tó-..nenípravdou v poměruk. předmětu vášně.
41.5

Banaopak-, vášeň. Zvyšuje práci ducha, dává mu pro—

zíravost,“důmyslnost,mimořádnoujemnost„aby po
střehltcílrtouhy a našel nejvhodnější,prostředky na
uskutečnění touženěho'ukojení; Ctižádosti'vec,jenž
se-chce vyšvihnouti do dávnožádanéh'o: postavení,
se"-"stanepozomým

a' vynalézavý-m v-f'pr'OStřědcích;

dovede siobratně najíti tu čionu'prOtekci, dobřoupřío"

ležitost nebopříznivou'chvíli, „má v nose" a dovedě
“stejně obejíti překážky jako., řeřnoěi nesnáze.
.Al'e'jakovášeň nutí "myšlenkukipronika'věřostrosti
uipřědmětufzáliby;

tak' ji'"oSlepuje ve"všem, “__co
není

oním předmětem. Vášnivec v otupující výlučnosti
svěho, standviska s_ičímdáleměně všímá okolností,
kteřě obklopují jeho činy a které by jej přece měly
upozorniti, aby se mírnil; N epřemýšlí leda—o“svěvášni

a nemánejmenší,-snahy přemýšleti'o jejích násled
cích. .;Sám'si schvaluje své rožbouřenífja ani netuší,

.žejeho Chovánízasluhuje odsouzeníTak například
ten, koho hryze hněv, myslí'napřímoupomstua oddá
Sejí, anižíuvažu'e o následcích svýchnásilnos'tíZchvá
cený'vášní lás y nevidí, jak se stává směšným činy
a pohyby, jimiž mrhá,.aby upoutal pozomost-milo'
vaně osoby, zatím “corád si utáhne z podobněho jed
nání bližního,_nebojej za'to-'dokonce'povýšeně Soudí.
Myšlenka “še touto horečnou .činňóstí bloudící
v témž kruhu-_snadno-stanezveličujícífaznetvořující ;
zveličuje předmět vášně,jímž je zajata, anepřimě'řeně
přehání jeho přednosti ,-zmenšuje a znetvořuje vše
chny duvodya

okolnosti,_l_<terěÍby'mohlytkřotiti “výl—

bojnost vášně.
'
Tu, i v- obvyklých a“mírných citových stavech,
pramení

OKOUZLE_NÍ—našeho_._
ducha,

_ona STR-AMIC

KOSTnašich úsudků ve'řprospěch. vášně,'která nás
ovládá. Aod stranickosti komylu'je jen“krůček; což
je větším učitelem omylu než vášeň! ,
Pomysleme trochuna ZNETVOŘENÍNAŠICHÚSUD
KÚvýstřední SEBELASKOU
našehopyšněho j á. Obrat
ně objevíme'slámku "voku sousedově; aVŠaktěžko
odkryjeme-trám žapře'ný \v-našem oku.
,
V podivně. prostotě přeměňujeme.svě'chyby ve
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ctnosti a napadámeu' druhých'jako chyby, co u sebe
jmenujeme přednostmi—.

Z nedostatečnosti hebo nete'čnostípropasemepro
spěšnou nebo čestnou chvíli a neúspěch měníme v čin"
oproštění, jímž se holedbáme.
Pletichář-pracuje k cíli málo doporučitelnými pro
štředky a v nitru se sám chválí, jak je obratný; ale
kdyby právě—takjednal někdo jiný, bude jej-přísně

souditi a nikterak si nebude vytýkati za chybu, pro
hlásí-lijeho mravnost pochybnou.
Koho "ominůlypřízněvrchnosti, ten ji bude zuřivě
hanět'i;i dyž je připraven jí okamžitě pochlebovati,
jakmile _sebude míti dobře z její štědroty.
Bylo by „třeba Celé knihy na vylíčení celé stranic—

kosti, kterou do našich soudů vpravují naše náklon
nosti nebo naše z'áště. Známe přehánění Zamilova
ných, kteří předmět své vášně odívají veškerou“ do
kónalostí.V některých výstředních případech se toto
nevědomé falšování stává poblouzením; na osobě
milované máme rádia obdivujeme všechno, co činí
i co nečiní,-jsme hotovi popřít nejzjevnější chyby a
odpustiti nejjistější viny. Jak bude _vykládati vaše
chování člověk, který vámi“opovrhuje, a koliké' pro
měněnepodrobí ty nejmenšíudálosti. Nejmenší pro
vinění se v.,...jehoočíCh.stanou neodpustitelnými; a
naopak vaše—nejzřejmější„přednosti jakoívaše nejzáa
služnější čin-"y
bude soustavně nechávat ve stínu. A to

ještě budete blaženi, 'eštli váš nepřítel neobjeví ve
vašich nejnezištnějšícři činech obratný způsob po:
hrdání a záštiv'e'ho pronásledování.
' "
C) VÁŠEN NAKLONUJE VÚLI.

Vášeň, která se v nitru stala převládající snahou,
schvacůje tedy rozum do svého okruhu. Zcela při
rozeně se schvácení protáhne až na vůli.
Jistě ani zde NEJDEo POPŘENÍ SVOBODY,jíž mů

žeme odporovati vášni, když se příčí ravidlům “po
vinnosti',jíž jí stejně můžeme užíti ik rozumnému
účelu. Pro "tuto chvíli Sledujme jen tento psycho
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logicky zjev: převládající vášnivý stav; posiluje, vůli
ve směru vábivosti.
Toto tvrzení je nutný závěr tóho, co jsme řekli"
výše 0 podrobení rozumu vášni.
Vášeňodvracípozomost ducha odkaždě cizímyš

lenky,pobízí'jej, aby požadavkyjejích tužeb ospra
vednil důvody schopnými je ještě více posíliti, jak
"b se tedy vůle sama sebou nezklouzla do__jámyvy
hloubené vášní?
Konečně VÚLE NEJVYŠŠI'MROZHODNUTÍM—ukončí

.s or.

p (1) tvořítento spor, který zmítá svědomím.9 Před
okládejme případ vášně hněvu, prudké mstivosti,
která dychtí jen po pomstě;Mravní vědomími hlásá:
nesluší se oddati se nespravedlivým pomstám. A pře
ce, když mneuchvátíhněvvystoupljinynazor který.
se vyjádřítakto: „nic lepšího než se pomstíti neprí
_telil"Předpokládám, že konečně se poddám ponOu
kání vášně a začnu se nespravedhve mstíti. Jak do-_

,cházík tomutorozhodnutí?-Dojde to konečnětak,

daleko, že nechci více dbáti mraVního zákazu; ne—
dávám již na něj pozor_,-zakažuji si další rozhovor se
svědomím. HAZINA ROZUMPOUTO,abych mu za
bránil uvazovat1 jinak než ve prospěch _m__sty.
úMYSL-_


NĚ.SEPŘIČIMkaždé jiné úvaze. Chci, aby soud příz
nivý vášni měl poslední slovo.
TOTO ÚMYSLNÉSVÁZÁNÍ-.—.
ligatura —rozumu

vůlí — sv. Tomáš užívávýrazuligatura, pašsio ligat
.—
—vášeň svazuje,poutá —je konečněvysvětleníváš
nivého omámení. Tento rozkaz vůle nutící rozum,
aby zmlkl se svými námitkami,je výsledkem veškeré
přibližovacíčinnosti, kterou rozvinula vášeň.Ale,jak
vidíme, SPOUTÁNÍROZUMU ZÁVISÍNA vůu

a tím

_spadápod odpovědnost. I za utoku pokušení vášně
zustavamesvobodníabychom zamezditomuto spou
tání mravníhovědOmía rozumu,k cemuž nás ovšem
pobízí vášeň,je nám volno posleChnouti vášně nebo
svědomí. Jsme _svobodni vyvolit to _čiono, na nás je,

čemu dáme přednost.Proto za to jsme a budeme
odpovědni.
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IV. HŘÍCH- ZAVINĚNÝ VÁŠNÍ JE MÉNĚ'TĚŽKÝ NEŽ
HŘÍCH POCHÁZEJícíngvúLE ZVYK'E'MUTVRZENÉ vE
ZLÉM.

'

Když přičítámevinu spáchanou z vlastní vůle od;
povědné sice, ale. zavlečené vášní, chceme tím říci,
že taková vina může býti těžkou :-—-'bohoslovciji
nazýVají smrtelným. hříchem. .Nespravedlnost (po!
tupa,tělesnénásilí),jížjsme sedopustilivůčiosoběne
milovanéapod nátlakem nenávisti,může býti-těžkým
hříchem. A stejně _ivina ze smyslnosti,k níž nás svedla
chvilková žádostivost. ODKuD TEDYPOCHAZÍZLEH'
ČENÍ VINYZA TAKQVÝCH OKOLNOSTÍ? “Zjejí „leh

,ké"povahy, která by ji učinilai lehkým hříchem.Dej
metomu, že připouštíme plnou odpovědnost. Kdyby
úkon vůle nebyl úplný, vraceli bychom se k případu
rozrušení rózumu ato jsme prozkoumali již dříve; ,
Tedy může býti TEŽKÝM HRICHEM PROVINENI,
KTERÉ JE VÝSLEDKEMVAŠNIVÉHO VZNĚTU. Ovšem
HŘícH Z'PÚSOBENÝ.VÁŠNÍ.JE MÉNĚ TĚŽKÝ než hřích

z vůle zvykemíutvrzené _vezlu a osnu'ící 'zlé' činy
imimo vlek vášně. Tu máme příklad: ně do se v ná
valu přechodnéf špatné nálady dopustí na někom
násilí,snad tím, že jej poháněl, Nebýti'vášně,'vůbec
by.“toho nebyl učinil, a když špatnánálada pomine,
nazná, želbíyl v neprávu._Naproti tomujiný' člověk,
který tupí bližního s klidnou myslí, ne podrážděnaf
rozhněván, ale z"promyšlené a vypočítavé pomsty
chtivosti, kteráse ještě kromě toho: neprojevuje po

prvé.
Tomáš
praví,ze
žezloby.
v prvním
případěje
to
říchzSvatý
vášně'a
v druhém
A tento
je zřejmě
těžší,;než onen.:
.
Není ro'zporu s.tím,- co jsme řekli dříve. Nebylo

by správne myslet, že tím, že jeden hřích je méně
těžký než druhý, se stane již hříčhe'mlehkým. Jsou
různé stupně závažnosti v těžkém, smrtelném hříchu,
stejně jako. jsou“rOzdíly ve vině v urážce Boha leh
kým hříchem.

_

_

Hbitě chápete, proč hřích ze zloby je těžší hříchu
z vášně, Hříčh je tím těžší, čím více je mu vůle na
kloněna. Při hříChu ze zloby je vůle výlučným pra
“419

menem hříchu; zvyk,způsobí, že vůle se již předem
unáší, zalibuj'e s_i—a
přitakává. Nezřízený neřestník je

i mimo skutečný a přítomný nával chtivosti přesvědé
čen, že není-nic lepšího než-Se „ obaviti" a ve vě
domě a chladné obratnosti hledá tomu příležitosti.

Naproti tomu u člověka,který ztroskotalna náhle
vybůchnuvší vášni, není oné trvale. zvrácené vůle;
hřích nemá prvního podnětu- ve Vůli přikloněné ke
zlu a předem sním souhlasící.Tento podnět vychází
zvášně, která d0vedla svésti vůli. Vůle se tOtlž hříchu
neoddala, l'eda pokud trvá vášeň; když 'ta opadne,
vůle zase povstane ctnostnými přáními a mravnými

rozhodnutími.
Tož Shrňme poznatky:

\

VÁ-šENJE—
„-PŘEDCHOZÍ", když “je vzbuzena

mimo“

jakéhokoliv i nepřímého úkónu.. vůle samočinným
chodem citových stavů, které pocházejí z nepředví
daných a'čašto i nepředvídateln 'ch podráždění naší
smyslnosti (v širším slova smyšřů).

_

Když nával této vášně je tak silný, že dojde k vin
nému činu před Zpozorováním a_předmožností za
brániti' mu se'strany svědomí,tento úkon je nečhtěný
a vymyká se odpovědnosti. Právě"tak je tomu, když
vněkterých výjimečných případech, které,se vysvětlí
prudkostí vášně a jistými n'evolními osobními okol-_
nostmi, jerozpoutaná vášeň ifysiologicky (po t_ělesné
stránce) tak bouřlivá, že'rozu'm doslovně třeští a je
na nějakou dobu zlomen ve své činnosti..A,čin,který
v ní vzniká, může nastati hned nebo po chvíli"a trvati
nestejně dlouho.
\
Zmenšení odpovědnosti nastává při předchozí
vášni, která v tomto případě nenutí kaoné samočin
nósti úkonu, k němuž pobízí,_a'svou prudkostí úplně
nebrání činnosti-rozumu. Nicméně je tato vášeň na
tolik bouřlivá, že máte, rozhodnutí svědomí, zmen
šujeodolnost vůle,r'ozkolísávásvobodu, takžev tom
to zmatku, který trvá ažpo vykonánívadného skutku,
nemůže mluvitioúplněodpovědnosti pro nedostatek
dokonalého uplatnění vůle. Ostatně toto zmírnění
odpovědnosti má nekonečný počet' stupňů.
4-20

Je důležito si dobře připomenouti, že tohoto zmír
nění není a' nemůže býti leč současně se zmatkem
rozumu a svědomí, vzniklým prudkostí'vášně, po
něvadž právě tento zmatek, který trvá a rozšiřujese,
brání úplné švobodě, jíž se má vyznačovati-čin do
konale volný.
' Avšak daleko od toho, aby vášeň vždy způsobila
toto duševní rozrušení. „Ba,někdy je způsobí a vidí,
jak mizí,protože se-jejímsvůdným ponoukáním staví
svědomí, které se probouzí zvykovými jistotami &
chápe, co po něm.chCevášeň. N ní rozvažující rozum
ví přesně 0 za ověZenosti navrhovaného činu,ajestli
se přece po dá svodům. hřícšhuuvědomiv si jeho
větší či menší tíhu — tu přirozeně-nemůže býti od
povědnos't

zm_írněn_a'._

"

' *

Vím,_ž_e
při-hříchu skutečně spáchaněm není vždy

snadno rozebrati nebo změřiti-odpovědnost,zvláště
když hříchje plodem vášně nechtěné předchozí, jež
se stala následnou chtěnou. Ale. něco jiného jes-,t
vůvazestanoviti podmínky odpovědnostia zaseněCo
jiného říci v.j edn'otlivěm případě o jejím plném roz
sahu i o jejích stu ních. Hodně obratným a hodně
smělým by byl, k 0 by si na to jen tak troufal. Od
ovědnostgza naše vlastní hříchy není bez'nejistoty,
ba bez tajemství. Bůh “sám, který „zkoumá srdce
iledvíf', může spravedlivě odv'ážiti'nepráví na—své
lásce, když svými hříchy neposloucháme jeho zá
konu.

H..D. NOBLE,0. P.

421

PRACOVNA
„MY JSME MYSTIKOVÉ“

_

Mělo to'býti' “takto: “Mladí h0ši róbklopí stařého
pánazTen pán dlouhá léta pracoval na líše Páně.Dlou
há léta se snažil, do úmoru pracoval, zdraví 'sižkazil.
Přišel mezi mladé; A ti ho takto břivítali: My dnes
nejdeme za vámi, my jdeme jinou cestou. My jsme
mystikové. My nesouhlasíme svašimimetodami, _svaf
šimi cestami; Jak jste mohli ___tak
dlouho" býti slepí?

Přirozeně, že ÍCelávaše přáce musila takto dopad
nouti'j.. .Je to pravda, je to pravda takhle doslóva?
„Snadhořkost mnoho přebrousila, snad nebylo to taki
hle doslovně tvrdě_'řeč"er'i'o,-alenutno na to “přeCe-je'n"

upozomiti. UpOZor'nitiy Hlubiriě,-protože 'zde mlu
víme tak soustavně a„důsledně o duchovním-životě,
"ab nebylo nedorozumění,—aby se za nás"neskrýval

někdo, kdo'by mohl kompromitovati všechny naše
sňahyýJest .nutn'o “nato_u"o“zomiti, _aby nikdo něco

takového nevyčetl'z' našic slov, aby.nikdo nevyčetl
t_iChěhoschvalování bezohledné, tvrdě kritiky všeho;
co bylo před námi;
_
Někteří staří bý rádi mladým vůbec" ústaozavřeli,

někteří'by' je chtěli .odsouditiík' naprostému mlčení
akuctivému 'kopířo'vánívšeho, co se"„osvědčovalď
"o tak dlouhá lěta."Myslímale, že 'stěto strany ne
'ezpečí—n'ení—takveliké: Mladí si. nedají Lv'zkítiprávo

dívati se na život mladýma očir'n'a,protožé všechen
pokrok-i v otázkách náboženských datuje se z dob
mladistvých, ale něco jiného je mladistvý zápal, mla
distváísamostatnost a"něco jiného je mladické veli
kášství, mladická nafoukanost. Takoví „mystikove'"
mají k mystice tuze daleko, vždy't' mají daleko “en
k p_rosté křesťanské základní pokoře _alásce k bliž
nímu. Mají-li 'eště \k něčemu dále, pak je to jistě
jen už ke království nebeskému. Nechci žertovati,
protože věc je příliš vážná. Dřazí—přátelé-mezi "naší

mladOu katolickou generací duchovní či laickou:
úsudek, názor nesmí nikdy se zvrhnouti na krutost,
mládí tak blízkou. Nemyslete, že námi teprve- začí
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ná život církve, “žepřed námi se-všechno špatně dálo,
že před námi nikdo ničemu nerozuměl 'a že teprve
Tmyspasíme svět,že teprve my-muukážeme, jak třeba
pracov'atiLVolámek usilovné snaze o-duchovní život,
aletato usilovná snaha neSmí zavírati oči'před všemi
formami apoštolátu, před všemi možnými způsoby
práce pro získávání duší; Co církev léta schvalovala,

dovolovalamemůžebýti prostětak špatnýmColeu'
bině potíráme občas, NENI PRACE,není snaha, MY
;POTÍRÁMEJEN HOREČN_Ý,BOHUNEDůvĚŘUJící SHON;
JEN KLADENÍ VŠEHO NAJEDNU KARTU; SVĚTSKÉHO,

ČASNÉI—IO
úSPĚCHU,jen_to potíráme, když se zane

dbáv'á duchovní život,"když naň patříme jako na ně
co přežitého, když dává _sePŘEDNOSTOrganisování,
lidským proštředkům, před próstředky Božími.Ale

s druhé strany máme'v úctě všechny ty drahě bratry
kněze a.laiky, kteří věrni Pánu jdou za zbloudilými
ovcemi a prostředky opravdu katolickými, církví odi
poručovanými je hledají, Byl'by. odporný pohled na
vojáčka—zkanceláře, jenž' v-pěkně imiforniě díval by
_sepřes rameno-ná kamaráda-“zaprášeného, 'ošumělěL
ho, vracejícího se s'fcvičení.Takový vojín. by. ukázal-,
že nenílvojákem ani zamák, že jen a jen 'e písařem,
jenž nedopatřením _"n'os'í"
"vojenSkOu uniflormu. Pó
dobně katolík dívající s'enapřátele 'upracova'né,pa_chl
tící se-.Za dušemi nesmrtelnými s pocitem“ povýše

ného,čistého ducha,jenžbysek takové špinavépráci
nesnížil, 'estízjeve'rn odporným;
,
.Mystikem ? Mystikovéř “senikdy mystiky nenazý
vali.Omystice conejméně'mluviliJetak strašné nebezl
pečí,že bude še mluviti neustále o my_stiCe,
ale nebude
se zachovávati ani Dešate'ro;Aspoň takoví hrdopýšci
je jistě nezachovávají. 'Zňovu voláme: „Dovnitř!"
znovu \'opakujeme,_ževšechna naše snaha'bez hluboi
kého vnitřního základu jest marná, ale na-druhé stra
ně láska k'bližnímu žádá si, abychOm všude" se vrhli,
kde jsou duše ohrožené, abychOmničeho neopomei
nuli, čím bychom mohli duše _zachrániti,abychom
nezůstali za pecí; když se jedná o to, jak dobýti ne—

přátelských podkopů, jak vyrvati duše, které lho
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VOV,

stejností,.nerozhodností,
nedostatečnou
snad prací.
b _y nám odcizeny. A čím
budeme dučhovnejmmi,
al>ev pravém slova smyslu, to jest čím hlouběji se
dostaneme k lásce Boží, tím více v nás bude hořeti
také láska k bližnímu. Právě vtom jest umění celé
ho duchovního života dnešního křesťana.ve světě,
ať kněze ať laika, tak se zdokonaliti,-tak. se naplniti
Bohem, aby.tento Bůh vyzařoval z celé naší bytosti,
z celé naší činnosti, neboť jen tak bude naše činnost
opravdu plodnáa požehnaná, neboť jen tak ZíSká'.
me Zpět svět Bohu. Nakonec: Kdo čteš, rozuměj!
BRAIT-O.

o _TERCIÁŘKY..

v

Dostala se mi nedávno do rukou Rehulkova kniha
„Tetky a'ježibaby-". Když jsem přečetl několik "po
vídek, tak mi bylo z té četby smutno 'avidím nutnost
napsati, co snad nebude milé, ale co říci považuji za
svou povinnost jako redaktor revue, která. pěstuje
'uchovní život.
Mne k tomu smutku naladila povídka o terciář
kách. Pří ad _a'jeho rozvinutí bylo důkladně rozšla
páno, tře aže základní myšlenka varování kněze-před

ženou byla dobrá, ukazujíc,jak jerriněpřede ďábel
ženskými sváltenata. Ale proč celáta povídka nese
ráz laciného vtipu a zábavy naúčet-terciářek? Vím,
je to starý zdroj tak zvaných „kněžských“ “Vtipů.
Mnozí duchovní mělijiž co činiti s terc'iářkam'iklepa
vými a jinými nectnostmi oboha'cenými.
Musím se však ohraditi protijednomu, aby 'se pro
nějaké 'nepřístojnosti odsuzovalo celé zřízení,_bysena
ně vrhalo tak Odiosní světlo, jako na ně vrhl dr.-Re
hulka svou “vaídkou. Církev přijalaráda zřízenítře
tího řádu,Mariá_n_ských
družin,ježjsoujakýmsitřetím
řádem j esuitským, a proto není .CIRKEVNIM
toto zří
zení jen takvšeobecně Zlehčovati. Třetí řády daly
církvi tisíce světců. Svým—ustavenímpak mají právě
dnes eminentně- raktick-ý účel. Kdyby "bylo.využito

jejich síly a jejich tradic,'byly bytřetí 'řády velkou
.armádou pro provádění katolické akce.
Poznal jsem sám-mnoho a mnoho terciářek ušlech
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tilých. Ponejvíce jsou to chudá služebná-děvčata,po
nejvícechudé, upracované,poctivé ženy a prostí mu
žové.Mnoho a_mnohokněží by potvrdilo má slovaa
mohliby vykládati o přímohrdinských "skutcíchobě
tavosti jejich. Pamatuji se sám na začátky Hlubiny.
Prvých čtyřicet korun-na známky, abychom se mohli
dovolati pomoci v zahraničí,"bylood chudé terciářky
a jiná, aniž bych o tom věděl, dávala 'po'řadu měsíců
celé své služně, až jsme vyjeli z nejhorších nesnází.
Anevěděl jsem o-ničem,vše šlo takovou nemožně taj-—
nonlxgcestou.,
A při tom. jsem nebyl s nimi v žádném
Sty u;

Tedy, vtřetím řáděmáme bohatý silný zdroj obě
tavosti a lásky účinné. Chtějí býti blíže Bohu, chtějí
býti účastni.milostí toho kterého řádu, ke kterému
se připínají.Mají býti reservou duchovní pro kněze
ip(racujícíýjejichhlavní
připravovatiobětmi
našemua
něžskému apoštolátu úkol
půduje modlitbou,
pracemivzdrobném vlastním okolí. Věřímev obco
vání svatých a proto věříme,že“každý ten „Zdr'ávas"
ité nejprostší terciářky má svůj význam, má hluboký
smysl.-Když budeme míti za sebou armádu modlí-
cích se za nás, snáze se-nám bude bojovati. Věříme,
že“kde jsou 'dva neb tři shromáždění ve jménu Páně,
že Pán je uprostřed nich a že proto 'ejich modlitba
má větší účinnost. JSOuto dušičky s ryté, neznámé.
Svět je nezná, sám jim .kolikráte jen rány zasazoval—.
Byly služebnými pánů dobrých _izlých, sloužily, jak
dovedly,'špa_tn'ěčilépe, ale většinou vždy měly dob
rou vůli. A celý ten svůj život,'skrytý a neznámý,
věnovaly Bohů'. V něm našly svo__u-—
jedinou útěchu a

radost Je'ich modlení se může pak smáti jen člověk
nevěřící luboce alnechápající smysl vnitřní oběti,
cenu skryto_st_i,šlechetněpřijaté nemožnosti více pra
covati. K tomu je právě třeba hrdinství dovésti za-í

padnouti, dovésti býti nepatrný,'protože je.k tomu
třebaskutečně živé naděje, skutečně pevné víry vBo
ha, jeho odplatu a život věčný.
Nedivte se.—pak,“žejsou neb bývají někdy příliš
přísné ve svých požadavcích od kněží-._Srostly—s
chráf
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'mem.Jeji'ch víra jim správně ukázala-_jedinou Pravdu
Boží; proto chtějí její "životpředevším od kněží. Ta
trocha .;kritiky a' staro'stíjo-spásu kněží se jim, musí
když ne prominouti, tedy pochopiti,
_ _\\
Alejedno je-d' ležité,jedno je třeba zdůrazniti. Nái
'ram'riěbych-doporučoval všem těm,kteří se rádi vozí
po terciářkách, aby se nestyděli jíti :mezi-ně,aby svou

dokonalostí zvýšiliúrbveň těchto náboženských sku-'
pin;Alepředevšímje třeba naše náboženská sdružení
vychovávati. Soustavně a trpělivě vychovávatiz Kria
tikou jen se vše roztrpčí-a rozvíří, málo napraví. PO?
starejme se ouvědomění aprohloubení našich zboží
__nýchnávštěvníků a'návštěvnicčhrámů. Ujměme se
jiCh,pracujme pro ně a brzo uvidíme výsledekt Třetí
řády daly-církvi šiky neohrožených obhájců, daly ta
kovou-KateřinuSienskou, Růženu Limskou a nesčeti
..négřady,
jiných. Otírat se vtipem neb drsnou tvrdostí
o terciářkyje lehké a bezúčelné. Více užitku bychom
měli,kd bychom ani touto složkoúi'nepohrdali,-po?
rozum'ě i jí, vystihli její smysl _avýznam- a zapřáhli ji
též do práce "okrálovství Boží na zemi, o vítězství
]ežíšOvy myšlenky.;
' BRAITO;
PŘETVO'ŘME SVĚT

.

_

Až do omrzení musí Sednes .čl'ověknapoleuchati
nářků na zkaženou dobu. Když-pročítáme historii “cír
kve, víme, ženebylo vlastně vůbec doby, která by
byla ideální dobou; Středověk se dovedl .rOuhati,že
by se na to dnes žádný Zvrhlík.nezmohl. Dovedli naši
pře'dkové množíti kacířstva,-že inkvisitoři _sipřOstě

nevěděli rady. Sotva rozmáčkli jednu kacířskóu'ště
nici, sto jiných se začalo s náramnou chutí rozlézati
a právě po'stěnách třeba i.inkvisičních paláců,
_
Ale-jedno měli _vestředOVěku,že na každou bolest
hned věděli rady ,“žedovedlifčélitiznebežpečí, že.proti
takóvým Lýonským chudým a—katarům
pOStavilichu
dé své, chudé opravdovépže próti' takovým sektář—
ským kazatelům, kteří _kázalia sili'se'měkoukole, když
hospodáři, mající sýpky“ _ravdyÍ,klidně předtě'misýp
kami ši hověli',postaVilikazateletsvé, chudé, vyzáblé
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mnichy kazatele,"že proti- chudobě lstivě a satansky
prázdnépostavili chudobu Kristovu,plnou života, ve
sv; Františku.

_

Aninetušíte, jak říjemnou hudb ou peklujetonaše
naříkání.Takové cšfaitisty “byměla církev odstřelo
vat,jako odstřelovali-zaválky ve Francii takové sýčky
v'armádě,kteří stále věstili porážku a demoralisov'ali
vojsko. I naši s'ýčkověsvým hýkáním oslabují,demo
ralisujínaše šiky. Kdypak nebyl-Bůh s námi, kdypak
se nedalo pracovati? Každé nebezpečí a každá pře
kážka a.každý boj má právě-vypjati naši chut, naší
snahu,naši vynalézavost. Měloby to býti vlastněra
dostí, že můžeme'bojovati. Duševní rváči a Oprav
doví Vojáci'Kr—i'Stovi
měli “by míti nebeskou radOSt, že

nemusejí nečinně ležeti'vkasárnách a že možno se bít.
Vojna je za'ímavá. Klid dělá z—vojákůzáškodníky a
snad_i darebáky.
Dnes je těch nemocí dost a těch půtek a “šarvátek
až do vůle; A tak'možno'všude se—vrhnout,tak mož
no všude se uplatniti
Připomínám si slova sv. Jana z Kříže,která“se sem

výborně hodí jako nejlepší "rada,jaké metody dnes
použíti: Všude"lásku a kde není, tam ji zasijte'a zase
láska vámgjvžkvete;"

,

.Zasijteťl'ásku.ve svých rodinách do duší svých dí
tek, myslím totiž lásku k Bóhu-a.láska vám vzkvete.
Zasijte lásku do Svého okolí,—Zasijteji Svým úsmě
vem, svými úsluhami na všechny strany, abyste uká
zali, že katolík.-žijejenom-láskou, a uvidíte, že láska

vám vzkvete. Ne'snad'hned, ale jednou jistě. Mož
ná, že te r'vepříští—generacetu lásku budou žnout.
S'ejte lás u modlitbOu do' srdcí bez Boha, sijte lásku
do všech žil nářoda. Pronás'ledixjteláskou obětující
se Boh“všechny vrstvy, všechny potřeby. "Uštvěte
láskou svouii největší nepřátele Kristovy. Nadávat
jim, je proklínat; je _tupit2'Jakubohá zbraň! Nepo
může pranic,prótožeje hříchem.Nepřátelékolikráte
nevědí, co činí,ale'vy víte, že když 'spíláteprotivní
kům pravdy, že hřešíte;Do svých podniků a.snah
nikdy 'nevměšujte nenávist, nikdy nechtějte někomu
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1..

„ukážati"jemu „posvítiti' .Sijte-ido obrany,i do boje
lásku, aby i ten, jenž bude vámi v boji zraněn, poznal,
že jej milujete, že jste jej zranili jen z lásky. Láskou
přemáhejtevšecky nemoci doby.Když píšete amluví
te, sijte lásku, jen nejčistším úmyslem buďte vedeni a—
potom zcela určitě bude mít Vašepodnikání nadpřiroé
zený'smysl, 'en pak ale také bude míti svůj účinek.)ak
bychom byh daleko, dále,kdyby všichniti, co pracují,
byli si toho- vědomi, kdyby jen Bůh a jeho duše byli
jejich heslem a jak bychOm-byli daleko, kdyby vši
chni, kteřívidí černou budoucnost,přestal_ijiž jednou
naříkat a-začlise vroucně modlit, kdybyzačli'upřímf
ně Boha milovat, jemu zadostčiniti za hříchy národa.
kdyby se obětovali za ty,kteří Boha nenáVidí,kdyby
svým celým životem každýmkrokem byli čím dále
tím lepší,"kdyby každou myšlenkou 'akaždým hnu
tím sili lásku. Věříme v Obcování svatých, věříme že
Bůh pro zásluhy svých svatých aspravedlivých neza
hubí města, že zvedne národL'Ano, sijte lásku tam,
kde neníÍa budete lásku sklízeti.
„BRAlTQ

ŽEN
CACCHIA VINC D. O. P.: DE NATURA _TRANSSUB'
STANTATION IS _ILIX—T
_AS. THGMAM ET'SCOTUM,--(Ro

mae 1929).'O vznešeném tajemství Těla' Kristova podává'autor
výplod spekulace, jak jej přináší hluboká mysl Sv.Tomáše,__a"při

náší rozdíly,jak je podává subtilní doktor SkOtus.Práce by jistě
nabyla většího vědeckého lesku, kdyby autor rozdílyóbjasnil
historickým vývojem obou názorů. Přes přesné podání učení
sv. Tomáše, kniha má ráz “polemikyse Skotem, který ve své
historické mlčenlivosti „neodpoví.
i—ab—
DURYCH: CESTA UMENI. (Nákladem „B.Durycha,- Pře
rov, Smetanova ul. č. 1970).Tentokráte chápu a plně schvalují
počin Durychů'v,7_ževydal'svoun-knihu jen _vomezeném počtu
exemplářů. Jen ještě jedno by mělo býti provedeno: Měli—by
býti vyloučení z móžnosti n'abýti tuto knihu'všiChni potrhlí
bibliofilovémebo by se mělijzavázati, že knihy nikdy neotevrou.
Kniha opravdu není pro každého.Jako neukazujeme každému
poklady-křesťanskémystiky a o mystice nejraději-píšeme a mlu
vime latinsky, tak _také Durych toto své dílo o umění, přede“
vším o umění slovenském, 'pSaljinou, věru básnickou mluvou,
jakousi básnickou—řečíesoterickou._Měli by ji čístijen ti, kteří
uznávají jednu Krasu a' kteříjsou přesvědčeni _oposlání umění,
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jako o snaze tuto krásu zrcadliti, touto krásou se zpíti, až do
nmdlení celého nižšího člověka. Durych tu mluví jako učitel,
jako bratr k mladším kumštýřům, a nenápadně odhaluje smysl
&ducha své tvorby minulé a hlavně snad příští,prótože je u Du
rycha znáti silný vývoj den ze-dne, vývoj Od vlastního slova
k slovu odposlouchanému v taj emnýChnávštěvách Slova.Mlče
ní, návrat k vnitřnímu výrazu, oddání se vyšší Síle inspirace,.
nehledání sebe a_nipotlesku, to'mu učíDurychova Cesta umění.
Nejraději bych o knize .sám mlčel, ale Durychovi se mezi ka
tolíky křivdí a jemu nerozumí a proto jako jeho příteljsem po
vinen učit ty-, kteří mi věří a jdou snad_aspoň jaksi za mnou,
též jemu rozuměti, a hlavně jemu věřiti. Tohleto je dílo ro
noviciát umělců, který by se měl zavésti -akde by se m adí
učili mlčet, slyšet, 'vidět„modlit se a pak teprve se pokoušet,
třebaže úporně a vášnivě, aby mohli všemu.rozuměti a vše chá
ati, jak jen je to možno lidem. Pak bychom se přiblížilik na
ezení katolického 'umělce, pak by se přiblížil příchod katolic
kého básníka', jenž by'vyšel z katolicity lásky, pravdy, snažení
a obsáhnutí věcí i lidí.
_
_,
Braito.
DURYCH: POLIT DO SPANELSKA. (Kuncíř 1929. Cena“

25 Kč). Obrázky, “meditace, postřehy, dravé proniknutí života,
přírody, duchovního bohatství španělského, jež se nastřádaly
v bohaté duši Durychově za jeho cesty se mnou po—Spanělsku.
Krásnéje; co napsal Durych o Spanělsku, ačpřizmínkách o mně
mne“svrbí kolikráte jazyk i'pero, ale nutno uměti čísti Durycha
mezi řádky; Nutno rozuměti Durychovi, jenž jenom napovídá.
Knihaje horkou písní na katolicismus, jenž tu v poušti španěl-'
ského žáru vytvořil takové hodnoty. Z knihy Durychovy jasně
vidíme, že třeba takový národ nemusí nic jiného znamenat,
nežže opatruje jak starý kastelán katolické katedrály, Boží
příbytky,=aby mělprávp na existenci.
,
Braito.
FUMET! LE PROCES DE, L'ART,_(Paris, Plon 1929). Nová
škola Maritainova přináší stkvělé.ovoce. Na teorii Maritainově
o uměnípodlescholastických principů pokračuje celá řada tvo
řivých umělců francouzských. Přítomná kniha vydává svědec
tví. Zabývá se rvkem krásna, přinášejícím—radosta rozkoš.
Umělec se podo á_Stvóřiteli,jehož krásná díla nás obklopují,
á chce ho napodobiti. umění se musí podrobiti krásnu, neboť
krásno se-shoduje' s absolutnem (se jsou'cnem _adobrem). Do
kazuje dále, že krásno se shoduje bezprostředněji s dobrém než
sejsoucnem. Shoduje se ovšem jenom s metafysickým pojmem
dObra a próto se—chov'á
indiferentněk různým druhům dobra
(na ř. “orálního dobra). Zdůrazňuje však možnost modlo»
služ y k ásna, oddělí-li umělec krásno od morálního“dobra.
Krásno je- doplněk dobra je jeho vyzařováním(xoůoxocyaůídl
Krásno vysvítá zvláště 'vmládí a autor je krásně líčí a pouka
zuje na nebezpečí. Překrásné je rovněž srovnání umění se sva
tostí a tím autórbvo dílo o umění dostává zvláštní ceny a ab
solutních hodnot. Estetika, všímající si všech těchto hodnot,
je úplnáa zadostčiní všem složkám.
'Dr.Habáň O. P.
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B. JANSEN, S.J., .DIERELIGIONSPHILOSOPHIE KANTS.
(Ferd. Důmmlers Verlag, Berlin und Bonn). Ceschichtlich dar-'
gestellt und kritisch-systematisch gewůrdigt. Str. 156,cena 6 50
'RM. — Velmi potřebná monografie, pojednávající v uceleném
postupu o svém předmětu. ]souc výsledkem práce mnoha let
studia Kanta, podává spolehlivé výsledky 0poměru Kanta k ná'-_
boženství, způsóbem 1nefilosofu.přístupným. Tak nám dosud“
Kant nebyl osvětlen, spravedlivě a jasně.
-—e
es—
JACQUES MARITAIN: BERGSONISME ET METAPHY
ŠlQUE,(Paris, Plon 1929.)Osmé číšlo sbírky Chroniques přináší
zajímavé studie. Maritain zde podává nové vydání dřívějšího
díla o Bergsonovi.Maritainova metafysika nezná kompromisu.
Jeho postup je neocenitelný, neboť vyvíjí otázky moderní filo
solie od prvního zárodku. Tak přítomnákniha o bergsonismu
počíná špatně.pochopeným scholastickým axiomem, že myšlení

je immanentníčinnostíkteramapredmetpoznam vsobě.Odtud
pochází materielníformulování,zemyslemnemajmeho přímého
předmětu než sebe samo, své pojmy a tak rostOu pojmy apriori
Kantovy atd. Kniha Maritainova staví metafysiku sv. Tomáše.
na svoji výši a s ní pohlíží na jiné. systémy. Vedle Maritaina
spolupracovali E.Borne, H. Gouhier, P.Sabon, Peter Wust, ].
Erébe,W.Gh1ka,Remer M. Rilke.
]EROME ..DELA MĚRE DE DIEU: LA“TRADITION MYS-'
TIQUE DLI CARMEL, (Descl'ée, Paris, 1929, str. 92). Věcný
rozbor a zhodnócení nauky duchovního živóta v řádě kar
melském. Spisek byl vyvolán polemikou karmelitánů španěl
ských, kteří se postavili-proti škole Saudreau- Garrigou- Arin
tero. Autor dovozuje v pevně stavěných studiích z nejstarších
autorů karmelitských, že do doby, před 200, lety než začala
moVáterminologie a nová metoda v nauce dučhovnílio života,
karmelitští spisovatelé asketickofmystičtí byli věrni staré m'e
todě, kterou učily řádymonastické a žebravé. Doporučuji od
borníkům.
Braito.
K. LOUIS DE LATRINITÉ: LE DOCTEUR MYSTIQUE,
(Desclée, Paris, 1929). Stručný nástin života, významu a díla
šv. Jana z Kříže.Jsou to přednášky slavnostního tridua u pří
ležitosti prohlášení sv.Jana učitelem mystickým. Dílko cha
rakterisuje prostý, neřečnickýsloh, jenž vystihuje klidně veli
kost svatěho obnovitele mystických věd. Krásný jest závěr, že
světec má předevšímten význam, že katolíkům všech dob uká
žal, že Bůhje volá k napodObení nekonečné dokonalosti své
a že proto nikdy se_nemaji'sp'Okojitijen s nejnutnějším že stále
se mají snažiti výše v duchovním životě.
Braito.
JOSEPH AUC. LUX, FRANZ LISZ-T-:HIMMLISCHE UND
IRDISCHE LIEBE. (Vérlag von Richard Bong, Berlin-.W. 57).
Román. Str. 328, cena váz. 6'50 RM.Duševní boje velkých

“duchůjsou vždy zajímavoua poučnoučetbou. Tento román.
slovem a obrazem podle dokumentů vypravuje o bojích duše"—
slavného uherského hudebního skladatele Liszta.
—-es

DIE RELIGION IN GESCHICHTE UND GEGENWART,
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. C. B. Mohr.(Paul Siebeck), Tůbingen),- Liefer. 58-61; Kon
essiOnsstatistik-Kurzwegianerí se 14vyb'r'.'Obdivuhodně rychle
pokračuje tato vážná a."cenná'encyklopedie. Pozoruhodná'a
zajímavá hesla tohoto, dílu jsou zvláště: Konkordáty, konser-'
vátivismus, konve'rtité,-'kříž a souvisící s tím hesla, válka, kul-:
tura a křesťanství, .umění _a-náboženství.

-_—es—"

STRIZOVSKY F.,:g„SVATY GRAU. (Matiče cyrilometof,
dějská v_Olomouci 1929). V půvabné básnické formě podána.
jest legenda o sv. Grálu, jehož posledním strážcem podle po
věsti byl český kníže s_v;Václav.4_Zvěrného vylíčení života na

šeho světce má historik upřímnou radost. Obsáhlá skladba,
která patří,k nejdokonalejším- dosud pracím skromného olo-'
“r_nquckéhopoety a jíž dostalo se, pietní úpravy“ zásluhou arch.
Bf.StOrm'afest věnována čsl. "mládeži._Opravdu nízká Cena 15 Kč

umožníi ocela nemajetnýin „rodičům Obdařit své děti pěknou
a velmihodnotnou- knihou.
_
Dr. Drábek.
' J_OS, SICKENBVERGER: LEBEN ]ESU NACH DEN VIER

EVANGELIEN.. CAST V., DER SCHLUSS DES WIRKENS
AUSSERHALB'JERUSALEMS.(Aschendorffsche Věrlagsbuch
handlung, Munster 1.W. Str. 120, cena 2'35 RM.) Jméno spi
sovatelovo ručí za odborně p'racované dílo. Z něho .se “učíme,
viděti život božského -M_istra-vcelku zpráv všech synoptiků,
čímž senéobyčejhě "prohlubuje pohled duše. _ ,
-—'es-—
STERNBUCHEREI PUR KLEINE LEUTE. (Verlag d."Schul
brůder, KimačháVillingen'Jsv. 1. a 2. Str. 150. Skvostně vypra-Í
vené knih' _pohádek pro děti, pro ty nejmenší.-Jsou to pohádky
o nepose ném zajíčkovi, jenž svou neposlušností ukazuje dě'-_„
tem se vzácnou pedago ikou, kam může vésti neposlušnOSt:;
zároveň učí lásce'k příro ě. Další pohádky o bílé myšce, o psíku
a kočičce, Qkozičce atd. jsou vzácným kouskem pohádkář
ského.umění'.f.—j

\

,-

-.—es—

' FRANZ MATHES,DER SEGEN VON KONNERSRELITH.
(Týž nakladatel). Uchvatné líčení významu a skutečností K. od
očitého svědka.

_

-—es—

STEFFES: RELIGION UND POLITIK, (Herder. Freiburg,
1929).Steffes řeší těžkou a stále, pokud svět bude spjat s křes
ťanství, akutní _otázku, zda veřejný- život smí aneb dokonce
musí státi mimo každé náboženství, má-li neb nemá-li nábo
ženství právo mluviti ve veřejném—životě;Má i politik od ná
boženství přijímati impulsy,. vedení směrnice? Prvý díl knih
jest historickým přehledem dějin “této otázky. Dualismus' o 
děluje náboženství a život-veřejný, monismus je směsuje a je
nom náboženství pravé je harmonisuje. Druhý'díl staví 2 pod
staty náboženství i politiky své prinCipya směrnice řešení.Zdů
razňuje i'veřejnou a tedy politickou funkčnost náboženství.
Třetí díl pak zkoumá “zásadní stanoviska jednotlivých nábo
ženství k politice. íKniha _chcepomoci, 'ak sama doznává, od
svěceného duchapolitického. zasezve' no'uti Bohem a pravým
cílem a smyslem veřejného.života, majícího umožniti snazšího
dosažení cíle posledního od jednótlivců, kteřítvoří společnost.
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Visíruje pak dobu, kdy nikdo, nebude museti se ,báti veře'ně,
tedy—politickyp_racovati.Myslím; že ta doba není takblí
aa
že hlavně měl.zdůrazniti autor ještě velký rozdíl mezi politikou
a mezi politikařením. Pak by kniha byla ještě jaSnějšía.užiteč-'
nější.
_
Ing. Esch'man', Roma.
SIGRID __LINDSET: JARO (Kuncíř 30 Kč). _Snapětím _adychti

vostí přijalijsme pri/ý překlad Undsetovy knihy;-Byli,bohudíky,
zklamáni všichni, kdož'čekali nějakou pobóžnůstkářskou lite
řaturu, 'ak se dalo čekati podle ustavičně reklamy -s_
její kon
versí. Ale, bohudíky, kniha jest něčím jiným.-Někteří byli zkla
máni i jinak. Doufali v nějaký duchovní, třebaže vysoce kvalitní
román, takový' román třeba i pro klášterní novicky. A zase ani
tím není kniha Undsetové.„,Jarov"řeší,či„chceřešiti bolestný přo
blém spojení muže Seženou. Zenas mužem si lásku, nesmějí
nalhávati, nesmějí. se do ní nutiti. "Běda manželství, které po:
vstala vžplanutím, jež nebylo uvědoměno jako vzplanutí a jež
niktěrak nebylo výslednicí splynutí'dvou srdcí a dvou duší, jak
samo Písmo ukazuje v manželstVí, že jSOujednotělo a jeden
duch. Tepřve očištění, vzájemné pochopení dává usmívati se
novému jaru života dvou srdcí. Facitš'Manželství jest věc straš
ná a jen'vážnost se k němu. smí přibliž'ovati. Undsetová jest
naturalistka, sloh má prosycený tempema světlem velkoměst
šk'ého života. Mnoho myslila, víc než snad je“ženě zdrávo, ale
nakonecpřece jen v ní vítězí žena nadsešňěrovanóu filosofkou
ve vysokém nákr'čníku..

, Braito.

HENRIETTE BREY:QUAND LA NUIT TOMBE SUR L'A
ME. LIN LIVRE POUR CEUX QUI 'SOUFFRENT ET QUI
PLEURENT..(Z německého přeložila Elsa Harti' , vyšlo u'Des
clée de Brouwer“et Cie, Paris). Kristus Pánproži všechny naše
bolesti. Ve všech dovede nás potěšit; Autorka odpovídá slovy
evangelia všem, komu nadešel okamžik, kdy se v duši stmívá.
A přimlouvá smutné duši tiše, soucitně a jemně jako žena.
Kniha plná útěchy.
'—oú—

K v Ý ŠIN—ÁM
(Kurs vnitřní modlitby 9.)

__Dosti dlouho se duše snažila“sama, sama šla pro
středky-,kterě'Bůh sice"také dal,—“ale
jichž užívala způ

s'obem spíše-lidským, sobě vlastním. Nyní přichází
přelom: Modlitby ode všech uznávané za-mystické
&proto je.též prostě jako mystické označují. Pocho
pímedobře rozdíl mezi modlitbou affektivní ajedno
duchou, jestliže si uvědomíme rozdíl mezi úkony
ctností, třeba vlitých, a mezi úkony darů Ducha sv.
Dary Ducha sy.mají uzpůsobiti duši, aby byla dob
rým, povolným'nástro'em Ducha sv.,aby se dalajím
.lehce.říditi. Právě těchto darů jest třeba k vyššímu
rozletuduše, jimi seprávěuskutečňuj e vyššípovzne
šení duše. Dary Ducha sv. stáváme se dobrým .ná
strojem, na němž _můžesladce hráti Duch sv. V'oby
čejné-modlitběvnitřní a ve všech do'sud ještě jmeno
vaných stupních člověk sám—
ještě hledá, sám ještě

jdea zasahování pasivity jest jen přechodně.nanej
výše, nyní přic'hází'doba, kdy“Bůh Opáše dušia vede.
sijitam,kamchce sám.Duše nejdejiž, dušejestvedena.
Apřecek zabránění-omylu kvietistickěho zdůrazňují,
že to člověk'jde,'třebaže veden, že člověknení osvo
bozen od svého bytí,neníz_bavenúkonů, ale ty úkony
jsoujednoduché, ty úkony se ozývají Božímvedením,
jest v nich každou žilkou cítiti _Božízasahování.
Do vyšších stupňů modlitby uvádí Bůhsám a není
nikdo oprávněn svévolně se. pokóušeti a namáhati
oto, aby se povznesl nad lidské způsoby vnitřnímod
litby. Bůh "sámsi uvádí duše do svého “tabernakula,

do intimního svého-života. Každé vetřeníjest těžce

“ztrestáno.
-—-'-Neb,
aby mohla duše sestáti takto tak dokonalým

nástrojem Božím, musí býtidokonale očištěna,musí
býti očištěn"rozum, srdce i vůle. Sv.Jan z Kříže praví,
že „jediná nezřízená touha, 'ediná' nedokonalá tou

ha lidská může'zabrániti, aby člověk byl povýšen
k tak těsnému spojení Božímu" (Výstup-na horu Kar
mel, Kniha I. hl. XI), Proto nesmí si—každý,kdo se
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nějakýčasvnitřněmodlí aneb kdo těžce poněj aký čas
nehřeší,hned si mysliti, že žije již v mystických sta
vech.Nesmímá,velká čistota a dokonalostjest'poža
dov'ána k tomu, aby se—dušemohla spojiti s tím, jenž
jest čistotou samouStáváse proto tak “často,že imno-_
ho dušíjinak dokonalých a pokročilých nikdy .neb až
po nesmírně dlouhé době_se_dostan'e'_výše, protože

nedovede o ustiti svéhračičky, protože nedovede

zvítěziti na různými přílišpřirozenými náklonnost
mi.Neb přinejmenším musíme doznati, ževášně ne
Vyrovnané a neusměrněné duši poskvrňují a zdržují.
__Proto
jest velmi důležitý traktát o vášních a jsme
nesmírněvděčni P. „Noble-“ovi,jenž jako známý od...
borník v těchto otázkách “pro'naše čtenářeSe úvolil
tak jasný a_krásný kurs Uspořádatiprávě o této otázce.
Další přípravOu na—
polibky lásky BOžíjest'nejen
očištěné, nýbrž též uklidněné Svědomí;Svědomí ne
smí nás vyrušovati, trýzniti, 'stále štváti a*stále nám
klásti-rnovézkoušky a boje o-ctnost naděje a'důvěry
v Boha._Aby'svědomínám nebránilo vespojení s Bo
hem, abychom, mohli klidně-v Bohu spočinouti!
, Duši. pak třeba vyprázdniti od věcí stvořených,
aby mohla býti naplněna Bohem. Bůh nesnese se
v duši .naší s--věcmitohoto světa, nechcea nemůže
míti v mysli a v bytOsti. naší místo pcdružné, místo
vedleívěcí, jež on stvořil.
Toť příprava negativní ; =aleduše,- jež si. Bůh “v_ede

kjsobě, musejí projítitéž přípravoupositivníTřeba
přip'raviti důstojně .chrám duše své'k návštěvě tak
vzácné. Třeba připraviti duši svou—Ctnostmi,jež jsou
podobnostmi s Brožími dokonalostmi. Bůh“chce se

s námi intimně spojiti aproto třeba růsti v milosti,
jež jest právě ůčastenstvímna jeho přirozenosti.Jak
by mohl miloVatiBůh.-duši,která není zrcadlem jeho,
zrcadlem jeho svatosti? _
Dalším krokem jestpro duše vyvolené positivní
zřeknutí se všeho:'-Nechtějt"e, praví sv. Jan-od“Kříže,
nechtějte ničeho od svých uší, od _svýchočí a'niod

srdce,.aby vám řekly, jak se dostanete k jednotě,
nýbrž ptejte se jediné své víry.
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Připravte chrám srdce svého ctnostmi a přijměte
Boh.—a'
vevonněm dechu kadidla modlitby horoucí,
modlitbyživě, modlitby dokonalé.
"

Snažmesenajíti toto spojenísBohem právě těmi
prostředky, jsž—jsou-nám poruce, právě svou po—
vahou „ovšem očištěnou ;a vychovanou, právě ve
svém povolánía zaměstnání. Právě v nich máme na,-_:
jíti klidu, Ztišení. _
„Apak, až ,se ztiší duše, mluvme se sv'm Bohem,

mluvme sním vytrvale, prostě podle toho, jak duše
sama se. rozlétává.,

.

"

“' .

Jak očistuje si Bůh ty, které" chce přivésti k výši
námmodlitby, které chce naprosto a dokonale spójiti

s sebou?!lčitelě duchovního života mluvítuotemné
noci'smyslů a ducha, o očišťOváníduchovního života

Odvlivusmyslů a nedostatků roZumunašeho. Nej
jasnější jest, popis sv, Jana z Kříže,jenž věru si za
slouží jedinečný titul doktora mystického. Bůhočis
t'uje své věmě-y jejich smyslech, choval ji jakoby
v náručí, duše,.cítila slast tohotonáručí Božího a_ny'ní
je třeba, aby duše se vykoupila ze sladkostí, jež
se odrážejí ve smyslech při laskání Božím. Sladkosti,
radosti Božíve smyslech nejsou Bohem samým a pro
to ten,-“kdojmábýti dókonale s Bohem spojen, musí
se i toho'vfz'dáti. Tak vzdaluje Bůh odtakově duše
věci stvořené. Duše již nemá v ničem jiném zalíbení..
než ,v Bohu. Svět již ji unavuje, chc__e.již
jen Jeho, nic
jiného než—Jeho!Pomalu stává-sedistinguovaná, uvae,

žující, modlitba nemóž'noujaneb při nejmenším těž
kou. Jen na Boha-]upírá své oči, Upírá svou celou by
tost na něho, ale takovým jednoduchým klidným
pohledem! Atak, třebaže jest vyprahlá, jen k Bohu
jest celá duše orientOVána,-'akýmsitajemným instink-z
tem jako magnetická střeřkak pólu obrací se stále
po větru Božího vanutí. Duše hoří nepochopitel—
nou nostalgií, hladem neukojitelným po Bohu. Bůh
odnímá duši vše, co není-On. Nepodporuje ji 'iž jako;
dříve ůsnadňováním-rozjímání artikulované oýPřir
chází nemožnostrozjímání. Duše jestjiž připravena
k vlastnímu mystickěmu Božímu zasažení, k pasi—
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vitě.mystické, jež jest vedením Božím. Co nyní duše
bude konati, neb duše nikdy seineztotožní absolutně
s Bohem,zůstávajícvždy tvorem, bude konati sice,
ale povede ji jako slepě 'oheň Boží.
Bůh teď začíná do duše vlívati své milostné, lásky
plné poznání sebe. A tak není očišťování smyslů jen
1přípravou,
nýbrž to,
branou,
jíž vede
.duše své
soběýVšechno
co o Bohu
dušeBůh
dostávala
od
smyslů, musí zmlknouti, vše to, co zakoušela o Bohu
smysly, musí zmizeti pro onen svatý okamžik, kdy
bude On sám mluviti.
'
PrOtožejsme byli zvyklí všechno pozn'ánípřijímati
odsmyslů,nastá'vá strašnáútrapa. Zdá sevyvoleným
Páně,“žeje opouští víra. Vizte velké—zkouškyv tomto
ohledu u sv. Terezie Ježíškov , jak sama to líčí ve
svém svéživotopise. Ty zkouš y někdy zdají se ne
překonatelnými. Duše jest pokoušena k nedůvěře ve
své síly a což 'est bolestně'ší, v sílu Boží.Iskrup'ulo
'sita še občas otírá k těm, kteříjdou takto zaBohem.
A přece to není opuštěnost od Boha,to sejen vzda
luje od duše vše, co není Pán.
Když zkouška tato jest vítězně překónána, za
plavuje Bůh obyče'ně duše svým okojem a klidem,
mírem, jejž svět- dláti .nem'ůže. Alí, to již není slast
v smyslově části. To rozum, mysl jest uklidněna, za
kotvena. Sv,]_anz “Křížeučí, že Bůh obyče'ně pone
chává duši svou v tomto stavu. delší do u, aby si
odpočinula, aby se připravila na další cestu.
'!
Neb „cestaještě není ukončena, ještě nutno',vstáti
a jíti ještě dále.-..,

Po zkoušce duše v jejím vztahu ke smyslům očis
ťuje Bůh mysl samu. Duši obestře temná noc duše.
Ještě není duch zcela očištěn,-ještětkví hluboko na
dně jejím některé spíše-habituelní nedokonalosti, ja
kýsi- sklon k roztržitostem, Duše jest ještě občas
přílišdětinská“ ve svém obcování s Bohem. ] to má
odložiti; Bůh chce-sí očistiti pro sebe rozum i vůli
lidskou. Proto působí tajemně na tyto schopnosti.
Odnímá__
jí zálibu ve věcech duchovních, odnímá jí
i onupřípadkovou útěchu, jež již nebyla ve smyslech,
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_alejež byla! uspokojením, žadostiučiněním ducha
v pravdách. Božích.
Nyní vrhá Bůh na duši tak ostré světlo o sobě a
o duši, že dušeomdlévá. Vidí tak zřetelněBoží ma

j stát, vidí tak strašněsvou ubohost, žekaždá chyba,
aždá' vina roste u ní do nebetyčné výše. Ví, co je
i nejmenší urážka Boží. _
Vidí všechno své váhání, svou liknavost, své zne-e

užívání tak četných milostí. Ptá se, zda nežila a ne
žije v ustavičném sebeklamu. Jest jakoby přidušena
svou ubohostí, jakóby drcena Božímmajestátem. Na
dě'e a láska, která vnitřně'mluví, drží duši před zou
fallstvím,před ztrátou důvěry v Boha.
.
, Duši ted' již riicjiného nezbývá, když všechno, co
jí dosud svítilo a co ji dosud drželo, ji opustilo &jí
bylo vzato, než aby se vrhla Zcela slepě do“Božího
náručí. Nastává doba naprostého oddání se Bohu.
Duše teď cítí, že Pán je jí blízko, ale jako by 'se _ho
nemohla dovolati. Síleně touží, aby již b la s ním,
oškliví si to, co není On. Svíjí se v palčivýc, mukách
a přeceby stále jimi ráda hořela.Jsou to muka prodí
rajícíse lásky,lásky prodírající se knaprostému spo
iení s Bohem-.Tento oheň Spaluje všeChno, co ještě
v duši bylo lidským nánosem, sebeláska jest zažeh
nuta tímto,:bhněm. A ted' začíná mluviti Pán zřetelně,
jasně.Duše vystupuje k'výšinám modlitby opravdu
a ode všech uznávané za mystickou.
Nakonec otázka: Jsou časté tyto stavy,-tyto vyšší
dary Boží? Musíme poctivě odpověděti, že NE. Spíše
jsou vzácnénež časté. Ovšem jest dosti-těžko u sva
ty'churčiti,zda sejimjich dostalo.Přijejich skromnosti,
kdyo sobě, o své-duši mluvili jen s Bohem a jedním
zpovědníkem či duchovním vůdcem, nedovíme se
toho mnoho o jejich-vnitřnímživotě. Ijejich zápisky
bývají tak skoupé o tomto bodě. Protože světci se
řídísprávnou zásadou Secrétum meum mihi, secre
tum meum mihi. Mé jest tajemství, mé!
A ještě jedno: Máme se snažiti o tyto dary, máme
se snažiti oto, abychom došli k vyšším duchovním
stupním, jež popíši letmo v příštímposledním článku
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kursu? Varui zř'eteÍněa důtklivě každého, aby ne
chtěl nic jiné o než Boha, aby sinepredpisoval kam
až Chcedójíti, ale s druhé strany též varují, aby nikdo
p(osmvne
neuzavíral—cestu
k Božímu.vedení.
Opa
up ]lZ pos_itólikátéf
Chtějme
jen jedno: Boha,
jeho, zcela, dokonale, snažme se“o očištění-co možná
nejdokonalejší a ostatní jest pak jeho dílem! On sám“
si vede duše Své do tajemství Svých.Jen nakonec

.teóretičky poznamenavam že v sobě máme vzdá
l'enyzáklad B0žíhopovýšení k tajemnemu Spojení,
to jest Miló'st posvecujÍCí. ,
Milostí posvecuyc1 stali jSme se dítkami Božími,

jsme účastni jeho pnrozenostl Milost posvecujlc1
spojem's'Bohemjest základemceleho duchovního zi

vóta. S rriiloštíposvecuj1c1
byly nám vlity dary DUCha
sv.,jimiž právě zvedá Bůh Své duše k Sobě. A proto
teoreticky není nemožné, aby co nejvíce duší do
Stalo se intimně k Bohu, Ale jen málo duší dochází
k těmto výšinám, protože málo duší se'dokonale dá
'očistitiod Světa,od sebe, od všeho, co nemBůh.
Alejeden užitek budou rnítivšichniz tohoto člán
ku,tótiž, že' vidí, jak vysóko se tyčl
cíkřest'anská mrav
nost, jež vede k Bohu, k jeho objetí, jak vznešená

ješt láska k Bohu,jež jest moštem k.spojemtak do
_konaleinu s Pánem!

P. ŠILV.M. BRAITO,ŘIM.

ÚSTŘEDNÍ CTNosT' SPOLEČENSKÁ
Čím“více se spolecensky život ódcizil nábožen
skýin zásadám, tím sloz1tějším1se stávají jeho před

pisy.VystačípornaÍu naknihovnu sbírka zákonů, rad
_apókynůpro život s lidmijedné rOdiny,práce a vlasti.
Slomtostje vždy známkourozpaků aslábóšti,Nabo
ženství má jedinou zakladni ctnost na řízeníSpolé
čenskéhozivota,ustředníctnost,která dovede ovlád
nouti aupráv'iti všechn ___stránk'y
společenského sou
žití. známka bezpečně o asvrchovaného ovládnutí.
Latmske jméno té c'tno'sti je pietas. Ve slóv-níku

najdete: přiřožený cit vrozeneláSky,láskak rodičům,
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láska k vlasti,_vděčnost£Ty složky sv; Tomáš Akvl
spojil v náboženskou soustavu, jejíž ráz je vybudo
ván na pOjr'nu úcty, přesněji řečeno; 'na-uctív'ání.__lI.

II.101, 1_.píše: „Povinné uctívání'tha obsahuje jako
spučástku uctívání rodičů. Jako ctnost nábožnosti
uCtívá'Boha,tak druhót'ně náleží ctnosti pozemského
Ctěníuctívati rodiče- a vlast. V uctívání rodičů jest
obsaženo uctívání v'šěChipokrevních, pfótože po
krevnímijsoutaké proto nazváni,že pocházejíz těch:
že rodičů. V'ůctívání vlasti se rozumí též'uctívá'ní
všech spoluobčanů apřátél vlašti."
Mchli bychom se divití, proč mluví o uctívání, ni
kolijen oúčtě; Nemáme však práva zasypávatihloub
.ku myšlenkyÍUčit'elo'vy. Mluví výslovně o KULTU.
V'tomipr—áv'ě
tkví podstata ústřední společenské ctno;
sti,tím je společenské sóužití póvýšeno na pěštování
křesťanskéetňosti. Ucta' sama 'Ítotiž nikterak nedo
stačuje _kešnesitelnému lidskému soužití.'Cím 'as
nější zrak, tím méně úctyhodného vidí. Proto mluví
šv. Tomáš 0 kultu, aby'__uká'zal,že úCtyhodnóst je
zakOt'vená výše, v účtyhodnosti Boží.
Jeho myšlenka jest již v liště apoštola Jakuba (1,
1.7).:„Všechno. dání“dobré a každý" dar dokonalýje
shůry, sestupuje od'Otce světel,-u'něhož není pro
měny ani zastínění. " Učtí'vám'e Bohajako nejvyšší pří
činu'a nejvyššího pána svého byťí proto, že BQŽívliv
nás všechny provází Svou tvůrčí "mócí; Pak vše na
Zemi,co má stín, sdělení této tvůrčí moci příčiny a
vlivu na naše bytí, vidíme ve spojení s nejvyšší pří
činou,vidíme lidské nositele Bohem stanOVenéhopo
řádku. AitOto sdělení božského v_nic'hje evným
Základem úCt'ymnohem'hlubší nežli obvy lá úcta
mezi lidmi. Prom napsal“sv. Tomáš: Uctívání Boha
obsahuje v 'soběťjako:součástku UctíVá'nírodičů.
Ovše'm toto uctívání "senemůže projevóvati způ
Sobem,jaký patří samému TVůr'ci.Musíbýti odstup
ňOVánopodle“odstupňovanéh os dělenítvůrčího vlivu
Shůrý'.U sv.-To'mášě jetotó uctívání Ožnačeno dvěma
slovy:-úcta,

služba.

_

„_

_

,

UCt'aje-čestprókažováhá vyššímu. „Přirozeněhle
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dícímu otevřenému zraku je to věc nesmímě-těžká,
viděti vyšší kolem sebe ve společném a společenf
ském soužití. Zrak přirozeněb strý naopak spíše vidí
'všude nižší a sebe výše. Z to o 'povstávajívšechny
roztržky, rozkoly a nelaskavosti. Křesťanskáctnost,.
jež má říditi společenský život, aťjiž ji nazveme lás
kou nebo úctou, jediná,umožní vidění vyššího a tím
umožní vzdávání c_ti"druhu ve. společnosti,.vidouc
Boha pořádajícího a sdělujícího moc a v 'znam ve
společnosti a rozdávajícího místa. Nám pak nezáleží
na tom, zdali kdo své moci dobře užívá či zneužívá,
zda má vlastnosti odpovídající svému významu atd.,
zda je skutečně vyšší, Nám záleží jen na nás samých.
.ab chom SVOUpovinnost—vyplnili,bychom zacho
vali,Bohem. stanovený pořádek, .bychom pochopili
Boží myšlenku ()závilesti jednoho na druhém, Od
každého něco máme, i “odtoho nejhoršího, „protože
to prostě je—zákonBohem stanovehý. Vyplnění _toho
zákona je pod stálým Božím dozorem, takže my se
nemusíme o nic jiného_starati,—než
zachovati své místo
v Bohem stanoveném pořádku, vyk-onati a vytrvale
.konati, co na nás jest-v tomto řádu. Ať pak řekneme
rodiče,.nebo okrevní, nebo vlast, nebo represen
tanti. vlasti, nebo -s 'Oluob'čanévlasti, města, vesnice,
aťje naše místodo e nebo nahoře,nebude nikdy za
těžko s úctou vnitřního křesťanského přesvědčení
_hledětina KAŽDÉHO.svatý Tomáš-mápro všechna
tato děleníjen jeden-Základúcty, čest prokazovanou
vyššímu:.est superior, quasi principium existens —je
vyšším, jsa jaksi příčinou.
.
Druhou složkou křesťanskéspolečenské ctnosti je
SLUŽBA.Přesně řečeno: srdečná ochotake službě,
pamatování, že ye vzájemném společenském vztahu

jeden skutečně a vždypotřebuje druhého-podle ne
změnitelného Zákona Božího, do stvoření vloženého.
.Sv. Tomáš vypočítává tři složky této služby. Předně
účastna tom, co se.druhu ve společnosti přihodilo,
ařÍiŠt'o
s výslovným—přáním, pomoci .mu. Za druhé

snahu pcmoci podle své možnosti a-podle významu
osob ;.nejvíce'nejbližším,tedy rodičům, ostatním pak
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odle stupnice blízkosti krví nebo místem. Za třetí
ásku, a to lásku, které říkámebožská ctnost. Učitel
andělský praví latinsky,: Pietas .est protestatio cha
ritatis, společenská láska jeprojevem lásky k—
Bohu.
gomu
není
těžko
rozuměti
po dříve řečeném.
ostačíjižříci,
že se
to vše
dě'e s pohledem
na Boha,
Tvůrce'a strážce s olečens ého řádu.
Nyní můžeme c ápati, proč se řeklo „ústřední
ctnost společenská_".'Je skutečným ústředím, z ně
hož—můževycházeti nejideálnější upravení společen
ských styků v nejmenší společnosti, v rodině, ve spo
lečnosti pokrevenství, ve společnosti národa a státu.
Všechny vztahy a styky lze upraviti těmito dvěma
slov ,pojatými křesťansky: úcta a,služba. Aťse utváří
oko nosti společenského života jakkoli,vždy a v kaž
dém jich rozčlenění může vyjíti světlo a-sílaz tohoto
ústředí. Kdo zná strasti života společenského, musí
přisvědčiti,že všechny .tyto strasti'vycházejí 2 ne
dostatku úcty a služby.
Ovšem je úcta a služba prostě nemožná bez ná
boženského, nadpřirozeného pohledu a podkladu,
Tu je pak-\význam-pěstovaného duchovního života
a pěstované-ctnosti. Duše tuto ctnost pěstující jsou
svatýnii buňkami ve 5 olečnosti na obnovení její
tvářnosti.Tento paprse božské ctnosti lásky obno
vil tvářnost země již jednou. Ve světle těchto myš
lenek se nám objeví důvod, proč v prvních dobách
křesťanstvíbyla tolik zdůrazňována láska, proč po
vstalo hned od počátku pro věřícíjméno „svatých“
— úcta _a_
služba jménem řádu Bohem stanoveného
a z lásky k Bohu,-strážci toho řádu.
Zabrání se tím přehmatů'm zdola, zabrání se i pře
hmatům shora, dává se jasné pravidlo, kam až smí
jíti úcta ,služba. Sv. Tomáš j'evnjedné věci.se dotýká,
v pomě u rodičů k dětem. Ze totiž rodiče nemají
práva tak .zdůrazňovati své vyšší místo vůči dětem,
ab je prostě otročili, aby je bezohledně podrobo
vali'svým přáním-azájmům, i když je to proti zájmům
BOžím,proti zájmům dítek: „Jestliže bez hříchu nelze
jim vyhověti, nebo jestliže i bez-naší služby mohou
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býti žiVijr'n'ůžemejim"nev'yhoýěti, bychom mohli se
více venováti živótu pro Boha". A to platí na všechny
strany a ve všech směrech.
_Vlastněje to všechno velmi jednoduché. Ale snad
právě "pi—'o
tu “jednoduchost _sev dnešní-Společnosti,
i—rme'zi
křesťany ztrácí ' vědomí á prbvádění těchto
věcí. A_přece jen.z tohoto prarríene.vyjdé obnovení
"společnostia síla proti VšemnespravedliVým a proto
také- vítězstVínade všemi nespraVedlivými.-„_ _
Ták je pěstování c'tnóstijedi'n'ečn'ýmspolečenským
činem.
P.,EM. sou'KuP, o. P.

vúLEMůž'I—z ODPOROVAŠTÍVÁ'ŠNI
Víp'ře'dešlě'mčlánku jsme "šežabý'válí stiže'ním vůle
vášní arůznýthištuiáněnii inravn'í odpovědnosti,—"Here
vznikají tímto stržením. Bylto ' řípadpředchozí vášně.
Ta vzniká pouhým Chodem o ražů' a'vjeřn'ů“předdo
zorem vůle, ale pcmal'u'-dává vůlí 'schváliti .činy';po

nichž toúží.
Dnes 'sivšimnem'eobráceného pcsta'v'ení,ť0tiž ovlá
dání a řízení vášně řn'ravní vůlí.

_

Tento“ případ není jednoduchý, řňá dvě rozdílné
mOŽnosti:

_

,

'

1.Může mravní vůle o'vládnóu'tivášeň'nebo jí aspóň
ódpor0vati a které hlavní překážky je ivift'omtopří
pádě

přemoci—?

_

_'

2. Může mravní vůle na tolik říditifv'ášeňfžejí vy
užije'k

ctnósti?

_

_

_.

Rozřešení prvního-problémů poštačí pro dnešek-.
Výšetříme
I._moč vůle ňa-fysiolOgi'cké odezvy &“projév'ý'vášně;

II;m0c vůle nad samouvášnivoú snahou &nad činy,
které, vášeň v 'volává ;

_

'

_

III.nesnáz, '_'terOum'rav'n'ívůli působí vášnivá po
váhá.

.

\

_

„

Závěrem nášehoro'zkl'ádú _b'úde,že 'rf'ňfáv'nívůle
může .— né vždy sice' snadno "—ódpofo'vati' vášni
i konůřn, kťer'ý'ch 'sé-dožaduje.
"
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1.-v'1„1'vvůLE NA FYSIOLOGÍCKÉ REAKCE
“

VÁŠNĚ

Někdo je na nejvyšší míru rózhn'ěván a tu naráz
gina,-že 's'emýlí. Odpadá příčinahněvu. Ale přejde
hned křečovitývýraz', bušení sřdc'e,napětí tělesné?
Jiný se domnívá,-že zpráva právědošlá je zlá; do
vedete si jej předStaviti. Domněnka j eho byla sice ne.—
spřávná, ale pomine hned bledOSt a slzy a z'dr'cení?
Pravda, až “za chvíli ať delší ať kratší.
Za “světovéválky jsme'na Hontě byli stále v nebez
_ečísmrti, stále padaly granáty“a šrapnely a b0mby.
_ uš'evnějsm'e Sejiž nebáli a přece se za silného bom
bardování rozechvělo'leckteré těl'o,nejedno oko v'ý'
ronilo slzý. Tak. byly ty "návalystrachu silné a vůle
stěží zdolala 'toto fysiOlOgi'cképodráždění.
Je v-prana, to jšóu “příklady mimořádně silných
vášní. Á přece-“sevelmi nesnadno udrží pO'd vládou.
Vůle tělesné rozechvění -„—'
více či, méně zjevné —
přovážející—vášeň,která, jak předpokládáme, pracuje.
Přísněv'zato můžeme žastaviti vnější pohyby a po
šunky,- ale Co můžeme"-učiniti s pórušeným k'rev'n'ím
oběhem, s napětím svalů a s nervovým roz'echvěním?
Téměř ničí-"

Dejme tomu, že vášeň přopuknepředkonem vůle
a tak není vůli“přičetnáf; že vášnivý stav-. třvá proti
vůli,.kt'erá'se mu brání, "nechceho uznati, všemožně
'e' pOtla'čujfe'a _riijak'si nezalibuje Ve snaze, která do
léhána nitro. Proto fysi'ologické řozrixšení,aťje jak'éa
koliv,—nespadápod odpovědriOst a je mimo mravní
posuŽOVáňí;poněvadž nepatří do panství vůle.

'_ Tak tedy vůle nesnadno ovládá délku trvaní fy
siOlogickýCh"reakcí * “Vášně. Tyto reakce vznikají

v oběhu krve,.v pohybu, vevýměšováníJ'e'dnóu roz
mšený tělesný „strój" uniká __aspoňve vnitřní síle
řízení 'Vůle.

'

_*Fýsiolog'ickou řeakcí rozumíme každou změnu,-která vzniká
v kterémkoliv'tělesném ústrojí člověka z podnětu vášně.
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VÚL-ENA SAMUYÁŠNIVOU SNAHU A
NA ČINY, KE KTERYÉMTATO VEDE

Zmíněná nedostatečnost vůle přestává v poměru
_ksamé citové snaze. Vášeň je kon dychtivosti spo—

jené s tělesným hnutím. Tělesné hnutí se jen těžko
poddává vůli, aleCitOvá snaha (láska, _nenávist,hněv
atd.) podléhá. přímo vůli.

_

Vášnivá snaha se ozve, když se ukáže její předmět,
aten,jakvíme,je dílemnašehopOZnávánísmyslového,
obrazivého nebo rozumovéh o;Nával vášněv nás trvá
a vydrží, poněvadž trvá a vydrží v našem nitru vábící
nebo odpuzující předmět vášně. A jest zřejmo, že

vůle má odpovědnou mocza udržení pozornosti
ducha,—za.
živení obrazivosti, za podporování'vjemů,

které rozehřívajísmyslnost a;udržují ji v napětíJe
ze-zkušenosti známo, že vášně se rozrůstají za této
pomoci vůle, aťjiž ona upoutává-pozornost na uko
jení vášní, nebo rozněcuje obrazivOst a jí' zkrašluje
vábení předmětů vášně.Touto zjevnou součinností
_vůlevášeň znásobuje syou sílu.Atak, co napřed bylo
tajným nečekaným přáním z nevinně zdánlivě pří
ležitosti, se stane nezkrotitelnou silou. Tak se na pří
klad může špatná nálada státi zuřivým hněvem, když
duch posílený vůlí stále přemílá “důvody-nedůvěry
nebo pomsty.
Tak tedy vůle může rozdmychávati vášeň, poně
vadž živí ji pozorností na vjemya na motivy, které
budí vášeň. A stejně může vůle zastaviti. vášnivou
snahu,.zlomitia zabrzditi její rozmach. Chcetesnad
věděti, lze-li se“vzpříčiti touze, žádostivosti,.zkr0tit
hněv, utišiti radost, zahnat .tíživý smutek. Chcete
:věděti,může-li býti zdolána vášeň v plné činnosti a
na _vrcholu napětí.

Víte to, někdy v nás vznikne a rózroste vášeň a
často ji přemůžeme. Někdo vás rozhn'ěvá, žluč' vám
kypí, ale uvidíte, že _bystese stali směšnými, a rázem
p_ohasnehněv jako oheň slámy. Jste smutní-a celé
okolí i příroda jsou v šedi ošklivého dne; skrýváte
se před lidmi, těmi sobci a záškodníkyř. . . 'Zasvitne
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do vašísamoty slunko ajižjste zase na nohou,'ochotni
do práce mezilidmi. Srdce .matou návaly ošklivých
přání vzniklých při zlé příležitosti; ale jste rozhod
nuti nezadati si, uchovati se čistými a již máte dosti
síly odporovati pokušení z části přijatému.Můžeme
setedy brániti tomu nejsilnějšímulakadlu a není svě
domí jen trochu citlivého, které by k svému pro
spěchu nemělo takOvých vítězství.
'
Po skutečnosti uvažme o právu. Proč by vůle ne
měla tohoto práVazákazu? Jak jinak má vůle právo
podněcovati a živiti vášeň, ne-li tak,-že má právo pro
dloužiti přitažlivost svádějícího předmětu tím,že naň
upoutá pozornost ducha, nebo smyslů čiobrazivosti.
Ale když—mádosti-'moci'upoutati pozornost, proč by
jí neměla míti více na odvrácení pozornosti?
Na předmět žádostivosti se díváte otevřenýma
očima; proč jich nezavřete nebo _neodvrátíte? Ta
osoba-vásdráždí, proč se jí nevyhnete? Ta knihači
to—
divadlo' je příčinou vášnivých-představ ,-proč ne
zahodíte t_u'knihunebo neZůstanete doma-? Proč 'ne

prchnete před určitou příležitostí?
Odvrátiti se od pohnutek vášně,-toť útočiště vůle
a její přímý a účinný prostředek proti vášni. Toto
odvrácení pozornosti by snad bylo nemožným — a
je někdy nemožné, buďto jsme nuceni setrVati v pří
' tomnošti dráž—dícího
předmětu nebo okouzlená obra
zivost se nepodrobí změně pozornosti a proti vůli
se“vrací k lakadlu; ani v tOmto pří adě není vůle u zá
sadní svobodě'nik'dy nucenasou lasiti s vášní, aťje,
jak chce, silná. Vůle může odporovati a zvítěziti.
Vůle není nikdy nucena k vášnivému konu, ři
nejmenším ke konu, k němuž pobízí vášeň._Ik yž.
připustíme, že nelze zastaviti hněv, přece nejsme nu
ceni k mstive'mu-činu, ke kterému nás hněv má.Jsou
vášně, které se snadno neutiší _ikdyž nedojde k či
nům, za nimiž ony cílí; Tato moc vůle je jistá, na
prostá, nesporná, třebaže není vždy snadno ji pro
váděti,-a to z více důvodů.
Jeden z těchto důvodů je všeobecnýa pochází zjiž
zmíněného psychologického zákonu. Propuknuvší
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vasenzítotíž-Jserzmocňujevolní';'síly-vesvůj prospěch ;

zmenšiljcprotidůvodý,zahalu'e,vyvracía'z'netvořuje
ataknaklání

vůli, aby SOUhlašila .s „tím, ,co..se hb;

smyslnosti..Tak je zmenšena moe vůle 'odporovati
celé te'převazesvodů, které dychtivě podržuje nitro,
zajaté vášní..Vůle může oderovati, ale potřebuje
zvláštní síly k rozhodnému úderu. '
'
Jinýdůvod činíodporvůle namáhavým,Každý člo
věk je osobnějinak založen ,-tímvzniká. nová-nesnáz,
která zaplétá úkol výchovy vášní. Je vášeň vzros'tlá
ze sklonů povahy v moči“'sv0bo'dné vůle? a jakým
způsobem?

“

'

'

m. ODPOR, KTERÝ VÚLIKLADE vÁšNiv-Af' POVAHA

V každém _znás „se mohou od okamžiku

k—_oka

mžiku měnitižpůsoby ,naší citlivosti. Dnes je nám
život příjemný,usmívavý';zítra nás tíží, protože jsme
zavalení ho'řkostía starostmi. Dnes jsme plni-činnosti.
a chuti k hrdinským činům, a zítra neteč'ní,.znechu'-.„
_cení,s_obečtí.Jednou ve špatné náladě, nedůtkliví,
útoční a kousaví , jindy klidní a mírní a úsměvem od.-.
_povídámena nejostřejšínarážky. Každý z nás zná tyto

přechodné nálady, podle. nichžseerůzně ozý'váme
hlasu. příležitostí a okolností."
Ovšem tyto rozdíly v citových stavech jsou menší
nebo větší podle osoby. U jednoho za poklesemsíly
hned jde nové prudké oživnutí, u jiného se těžko
rozbouření nitra tiší. V každém člověku trvá jistý ráz,
citlivosti“a ten mu-dává vlastní. citovou “podobu, fy
siognomii duševní.
“
Tato převaha jistého druhu citOvěodezvy “navje
my jest vášnivý temperament, pov-aha. Citová růz
nost je věcí.-takveliké denní zkušenosti, že samařeč

ji'stvržuje. Snadno určujeme lidí podle hlavního rysu
citlivosti-„a'vznětlivos'ti.Ten je zamlklý a vážný ,-ten
zase'VZnětlivýa kypící; ta má prchlé. srdce, jiná zase
jemnou a velkomyslnou duši.
'

Nehledáme, odkud ty rozdíly. Toby znamenalo
rozhýbat. otázkuo původu. povahy a tím—oduševní
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dědičnosti, o vlivu rodu, pohlaví- a prostředí,—'ovro-;

zenýchij získaných schopnostech a charakteru, což
všechno vytvářía usměrňuje psychologickyi mravně
nitro jedince. Na tak širok'é'polenechceme, zjistěme
jen skutečnost, že jsou různé povahy. A anitu růz
nbstneprobadáme v celé šíři,dalo by se mluvitio roz:
dílech rozumových, volních -i citových-. Zůstaňme

jen u citové různosti vaah.

5 tohoto stanoviska se dá mluviti o těchto nej
význačněj ších povahách :_
1.POVAHAAPA-TICKÁ,
netečná. N e'schopná živého

vnímání, chladná, nete'čná; o tu se odrážejí všechny
šípy; ozve se jen velmi zvolna.
Q. PovahaSENSITIVNÍ, citlivá, velmi živě vnímá,
skáče:jakf'elektrické jiskry, ale pomíjí bez hlubšího,
prožití, _póvrchní.
,
3. Povaha. VNÍMAVA,emotivní ,-silně vnímavá a cit

livá; citově stavy dlouho trvají a protopronikají ce-_.

lou bytostí až do nejzazšího koutku. Ta má dvě po
doby; A)POVAHA_rvNíMAvÁijící, hluboce citlivá,
která vše prožívá jemně, zadumaně, snivě, potřebuje
hodněvýlučného
citu,- B)POVAHAVNÍMAVA,KTERA
JE JEN VNÍMAVÁ,prožívá bOuřlivě pohnutí, dojem,

cit, přechází od jednoho—pohnutík-druhému, miluje
hluk a—
shluk, hned“má ráda, alemění se,;odporuje si,

útočí, zapadne do zmatku všech vášní,-je jako ohňo
stroj, který se rozhoří. na celém obzóru a _hnedve
tmě-nod ztrácí své hvězdičky,
ti.-“Povaha VÁŠNIVÁ:nadšení, horlivost, zuřivos't,

moc soustředěná v žádOstivosti, je silná a útočná na
své “cestě“a nepustí svouÍkoiřiSt. I-tato povaha není
stejná. ] s_ouVÁŠNIVCINESTALÍ,ve kterých to věčně

vře,kteří jsou hnáni na všechny strany'; jsou nepo
zorní nazvybočení a na směšné nebo nebezpečné
okolnosti. vÁšvaci _UCELENÍ:
jsou proniknutí .vcelé
bytosti |živou vášní, která se nikdy neznaví a neu
hasne, alejjesoustředěná, klidná ve své .snaze a paní
sama nad Sebou.

_

Důtklivě však připomínáme, že žádný čloyěk ne.
patříxceloupoVahoujen do jedné skupiny. Casto se
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několik druhů slučuje &z tohó'vzniká osobní __typ,kte

rýmje ten čionen jednotlivec anikdo jiný. Také dluž
no říci,že uvedené povahy jsou vzatyvelmi výrazně,
“kdežto ve skutečnosti mají rozplihlé obrysy. U jede
notlivce se povaha projevuje stále silnějis věkem, ná
“Vyky,také podle'toho, jak se člověk brání nevhodným
projevům vášně; stejně působí na povahu výchova
a ještě jiné vlivy.
Nyní takto zní otázka: je vášnivá“povaha pod pan
stvím vůle?

_

_

Povaha'je silná náklonnost k těma k těm činům.
Než, činv nejpřísnějším slova smyslů znamená pouhé
užitísíly, rozvinutí schopnosti bez mravního určení;
AVšakjakmile se lidský čin děje závisle na vůli,je nutně
dobrý nebo špatríý,poněvadž mápříčinu a_je příčetný.
A není méně pravdivo, že činpsychologicky týž může
míti zarůzných okolností —ne současně — rázmrav
ní dobroty nebo ráz mravní -špatnosti.'Milujeme-v'ěci
hodné lásky i nehodné ,-a v obojím případě milujeme
stejně srdečně a vroucně a něžně.
Jestli však čin sám o sobě anezávisle na cíli,který mu
určuje-vůle, je, abychom řekli,.bez mravní jakosti -'—'
amorální, t. j. může se státi dobrým či zlým, „podle

toho jaký směr mu bude dán, tím .spíšeje bez mrav
ního určení náklonnost k činu, Sílato dosud skrčená
v očekávání.

_

Nic nenutí člověka, který má od přirozenosti mi
'lující srdce, aby rozmrhal poklady svého ;citu vne
důStojných a opovrženíhodných láskách ,—
může srdce
povznésti, upevniti'je v Bohu, dáti se blíženské lásce,
rozdati sev soucitu amilo$rdenství.Clověkplný plánů
a odvahy a tužeb se nemusí "střemhlavvrhnouti do
víru zla,-může ukázniti tuto sílua'rozvinoutiji v trvalé
blahodárné činnosti.
Stejně je tomu s ostatními sklony póvahy. Nežá
dají—
nutně ani zlo ani dobro.]sou beztvaré síly,'které
mají býti vedeny a—
uzpůsobeny-. Stanou-li se dobrými

.či zlými, tak je to na zakročení někoho jiného atím
jinýmje mravná nebo nemravná vůle, kterájich užívá.
ke svým cílům.
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_Z toho plyne, že zlý .čin odpovídající povaze —
třeba hněv u dráždivého člověka — není nikdy (: lně
omluvitelný, poněvadž odpovědná 'vůle svoluje' či
nu, který“ uráží Žmravnost, “místo aby—
sílu ve vhodnou
dobu užila v_e__
prospěch -.mravnosti.

) ekne'někdo: Připouštíme to_topanství'vůle nad
vášnivou povahou, když'tato je skutečněv začátcích
bez mravního zabarvení. Alejetomu tak vždy.? Což
nemají některé náklonnosti vypálené znamení ne
mravnostijako náklonnost k nestřídmosti,k'esmyslné
rozkoši,-ke krádeži a t. d.? A to ještě zde nejde o'v '
slovně'dědičné'kazyfkteré jsou zjevem čiřechoro 
ným, kde tedy pro vliv tělesného zmatku je volní
odpovědnost-tak zmenšena, že je možno s ní vůbec
nepočítati. Jde"o případy poměrně obvyklé, kde ná
klonnost—
budící 'neřestnou touhu ještě nechává dosti
volného ole pozor-nosti rozumu a nezávislosti svo
body, ta že úplně neodnímá odpovědnost-..
V této námitcejetrvalám lnápředstava,kterávěří,
že dědičnost předává pova u se všemi psychologic
kými složkami -až do nejmenších podrobností a-tak
že potomstvo bez' vlastního činného účastenství do
stává od rodičů celé věno ctností a neřestí. Kdežto
v ravdě se. dědí jen fysiologické vlohy_po rodičích,
v ohy, které podmiňují, ale neurčují duševní činnost.
Co dítě ve skutečnosti dostává, je spíše rodinná
výchova,.dobrýčizlý příklad,povzbuzení nebozkáza
mravu a'tím trvalápříležitost zvláště příznivápro zís
kání osobních dobr-ých nebo zlých návyků. Děti ne
řestníků mají—málonaděje, že by je ke ctnosti vycho-.
vali'jejich rodiče. Ostatně zkušenost dokazuje, že,
jsou-li takové děti včas odvedeny z ovzduší neřesti
a uchráněnynákazy', výchova ctnostní u nich pokra
čuje obyčejným způsobem a lze dojíti tak stkvělých
/v'ýsledků jako“u ostatních dětí.
Vrozená póvaha nemá sama sebou mravního rázu ,—
je tomožnost'činu, síla dotud neužitá, a včinnost ji
uvádí podnět-vůle, která užívá povahy ke svým cílům
a'tak za to na "sebebere odpovědnost;
Vášnivá povaha, vzatá ve smyslu vrozených ná—
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klonností,„-nen'í
nepoddajná mravnóstilje to látka, kte
rou má (vůlepodrobiti mravnému cíli a nikoliv si z ní"
učiniti jho. “
Bohuželu člověkavycházejícíhoz dětství tato vro
zená povaha již není v tomto ;stavu prvotníneroz—
vitě síly. Dlouhodobá činnost pohnula již-všemipru

žinamiJsou zde již četné návykyaty'sezakořenilya
vznikly mimoděčným výběrem, v němžigzhodovaly
náklonnosti usnadňující ten či,onen čin. Casto-to tak
vzroste, že, když vůle pozná zavlečení sjpřímé cesty
a chce Se vrátiti, stojí daleko více proti povaze na
byté nežli vrozené)._Ci'ina'k: stojí před svazkyzvyků,
které zapletly, zvětši y a hlavně probudily prvotní
náklonnosti, Nemáme již, co činiti s-pramenem .čin
nosti, která dosud nemá směru,“nýbrž's_bystřinoupo
s_ílenouvšemi dřívějšími přítoky,- která _sejen chce

vrhnoutisrázným korytem dávno ponenáhlu vyhloue
beným.
Ale tu již nastává-nová otázka: může “vůleodpo-.
rovati vášnivému návyků? Může zroditi vášnivý ná"
v-yk,který_ani_
zdaleka není neřestí, nýbrž ctností? Toťf

"otázka o ctnostném užití vášní a o téípříště.
Pl.-D. NOBLE, 0. P.

ODDAN OST DÍTĚTE K O'T-Cl
Kristova církev byla 'vždy'označ'enavelikými úka
zy, označujícími.její "božskýpůvod První počátky
církve mluví o mimořádných jevech, které působil.
Duch sv.,naplňující takovým podivným způsobem
duše věřících. -.Nemoh_lobýti pochyby,._že plnost
Ducha Božího je v ní.-Uskutečnil Boží Syn svůj slib,
že. pošle jinéhO-Utěšitele, Ducha pravdy., “který zůo
stane v Církvi-na_věky .a bude ji-póučovati'o pravdě.
Velkolepé uškutečněníBožího—slib„u;vyko'upené duše
dostávají. nejvznešenější Boží dar-' Ducha pravdy,
Lásku.

_

„_

_

Svouúčinností utvrdil Kristovu společnost, upevq
nil věřícíMjednom mysticíkém těle Kristovějtak jako
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vytvořil tělo Kristovo .v-lůně'sv. Panny. 'Sjednotil "nás
n'erozlučně-nadpřirozeným poutem lásky s Kristem
a. tímto upevněním-_vzniká nadpřiroz'ená jednota a
společnostcírkve, N aše spoj_eníje úkonem Božímoci,

je tvůrčím dílemDucha -st

.

) Duch svýfje—leělcem nadpřirozených krás, jeho'j
veledíle'm'jjetělo Kristovo v.lůně sv. Panny a mystické
tělo Kristovo, „církev sv. Věřící poutá svazkem své
lásky .—jako_
údy v nadpřirozenou“ jednotu,. kterou
Kristus své církvi ;vy'pros'il._

_

Nadpřirozené krás—y
Ducha-„sv.se objevují i v jed
notlivých v'ěříCíÍh. V témže Duchu,- v němž první

církev oplývala?k'arismaty, kterýtvoří nadpřirozené
spojení “věřících_sKristem, se'dějí ta'emné tvorby sva-.

tosti v-jednotlivých duších. “Účinky'eho umělecké
mOcijšou vnitřní, o nichž ví jediná-duše, ovlivněná
Duchem sv. a vyzařujícínavenek _z'hlubinduše-jasem
očí,—pokojema;mírem v'Duchu sv. V těchto—základ?

ních rysech tvůrčího díla Ducha šv. viduši jsou ob
saženy"všechny jemnosti-- nadpřirozené. konstrukce
chrámu-,neboť Duch sv; buduje v duši nejdříve svůj
chrám :;„Kdo mne miluje," praví Kristus,„toho i Otec
můj. “bude _milovati,.k-němu přijdeme a učiníme si

u něho příbytek. "(Jan, XIV.-23) Příbytek' Boží v duši

nenípódoben kamenným zdím katedrál, které zůstá
vají ve své kráse studenými, duševní příbytek-se stává
teplým,ohnivým-,láskyplným obcóváním Boha s duší.
Tam v hlubinách. a nedozírných sk'rýších duše vy
tryská pramen_._.lásky.
Duch sv, j e jeho původcem. Ta
láskaje schopná proniknouti _dooceánu Božího a při..
poutati duši k'Bohu, učiniti,—
že duše splývá s Bohem.
Proto přítomnost Boží v-duši uskutečněná Duchem

sv.jejpřítomnost, kterou-zprostředkuje láska a vroucí
mi ostnv'__,
„',—poznání,?
to přítomnost—milovaného
mětu
uši rozo 'n'ěné
láskou. Duše je živoucípřed
ka

tedrálou. lásky!
Duch sv_._
působíCí divy v' církvi,.působí je v duši,
nebot' Svým"působením vštípil duše podle vod Božích
řek,milosrdenství _alásky. Přistálém rozvo dnění velet
tokůlásky a milosrdenství Božíhoduše se rozvíjíjako
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mohutnýsťrom zasazený vedleřvody,roste a přináší
ovoce ve-svém čase.
Ovocem Ducha sv. je. svatost. To jest veledílo
Umělce Božího,rozdávajícího své nadpřirozené dary:
podle míry lásky Kristovy,který duši'omilostnil svou
krví. OtCOva podoba se vytváří znenáhla na synově
tváři. Duševní tvář se stává podobnější nebeskému'
Otci působením Ducha sv.,'až'-se vyvine dokonalá
podobnost„ ale zároveň synovský poměr lidského
srdcek'Bohu —47kOtci.
_ To je' největší láska Boží, kterou nám ukázal, že
jsme se stali syny Božími,účastni působením Ducha
sv. _naBoží přirozenosti-a-tedy KristOvými “bratry.
Bůh — Láska přebývající v nás, není nečinný, roz
ví'í své Boží,-všemocné působení “vnaší nepatrné a
ubohé bytosti. Omilostnění Boží znamená"pro nás
nesmírnost, znamená naše synov'st-víBoží.-Jsme dít
kami Božími. Bůh je naším Otcem."
Mezi těmi _nesmírnými a chaoslními projevy citů

a afektů našeho nitra zavádí 'Duch sv. své vyšší pro
,jevy, disponuje naši duši a-činíji povlovnou kesvému
vedení. Dary Ducha Sv;přebývajícího v nás přetvo-'
'řují.i--náš vnitřní svět-afektů- a citů a obracejí celou
tuto lidskou mocnost k Bóhu, k Otci-.Mezi různými
tóny, vyluzovanými Duchem sv. v duši, zní nejzřeé
telněji afekt dětinné oddanosti k Bohu,.duše cítí, ač—
koliv nemůže-toho zřetelně vyjádřiti, že je dítětem
Božím.
„Duch .-sv.“učí volati naši „duši“k Bohu :_Otčenáš“
"_—'
praví sv. Pavel a to volání vychází z hlubin nitra,—
utvořeného pro 'Boha, v němž se ukrývá nekonečná—
touh'a po něžnosti k Bohu. Duch„sv.—
obrací celou tu

propast volání na Bóha a vštěpuje donitra dětskou,
něžnou oddanost k Bohu, Otci.

DR.M. HABÁIŠI.

1VZTÁ'HLJEŽÍŠ-RUKU,
dotekl se—hořka: Chci, bud' číst! a hned—očištěnojest

malomoc'enství jeho.
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Všude, kam se podíváš, zahlédneš malomocenf.
stvím postižené.-Dnes je na zemi mnohem více lidí
soužených touto chorobou“ nežli kdy v minulosti.
Malomocný těsná se na malomocném - a kdyby se
stavidla trpělivosti Božíspustila, žeby zemi nezavla
žóvala 'ehomilost, byla by země hřbitovem“bez hro
bů, polem pov'alujících se mrtvol;
Láska Boží ._-. . Kdo

zná “lásku“Boží? Ach,._j'e tak

oslnivá,že oči,.hledící zpod víček rozbolavěných še
rem zlých myšlenek, nemohou snéStijejího nejslab
šího paprsku, kdežto očizdravě a otevřené žádostivě
hltají její zář—Nouněhu a'jejich žádostí není konce,
neboť žádají si nekonečnosti. —Díky veliké Lásce
Boží země není hřbitovem _bezhrobů, protože není
smrti. Země jest obrovskou" nemocnicí, v níž jediný
lékař“a zároveň služebník a ošetřovatelježíš Kristus
uzdravuje milostí „svénesmírně lásky.
„ Ale _žel,nemnoho duší o ouští tuto budovu bo..
lesti, tíhy a-strachu zdravýc ,protože .nemnoh'opři
chází jich s přáním,aby'byly zdrávy. Jest mnoho ma..
lomocných, kteříse neděsí svého malomocenství —
dokonce nezakrývaj í tváří, veřejně_ukazujícesvůj ne,
duh. Duši zdravounebo se uzdravující zabolí srdce,

vidí-li,že
“titonakažení
bez ostšchu
se po
rynklu, navštěvují
chrámy
a š oly aprocházejí
zakládají irodi'
ny; O běda, běda,*malomoc_ens'tví!V'rodině jsi domo
vem! Plačme nad“nepoznáním nemocných, kteří se
neostýchají rozšiřovati n'ákaz'u'šlépějemi,podáváním
rukou-.a dýcháním,
_

To všechňo jest. dnes trpěno Boží láskou. Jakého
hříchu se lidé dopustili, že tak hluboce'klesli? Kdo
jest vinen touto duchovní bídou, otec'náš či matka,
'děd či praděd? Jisto jest: vina leží na nás. Ale kdo
jest bezúhonný, poznvalpravdu :To všeBůh dopouští,
aby oslaven byl syn 'Clověka',aby zjeve'nybyly skut
ky a působení jeho lásky.\_-—OStatní jsou hluší—asle í,

nevědouce, že se cos špatného adobrého dě'e. Kolik
jest dnes žádajících-zdraví anebojen věřícíc , žejim
zdraví bude vráceno ? Málo '—víCe jest-„těch, kdož
si své hnusné nemoci neuvědOmují.Spása'těchto tkví
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V'poznáníse a ve vířé-ztohoto—"poznání se",ťžetotiž

'nemoc může býti zničena a zdraví navráceno; Uzdra
vení _aspásy dovolávají' se slovy: Pane, kdybys. jen
chtěl,.můžeš'mne očistiti! -—..Asnad'nikde Senepro
jevila aneproj'eví láska Kristova v takové "moci,jako
v-mom'entu,jenžná'sleduje za toutofp'ros'ebnouvěrou
nebo věřící prosbou: Cožfjest-určit'ějšího 'a mocněj=
šíh'onad slova:- Chci, bud' čísti? -—'Srdce plesa—,
duše
aftělo se“očisťuje. Lékař sesvým-zázračným s_lovem
objevuje-Se v-celě své síle _amysl,-dříve sklíčená-v utr
pení ohyzdné nemoci" hříChů,.se'vyjasňuje. A=ne-'_
-mocnices malomocným mizí, jen Lékařse svou mocí
a láskou'zů'Stává -—zůstává na 'věky. \
—K
malomocným,'k těm,-kdož úpí p'odftíh'ou hříchů,
volám:

_

__

,' _,

'

---I;ékař—jest“nablízku,avšak“vy,'1ež'íce na svých ne

.čistých'lůžkách, nevidíte; že'k vám přichází a že čeká.,
až ho požádáte. Vy hledíte “vtu stranu ik nohám, ale
„d'n-přicházík vám“»sopačné strany. Jense" obrátiti
,avzdechnouti, ajižzvám podá pohár svého léku; jen

vztáhnouti ruku, a 'ižvámposkytneopory, že nikdy
více n'eklesnete. A do by mohl vykřiknouti z celého
»sr'dcfe-svého av tom' výkřiku. ztajiti veškeru- svoji

touhu po zdraví,tomu dostane se odpovědi zázračné:
thi', “bud' číst! _
,
_ Ježíš Kristus jest jediný,-kdož miluje. Vždyť jen—
Bůhjest láska ; láska našichísrdcíj est již ZzBoha.Ota'žte
še upřímně, s touhou :"Mohlbys nine milovati? Ausly

šíte hlasitéljasné a pravdivé: Chci, bud' milován '—
miluji tě!

_

"

Věřme, Bůh nás miluje —a—'všechno,.ÍVŠechno
to ne'e
“lepší chce.. nám dáti. Jest: “na“nás, abychom 'žádaři',

abychom-chtěli, *akoon chce. My-maIOmocní chtěj
me;abychom byli čistí,a“slovožjeh'olásky nás žažehne,

že“zbělímejak padlý sníhJeho-slovo jest životamoc,
\ježíláme všechny překážky. 'K “němuvolati; 'k_.němu
se.."modliti,horprOSiti a' jemu nastavovati srdce jest

rozkoši,.jež převyšuje .svouinepomíjejícností vše-:
chnu'rozkoš světa;—Až
senaučím'e k němu volati, pak
i'samiuslyšímeqijeho. hlas a pak—iv'nás-rsamých 'vyí
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křikne SIOVOmoci, _jež'nás očistí ode vší zloby a ne-

právostí,takže budeme šťastnijakoandělé v nebi,
kteří jsou bez poskvmy.
)

LITURGI'E

JANRUBIN.
SV—ÁT—OSTÍ

Svatým jev očích"církve manželské spojení"muže“
a*ženy.aKrist'u'spovýšil manželství na svátost a svatý
„Pavelneváháiprávěfrivolním Efesanům'vykládati hlu
boký smysl křesťanského-manželství,líčejim věčný
sňatek, jejžuzavřel-Křis'tus se svou církví, svou mi-f
lovanOusnoubenkou,.svou plností, svým tělem sku

tečným, živýmatajemným, v němž žije a jež posvě
cuje; jako'posvátnývzorjejich manželskéhospojení
a.jako cíl, k'němuž má toto-spojení směřovati.
.Proto jsou_'_i
obřady-svatebníp'lny hlubokého smys
lu a krásy. —SVátost-sama,'mše
svatá za snoubence, po

nínásledující,a požehnání svatební,-přitéto mši svaté
udělované'tvoří krásnou synthesu “katolickýchob“
řádů.-„Víme,jžecírkev-přerušuje'mši svatou jenom „při

nejvznešenějších svých úkonech, přiudělování vyš
ších: a nižších svěCení,—.-při
zasvěCOvání panen, při svě

cení na biskupa,.přiÍ—korunovacikrálů. Jestliže tedy
přerušuje'.:m'ši“svatou také proto, aby“udělila novo
manželům svoj e_.požehn_ání,fna_značujetím',
jakouúctu
má k této svátosti.
_
Ve.'-starých»dobách se uzavíral sňatek na prahu
chrámOVémfpřed"portálem: in facie ecclesi'aejadz-fo

res ecclesiae.U_mnoha katedrálvidíme proto krásné
svatebníbrány-,zdob ené skulpturami,jež'znázorňují
podobenství -o pěti moudrých" a pěti nemoudrých
pannách, :čekajíc'ích„nat-příchod ženichův. "Dnes 'se
uzavírájm'anželstvípřed-oltářem,-kde majísnoubenci
poklekn'outi-jna nejvyšším stupni, nikoli ._do1e..Proč
to.? Snoub'enci j sou“"sami.lsobě-'navzájem 'přisluhova

telitéto svátosti,výměnouvzájemného souhlasusami
váží-svoje manželské pouto a svolávají na sebeisvá
tóstnou'=-milost.-'-Protojim právem náleží místo uisa
mého voltáře: udělují svátost! V jejich.-duši. zůstaví
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tento okamžik tím hlubší dojem,.poněvadžje to je
diný' příklad v j 'jich životě, kdy' se-jimevoluje tak“
blízký přístup kÍoltáři.

"

Oboustranný vzájemný souhlas tvoří odstatu
svátosti manželství. Jakmile.byl souhlas ta é druhé
strany'yysloveri, jsou" muž i žena „svátostně spojení
v manželství. Oyšem'způsob, jakým se kněz táže a'
jakým snOubenci vyjadřují svůj souhlas, je podle die
ce'sí různý a církevní sněm tridentský'sifvýslovně
přeje, abyrtato různost byla zachována. _
K tomuto vyjádření souhlasu Se pojí obřadspo—
jení rukou obou-snoubenců. Jeto znamení, že plně
.svolují-k-novému živótu, jenž sloučí životy obou
vjeden dokonalý soulad.,Apodle mnoha rituálů kněz
ještě-ovine spojené.ruce štolou, vždyť to-pouto, jež
vytváří manželství, je --věru'posvátné. Casto vidíme
tento výrazný obřad na Středověkých obrazech za
snoubení Panny Marie Se svatým Josefem.
_ Kněz je při všech těchto obřadech pauze kvali
fikovaným“'svědkem,nikoli přisluhovatelem této svá-u
toSti. Proto pouze úředně,prohlašuje:- „Ego conjungo
vos in matrimonium. In nomine-Patris et Filii +“et"
Spiritus—Sancti.Amen. " —„Spoj ujivás ve Svazek man

želský." Tím nevytváří onoho spojení, nýbrž pouze
Eo'tvr'zujejakožto
dozorčí
církve,teprve
že svátost
yla udělena. Ostatně
je“totoorgán
prohlášení
poz
dějšího původu.
_
Nejkrásnějším Symbolickým \obřadem přivuz'aví

rání sňatku je “žehnání a podáVání prstenu. Rímský
rituál “se.zmiňuje pouze o.jednom prstenu, o prstenu
snoubehky, al'e'u nás i v mnoha jiných diecěsích'nosí .
svatební prsteny oba-snoubenci. Prsten je symbolem
manželského spojení, slučujícího dvě srdce _'vjednu
lásku a věrnost. Vyjadřuje'to modlitba, jíž kněz prSte-z
ny žehná: „Požehnej Pane,tento prsten-,jejž-žehnáme
tvým jménem, aby -ta,jež jej bude _nositi,zachová,
vajícsve'm'umanželuplnouvěmost,zůstávalavpok'oji
„a vůli tvé a žila.vždycky s manželem ve Vzájemně
lásce. Skrze Krista'Pána našeho. Amen-flPůvodně to
byl prsten Zásnubní,jenž pozdějitpřešel v prsten Sva
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tební, takže počínaje dvanáCtým stoletím stalo se no
šení prstenu“ znamením vdané ženy. Křesťanskátra,
dice Zůstala věrna “rostému. zlatému prstenu bez
ozdob a drahých amenů. Jas lásky, nejcennější
ctnosti, prá-Větak.jako svit zlata, nemá se nikdy změ
1ti a má manželům dostačiti.
_
Slovní doprovod při navlékání prstenu zaše se
různí podle diecésí. V pražské církevní próvinc'iipo
tvrzují manželé posvěcen 'mi prsteny, že „jakoprs-
teny t jsou nerozdílné,l))'ez začátku a bez konce,
tak“také jejich manželská“ láska a věrnost nikdy se
nerozdělí, ale že jsouc započata ve.jménu Božím a
ke cti Bohu,-jenž'nemá začátku ani konce, má se za-
chovati mezi nimiaž do skonáníjejich-života vždycky
pevná a nezměněná“. Zajímavé je vys'větlení,proč se
tento svatební prsten nosí na čtvrtémprstu levéruky.
Levou'rukuvybrali pro svatební prsten na rozdíl od
pastýřskéhoprstenu biskupů a opatů, jejž tito nosí
na "pravéruce. A poněvadž středověká anatomie vě
řila,že čtVrtý prst levé ruky 'e zvláštní žilou 'spojen
se srdcem (vena-.amoris'),určiřitehdejší liturgisté-pro'
svatební rsten právě tento_prst,_který — jak věřili
— byl talgúzce s iat se sídlem lásky.
_
Závěrem-„prosí něz Boha, aby' novomanželé, kteří
podle Božího zařízeníjso'u nyní spojeni,byli také Boží.
pomocí záchóváni. Za starých dob vstupovali "novo-'

manželé po podání prstenu se svícemi v rukou a
v'průVodusvých ródičů do chrámu,kde bylipřítómni
mši svaté a přijali svatební požehnání.
Mše sv;za ženicha a nevěstu patřímezi votivní mše
sv. a její místo v misálu je věru významné. Je totiž
vsunuta mezi mši sv.—o
svěcení .podjáhnů, jáhnů a kně- _
ží a mezi mši,.svatou za rozšíření víry. Jako by žchtěl

misálvyjádřitvznešenost Svátostikněžského svěcení
vzhledem k manželství. Manželství rozmnožuje údy
církve,kněžství rozmnožuje posvátné přisluhovatele
svatých tajemství. Stav-panenství, v němž žijí kněží,
je vznešenější než stav-manželský. A rozmnožování
věřícího pokolení je zase přednější než přivádění po-'
hanských národů do lůna církve.
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V='inti'o'ituslyšíme

řání-Raguelovo, když- mladý

Tobiáš-užavíral.sňatek -sjeho dcerou Sárou: „Bůh
"Israelův kéž vás spojí: a sám.jes 'vámi, jenž se smí-'

lo'val nad dvěma jednorozenci: a nyní, Hospodine,
dej, ať-ještěídókonalejidobrořečí tobě." Boží pomoci
a ochrany je tolik, třeba k—zalóžení"rodinného krbu.
Také _gr'a'duála:offertorium prosí zatu pomoc-'a na-.
bádají ..kdůvěře.Nejdůležitější anejkrásnější 'v této
-mši'_je..s_na_d
e ištola, jež ukazuje novomanželůmne
smírn'ou Šveliost jejich posláníšrozmnožovati “údy
tajemného těla, v němž “Kristus-ži'e'a dochází slávy.
,;Tajemství toto jest veliké;já vša to pravím s 'ohlee
dem na Krista a na církev:" Evangelium hájí nerozlu»
čitelnost manželstVí'(Mat. 1-9,3f—6)."Orace,secreta
a postcommunio jsou doslova převzaty 2 t. zv._sakra-„
mentáře Leonianškého. .Stejnými slovy. jako' za sta
rých dob se modlí církev ještě dnes 'zanovomanžely,
stejnými slovy jim připomíná?jejich velk'é'povinnosti
"a svolává na ně Boží požehnání. “K'r'ásný'důkaz, jak
oddaně lpí Církevna svých tradicíčha sÍjakouláskou

si uchovávánepřeberhépoklady své-zbožnosti, po.
svěfcené tisíciletími a nashromážděné v-jejích litur
gických knihách!
'
' Po Páter nosterpřerušuje-kněz mši svatou a Obrací
sek .novomanžel_ům,.kteří přiklekli'-k oltáři, aby se
nad-nimi modlil dvě brace.„Propitiare“" a.„Deus, ui

potestate ".fTaké tyto ímodlitby-pocházejí z vel é
části“ze “sakramentáře “LeónianskéhoůP'rvní kratší- vvi

prošuje Boží pomocnovom'anželům, aby věrně za
chovávali svoje svátostné-spojení..Druháje-plná ly
ri'ckého vzletu.; Poždvihuje se k-Bohuaděkuje mu
za stvořeníprvního muže a první žený, nerozlučně
spolu s ojených, zaustanovení svátostněho manžel-'
Ství a onečně za požehnání manželského spojení,
j _ežÍpřetrvalo.- pád—
“praro'dičů' ipotopu.

A.nato se mění

tato-oslavaíBoží vmodlitbu za“nevě_stu.Abyjejí břímě
býlo “jhem lásky 'a ___iníru,:abygv
čistOtě a věrnosti žila,

následujíc příkládusvatýchaženStařéhožákonajsoué,
Oporousvéhomuže, abyznala dobřesvé náboženské
povinnosti a-čistým,životem bez výtky? aby'jednouř
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došla odpočinku svatých 'v král-ovStv-ínebeském:
A k oběma novomanželům se obrací-szpřánímz-„Kéž
oba vidí _synysvých synů až-do třetího a čtvrtého
pokolení, fadojdou šťastného stáří.-"
] k-krásným by bylo, kdyby novomanželé přist-u
1303311
k svatému.- přijímání: při této mši svaté, “zaně
Obětované azpečetili takto svoje časné spojení v krvi
Kn'st'ově, v krvi „_s'm10uvy-věčnéL-I
pontifikál i nový
misál si. to přeji.?

'

Naposled ještě před.závěrečnými-požehnánímob
rací se kněz'k noVOm'anželům,aby'jim přál dlouhého
věku“a věčného života po ?smrti.Je to druhá část
svatebního, požehnání, mající “svůj původ V>sakraa
mentáři Gelasiov'ě..Anato vybízí kněz novomanžely',
aby-“zachovávalivzájemně'věmost a lásku, zůstáva
jíce. v bázni Boží, ažaby v době modlitby a' zvláště
postů _a-slavných svátků zůstávali zdrželivými..

Tak propouští Matka svoje dítky doživota.
"ap. TOMÁŠ M._DITTL, 0. P_.

TRPĚLIVOS'T
Aťňefsvět-žalářemči
údolím,
poa
z'ems
"ý'jest-gpova'žovánslzavým
za .cest'u'
sebe aťživot
obtížnější
smutnější,nesmíme zapomín ati-nato, že světje naším

bojištěm a “životnaším bojem, který nemáme bojoi
vati "en-pro svou'--vlastní záchranu, nýbrž z lásky
kBo ug'K'onářnelliněco zlásk-y k Bohu,—nabýváto
sladkosti, které-nedosáhneme“ nikdy,-'konáme-li to
pouze-pro Sebe-čiizholé nutn“osti.=Bojímese zatracení
&ze strachu před věčnouzkázou snažíme -Se,aby
chomjakž'tákž-obs'tálivplhěnípovinností, „kterénám
dal zákon:»\Ale'plníme-lijenOm povinnostia' jenom
ztohoto strachů,-je to-jistě velmi neutěšené 'a“trapné,
život se nám-“stává""tím,-.čeho bychom se raději už
zbavili, a'smfí'tse Stává naší nadějí, poněvadž'při naší
smrti bude již rozhodnuto, at.-tak či“onak,.a pak bu
deme mítifjistotu.--Z'toho jevidět, není-li v “srdci-lásky
k Bohu,-že .v něm nemůže 'býti “hrdinství, že; v něm
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nemůžei'býti lásky ani k sobě samému, ani k blíž..
nímu, zkrátka-že vněm nemůže býti místo pro lásku
vůbec. Bázeň před Bohem arci.'estpočátkem moud—
.rosti, ale-ničím'více než: očát em,..a počátek tento
byl by doStipochmumý, dyby ve středuana vrcholu
i nakonci této moudrosti nebyla-láSka.Co bynás pak
mělo táhnouti-kBohu,kdybychom-.se Ho pouze báli?
Vždyť ďábla se také bojíme'iNevede-li-nás k 'Bohu

láska, proč k Němu vlastnějdeme?
Milujeme-li Boha, pak milujeme také _života svět

.ato proto, že'život jest jedinou chvilkou v celé věče
nosti a svět jediným místečkem-v celé nekonečnosti;
kde jsme se mohli rozhodnout pro lásku k Bohu a
kde pro tuto lásku můžeme žíti, bojovati atrpěti.
Nechtějme přijíti—
do nebe jen jako 'zločinci, kterým

byla dána milostažv posledním okamžikupřed smrtí.
Snažme se, abychom i v“blaženosti nebeské mohli
s radostí vzpomínati na tuto zemi, která byla místem
našeho toužení po Bohu a naší lásky.
.
Jako milenec s radostí v2pomíná-Ina dobu všech
nesnází, jako vítěz vzpomíná s radostí na dobu mi
nulých nebezpečí, “ako radost matčina je tím větší,
čím .většíbyly'její olesti, tak to bude i s naší vzpo
mínkou na tento život, Miluje-„likdo. člověka oprav
dovou láskou,..nebojíse pro něho čekání, utrpení a
nebezpečí, poněvadž láska:mu dává sílu protivšem
těm věcem;-akdyž nad-jedním utrpením, jedním ne
b_e'zpečímzvítězí, chtěl by svou lásku takto dokázat
ještě několikrát. Přejeme-lisi,-aby tento život náš se
svými nesnázemi byl skončen, nemluvíto láska naše,
nýbrž slabost a bázeň naše. Láska naopak je vděčna
za tento život—,
poněvadž vidí, jak krásná a úžasná-je
to věc, že Bůh naši—dušioděl'tělem a postavil ji do

prostřed světa,aby setady rozhodla pro lásku k Němu
a tuto lásku věrněopatrovala jako věc nesmírné ceny,
Neboť láska k-Bohu jest-věc tak nesmírné ceny, že
pro; ni Bůhpostavil V-nebi příbytk naše. Smrt nás
může ovšem dříve přivéstik Bohu„alěláska je taková,
že nepotřebuje smrti a netouží posmrti, nebot pro
ni není překážek; láska může doletět k.Bohu i v tomto
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životě- časném; láska by spěchala k Bohu, i kdyby“
tento život pozemský se všemi svými bědami měl
býti naším údělem věčným. Produši milující 'e smrt
zásahemBožím,který jiz příbytku pozemského volá
do příbytku, nebeského ;_je to odměna zvláštní a je
to zajisté příčinaradosti a naděje. Ale touto smrtí se
končí doba naší lásky pozemské, "dobanašeho čekání

a našeho boje, Jsme církevbojující'a smrt nám od-
nímá z ruky zbraň, kterou jsme bojovali pro svou
lásku.)e to' kráSný a božský úkol býti bo'ovníkem
Zala'skua máme se z něhoradovati. Ikdyž lesneme,
dOufáme,.ževstaneme k novému-boji .aže zvítězíme..
To činíme-zlásky. Až přijde smrt, pak'už nebudeme
mocitímto způsobem“-ukaz'ovati svou lásku. Proto
si-vážímetohoto života pozemského jako zvláštního
privilegia lidí, jako úkolu velmi—čestného a velmi-ra;—

dostného. Vždyť milujeme-li Boha, jsme s Ním stále
i zde na zemi a nemusíme čekat, až smrt nás k-Němu'
přivede.Láska je silně'ší než smrt.
Pozemský.život jepťn nesnází, běd a Zkoušek.„Světi
je “rozdělenod pádu andělů. Bůh sám nepokouší naši
lásku, neboť—láskalásce“ věří, jest důvěřiváJsmeélí:
pokoušeni, je to věcí naší lásky, aby seÍbránila, aby'
zvítězila.Bůh nám pomáhá,.my však rozho'du'eme.
Bůh nám-dává i la'škuřkSobě a poznání její slad osti,
nemůže však nutiti naši vůli ,-my musíme učinit,-.co
je povinností naší lásky, a nač síly naše nestačí, to
učiní „Bůhsám.-Záleží jen na našem rozhodnutí.
Milujeme tedy i bědy i protivenství,-ne proto, že.
to jsou bědy a protivenství, ale že se jimi.brousí a
upevňuje naše vůle “milovati Boha a že svým zápa
semsloužíme'Bohu jako bytosti milované.Láskanení
jen sladký odpočinek v náručí bytosti milované, ale
je to i ctivádost-líbiti se jí a bojovati pro ni. Pravost':
lásky pozĚláme právě -v protivenstvích a nesnázích
Milujeme-li opravdu, pak musíme pozorovat sami“na.
sobě, jak se mění naše povaha a naše konání.
Zkoušky, kterým jsme podrobeni, nejsou vždy;
okázalé a veliké, není to vždy mučednictví, těžké a..
dlouhé utrpení nebo mocné pokušení. Znejvětší části._
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jsou:—tozkoušky'm'alě—amnohdy i malichemé, proti

kterým mámebojovati trpělivostíJsou to obtíže na-r
šeho denního zaměstnání, nutné! styky s obtížnými"
lidmi, všelijaké služebnos'ti, které na nás složil svět-

a kterých se buď 'nemůže'mečineumíme zbavit, jsou
to obtížné“a mnohdy i.nepříjemně úkoly, kterénás
odvádějí. od toho, Co.by se nám více líbilo, jsou to
naše neúspěchy, naše omezenosti, naše slabostí. _Ne
chápeme vždy, proč jsme tomu poddání a_p'ročsine-—
můžeme, pomoci,-jsme naplnění smutkem, _ro'zmrze'
lostí, nespokojeností, vzdorem'., Ale právě oči lásky
pOžnávají„zda; tyto věci.jsouzbytečné a sluší.-lif-seí
od nich utéci, _čizda-právě z lásky-k B_Ohuje třeba
snášeti je trpělivě a nalézatiradost v tom,—žeprávě
tady setakovým způsobemdává příležitostnašílásce,
aby ukázala svou vytrvalost. Milujeme-li Boha,_pa'k
se ukáže,že každým týdnem čiaspOňměsícem zmenší

se o něěo našenetrpělivost,.našelhostejnost k práci,
naše' p0pudlivost,_naše“zahořklost, Pro lásku k' Bohu
zvítězíme nejdříveinad sebou,-_nad sVou'pohodlností,
rozmazlenOStí,jěšitno'stí'a pak věci “ilidé budou—se
nám zdáti méně obtížnými a méně nepříjemnými.
Cerné se sicenestanerůžovým nebo zlatým, ač'možná—
také poznáme, že leckomus ve svě-netrpělivostijsme
ukřivdili,_proti čemu-je "třeba bojovati, proti tomuj
budeme bójovati, i dále, a .to s houževnatostí 'eště
větší, ale i náš “hněv proti. nepřátelům Božím ude
ředevším vycházeti' ze „stále uvědomovanělásky
k)Bohu'a nikoliv z pouhé ješitnosti'osobní. I'takovo'u
v_ěcbudeme dříve Zkoušet' v srdci svém; Vidíme-li,
že k boji za čest Boží nás vede pouhá“osobní cti
žádost, raději toho neChme, i když" vidíme úspěch
jistý._Neboť, co se nepodniká .z pouhé lásky: k Bohu,“
to. naší lásCe užitku nepřinese.

_

_

Láska stojí za to, _abyCh'ompro ni prožiliživot sebe
delší a obtížn'ějšífatřebas i několikrát za sebou-.Lásce
naší odpovídá“ Bůh láskou _svójí-a“v tom právě,.jest
“nebe, kterého se nám:"dostává již v tomto—životě.
'

JAROSLAV DURYCH.
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MILO SÍÍ'
_Milost',podl'a vlastněho po chOpua podstaty, j'eda,.
ro'm'zdarma daným, nezaslúženým. —
Bohužial„ sú 1"udia,„ktorímilosti neprijímajú ani od
Bdh'a,ani od l'udí. Takíto si žiadajú len svoje.„právo"
-- a v_iapfnič.

=— __

Avšak my nemáme na to ;práva, aby nás Boh “po-'
volal kinajvyšším veciam, nemáme“práva, aby nás Boh ,
k tOmumimoriadnými cestami viedol, nemáme práva,
aby sme druhý-alebo tretikra'ť boli napOmemití, keď
prvé v_olaniealebo napomenutie =neoSožilo.+.
Pri tomto aleje dObré, že Bohsi—
od l'udí dovolenie
nemusí-pýtat',čimá byt' voči nim dobrým. On je dob-'
rý aj vtedy, keď si to l'udia riežiadajú al'ebo nezaslúa

Zla;_
A takýto prechadza popri nás, dbá o naše všetké

kroky, hl'adí na všetky naše"myšlienky, a niet hodiny,—
žeby nám do myšlienok zatúžób -na=cestách našich
svoju milost' nezasiev_a1.__-—

hoť.
Všetky
— jeho milosti :súvšak pozvánky a cesty na
Tie hodiny, 'v ktorých- j'e duši všetko jasn-ě,všetko
saj'ejp_evnene'omylnýmjaví; tak pevne, že v'erívtom,
že toto-svoje- preSvedčenie-nikdy neztratí, to je mi?
losťou. —

.

Hodiny, v ktorých jedna vnútorná síla &rozhod
nost'-panuje, taká; ktorážiadnu malichemosťneúzná,
je odhodlaná všetko prekonat—aktorej žiadna obeta
nie je velkou, to je milostí —-'
Všetok ;ból', ktorý nás k trpezlivosti vychováva,
všetky nesnádze,ktoré náspriučajú k nevypočitatel'
ným okolnostiam'života, im sa pokorne oddat' a po
kojne ichprijím'ať, —_všetky prekážky, ktoré nás beda
livými_učini'aa vnucujú nám svatá, božská, stálu ne
poddajnost', ale aj súverennú hrdinskosť konat', —
všetko to je.-milost'ou. —'
Milost'ou'je každý človek, ktorým ma Boh spólu-—
vedie. —..——
Možno, že ten člověk svojoupevnou

ne

uprosnou tvrdost-ou je tou žulOu, na ktorejsa moja-_
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“spupn'osťzlomí a vóPa na svojej „neusporiadanosti

utratí, —Možno, žejeho dobrota jeten jedon-jediný
kúsok nezachmúreného nebeského blankytu, ktorý
mi zabudnúť pomóže, že všetky trpkosti l'udské sú
ničím iným, ako roz'Chádzajúcousa.chmárou,"za kto
rou slnko nebeskej lásky v neochvejnej sile žiari. '-—.
Jeho nespravo dlivosť,próti ktorej savšetko vo mne
vzbúri, je plamenným signálOmv búr'livej noci, ktorý

duch spravodlivosti vomne-v-zbudí ajasne, ostro mi
rivolá, "žeso smyslami nikdy sanesmiemzahrávať,
ktoré by podobné, vo mne terazvyvolané dójmy'ne
spravodlivosti, vedely vzbudit. —
Každá muza, umenie a samota je milost, vel'ká “mi
lost,- všetko toto je chvil'ou, “vktorej sa myšlienky
rodia a dozrievajú, svaté rozhodnuftia sa upevnia a
hlasy Božie slyšatel'nými sa stanu. —
A milosťou sú tie dni, v-ktorých ani jedna-hodina
nám neostáva na myšlienkovania a na sny, ale želez-.
ná povinnost nám už za rána—'
prichytí ruku a neo
pustí j_uani večer,.ale len vtedy, keď nám _užoči za
padly v spánok, keď už kalich “roboty a štarosti do

poslednej kvapky bol vyprázdnený a úplná duševná
vyče

anosť nastala.

_

_

VBlahoslavený,kto vie, že všetko toje milosťou!
Ze je to Boh, áno,'on, a to celkom osobne on, vžd '
a vždycky on. -—.Nikto druhý. ——
On so svojou cd):

kom Osobnou,násvyhliadávajúcouláskou,pre ktorú,
vo svojej nekonečnej múdrosti'a dobrote, nenajde si
ani iného výrazu, ako striedavého — radostne alebo
trpko sa nás dotýkajúcehoz okamihu. —
SV; A—UGUSTINA:

KNIHA SAMOMLUV DUŠE K BOHU.
Hlava 1. o NEV-YPRAVITELNÉ L-Álscr-jBOŽÍ.

Kéž tě poznám, Pane,_znateli můj, kéž tě poznám
silo mé duše. Ukaž Semi, můj potěšiteli, kéž tě mohu
'spatřiti, švětlo mých očí. Přijdi,radosti mého ducha,
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kéž tě 'uzřím, potěcho mého srdce. Ukaž se mi, r'oz
koši má největší, “má.—sladkáutěcho,Pane, můj Bože,

můj živote-a veškerá slávo mé duše. Kéž tě naleznu,
touho mého Srdce, kéž se tě držím, lásko mé duše.
Kéž tě'obejmu, nebeský ženich'u,jenž působíš, že já
sám a plesám uvnitři na venek-„Kéž jsi v mé mOci,
blaženOSt-ivěčná,"kéžtě držím uprostřed svého srdce,
blažený živote, nejvyšší sladkosti mé Íduše.“Nechťtě,
miluji„Pane, r'náfsílo, Pane, mé pevné“útočiště aza:
chránci řn'ůj.Kéž tě miluji, můj Bože, můj pomocníku',

jenž jsi pro mnevěž statečnosti a sladká naděje-ve
všemprotivenství. Kéž objímám tebe, dobro, bez ně:
hož není žádného dobra,kéž mohu prožívat tebe nej
lepšího,bez něhož nic nenínejlepší. Otevřinitro mých
uší slovem, ostřejším než dv'ojsečnýmeč, abych slyšel
hlas tvůj. Zahřím'ej,Pane, shora hlasem hromn 'ma
silným.“Nechthučí moře a-jeho plnost, kéž se hýbe
země a'vše, co naní jest.
_
Osvět oči m'é, světlo nepochopitelné, Zasáhni je
třpytným bleskem, "abynepohlížely na marnosti. Roz-.
množ blesky _ap'oděs—je
; nechť se objeví prameny vod
a odhalí.základy okrsku-Zemského. Uděl zrak, Světlo
neviditelné, je_nžby tě .postřehl. Stvoř.nový čich, vůni

života,jenžby-běžel za tebou po vůni tvých mastí,
Vylečchut, aby Chutnalaa poznávala dobře,jak velké
je množství tvé sladkosti,-Paní,kterous ukryl'pro ty,
již jsou plni lásky k tobě._Dej srdce;"jež by natebe
myšlelo, duši,-která by “těmilovala, mysl,jež by'se te
bou obírala, rozum,jenž by tě poznával, avůli, abych'u
vždy pevně lnulk tobě, nejvyššýrozkoši. .Kéžf-bytě'
vždy milovala rozumná láska! O živote, pro něhož
vše žije„živote,je_n'žmně dává žití, živote, jenž jemůj
život, skrze nějž žiji;bez něhož umírám, živote, skrze
nějž oživují; bez něhož—hynu, živote, skrze nějž-se
radu'i,bez rlěhožse :rmoutím! Zivotepravý, sladký
a lásk hodný, jenž-siz'asluhu'eš ustavičně vzpomím
ky,k e,prosím,-jsi?Kde tě na eznu, abych sebe opus-'
tilav tobě spočinul? Buďblízko-v du'ši,blízko vsrdci,
blízkona listech, blízko v uších, blízko v pomoci, ne..
botláskou hynu,kdežto vzpomínaje natebe sevžpru-.
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žuji. Vůně tvá-šmne te51,vzpominka :na tebe mělléčí,

avšaknasytim Še,...až .se zjevítvá sláva živote duše
mě:TOUZI:a:umdleva má.duše přivz'p'omlncenatebe ,

kdyprijdu a “ukáží
se ti,.máradosti? *
Proc ódVracíš.:
sVoutvar má=zrado'stiskrze niž se

radují? Kde 'sesčhóvalkrásny můj,po němžtoužim?
Vůniitvou dycham žijí „na
radují se, tebe Však;nevi-'
dimi“Hlas tVůj slyšímz-a nabyvam sil.-A-Všakp'róč s_kr—ye

VášsvoutVář? Snad rekneSv„Neuv1d1mne čloVěka
bude zít.v'==
'ijle'; Pane,umlram abych 'ítěViděl,ké žbych'
tě spatřil, abych zde umřel,-.=
Nechci žít, chcišumřít,

tOužím'po rozloucem a bytí—
s Křistem:Toužím po
smrti,-.abych—š
špatřil Krista, pohrdám životem; abych

žils Kristem. OiPaneJežíši; přijmirněho.:ducha,:ži
Vótemůj, přijmirriou-duši. Máradóšti pritahnl k sobě
měSrdCe,sladkývmůj pokrme—kéž tě-pozwam, hlavo
má, řiď mne, sVětlomých očí,“osVěť.
mne; zpěve můj,
uklidní mne, vůně moje, dodej m1ZlVOtaSlovo Boží,

obcerstv1mne machvalo rózr'adostnidLISlsveho Šlu
žebníka Vstup doŠní,:má _radošti,aby. se vetobě ra—
dovala,vstup dog-m, nejvyššíSladkosti aby sladkost
chutnala Věčněsvětlo,OSVět.
ji,aby Sitepredstav1la,

chápalaamilovalaNebot proto tě;Pane nemiluje

jestliže těnemiluje že tě?nepoz'náVá,za?
proto tě ne.

poznává,.že si.tě nedovedepredstav1t aproto si tě

nedovedepředstavit,zenemuze pochopit tVěsvětlo,
avŠVět—lo
v::temnotách svítí -'a.:tmy ho neobsahly
: G s'věftloměmysli,“—
ó záříc1pravdo, Jóprava jasnosti,
jež _o'svěčujes
každého člověkaprichazej1c1hona ten
to sVětl Prichazejicího sice,ale nemilujlcího __nebóť
kdož—“v
miluje svět,: stává: se nepřítelem Božím Zažeň
hluboké tmy z měmysli,aby;tě spatřila,-předstaVujíc

Ši—tě
poznavala tě,chapajlc tě a tebe milovalapozná
vajicte z—Neboť
kdóÍÉtě pozná, miluje tě, na Sebe za“

pomlna
milujetebe
Vice
než (sebe,
tobě ,aby.
se “radovalrz
teb'e'.
Ddtudpeouštisebeajde
tedy, Pane,-ze
tě;nemilujitak,ajakbyCh mel,ponevadz tě nepozná-.
Váln-í'
plně, nybrzepoznavam malo, málo:.miluji a po
něva'džmálomil-uji,vrhálo'
se v-tobě raduji Ale od tebe,
prave*radost1vvnitrni v,jda.ž;
za vnej51m1Věcmi, pohřeá
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šuji tebe jedlneho ?Vtěchto..vnejších Věcech,vyhle
dávámfalešná přa
látelstvíiA tak já-ubohý, cojsembyl

tobě jedinémupovineni celéhosrdcea z celé.duše
dáti;daljsemprázante? aprotojsemsestalprázdnym,
ž; jsem?mlloval prazdnotu Odtud také je,--.=P-an'e',=
že

seneradujrvtobě a ženejsempřipoután.k tobe po

něv'adž'já (ši libují) Vevnejsmh Věčech,ty iveVnitř
ních,=jáve svetskych .tyVduchoVních,já:celotidúší.
se oddáVám-=.Věcem'
časným na?-němyslim o nich rád
mlLIVímj-í
a:ty., Pane,=vevecnych bydlíš, nebot jsi Več-j
nost Ty .V'nebi,Mjána.zemi,Ty. miluješVýšiny; avec1
nejnizs1LTV-::
nebeske já:-=
pozemske A kdy se fandou

mocishodnouttyto prot1vy9



Hlava H O UBOHOSTIASLABOSTILIDSKE'“

Já ubohy, kdy .se:bude =moc1
VerVnatmákřivost
tVé pr1most19Ty, Pane, miluješ samotu, já dav, ty
mlčeníja kr1k,ty pravdu,jálichost; ty čistotu,jáVne
čistotě silibují. Co více, Pane? Tys Vpravdě dobrý,

já špatný,ty zbozny jábezbozny,ty sVatý;já ubohý,
ty spravedlivý,já nespravedhvy, tys světlo,já slepý,
tys život, já-_mrtev, tys lék,ja nemocen, tys radost,
já žal.Tys nej_Vyšši
dobro ,já naprostá prázdnotajako
každý člověk .=.na
šVětěíHle co tedy mám =_říci,=
StVo

nte119Slys ó,?Stvonteh' TVé stvořeníjsem,již jserri
zhyňul, t-Vůjtvorjsem,jlz umírárrií?
=D'110?
tvejsem,jiz,
se měním“=Vnic. Tvůj tvor jsem ruce tve, Pane,=peč

liVěměvytvonly,faceprav1m ony,jez býlypromne

proklanyhrebypro me Dllemrukousvých,Pane,

nepohrdej,pohled prosím,-na ránysvých rukou.Hle,
Pane Bože-,.
nat švých:rukou.-í"
jsi mě zapsal Čti _t'ento

zápiš a spas;rrie Hle,=k tobe Vzdychárn, =.tVéstvořem,
jsi-=.
Stvorwtel :obňoV=
mě.=Hle k tobě Volám;tvůj tVor,

j51Zivot óbživ-mě:Hle';ktobe zhlíži'm,dílo tVé'jeho

Puvodcej91prepracuj me Setr ine,Pane,-nebotnic

nejsOu rné dni:.?T.: '

:

aCojesti?clovekže může oslovovatBohasvého
Tvůrce?Setřme,jenž stebou rozmlouvamOdpust
svémuíisluzebníku jenz :Sipredsevzal mluviti s_tak
4-67

velkým Pánem. Nutnost nemá zákona-.Bolest mě do
hání kmluve'ní, pohroma, již snáším,nutí mne, abych
volale em nemo cen,k lékařivolám,jsem slepý-,k světlu
Spěchám,jsem mrtev, k životu vzdychám. Ty jsilé
“kař,tys světlo, tysživot;;Iežíši Naz'aretský, smiluj..se
nade mnou, Synu Davidův, smiluj se nade mnou.-Pra
mení milosrdenství, Slyš,jak k tobě volá'fslabý.Světlo,
jež—jdešvedle,.počkej na slepého, .podej_mu ruku, aby
k—
tóbě přišel a ve světle tvémviděl Světlo..Zivoté ži

jící,povolejk životu mrtvého. Co'jsemjá,jenžstebou
mluvím? Běda mně, Pane, smiluj ,se, Pane ! Já mrtvola
zahnívající,pokrm červů,nádobanečistá,pok'rm ohně!
.Cojsemja,jenž mluvím stebou? Bědamně;Pane,ušetř
mě, Pane:]á-ubohýýčlověkílClověk pravím, narozený
2 ženy, krátký čas žijící,_naplněnmnoha bědami ,-člo
věk (pravím) podobný-'mamosti, přirovná'vajícísene
rozumnérnu dobytku,'ba již-jemu podobný — -——
'

Přeli REG. DACI'K, 0. P.

ČTYŘI .METAFORYo [DucuovNíM
VEDENI

'

(DokOnčení.).

Láska Otcovská je nejčistším 'z'ák'onem otcovské
..lásky;Každé jiné lášce pOmáhá příroda. Tétonikoli.
Je vznešeným květem mravním.-Je důsledno, že se
z ní “rodí autorita.

__

'

Autorita —je-právov_ázati ve. svědomí. Právo to se

“nezakládá na pouhé přeSileat'hmotné či duševní. Je
lidsky neodůvodnitelnáJe-li' mocí,je třeba připome
nouti, že jakákoliv moc je Oprávněna,.jenje-li službou.
Službou však býti nemůže, není-li: láskou.
_
_ Autorita jeláska nejrjy-zejší,zproštěna c_itovéroz
jihloSti, lahodného sob ectví, přirózených sklónů. Ta—
ková láska se-stávájnejvyšší mocí,-svatým zákonem.
Avšak zákon svádí k tvrdosti. Tvrdost. budí odpor.

Nespravedlnost plodí neposlušnost.,Proto i autorita
musí“býti podrobenazákonu. Katechismus praví, že
dítky jsou povinny ___prokazov'ati'
svým "rodičům úctu,
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lásku aposlušnost, poněvadž rodiče zastupují u dětí
místo Boží. Snad'by mohlo lépe býti řečeno; “před
stavují dětem Boha. N azýváme-li totiž Boha Otcem,
znamená to, že nech—ybujeme,když si Boha řed's'tae

v jeme podle obrazu otce—svéhopozemskélío. Otec
predstavuje dítku Boha. Vtom. smyslu má se. otec
k dítku choVati tak-jabýsi mohlo říci:Jak dobrý jes't
můj otec, tak dobrý jest i Bůh..
V oblasti duchovní má kněz autoritu otcovskou.
A to ho zavazuje, aby nejen“ukazoval duším cestu
k Bohu, ale-aby _jimBoha přímo představoval.
Výklad čtvrt-ý : o DUCHOVNÍMvůDCI.

Vůdčejde první. To _je vždy těžké. Následovati
druhých jest už snadnější.-UkOlem vůdce jest pře
devším, aby dobře znal cestu a aby dobře viděl._Ie-li
slepý vůdcem slepého, oba do jámy padnou. Lze
vésti slovy, lze vésti skutky.__Skutkyjsou více nežli
slova._Krásně mluviti dovedli i_farizeové. Proto při
kazoval Pán "svýmvěrným, aby činili,cožkoliv by jim
řeklifarizeo'vé, ale podle skutků jejich aby se neřídili.
Vůdce bojuje v-první řadě. Tak nadchne vojíny.
Nesmí se skrývati vžadu. Zivý příklad odvahy .asta
tečnosti znamená často víče než všecky praktiky od
bomé strategie. Máme zovšemnamysli starý způsob
počtivého=.boje',lvněmž nebylo nervosity a v němž
se ukázala osobní hrdinnost. Bojmoderní jest již boj
strojů a vojáci.jsou již jen potravou děl.
Netřeba tu však opakovati věcí známých. Tato.

metaforanesmí býti domýšlenado podrobností, ne
má-liztratiti smysl vůbec. K vítězství v boji je zajisté
třeba ještě jiných podmínek kromě příkladu chrab
rosti. “Po lčíme, o přísné kázni vojenské, která není
mravně hodnotná, poněvadž je vynucena přísnými
tresty. Pomlčímeo poslušnosti vojenské,která 'e slepá
a v žaduje doslovného vyplnění daného roz azu ať
do rého _či-š atného. Zkušení taktikové tvrdí, že
v bitevním poli je lepší špatný rozkaz než žádný.Jiní
válečnícivypravujío zdánlivé statečnosti důstojníků
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'a vojáků, kteří.:se:vrhali ::slepěv ji__st0u.
záhubu jedině

proto, že nedovedli vydrzet1při palbě na>tomtéž
místě. Později se jimpr1c1talojako hrdinství, co-učí.

niliprostězneklidu.„

Živý příkladduchovníhovůdcevzbuzuje v duších
touhu po následování a naději na vítěZství.Zivot- du
chovníjest boj.V boji:za statky pozemské se velikost
vítězství měří podle počtu zabitých nepřátel nebo
dokonce podle počtu—.
uřezaných předkožek, jak ve
Starém zákóněčteme, avšak v boji duchovním hyne
vpravdě jen co jest nižší a co jest Určeno,aby sloup
žilo vyššímu.Každý život je boj.Nižší tvary života
hynou, aby povstaly tvary vyšší.Jedle na skále ros
toucí rozleptává kámen a vniká kořeny do trhlin
Rózrušuje neróstné ,látky--a přetvořuje je v ústro'
ninu. Zvíře se živí róstlinami. „Clověkpak podle těla
žije hubením ústrójné přírody. Tak slouží nižší Vyš
šímu. Bez zabíjení není života. I život nadpřirozený
v;duši je podmíněn zánikem, to jest zvládnutím a
omezením toho, co je v člověku zvířecího a pudo

vého To je smýslslováZapřisebesám!
““V-'ý'k] a 'dfz áav ě'r ný."

Morální psycholog jest lékařemduší;Úkolemjeho
jest PORQZUMĚTIduším.Jest pas'týřem.Jeho povin
ností jest MILovÍATIduše a OBĚTOVATISE za ně.Je

Otcem.Má autOritú otcovskou a jeho právem jest
PŘIKAZOVATIJest vůdcem Jeho ctí jest zazářiti PŘI—.
'KLADEM.

A duše.?
..
DÚVĚŘLIJmu jako lékaři, MILUJho jáko pastýře,
POSLOUCHEJ
ho jako otce, NÁSLEDUJho jako vudce'
DOMINIK PECKA.

„ZA p-Ří KL “ADyas VAT. Y GH
_ Přijdbuv životě lidském okamžiky, pro které náZev

krásné neStáčí;ba 1superlativ nevystihne plnějejich
470

pQSv'átnéa :yznéšenosti;

šjsouí: t'ó. .;._k
;ri'ár'ns--s_1ét1člódt=azý

Slunce;; Íz'nějí.:ha'ř'moniía:nebesa-.rěsohujígv; Enéjhlubším

patru dušé.rozpálené„ohněm.—lásky,naděje-,arňodlitby
naškolénpu'-kléčíqígpřredirňáj'estátem'BožímaTako'ifými
'ókam ži_kyj soŽ'uí
čhvilky szn ětů-yý—v
oláných obna—zy'
tic-.

beskéggkrás'y;s'álajíčíleésyátýchapostav :přátélBožích.
';Může—ac;o:ššyžr—í_eš“'eněj
š-ího..f.-fžaujrnout.ri našizpfantašii;

.ro'zurň;naplnit-srdCeLnežStřelné'vzpomíňky ňá'sťupeň
krá'sy;jaléo\u-kvetly—yhadpřirózéněob'razy-Božílvzáři
milóšti—-s,v.-1_
Dgcha'íduše

svatých

,_'n21sz klad :?sV.:A'10i'si_e,

sv.: Stánislava;:svxTer'é-zie', s_v,Má'cláva, b'la'h;Anežky ?.
KOIÍk

'Š—YětCůi'ZÍólikí-ZjČČSt :lduší .šk_:íBOhu.íí.=_',
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protože jsi spoléhal-při “tomjen'na sebe, protože jsi
zapomněl vzývati přitóm pom'0c a činitele hlavního,
totižmilost Boží .ajeho svatoufpomoc.
_
_ Víš o své povaze" a znáš 'ejí kazy. To-ti pak musí
býtinapomenutímfabys stállevOlalkBohu, abys stále
se chytal jeho—otcovskéruky. Učiňte si přesný plán,
jak překonati svou_p0v_ahu.Ten_toboj dejte především

pód Boží očhranu avedení a nyní pracujte! Snažte
.se_spíše o.positivní dobré skutky ctnosti, která jest
Opakem te' nectnosti, která "vás strhuje; Jestliže se
budete snažiti o úkony. Ctností; vyroste ve Vašíduši
ctnost k takové síle,že přemůžei-sklony Vašípovahy.
Vězte, že vaše vaaha, to jest kazy vaší povahy,
jsou i_o'bnaž'ený'mmístem -ve hradbě vaší duše, a=že

proto musíte se míti zvláštním-způsobem na pozoru,
nechcete-li, aby ďábel touto skulinou, tímto nechrá
něnýmfmístem se dostal do vaší duše, ji zcela'neopa
noval'.Právě pro toto. nebezpečí 'mátepostaviti k to
muto choulostivému místu'dobrou stráž Boží dů
věry a silné, neúmomě

snahy,-"tu -me'zeru—_.vyplniti,-\.

ten otvor ucpati a opevniti, tak, aby již nikdy nepří
tel se neodvážil na ono místo. útočiti.
Je tak naivní'Vymlouvati se na 'svou vaahu. 'To
jest naopak přitěžující okolnost, že =víšo slabostisyě
povahy a přece ničeho nepodnikáš, přece se nesna
žíš svou povahu odzbrojiti od zlého a přiodítiji dob
rem. JŠme povoláni, abychom připodobnili se Bohu.
Má naše povaha státi mezi Bohem"-a-námi jako ne

iřěklenutelný
tok, jako a_zněhož
příkop, který
naplněn
alem,blá_tem'abahnem
pak sejest
šíříotravné
\

výpary, dusící naši duši, a—otravující její vzlet? To
jestjjižířná pOVaha!To znamená:"Nic-se nedái'dělat,
nechci nic již dělat, raději již se vzdám, raději již“ne
budu se snažiti. To jest již “mápoVaha.'To znamená:
Vím, že to není dobré, vím, že: jednám špatně, ale

nechci se z tohoto bludného kruhu dostati ven, ne
chci..se vzdáti zla,"protože, protože -.—.,.
vlastně Boha

opravdu nemiluji a nikdy jsem jej upřímně vlastně
nemiloval, protože jsem si'jen hrál na katolíka a na
člověka duchovního.

BRAITO.
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TRNI

S "některými lidmi.opravdu j e'-těžkofvyjíti. Musejí

za každou cenu, stále a všude-proti: všemu protes
tovati; S nikým „se.nesnesou. Stále muse'í síti bouři.
Lidé Svárliv'íiJsou jako rtrní,které popícllá každého,

kdose k nim'jen přiblíží. :
_
.;Chválíšje, nemyslíš to sjnimi upřímně.]si povinen
je na—něcoupozorniti. Okamžitě se měníš v jejich
největšího nepřítele. Jdeš k nim, “obtěžuješje, nejdeš
k nim,.tak se jim odcizuješ, pak se jim vyhýbáš, pak
je pvodceňuješ, pak' se jich štítíš.
'
' '
Cíhají na?každé slůvko, jen aby'-mohli zápasiti a
se r_váti.Nemohou žíti bez boje. Zijí uštavičným há
dáním, protestováním._
Až bychn'ěkdy řekl,že vlastně si:přejíhříchu a zla,
a že by'byli “nesmírněsmutni a nešťastní, kdyby se
nemohli nad!ničím-již,pohoršovati, kdyby bylo vše
v pořádku a oni _sejiž nemohli žlučiti. Takoví “lidé:

by byli strašně nešt'astní v nebi, kdyby někdo v nebi
nešťastným býti mohl, a.proto takoví lidé naprosto
nemohou přijíti“do nebe, protože; tam nepatří, pro
tože tam je mír a oni žili.'en svarem arOzbrojem.
To byl“j ejich' živel, v tom žiřijako ryby v kalné vodě.“
Kalné vody;-'A'ch;když mohou-někoho mlíti .vesvých“

mlýnech, kdyžmohousenad něčímrOZčilovati,když
mohou někoho odsouditi.
V každém slovu,“vkaždém činu hledají zadní, ne
čisté úmysly, všude tuší zlobu a špatnost, protože
jí žijíaproto nutně ji-potřebují'kesvému životu. Víte,
proč to je? Protože tilidé- jsou zlí ve svých srdcích.
Přišeljsem ""kzávěru, že to ďábel„duch rozbroje a
nepokoje mluví “ztakových věčných intrikánů, kteří
nemohóu; nikoho nechati s pokojem, protože jsou
zlobou proniknutí „aprotože by jejich život-neměl
pro ně smyslu, kdyby-Všude jen zlo-nehledali,kdyby
všude jen zlo-nerozsévali. Lidé 'svárliví jsou neštěs
tím sobě'i svému okolí. Svárlivost jest ve svých zá
kladech pýchou-, dutOu'-pýchou, jež nechce nikoho
vedle sebe strpěti, jež"nechce nikomu klidu, míru,
štěstí, lásky, ctnosti, práce ani pro Boha popřáti; pro
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tože uznává jen sebe, svou zlobu a stu

špatn'ó's't“
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.:::M'ůžeťeidělzatiizco-zchtete-,.šmůžgtesgsňéštií lidem-ně:;

kterým modré š nebe, jak se-ňkáiírale:nikdy—jirh;neuči-e
'nítešdostiJ'soLI lidé, kteří sjsoujštěkayíajákoý "_sfi;
N éjde
'n'ikglq ,-=„.št'_ěkaj
í; že; n'igií-dlguhou-z eby-difa—k ,y-žr;někdo
jde-,;.štěkajíz-znowá.:.—_Stěkajíiaz_:_há„_fají:i—z'loy_ěs_tnčínasavšea

ChqófNide-před ni_mi;n_eób$tojí—.
Nenínikdoítaksvatý
& čistý, abyfna něm.iůCňášliL-stínuz-šAgčímšméřl'ěcjlsiou
sami.-:_čisti;
tímgyíce-gšpínygneňtayostiiújinýchg-hledají.ě
:?;šT.o.j $.O.U\tito;;yějšzňíkritik_o_Mé,f;kteříaotravujíadmllým

radošt z práce, podobají se pozemnímkrtkůmxktée
r__ýim_=se
_dařijenave .trn'ě,—jeriNcpqžádí—všehqděhí;práce
.a :nám aby., .anírhájí
gchuť_..k;=_
práci-;;B é—řou'í
gdÝ-ážný_m

apódhjkavýrris'rríělost;jejich;

ňájdšeňř.;Sámi bfýiase-ana

nic;šne—Znióhli,;zaíl'e_:závisftí.='bl.e_dh*oú,'jákmilegyidíjižesse
někde

nědo—děje.- ÉNes_r71esou;.:když:=;.-vidí;:;j_ak.t-_-s,e-._.něc-_o

děj ef.—Z;
j iné šskUpiny; -_neb.;=z-:_jine'__i
společnosti-.?

;Garriá.

gou; of“?ítomg-ytipně; „mluyíváy -riazýva'ještí0:z_n,osišm em,

j enžfjest-j akýmsigakolektiynírh.egoismem. Takový-„kde
tik—usez-tótdžní-_segskupinbuneb
sešsměrémgrkťerému
patří:-taaodsúzuje-ššn'l'ahem—Nšechno—iícó;.sfeidejemimo-.,
Jie-_;
tof .jakýsišidnuh-rfanoušství;
P-ňoítožzeí';dnesje—xistújí

i fanoušci duchovnía

ti jsou'gnáííamněŠtnébcz'peční;

protóže—-—;diskfedituj1;Měciěňej svlětěj ší;gp'rotOŽ Č'Zdiškí'e

ditu'íz-věeiszožské .u::lidíneúvědómělýgb;
býc

u—-;lidíf-sla-.

„a_školí'sajících,.:;Kritikař_ení-fj est; silně_-.yrost1é-_jdo'

-českéspoýahysagzpůsobílp-.-_jižštblikihořk'óští; Qtráililq
život

at.—apodlorňiló;chút'ag—Í—tolikaa_vynika'ícíměčeským

pracovníkům; A-zhrpzífi'mezi'námi-škatoříkytajtb.shlíza
se, Zakořeniti

a—ghmžíg-igugn.ás$„:_Otr'avov'atřšvšec'hny—gt—y;

kteří měli šla"r'na'jíEo—dyahuszrnščímšjedr'iouwzačítižTi

kritikové, samifničehó;nšdokážali;ri'aňejvýše; že halu-;
sírovali s -j ednótýzvěcíi sa.;když-nny'ní; něc'o se děje; $a“
když vidí dítirfseifto-\.nOVÝřh.'fn_ežvyk1ým;;způšobem;

hlavněfkdyž .palě-tpgvidígd mladší generace,-"nemají
jiného než ..kritikuíšnež::kfrítikú'ztvrdOupnespravedli-r
vou a=ne1askavbúš
'
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,šNiéíjirťt__není,/správné,fzsn'ičímine'rňohOuŠ sóuhlasiti.

KdÍyby šmíšt'o:_kritikysamipřiložilirúkutka'dílu, kdyby
místošajedovatéh ož_<:porrilouvání':5a „=
poštuchování

.po

straně:podali'-rukuí;aspolupracovali všude, kde se jen
ěcod'obr'éhopróduše děje-,kdybynám pomohli mo
rálně_5nebš_hmoftňě',=
mnoho bychom vykonali, ale takto
nechajíšněkol-ikj'nadšenců.-se.lOpotiti a ' ak dívají .sena
ně::;sefzalořžený'ma'zfrukama-a' vesele ritisují každý
chybný.-:krokgzťj'ejžjistě každý- z :nás'udělá, S'radostí
kvitují:.a>já_sají
: Vidíte, já to vždkay povídal, že . . .

“Jsou to hrdinovébodající _špendlíkem._
Nikdo'jich
neVidí, nevidí se ani-jejich jehl , ale cítíme to.jejich
bódání až.přiliš-citlivě, zvláště, když to bodání,-takto
záludnéaftakto maskóvané, dějese dlouho, soustavně,
když se.;nemůžeterhájiti,protože ti kritisujícíjsouná
hodou::osoby—vlivnéa mocné, vážené'a vy proti nim
v'očích lidí opatrných'a ctihodných „mladí,nezkušení.
Kritikové, kritikové, pamatujte,- že i vám.jednou
nastane jedna kritika,.kritikarstrašná a podrobná, "ale
kritika. =_spraVedlivá-.»aí
že:tam

“vám-,bude naměřeno

vrchovatě,plněř_adokonale,-tak, jak vyjste vrchovatě
a ňatřeseněměřilisvýmbližním,protožé je'nten dojde
milosrdenství-,;:kdo.milosrdenství sám znal.
,;K'ritikové“ j sou-nepřátelé- duší,. nepřátelé —náb
o.

ženství, měli'by.:fsejich všichnivarovati, jako moróvé
rány,.:měli- by“ všichni. se jich :'stříci,„kteří si chtějí

uChovati .švěžest,'statečnost a :chut'k práci. “Měli'b ,

býti v.církvispolečenskyisolováni,abynerozsévali
nedůvěru,f_abyšnezalévali-rňladáaneb i stará poctivá
srdce žlučí a jedem.
BRAITO.
LOUČENÍ-US MLÁDÍM

Jednou svítilo slunce do tichého jitra ve vaší duši.
Měli jsi e zrovna čas "a.tak-jste .sežadívali do “duše.

Cítili-jste'jejítlukot, jak objímázvšechno,jak dovede
“tišemilovat avpekelněnenávidět. A když-jste procitli,
s hrůzou „jste _z ozorovali, že ptáci nešvitoří, louka
že se nesměje, sfunce "ženelíbá kraj, nýbrž,-že slunce
sviti a—f-pálí
holou- hlavu, žeíloukaje mokrá. a doma
že čeká “práce-a že ti ptáci vlastně člověka vyrušujiq,._
475

že jsme chtěli. domysle'ti větu,“o kterou- 'iž' dlouho
usilujeme,protože jipotřebujeme-jako cihíudo zdiva
budovy některého svého díla.“Pojeanu se _námza
steskne po svobodě„iiao.snech, po _bežs'tarostnosti.
Cosi jako černá “hráz_setlačí k našemu životu. D0-
kud jsme byli mladí, rádi 'jsmeÍrozdáv'ali,co jsme-ještě
neměli, a nyní,_kdy se všechi'stran otvírají k1námzruce,
kdy nás Vyššíruka chce při řáhnouti k těžkému vozu
životního nákladu: poje nou se VZpěčujeme.Ne;
chceme zráti, nechceme léku,\pojednou nechceme
život Je nám líto mládí. Aby nás Bůh'naučil dovésti
přestat 'býtmladým, aby' nás on sám naučil v'zíti na
sebe jeho jho a jeho břímě.Zrání'a živení je přece
krásné! Krásnější než vlastní živení,-než vlastní vý
voj..Vůně duše těžké-poklady, životní “silou,zkuše
ností, možností práce, omamný dech krve rozvířené
.v díle našem a .bližních.

\

_

Zrání, které nedovede nenáviděti květy! Nepři
stihli jste se již sami,ivy,—nej'mladšíz'těch, kteří dozr'á:

váte' a dáváte život přislabémítřeba pocitu žárlivosti
vůči ještě mladším?]estli vás třeba jen slabě dráždí
pohled na jejich mladé pokusy, ještě jste; se nesmířili
se svým Zráním,ještějste nepřinesli oběťmládí: žárlíte,
závidíte, nevíte; co si vlastně správně _Se-zralostípo
číti! Zrání může býti Věčným mládím ,-vzttomvrchol
né: umění-: obětovati to, co jev- mládí. nedokonalé,

nerozhodnost,
vášnivou
.žízeň svobod?
či nevázanosti, poletavost;
bezstarostnost
a poneChati“si
po 
statnou známku mládí: přissá'nígkekoře_ni'života,'do
vésti stále přijímati.'V BOhuzůstává'věčné naše:jaro.
I zralá mužnost nalézá ve vzrůstu v Bohu'své mládí.
A čím více zrajeme a mužníme _vBohu; v jeho práci,
v jeho díle, tím stáváme se mladšími,"'prot0Že více
přijímáme, více. rosteme; a to v žiVOtěnejsvěžejším.
Růsti v životě '— mládí. Růsti vživotě věčném —
v'FBohu — věčné mládí.
KE KATOLICKĚ

AKCI

BRAITO.
_
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Comá katolická akce činiti,-aby „něčím=vůbecbyla

a aby existovala? Má-býti především katolickýmži
476

votem: Nuže, tomuto životu,-tomuto katolickému
hnutí jest podstatná “jednotaa-podřízení hierarchii;
Je .to již“v povaze věci, protože je to spolupráce
laického-živlu v díleapoštolském, v apoštolátě-ve
vlastním slova smyslu ..ý Nejslavnější, nejbožštější a
Kejkrásnějšílvtdnešníkatolické. akci-'est rozhodně ob
novení a pokračování toho, co bylo zafprvních dob
křesťanskýCh.

"SV.„OTEC PIUS .x1.
k delegátům franc. Národní federacevkatolíků.

PRozŘETELNosT'“

:Dobro jest silnější ve svém dobru než zlé ye
zlém.Dobro má více hodnot, než by jich dovedlo
zlé promrhati,\zn'etvořiti. Sv. Tomáš praví: Což ne
přinášívětšího užitku, pOstavíme-li-důmpevný avy
soký',-než""stojínámahy vyko ati pro to dostatečné
základy? Mnoho 'věcí_jest _u ryto v díle Božím, ale

tbto díl'osamo stoupá vzhůru..Zlo zůstává zlem, ale
to, že zlo,může býti, to jest též dobrem! Všechno
totižzáleží od toho, jakvěc končí,a kdo může říci,
že cíl věcí 'jestfnedostatečný, že“jest špatný? Kdo
by se odvážil říci::Pane, ten Svět.—nestojíza to! Ten
svět byl příčinou příliš“mnohých katastrof, tve lid

stvobylopřílišbičóváno'hrůzou,nemůžemetipři'psati
tako—véndílo?Anebo raději řekneme jako bezbožník
v žalmu: Není Boha? _Neníěližpravda, jediné správné
jest-řícisJob em: Mluvil.jSemnerozuměj e tajemstvím,
která mne přesahují a jež neznám-.Proto se odsuzuji
a kajíse—lv Ýpračhu aipOpeli.

A. D. SERTILLANGES

VÝZNAM DAT"

Všechnalldata j ako-'by'jříkala: Na shledanou, ajako
by mlúvíla-ověčném návratu. Zdá se, že všecka volají,
že náš Pán J_ěžíšnebude věčně skryt svýmubohým
dětem..lDatum ípakl narbzení .mluví ještě: důraznějř
o nebi-než ostatní. Když je člověk—
tak strašně chladný,
vlaž'nýia ,roztržitý „vpředsvatostánkem, jako to jest.
dobře-jsiříci,;že konečně přijde den, kdy tento Pán,.
jehož bychomtrádi tolik milovali,zjeví se námvesvé
kráse a žejejjbudem'e “konečněmilovati . . . .Je to tak
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dobřecítiti,jak dni prchaj1\Kdo.ví-,jakdlouho ještě
nám zbyvíáZlvota9 Nechťtoho'je ale mnoho,-v
ci málo,
kéž působí vj—
nás Pán: náš sám, aby to, co námještě
zbývá—š;
.z;:života,: patřilo zcela žijemubylo jen pro
eho, pro potesem Jeho Srdce! _—_
-

CHARLES DE FGUCAULD Ěcrlts p“-fat-.
,—'\

“či :.:_'

ŽEN
Z RÚZNÝCHPOLI .....
_:--.CAS—A
EDITRICÉ MARIETTI, TORINO, VIA LEGN AN A23
—5A_.-.
M-. MICHELETTI EPITOME THEOLOGIAE PASTO

RALÍS.II. De sacrisconcronlbus _etcura juventut1s, actione _ca
tholica étsociali Stř.“352,Cena15 lir —_Třetlsvazekpastoralnl
theolog1ebyvaléhoprofesoralublmské unlver51tyvěšVévzomě
obsažené stručnbsti je dílem“vymkaj1c1m?Knězt'u naleZne po.-"
1;pr velikéCeny 'ahlavně zasady:přesně-podané, pro—=
-"svoupráci

na kazatelne, vespolc1ch v katollcke akcxa sprave beneHcr
' —és  _
“'$-*A.
M SCHEMBRI O 'Š AI,-3
DE SACRAMENTIS I. De sa;
cram. in gene're,de baptlsmo et conHrmatlone Str Ž170..
.Cena'
7- lir-.r—Dogmatlcka
:
ucebmce, v duchů theologxckéškoly au,-Í
gustlmanske, blame .vnauCe,_o_
pusobnostl svátostí a.o_ži_t1'jich

Při velikéstrucnost1obsahuje prece .všepotrebne prozacateč
nika a'je zajlmavym dokumentem

svéskol

'—*

.—'es -'-—

--G M P:ARIS,5Í'.:'O
“:.-P.,
AD MENTEM SŘ THOMAE AQ.
TRACTATUSDE ECCLESIACHRISTI Str-.250„cena 12 lir
:Í'r—Nově vydam D'eGrootovy kmhy o c1rkv1,upravené.podle
novychapologetlckychhledisek Protoze jsouto školšképřed
nasky ajucebmce, není \?kmze vedeckéhoaparatu Ale 'zacho—

........

vana*cena knihy.De Grootovy, přesná—
nauka a'přesná:formulaCe

naukyciní.tutoknihu ,vemi p_o'z'oruodnou učebnicí.__l.—-es 

ARS SACRA,MUNCHEN: DIETRICHV. HILDEBRAND

DIE EHE. Str. 48 dvoubarevného tisku se 13 hloubkovym1 rné-.
ditisky, cena 1_
60 RM. — Vzácné dílko, ukazuj1c1 nešmířně

jemnou.řečípovahu manzelstv1,jeho prohloubem svátostností
až __ku
prostredku syednocem duší--.vJe2151
Kristu.-Jaké to slovo

prodnešnídobu, ze manzelstv1je nejkrasnej51
forma hdskélaskyk
vedouc1obě strany mravnev 'še. "
— es .—'
?Í-J-Í
ŠŠŠC
Bf'MOHR, (PAUL SIEBECK)TUBINGEN

Rellglon m

Gesch1chteund Gegenwart LiefÍ 621631Kurzweglaner-Llcht
blldergottesdlenste

—.í;_Z_.
bohatého obsahu hesel: _Legenda',Li:

berallsmus,těloa duše, utrpem Nemsnad druhé encyklopedle
tak všestranne důklad
dňé. ' .

"—eš .

MAISON AUBANEL FRERESAVIGNON 7,5PLACE.
ŠAIN'T-PIERRE SR;de' Samt Laurent Comment achérirí 15
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Maítr—isse
de sei-memeStr 84 cena 5fr - Nakladatel žahaé
jujesbírku podle "vzorusbírek:americkýCha-německýcho prak:
tickém užití psychologie Obsah. Klíčk úspěchu — Mlčeti —
Zbytečná-svěřování— Premyslen1.Vnější klid'rifNadpriro

zeníy;-f=':
šíly.——
nau
;, Posledni

rady Velmiprakticka knížka Spolehlivé
'-—'es -—
LIBUT LOUISBEJOT ALI SAHARAL' ASSASSINATDU

PERE DE'šFOUC—AULDíStr-. 60;:'cena 4 fríf“
—Pietní-ťa
'n'adšená

kníže'čkao oběti francouzskéhohrdiny za'Afrikua "ovyznamu

jeho OSObl'lOStlidíla..
ALMANACH DESPAILLETTES UDR POUR?19305Str 240,
cena 3750f-r-La'
-.—Kalendář s'3myslenkami nabozenskymi ž"podle

Cirkevniho
rázu kazdéhoměsíce:Texty jsouvelmi vhodněvy
ránýíJ
-'—'
„či__'-'-'.es '_.'

LIBRAIRE PL©N PARIS VI., 'Ž8ÍRUE—
GARANCIERE GU
ARDINI-Rai;
D HARCGURT L'ESPRIT DE LA L'ITLIRGIE;
Str.:.280; 'cena 20 fr.-:-.—
Franc překlad slavného díla německého
súvodním výklademo obnově..liturgického ducha:"vNěmecku

a:0 R. Guardi im Kniha hlubokýchmyšlenekpro)pochopení
významuliturgickéhoděnía modliteb Obsahsám mluvío ceně

k_nihy,.pšané duchem vroucího pochopení a mistrovství myšlení.
Liturgická modlitba: -.—..
Liturgická- obec —-L1turg1cky sloh —
Liturgicky symbolismus — Liturgie jako produkce — Vážné
hlubiny hturgie -'-;'Prevaha Logos nad Ethoš.
M 1'—s
iÍJOSEF:KOSEL &FRIEDRICH PUST-ET,MUNCHEN: MA
GER;"30S -B':“
-.—E :HEINE; BRIEFEDER HL;JOANNA FRANJ

ZISKAFREMYOT VON CHANTAL AN DEN HL.FRANZ
V iSALESiStř;-220 cena váz 62“
— RM=.='— Lišty šřpor_i-16114;

dávající pohled dorirostoucí duše hrdinky,-.:"
fórmulujícejasně
život dušé světice'JDoplněny"jsou jinými-'výr-okysvětice o sv-.
Františku Sí:1l<_as'5kémzÍ
:Tak do doby za as"-ůo skutecny pojem

mystikypadá světlozmíšt povolanycli
-—es -—
EDITION SPES,PARIS; V RUE SOUFFLOT 17-':'
CLAIR
VGYANCE DE RóME. Strž 290,cena-12 fr --.—
Odpověď autorů
knihy Pourqu'oiRome a parlé na vývody-Action FranCaiSeproti
ní.—:
Ve hluboce vědecky-založených kapitolách s'e" 'o'jednává
o-křesťanské'pošlušňostia zákonech církevních;oblu ech Maur

rasových,::oMorálcea politice,o prirozeném a'milostiš-Právě
pro toto zasadni stanowsko ímákniha
cenu-'pro celý svět.
,
___-._
es _. .
GILQTEAUX ABBEPAULIN L'ABBELEOPGLD GILOÍ
TEALIX(L'abbe Pí:Giloteaux; D'O'uaiENOťdl)1929,—
stran 25,
cena. 12 fr-í'i—
-'—-Mohl bychg"ríci'f:kniha“ o mimořádných událostech.

v životěobětiutrpení P fGiloteauxe:Lépe.jestvšakupozomiti;
že je to zNotopis katolíka“a kněze,-"
kterýž “milostiBožípocho
p'ilpravou í'ctn'osta bohatství plynoucí-.zespojení dušéfs Bohemš

Pero-bratra asketického spisovatele vystihlo podstatné a-mile

zve na cestu SvatýchšBoží.ch“
"' "—cazi—
KUČERA VLADIMÍR: BALADA O SVATÉ KRVI.(Vlastní
náklad). 1929,stran 15,
? — Drobná básníkova obě:
i4-79

tina památce s_v.knížete Václava._._fBratrovražednýmeč se ztratil

_ahárá v nitru národa. Vers ucelně pomáhá baladickému_spádu.
LACOMBE LOUIS: R_AO-SAHIB MAHADEVA AIYER.
(Des'clée -De Brouwer, Bruges). 1929, stran 166, cena „?

Konversebramína Mahadevya jeho druhů ,strhující obraz síly

' v1ryv duších neofytů a přitOmpokus o vzkříšení dávné metody

' obrácení Indie vkastách. Kniha náboženská a přecepředčí řady
nejlepších románů. Velmi vhodna- zvláště pro-laiky. -—.JF. P. —

HUGO LANG: THOMAS VON AQUIN GLAUBENSGE
WISSHEIT, DR. BENNO FILSER. (Verlag G.: M. B. H. Augs
burg-_KOLN.)Theologický afilosofický svět se zabýval a dosud

zabývá největší otázkou světa. Cetná literatura poslední doby
to dokazuje, ze problém jistoty víry má dodnes svou platúóst.
Jako _neochvějnýzáklad veškeré možné spekulace o vznešeném
tématě víry _ajejí jistoty všichni větší myslitelé poukazují na
Tomáše Aquinského. Lang shrnuje ve své studii o témže tématě
to, co Tomáš na různých místech napsal a mluví hlavně o třech
bodech celé otázky: Předněo vědeckém důkazu to,_co před
chází víru (de praeambulis fidei,)_pak o pohnutkách věrohodnosti
a konečně o absolutní jistotě pocházející zvlité a nadpřiroze
né ctnosti víry.Poukazuje na organické zpracování Tomášovy

nauky.
_r.D Habáň.
MSyGR. ANT. PAGANI: C_TIH. SLUŽEBNICE BOŽÍ ALŽ
BĚTA CANORI MORA, PŘÉL. P. ]. ČERNÝT. J._Mezi vyni
kajícími světicemipočátkem minulého století, které se oběto'valy

za církev, za papeže a duchovenstvo jako-smírné oběti, je po
stavena i Alžběta Canori. Přítomná knížka podáVá na světlo
její život, nebyl ukrytý v klášteře, nýbrž prožívala jej v četné
rodině a stala se vzorem matkám a _manželkám.

—-a —

DURYCHJAR sv. VÁCLAV.(Kuncxr,Praha 1999,15Kč)
Nejlepší dárek umění k letošnímu mileniu. Velmije smutné, že
národ nepochopiltohoto daru a že místočistého třebažesilného

vína, raději si dal předkládati sladké v_od.ičky_Durych se hrál

na
_Moravě,_protbže
Morava
jestVáclavnebyl
přece jen čistší
ve své úctě
svatóváclavs
e a protože
tam sv.
tak povšenárod
něn,jako vPraze. Hra krásná, strhující. Sv.Václavtu vystupuje
jak hrdina, třebaže zbožný. Jeho svatost není svatostí zimomři
vou, jest svatostí věru katolickou. Durych použil ke hře po
sledních historických výzkumů a proto jest jeho dílo 1po této
stránce velmi cenné. Druhé vydání jest přepracováno.Scénicky
je přístupnější,s rušnějším spádem, jak se žádalorale conaplat:
'Jako prvé vydání tak 1 druhé bude míti stále .tu vadu, že jest
pravdivé, že.jest katolické, ---a
tak 1po těch škrtech' 1po škrtu
toho, co některé pohoršoválo, zůstává Durychovo dílo dílem,.

které _nenípro buržousty, nýbrž pro ty,-kteří 'myslí,kteří hledají
pokrm v umění a tak nebude míti hned úspěchu, protože umě
lecké dílo musí si svou dobu teprve vyčkati a vychovati. Braito.
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VELEKNĚZH
Denně pbzvedáš k"nebesům přesvatýKalich Krve
Páně,denne pozvedáš k nebi jeho svaté Tělo. Dnes,
jak před padesáti lety.
) Všechny naše kalichy kol tvého sou souStředěny
&všechny ruce naše,dižíCísvatéTěřo Kristovo,tvých
posvátných rukou Vroucně se drží.
Ty nás vedeš; u tebe máme jistOtu, že Bůh s námi,
že jsme praví synové BOží,že jsme skuteční kněží
Páně.Stále obětuješ, Stále bdíš nad Obětováním.
Chceš nás mít co nejblíže u Boha. O to se stále
modlíš,o to stále prósíš. Ktomu vychováváš a vedeš.
Učíš,kážeš hlásat království Božív srdcích. Radostně
sníš o jeho vítězství.Jásavějsi vykřikl;Kristus Král!
Aby se všechny síly věřících slily, aby se spojily
ruce na Srdci Božím,erucně si žádáš. K akci,od slo
vů k cinůmvoláš.' Aby naše víra nebyla zálibou vnější
krásy, aby nebyla svátečním rouchem, aby byla pra
vidlem životním, aby byla silou ze srdcí, z životů
našich tryskajíCí a zapalující všechno kolkolem.
Dítky tvé, štastně,že takový Otec je vede, kupí
se kolem Tebe. Tvé ruce chceme podpírat, jak ruce '
Mojžíšovy v boji proti Amalekitům, tvé srdce za
hřáti svou láskou—',
oddanoStí. Myslíš stále na nás. Ne

patříšjižsobě,všechno vTobe je jenom nám,námdá
no. Naše duše, boje, nástrahyjsou břemenemtv ch
šedin.Zato Tě milujem.Milujeme vTobě Krista, la
vu neviditelnou.
DěkujemeTi za padesát let tvého kněžského zi
vota. Za všechnu oběť kněžství, za ústrky, práce, ná
mahy, za všechny vzácně mše svaté, za tolik modli
teb, za všechny starosti, za tvoji neohroženost, za
-tvoji prozíravóst Bůh sám :Ti odplať!
A slibůjem.Až zavoláš: Všik, křesťané,dojednoho
se k tobě postavíme,své srdce třeba 1střelámnasta
víme, svě všechnysíly. dáme, svou krev Ti všechnu
obětujeme.Tys vůdcem naším pravým, Tys vůdcem
naším nejvyšším, požehnej nám!
P. SILV. M. BRAITO O. P.
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_NAVÝŠNÁCH
Církev. je říšeKristova na zemiapoštolskou auto
ritou řízená.Autorita apoštolská pochází od Krista.
Kristus pOchází odBoha.
Autorita Kristemustanovena jest pravdivá a pravá,
jen byl-li Kristus tím, začse vydával, Synem Božím.
Učení j eho není učení lidské.—Není volno-člověku při

jmouti je nebo zamítnouti. Kristus poroučí věřiti,a to
pod ztrátou Věčnéspásy:'Jdouce do veškerého světa,
hlásejte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěřía po
křtěnbude, spasen bude: kdo všakneuvěří, bude za
vržen. (Mar. 16. 15/—16.)
Nic tu není ponecháno libosti.
Věřiti-je povinnost.
Komu věř-ití?-Církvi. Církevje-před evangeliem.
Jsou křesťané,—ačještě. nic není napsáno, Pavelpíše

jen těm, „knimž nemůže přijítiýNový zákon je sbírka
spisu příležitostných. Psaná část tradice. Písmo samo
není pravidlem víry..Kdyby bylo, musilo by to v něm
být_i napsáno.

,

Pravidlem víry je autorita církve.—N-áboženstvíiKris
to_vonení pouhá filosofická sous'tava._Od nejstarších
'dob se'jeví-jako organisace. I--protestantský "theolog'

Troeltsch doznává,'že Kristus nezaložil křesťanství,
_nýbrž církev. Křesťanstvíjest podle něho jen výmysl
těch, kteří později od církve odpadli'._Kristus, tedy
nedává .světu křesťanství, nýbrž křesťany. Nedává
učení,.nýbrž učitele. Ne Písmo, nýbrž Petra. Vše je
živé,“konkretní.

_.

Petr má prvenství; Na něm spočívá budoVa církve.
K'de Petr, tam církev..
Církev je ústrojenství : měníse a'zůstává táž. Mění
.se ne ,tak, že by se připodobňova'la .světu, ale tak,
že se snaží svět připodobniti sobě. Mění „se ne tím-,—

že dává světu, co svět chce, ale tím, že mu dává, co
-_-potřebu"e.Azůstává táž —jej íučení se nemění. Kdyby

se měni o„za nic by nestálo. Mění se a zůstává táž.
'Jak to možno? Jak jsem vyrostl a přece zustal týž?
Tím, —žejsem—žil. Tak _icírkev. Vyvíjí: se. Zij'e. Není

mrtvolou. Je živým. organismem.
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Organismjest účelnájednota. Jejím výsledkemjest
"život.Jednota v církvi,je trojí: jednota nauk-y,jed

nota kultu, jednotakázně. Trojí tato organickájed:
nota se soustřeďuje ve viditelné hlavě církve, a tou
jest nástupce Petrův.
_
)Popřeníté trojí jednoty Se nazýVápro'testantism.
Po'čalo porušením poslušnosti a skončilo porušením
víry. Luther "prohlásil Písmo za'jediné pravidlo víry.
Ale to jest již konec jednoty, neboť Písmu rozumí
každý jinak. Nepřekv'apu'e,že jižnení jediného dog
matu, v němž by se shod0valy sekty protestantské.
Vidouce tojmoderní „theologovéprotestantští, vyna
lezli tuto formuli :Spása věrou bez ohledu napřesvěd
čení,náboženské.l(A. Eymieu, Deux arguments pour
'le catholicisme, Paris, Spes 1922, p. 210.) Věrou roz
umějí kon vůle. Na něj kladou důraz; Přesvědčením
rozumějí kon rozumu a_na něm prý nezáleží. Stačí
"míti“jakousidůvěru; dogma jest“soukromé mínění
každého jednotlivce.
To jest ovšem již zřejmé pohrdání pravdou. Jen
jedno vědí všichni prOtestanté: že nejsou katolíky.
Jen jedno všichnihlásají : Nebudiž papeže! V těžké
nemoci 'r';1537 napsal Luther: Po mé smrti zachovejte
toto jediné: nenávist“proti'_papeži! Impleat- vos D'o
minus odiopapae !'Splnili to. Zachovali opravdu.jen
to jediné..Nic nezbylo jen negace a nenávist.
Ale to sotva stačí k—
životu. Dějiny samy svědčí,
že protestantišm jest. mrtev, Nejlépe jest vyslech
n'outi-o tom svědka.jistě-nezaujatého: Za velmi vý
znamnou'pokládáme skutečnost ——
tak píše lord Ma
c'aulayv izávěrusvého essaye o Rankeových Dějinách
papežů —'že křesťanskýnárod, který nepřijalzásad
reformace _předkoncem šestnáctého století, nepřijal
jich. nikdy potom-. Od té doby staly—senárody kato
lické-nevěřícímia staly se opět katolickými, ale žádný
již se nestal protestantským. (Criticaland historical
“essays,iv'ol.4. p, 143, Tauchnitz'ed. 1850.)
A'přece,jakkoliv je to protimyslné, i.vprotestantis
mu je-papež'ství Luther učinilpapežem Písmo-.Písmu
rozumí každý po svém.'Důsledek jest, že každý věří,
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co chce, čili že __sám
soběje papežem. KOlik důsled
ných protestantů, tolikfpapežů. Není pak divu,_že-po-
slušnost k n'ást'up'ciPetrovu se jim zdá. otroctvím a
vlastní nejednotase jimjevíjako svoboda. Zapomn'ěli,_.
že ne svoboda j c',-posvátnásařnasebou,-nýbrž pravda-,
Kdykoliv se dívají na papeže jako na hlavu římské
církve, vidí vždy jen zpitvořeninu vlastní tváře. A to
se stalo od dob Lutherových _zjevem'obecným. Našli
bychomlidi, kteřívidíívpapeži zotročovatele duchů,
svatokupce,kapitalistu,antikrista,politika,šaška,'ubo;
hěho starce a tak všelijak; Mohlo by se říkatii Pověz
mi, jak \vidíš papeže, a já ti povím, kdo jsi;
Pius Xl.bude slaviti 20..prosinc“e1929 padesátétvý
ročí svého kněžství. 'Budeto nejvhodnější chvíle, ab 
chom se za něho modlilijako za svého otce,_náměst a
Kristova'nazemi anástupce.PetrovaaSnadbude dobré,
abychom si ho představili v té chvíli-izbez ozáření,
jímž ho zdobí jeho vznešený úřad-.
_
A takto-li siho představíme,vidíme kněze, hrdinu,
učence;

Vidíme kněze, který již půl století nese jhoKris
tovo. Padesát let života '— to se—obyčejně'oslavuje,
ač to znamená jen, že člověkzestárl, Padesát let kněž

stvíjest padesát let niterněúčasti na kněžskémíživotě
..;
padesát let důstojnosti převyšující
slávu an-—
' láristově,
e ů.,
.

Vidíme hr_dinu,který byl v mládíveden posvátným
instinktem, by překonal hrůzy.,jež vnuká člověku ne
živá “příroda,který s vrcholu Monte Rosy,.Matter
hOrnu a Mont—Blancu'viděl krásy, z nichž by malíř
mu'silzešíleti; kdybý'je "mělnamalovati, hrdinu, kte
rěho to táhlo k výšinám, s _nichžby jediným pohlea
dem-objal svět—amocným úkonem vůle zpečetil své
příbuzenství s Nekonečnem.
A vidíme učence,.fehožl přáteli.byly knihy uchoa
vávající vědění zašlého světa. Lidéhynou, myšlenky
'trva'í._Pergameny tlí,'ideaje nezničitelná, V tichu sálů
naplněných duchovými poklady“osnoval knihovník
Achille Ratti heslo svého života-: Pokoj Kristův; vříši
Kristově:

'
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ABYoN žíL VE MNĚ...
(Kurs vnitřní“modlitby 10.)

Jaký význam má toto pojednání o vyšších stupních
vnitřnímodlitby.? Chce Býti jakýmsi stručným opa
.k0váním'pro ty, kteří tyto věciimají znáti,.mají býti
pobídkou. těm, kteří se snaží o dokonalost, až kam
Bůh vede své-duše,.které .se,jemu šlechetně oddají.
Všempak mají ukázati nesmírné bohatství katolic
kého duchovního života. Chceme ukázati celé ono
skóro nekonečnépole možností v duchovním živo
tě tak, jak je Otvírá-katolická nauka o duchovním
životě, abychom poZnali,že katólická morálka,jejímž
vyvrcholením jest právě vyšší duchovní život, není
něčím malicherným, něčím k zemi přikrčený-m,nýbrž
že sahá s'vými vrcholky až k nebesům, že.se dotýká
takřka samého Boha, protože v něm a z něho pak
dokonale žije,jest s ním spojena co nejdokonalejšírrí
způsobem zdenatzemi vůbec možným.
' Chceme—tímpostaviti vysokou úrOveň katolické
“mystikya srovnati ji tím s ubohými výsledky, s níz
kou'úróvní veškerého ostatního mysticismu,jenž ne
ní vůbec hoden, dítek Božích, “žekatolická mystika
není automatickým, mechanickým spojováním s ně-—
jakou ideou, „nýbržže jest pronikání do hlubokého
života Božího;

_

Modlitba jednoduchá ztišila hledání naše. A nyní
přistupme k dalšímu .krOku v duchovním. vyšším ži
votě. Učitelé my_s'tičtína prvém místě uvádějí- mod
litbuiklidu-. Bůh ovládne Zcela vůli člověkovu, třeba

že mu ponechává ještě vblné ostatní schopnosti..Pa
mět a obrazivost proto _mohouještě překážeti duši
ve vnitřní.modlitbě aji vyrušovati. Rózum byl totiž
unaven již duchovně ustavičným'hl'edáním,sebepře
svědčováním 'a „taknyní již spočívá v náručí Božím,
k němuž-jej připoutala vůle, odpočívající již ve svém
dobru nejvyšším. Vůle'fspočíváv tichém, milostném
spojení Božím, okouší jeho jaksi, cítí jej'takřka pří-
tomného; Svatá Terezie jen ná tento druh modlitby
uplatňuje název modlitby klidu; modlitby totiž, v níž.
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jest pouze vůle uchvácena působením Božím, zatím
co ostatní schopnosti jsou ještě' volny.
Tak jest modlitba klidu rozhodně již "modlitbou
pasivní. Předcházívá ji skóro Vždy nadpřirozené zti
šení, uklidnění, též—působenímBožím.-Dříve se duše
__hleděla—
sama aktivně. uklidniti. Teď si ji 'Bů'h sám rá—

' zem ztišil pro sebe. Sám si ji přitáhl jakoámagnet při

tahuje ocel. Toto us'ebrání jest podle SvatéTerezie
branou k vlastní modlitbě klidu.Tato ztišeníjsou ze
začátku dosti řídká. Pomalu jim pak Bůh duši zvyká.
Nyní duše s menší námahou jest hojněji zavlažo
v_ánaBohem. Tato modlitba jest jakýmsichutnáhířn,
okOušením Boha. Proto není tu naprosté. nečinnosti,
proto klid katolické mystiky,klid modlitby tétonení
kvietismem,-protože duše stále, třebažefvedena Bo
hem, aspoň zabývá se tímto Bohem.
Duše zabývá se takto svým Bohem,třebaže je ně
kdy tato modlitba mlčenlivá. Bůh tak uchvátí "duši,
'tak ji zaplní sebou, tak ji strhne svóu velikostí,že-duše
jen na něho 'patří a není s_chOpnajiného než-obdivu,
než pohroužení v něho, než nazírání na něho. Velká
"láska—Pána,
jenž tak se sklání k duši, ji takřka řeči zba

vila, ji jednoduše strhla, ji okoužlila. Duše „ale.přece
není ,nečinná,neb ožívá Boha třebav mlčení,požívá
ho v'-sladkém, tic ém spojení.
Někdy zase duše nemůže“vydržeti velikosti Boží,
jeho přítomnosti,jeho sladkosti a hlasitě volá k němu,
duše s'erozplýváv hovoru vděčnosti,úCty,láskyk Pá
nu,jenž navštíviljejí příbytek.A čímvíce duš'ese zdo
konaluje, tím více je toto obcování 'sPánem hlubší,
tišší, nitmější, duchovnější. Duše hoří-„taktoa tu se
jí stává, jak.praví sv.Jan od Kříže (Cant. .CIII),žejest
„jakobyproniknuta žhavou, bleskovóujiskrou, čilijak.
'on praví, „jiskrou lásky". Duše jest stržena prudkým
zaplanutím lásky,jež'alemusíokamžitě'poleviti ve své

prudkosti,protože by toho dušedlouho nevydržela.
Někdy se opět-duševmodlitbě'klidu modlí, oprav-"
du rozlétá'kněmu prostými,jednoduchými impulsy.
Duše je totiž přílišplná a proto .musíjejí c_itypropuk
.nou'ti. Proto—jásá vstříc svému .Bohu.
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Toto vnitřní usebrání jestněkdy tak silně,že trvá
až den i dva dny. Duše“ ničeho si nevšímá a přece.při
tom koná své práce. Ale svět přece při tom pro ni
eexistuje. Jest stále. se svým Bohem. Stále sním“ dlí,

stále s_ním obcuje. Jiné schopnosti totiž nejsou tak
uchváceny Bohem a proto mohou “konati své dílo,—
vůle však je tak Sevřena'Bohem, že stále dlí s ním po
dobutéto šťastně modlitby. Sv. Terezie ptala se.-sv.
Františka .BOrgiaSJS,zda není tento stav ilusí.A světec
odlpověděl,že
jistě ne,
a že'on
sámnejprve
často do
pódob
ně
o-Stavu upadáSvětice
kladla
tento
stav
v prvých svých dílech do údobí dokonalého spojení,
později “všakjej opravila a správně postavila do stavu
modlitby klidu.
_
_Kdy'volá Bůh k této __modlitbě?]istěteprve tehdy,
až jest duše dokonalena tento stav připravena,až je
dokonale očištěna od sebe, až nemusí již hledati a
.blouditi,Po dlouhých letech pečlivěho,soustavného,
neúnavněho .sebezapírání,umrtvování přichází tato
modlitba; když Pánu se zalíbí.
Bůh převádí si duši k tomuto stupni, až jest duše
hodně vycvičena v modlitbě jednóduché. (Tímto
opravuji název této modlitby, kterou jsem přeložil
v posledním čísle'jako modlitbu zjednodušenou)
_Ažsem-dojde podle sv: Terezie dosti duší. Ale, jak
tatosvětice praví, dále sejiž dostane duší měně.Ase;
rafínská učitelka táže se napříčinu toho zjevu a do
kládá, že nemůžeme z toho viniti Boha,nýbrž jediné
duši. Bůh sám naplňuje stále duše své, které si vede,
svými milOstmi a chce 'e přivésti co nejtěsněji k sobě,
ale nevede duši dále, dyž se stále a stále.ještě do
pouští, drobných nevěmostí,'když ještě hledí—zpět,
ač již p_řiložilaruku k pluhu, stále ještě pošilhává za
'egyptskými-hmci sladkého duchovního pohodlíčka.

Přich'ázíme k pojednání o modlitbě jednotící,
o modlitbě, která-pasivně spojuje duši s Bohem. Sca
ramelli nazývátoto spoj ení .„unio.simplex", což “semi
rozhodně více zamlouvá, než Poulainova „L*union
pleine".
Bůh uchvacuje-nyní nejen vůli jako v modlitbě kli
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du, nýbrž všechnygschopnostijsou zachyceny půso
'bením Božím. Nepřestávají ovšem. tyto schOpn'osti

vůbec pracovati, nýbrž pracují jen jakoby napolo.
Tato vnitřní modlitba, která absorbuje celého—_člově
ka, která "proniká jej Celého, kteráÍjej “celého takřka
'mobilisuje pro poznávání a milování Boha, má prav

děponbně těž své stupně.
Teď již přestávajíroztržitosti,protože schopnosti,
které by mohly'roztržitosti Způsobiti,jsou upoutány

jaksi Bohem, jSou jím uc—hopenya vedeny k—němu,
j sou.

jím tak'proniknuty, že ostatní nemá přístupu; Bůhžá
dá v tomto. stavu, aby duše nedalana sebepůsobiti.
V tomto působení Božím, nabývá“duše jakési—
jistoty,

že Bůhjestv nás. Ovšem k absolutní "jistotě zde' bez
zjevení zvláštníhonedojdeme.
*A Bůh se ještěůžeji pojí s duší,-ještě více'ji připou
tává k sobě. Spojením. extatickým tak strhuje. duši,
že i smysly absorbuje-svým 'působením,_žebývána
chvíli i_přetrženlo spojení "duše se zevním .světem.
'Ovšem rozlišují zde modlitbu extatickou _a'extase
sařne'.Dva "prvky tvoří tuto“ extatickou modlitbu.
Ne'prve totiž uchvácení celé bytosti.-Bohem a pak
\'odl10učení smyslů. Působí Pán přímo na smysly, aby
nevytrhovaly duši v její _modlitbě,nebo oslepuj e pře
_mírajeho světla smysly náše? (Saudream Líétat mys
tique,-a- Poulain: Les gráces ďoraison XXX-I,par. 5.)
Naše smysly jistě nejsou-dosti Silněa_čisté,aby'snes

ly takintensivní spOj'enís duchem, jenž 'e tak těsně
..spojens Bohem.-Cín) jest duše lépe afdo onaleji při

pravena, tím jistěji mizejí extase. Extase'nejsou proje
vem nejvyšší dokonalosti._
I v tomtostavu jako v předcházející mod_libějsou
všechny schopnosti uchváceny-Bohem, ale do zapá
lení Božílásky d0sahují'nebývalého stupněsíly. Duše
jakoby za záclonou již tuší-,co ji „čekáv odměně na
fonom světě,jak Sladkýj est Pánye slávě; Pán zachází
„rsduší svou jako se svou chotí. Clověk v tomto stavu
nevidí, neslyší,-tělojestjakoby mrtvě,tělesná teplota
ochabuje,/adlouho ještě po takové modlitbě jest člo
=.y'ěkZnaven: Ale přece, podle výslovně nauky sv.-To
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'máše a sv. Terezie extase nečiní z našich činů“skutky
nenaše, neruší extase naší osobní svobody. Ovšem.
“iv tomto stavu-jsou různě stupně a takbychom měli
ojednati -i o prosté extasi, o níž“mluvíme.,nyní, ak
ale o jejím Vystupňování v uchvácení ducha a o lětu
duše;

\

Modlitba extatická trvá vždyjenvelmikrátko.Jest
liže se.setkáváme s touto modlitbou u-mnohých sva
tých,—
totiž u jejího průvodního :zjevufpodle něhož je
pojmenována, u“'mnohých zase seis ní nesetkáváme
vůbec. Extase sama nepatří k podstatě katolické mys-
tiký, nepatří kpodstatě dokonalosti. Aldobřemíti se
na pozorupředrůznými napodobeninami extase,jako
jest _ZtrnulOSta-podobně zjevy, hyste'rické oblasti.

Vrcholem duchovního života, vrcholem modlitby.
jednotící jest spojení dokonalé,jež _zovoumystikové
spojením přetvořujícím.Mystičtí theologově užívají
odborného termínu deifiCatio,jenž jest přijatcírkevní
terminologií dogmatickou a-má—svéoprávnění. Bůh
uchvacuje totiž .zde dušiicelou, i'její nejtajnější—
hlu
biny._Bůh ukazuje se duši, ne sice jasně, jen jako za
slídóvou deskou, ale přecejen duše tuší tajemství Bo-.
ží,dotýká setakřka-obrysůjejich. Nyní přichážív duši
to, co sv. Pavel o sobě sám prohlásil: Ziji, ale nežijí
více já,..nýbrž žije ve“mně Kristus. Duše jest přetvo
řena Bohem,j ak j en'je to možné v lidské naší přiroze

nosti. Bůhčiní ji účastnou-svěho života.tak,'jak je to
zde vůbec možné. Již posvěcující,milostí .byla duši
dána účastna Božípřirozenosti a nyní toto účasten
ství, jež dříve bylo jaksi uta'ené, propuká, stává se
'zře'mým.Dává jednati dušitak, 'ak Bůh-chce,aby duše
do onale je'dnala.,Dechnutími ťáskypoznává duše ve
své lásce Lásku-nekonečnou, zdroj její cítí,že on jest
pouze jejím životem, že ji zraňuje svou láskou “ho
roucí,;ž,e_vní rozlévá „svě'světlo, že ji pudí k-činu.
Duše—ted'zapomíná na své 'zájmy a.myslíjen na Bo

ha. Probouzí “sev'ní tajemná touha po utrpení. Chce
nějakým velkým,.šlavným způsobem" dokázati “Bohu
svou lásku,“touží horoucně', aby vina Boha urážející
byla na “celém světě ve. všťeCh/lidech smazána. Chce
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naprosto sebezničením, kdyby to bylo. možné, do
kázati mu svou nesmírnou"lásku; Duše již zmírá sva
tou netrpělivostí, aby již přišlo království Boží.lásky,
království jeho-slávy, aby již nebyl urážen na zemi,
aby země již řeklasvé poslední Amen, velebné a do
končující dějinyfRáda by třebatisíc životů ještě měla,
aby je mohla .obětovati, aby mi kraloval, a zase zmírá
touhou a-přálaby sijiž býti rozdělena, odloučena“od
těla—
porušenosti &býti již s Bohem. Zde mizí extase,

vyprahlost ješt proměněna v jaro vlahouBožího ob-._
jetí. Ted'existují jen Bůh a duše, jen oni .dva spolu
žijí.ve středu duše, rozumějí “siv klidu, tichu a samotě.
Duše hoří, zmírá a zase žije jen jeho obětem;
P. smv. M. BRAITO 0. P., ŘÍMÍ
Konec-kursu vnitřní modlitby.

CÍL 1 CES.-TA
Sv. Františku Salesskému kdosi řekl,.že pěstová
ním ctnoSti pokory chce dosáhnouti lásky k Bohu.
Světec.odvětil; Jázase chci pěstováním lásky nabýti
ctnostipokory:——Světecchápalpostaveníláskkao—'
-hu v životě křesťanském. Po'stave'ní cílefa královny,
ovládající všechno snažení, ale i postavení pramene
ostatních ctnOstí. Tuto myšlenku je_třeba postaviti
na konec úvah o ctnostech, 'aby'usilování o ctnosti se.
nestalo bezživOtným a planým.
Sv. Tomáš sVounauku o-ctnostech zakončuje rov
něž tOuto myšlenkOu, třeba jinak*vy'ádřenou. Na

konec to'tižfmluví o dokonalosti a je o nauku mů
žeme shmouti do šesti myšlenek (II-II.384).
_1.„Dokonalost křesťanského *živOtazáleží v lásce

k Bohu,protože tato láska nás sjednocuje s Bohem,
jenž je posledním cílem lidské mysli." —-Vidíme cíl
i cestu křesťanského živOta. Cílem všeho-našeho du
chovního snažení musí býti, bychom milovali Boha.
Bůh je to- nejvyšší, co může zaměstnávati lidského
ducha,'Bůh je to..nejkrásnější,._k_čemu se“může při
kloniti lidská—vůle.Bůh tedy je nejdokonalejší štěstí,
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jehož může do'sáhnouti lidské srdce. Kdo je s Bohem
nejúžeji spojen, jest nejdokonalejším 'č10věkem,pro
tože přivedl na nejvyšší stupeň rozvoje.__néjkrásnější
a nejvzácnější součáštkyšvé bytosti. Nejdokonalejší,
spkojení vytvoří hluboká láska. Proto _tatoláska j e cílem
lidského. žití. A láska zároveň 'ktomucíli vede. Láska
sjednocuje s Bohem,.proto je"vyvrcholením všeho
úsilí-.octnosti,:Ale zároveň jest nejbezpečnější cestou
ke všem ctnostem.
Je znám výrok francouzského kněze,.jenž. o sv.
TereziiJežíškově řekl: „Mám rád tuto světici proto,
že._s\Pánem Bohem nedělala početních úkolů.ll Ne-—

počítala-jaksi s tužkou v ruce, co Bohu svému dala
a co mu nedala. Dala mu vše tím, že za svůj životní
úkol'považovala milovati z celého srdce Boha.Aláska
ji vyučovala a vedla .od ctnosti ke ctnosti, lépe nežli
všechno nejpodrobnější počítání. Kdo musípočítati,
ukazuje nedokonalosti lásky-.Proto jest svatá ctnost
lásky-k Bohu nejenom cílem, jest i' cestou.
2. Chápeme hned-druhou větu sv.T0máše, že „do
konalost lásky jest-'.na prvním místě, když se mluví
o dokonalosti ctností "—To musí _mítina zřeteli, kdo

kolichce ve „svéduši pěstovati dokonalost. Na prvním
__místěmusí úsilí duše směřovati ku pěstování ,a zdo
konalování lásky k _Bohu.Mohlo by se říci, že je to

pro začátek příliš těžký úkol a že jest praktičnější
napřědpěstováti jiné ctnostipo řadě,aby,jimi rostla
láska-. Dělá “to ovšem .tak nejedna duše, ale, není-li

tato snaha vedena láskou anesměřuje-lipřitom hlavní
_pozomostvýslovněk lásce, musí nastati zastávka na
jistém mrtvém bodu a nastane vždkay. 2 duchové
ního života se pak stane jakési hraní .formulkami-a
pořádkem ? duše nejen neví, co dále, ani necítí po
třeby 'jíti"dále.Přirozeně..Nebot' vynalézavost apo
krok-jeivy'sadou lásky ve všech oborech a především
v oboru zdokonalování duše. Božský Spasitel řekl:
Kdo mne miluje, k tomu přijdeme a u něho “siuči
níme příbytek. Jen. lásce. to slíbil tak slavnostně. ,
3.„„Láska(božská ctnost) působí vzčlověkusoulad

a proto dokonalost smyslového života másvůj kořen
49.1

vlásc'e." Kolik-;"zkušenosti a znalosti duševního .ži
vota_obsahuje tato věta svatého Tomáše! “První,nej
hrubší a často i zdánlivě ne'těžší překážky duchove
ního života jsou v tomto 0 cm smyslového-.života,
'jenž se nechce 'podříditijednotěpožadavků duše-ani
jejímu jednotnému vedení. Ro'zbíhajíse smysly, roz
fptylují člověkajaodle jednotlivOStí svých nesouvis
lých choutek. Rekli bychom, že pořádek .zjedn'ají
napřed rozmanité ctnosti. Ale“sv. Tomáš praví, že
pořádek z'edn'a'tináleží božské ctn'ostilásky. Nepo
řádek pochází z nesouvislých různýChýpředmětůtu

žeb a choutek. Láskabožská ctnost však staví na
první místo jediný nejvyšší předmět všech snah a tu
žeb, předmět, :jenž všechny ostatní 'zastíní svou do
konalostí, krásoua svým nepřeb'emýmbohatstvím.
Jako samy pak se sm'ysly-řadíjdo tohoto pořádku,
život jejich .se zdokonaluje, nečiní překážky životu

duše. Svatá lájska .se, stane i lékem—_.tímto-Způsoe
bem.

,

_

Jsou lidé.-žijícív náboženském snažení, ale-nesou
ladný život smyslové stránky: jim-vytvořil určité
utkvělé myšlenky"a v důsledku jich určité'zvláštnosti,
nemožnosti,nepřekonatelnosti apodobné úchylnosti,
jež bývají křížem vůdců a “pramenemvýtek, že mezi
lidmi žijícími vy510veně nábožensky je' mnoho lidí
duševně úchylných. Z bohatství .sv;Tomáše je touto
třetí ' větou naznačen jediný lék: učte A-lidi'
milovati
Boha opravdově, a tato“ láska vytvoří soulad. Ze
je to lék správný, ukazuje“zkušenost, že utakových
“lidíse pravidelně projevuje "nedostatek zachovávání
přikázánílásky k bližnímu; láska k bližnímu životně
souvisí sláskou“k Bohu,takže nedostatek lásky k bliž
nímu ukazuje na nedostatek lásky'k Bohu a tím i“cestu
k vyléčení.

,

_

4. „Dokonalost lásky znamená jakousi universál
nost (všestrannost),protože dokonalé jeto, čemunic
nechybí; Propozemský žiVot znamená.to podle lid
ské možnosti vědomě ukazovati stále lásku Bohu.To
se děje dvojím způsobem: když člóvěk nepřilne
k ničemu, co je protivou této; lásky, jako je smrtelný
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hřích.__Beztéto dokonalosti nedosáhne nikdo spásy“
věčné; za druhé když člověk svou“náklonnost od
pírá všemu, co by bránilo naprostému a úplnému při—
lnutí k.Bohu." Učitel tu' naznačuje další práci lásky
-“- cest-y'.Ctnóst božské lásky 'est uniVersální, zasaa
huje. amá 'svou účinnost všude, kde- se pracuje na

zdokonalení duše. Aťmá duše jakoukoli chybu, vždy
v základu je to následek odchylky srdce. Clověk při
ln'ul kněčemu, co není—pravýmdobrem; jako každý
hříchjest ómylem ve svélpodstatě, tak i každá cvhyba;
Láskanapravuje Omyly,láskabrání omylům. Cím'je
větší láska, tím je větší světlo v duši. Světlo pak juka
zuje všestranně, kde je třeba pracovati a co_je třeba
vykofnati,aby se napravil Omyl,aby selnulo jen k tomu,
„CO
je hodno. příchylnosti lidského. srdce. Cím více
člověk miluje Boha svého, tím jest-moudřejší. Moud

rost však je matkou dokonalosti-.
5. „Dokonalost křesťanskéhoživota podstatně zá
leží vlásce k Bohu,___-podružně-v
lásce k bližnímu.-Při

kázání lásky-k“Bohua-bližnímu není omezeno a proto
dokonalost záleží v dbkonalém “zachovávání přiká

zání, podružné pak v zachovávání rad, které jsou
nástrojem dokona10sti; neboťrady jsou určeny k od
stranění překážek lásky,_ježsamy o sobě nevylučují
lásky k Bohu, na př. stav manželský, zabývání se
světskými—záležitostmia podobné Proto řekl opat
Mo'žíšg _Po'sty,bdění-, rozjímání Písem, odřeknutí se“

všeho,“nejsou dokonalost, nýbrž nástroje dokona
losti.ll Tedy'i největších obětí a činů pro Boha(sliby
chudoby,čistoty a poslušnosti. a vše,-co snimi souvisí)
základem aduší, cílem i cestou kld'okOnalémujich
darování „Bohujest, božská ctnóst láskyLVíCenetřeba
říci,.abySezřejměVidělo,jaký význam má tato ctnost
mezi všemi ostatními. "
“

6. „deonalost“ znamená vzrůst duše; duše pak
roste, když se .člóvěk odříká—idovolených věcí, aby

byl volnějšíku prokazování služeb Bohu."To by byl
praktický návod ku pěstování lásky. Mohla totiž při
všech doSud naznačOvaných myšlenkách znítiv duši
otáZkagsjakrse pěstuje láska,jak se naučím lásce? Je
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až pravd'ěnepodObně-.jednoduch_áodpověď sv. To!
máše: Odřlkejsidovolené. Zkušenost vždy tak mluví
v ůsečnosti jako přísloví. Ale vlastně je tím—řečeno

toto: Nemysli na sebe, myslina Boha. Nebo aspoň
pro začátek tak:;Mysli více na Boha než na sebe. Když
\totiž člověk.myslí velmi dobře a-podrobně na sebe,
nenechá s_iujíti nic dovoleněho, protože—"velmidobře

'ví, co mu dělá'dobře a co by potřeboval. Mysliti na
Boha, mysliti na Boha více než na sebe znamená, v,ě__
děti dobře, _cojest Bůh, jaký jest, a smíme-li tak říci,

co jemu dělá dobře. A to již je Začátek nebo první
projev "lásky.Vytrva'l'osti pomůže Bůh, ukáže další
“cestu

i_(lá/sílu..

. “

_

Nade všechno mějtelásku-,která je poutem (vedou
cím a přidržujícím člověka k) dokonalosti. Bůh jest
“láskaa kdo v láscezůstává, v Bohu zůstává. —-To
jsou Božíslova,která jsou nad všechny důkazy o dů
ležitosti .a nezbytnosti lásky na prvním místě -vdu
chovním životě, “jenžje snahou po dosažení doko
nalosti duše.

P.,(EM.souxup,

0. P.

JEDINÝ ZE VŠECH ....
(K'jubileu Jeho Svatosti Pia XI.)

Jediný ze všech-,co jich vsvětě širém
národům vládne, svatý'Otče Pie,
pravdy třímáš klíče, kormidlo řídíš'
Kristovy loďky!
Jsi jako vrchol “sně'ž'něvelehory;
kolem něhož mračna 'rozdílějí blesky
zemím a' městům, které nejvíc touží
po daru světla!

_Isijako zlatý zásnubní prsten,.
mystický kroužek, poslední a první
pOuto,.kterě víže naši zeměkouli
s,vesmíru centrem!
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_Královna 'včelstev není _milována,
jako ty,.'Pie, svatý veleknězi,

milován jsi'lidem, ovcemi svými,
pastýři dobrý!.
Plemena všech barev, duše mužův, dětí,
žen“a dívek množství nepřehledné tobě
hold svůj v jubileu _knohám“skládá vroucně,
náměstku—"Kristůvl

Dovol, aby také národ na severu,
jemuž svatý Václav, Metoděj a Cyril
uprostřed 'temnOtjako hvězdy září,
kořil se tobě!
N edívej se-přísně'na náš vnějšek chmurný,
na naše tváře, oči výjevené,
na řeč dětínehle'd', kterým na smrt stůně
Slavia matka!

Však až vypudíme jako Odysseiós
__záletníkyzpupné z domu otcovského,
s pláčem obejmeme kolena tvá, svatý
nástupce Petrův!
JAKUBDEML.

ÍŽIVOTVBOHU
Lidé žijí tak mnohonásobným způsobem, že by se
zdálo velminesnadným stanoviti tyrozmanité druhy
života. Rozmanitost'a pestrost životní je téměř nee
konečná, každý—člověk si zařizuje život sobě—odpo

vídajícímZpÚSObemJeanmu odpovídá život v roz
koších,jinému ve-studiupravdy,jinémuv činnostiatd.
“Svoulidskou povahou mážíti; člověk životemjčlof
věkuvlastním,kter f ho dělí ode všech ostatních živo
čichů. To VLASTNIlidské je podkladem určení života,

pro něž'se můžeubírati život dvěma směry.Tehdy 'e
dině-jedn'áčlověkpodle vlastního života; když je ná
rozumně, s rozvahou &pak jsou možné'jen dva druhy
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života, bud'kontemplativní nebo aktivní.Kontempla
tivní živOtse oddává úvahám op'ravdě',libuje-siv na
zírání na pravdu, zvláště na.První Pravdu a “První'Pří
činu všech věcí, kterázůstává_nejvznešenějším před
mětemúvah a přemýšlení. Vpřemýšlen'ío P'rvníPříčině
mění se 'řozumová'úvaha v meditaci neb 'ikontem
placi,vníž se Bůhsámduši zvláštnímvnit'řnímzpůso
bem ukazuje.
_

Druhá možnost jednati lidsky je aktivní život, t.j..
takóvý způsob žití, kde rozum svá poznání a své
úvahy provádí ve skutcích. Tento“ __způsobživota je
velmi rozšířený, “jennepatmý počet lidí se oddává
kontemplativnímu životu.
_Zivot, který nemá tyto zn_á'mky,nenílidský; Tak na
př. člověk oddávající se jedině rozkošem nežije jako
člověk, nýbrž jako živočich. (II—.Il., q._79.',a. 2. ad-1_.)

Vlastním zaměstnáním _kontemplativníhloživota je
úvaha o Božích pravdách, o Bohu v_jehovnitřním ži
votě, o lásce &dobrotě Boží tvořící dobro a krásu
v duších.-Tím dospívá kontemplativní. “životnejvyš
šího stupně důležitosti a zaměstnání,_poněvadž„Bůh
je původcem a posledním cílem'všeho. Kontemplace
Boha-jeslíbena jako nejvyšší odměna v nebesích, kde
kontemplace bude. patřením tváří -vtvář. V szem
ském životě nazíráme naBoha jen jakoby V'zrcadle
jeho účinků, v nichž zanechal'stopy své krásy. Kon
templaczei v takovém stupni, jakoje možná na zemi,
přináší.,nejvznešenější blaho a radost, poněvadž je
lidské duši nejvlastnějším zaměstnáním-. Clověk je
veden kontemplací účinků Božích k Bohu samému,
proto irOZjímání o_účincích Božích přivádí duši kblahu
a r'adOsti z poznání.

_

Aktivní život, jemuž je oddánaivětšina, “nenízba
ven veškeré radosti a vznešenosti, jíž oplývá kon-„
'templa'ce.Zabýváse ževnějšími skutky, ] e “třebasta
vrati .se o _svůj chlěb, .o výchovu

dětí, ___o
“nemocné a

chudé atd; Celá tato činnostíse-dá-vyjádřiti AKTIVNÍ
ŽIVOT. M_usíbýti aleýuspořádán _rozumovým'vedef

fním,_neboť
ivzevnějším
zaměstnání
člověk
musíŘed
nati po lidsky.
To se stává
ctnostmi.
Ctnosti
u áz
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ňují celOulidskou činnost podle rozumově rozvahy.
Takna př.láska k bližnímu.řídíčlOvěka,aby radostně,
ochOtně'se soucitem, ale zároveň s opatrností sloužil
bližnímu, spravedlnost v_edevůli k prokazování kaž
dfěm'u,co mu-patří atd.-Je-li člověk uspořádán a uve-.

den do souladu ctnOStrhi,pak jeho aktivní život je
řízen,přináší radost a blaho, slouží rovn'ěž-Bohujpo
něvadž,každá harmonie nitra je disposicí ke vnímání
Boha, každá posvěcená činnost lidská sbližuje s Bo
hem'; Bůh ve všem a-nade'vše, vše prospívá k dobru
těm, kteří milují Boha.-

'

.

\

Proto, ačkolivkontemplativní život svou povahou
je vznešenější pro intimní spojení s Bohem, které“
s sebou přináší, poněvadž kontemplativní duše pře-.
bývá v-domě Božím,má křídla,jimiž se vznáší vBožím
.o'vzduší,dlí u nohou Kristových vklidu kontemplaCe,
zatím co. aktivní člověk se vyrušuje mnoh 'mi sta
rostmi, přece i_aktivní život je cestou-k-„Bo u-a při

vádí člověka ke svatosti. Všechny duše jsou volány
ke“svatosti po těchto dvou cestách, bud'.po jedné
v kontemplači, nebo—podruhé v prácia činnosti. Obě
cesty ústí'v Bohu, v _němž.ples'á každý tvor. Jedna
i druhá cesta vede k Bohu,“proto Bůh musí býti hlav
ním předmětem v kontemplativním životě azároveň
hlavní_"poh'_r1utkou—veškeré
činnosti. Pro Boha a v Bohu

je třeba říditiskutky, jen tehd .budou posvěcené,jen
tehdy jsou vlastně-lidškými sšutky. Převládne-liBůh
ve všech pohnutkách jakéhokoli jednání, nastává
vfdušiharmonie ctností,“život i mimo klášterje v kláš
terním

ovžduší, je svatý.

DR. M. HABÁIŠI,
O. P.

KJUBILEUSVATÉHO OTCE
Padesátého výročí svéhokněžského posvěcenído
žívá“se 20. prosince náš svatý Otec Pius XI. Tisíce
katolických duší spojí se s ním v modlitbě, s ním-bu
dou děkóvati Bohu za padesát let' plodné kněžské
práce a výpro'šovali vznešenémuV1 Veleknězi.nadpři
V0
rozenou i—
přiroženou sílu \k da151cmno ti. Celý ka
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tolický svět .se bude předstihovati v projevech od“
da'nos'tivůči viditelnému zástupci Kristovu. Právem.
Pro svojijedinečnou důstojnostzaslouží 'sipapež je
dinečné úcty. Oddaností jsme, nejprve“a-hlavně po
vinniBohu,jeto úkon vůle, jímž se ochotně odevzdá-,
váme' tomu, co se vztahujek službě Boží. A po Bohů
může platiti naše oddanostsvětcům, Božím služeb
níkům,právě'proto,že se s nimiBůhsdílíjako sesvými
služebníky o,svou' moc. Tato naše zbOŽnáoddanost
vůčišvětcům, at'ž/ivýmnebo mrtvým —jak'zdů'raz
ňuje sv. TOmáš -—se nezastavuje tedy u nich, nýbrž
jejichprostřednictvím platí Bohu.
_
To je základ-naší“zbožné. oddanostiťvůči papeži.
Jeho posláníje svaté a vznešené, směřujíc'ktomu, aby
všichni lidé-v jednotě víry sloužili Bohu. A právě to
muto-svatému poslání platí naše oddanost, 'odezírajíc
úplně ,Qd osobní svatosti papežovy. Je třeba, aby
chom viděliv papeži jeho posvátné kněžství a nadpři
rozenou důstojnost jehomoci a abychom ctili'K'rista
v náměstků Kristově.
První papež sv. Petr zůstal po odchodu Kristově
5“tohoto světa nadále pod—jeho.mócí, stal se tóliko.
jeho zástupcem. A tak po němi ostatní. papežové.
Hlavní moc zůstává v rukduSp'asitelbvých, Kristus
dává rozkazy a papež—
jako jeho představitel je pro
vádí.-Církev, nesmírné .tělo Kristovo, není řízena pa
pežem jinak_než “Kristem.

_

"

V tom máme neocenitelnou. zárukupapežské- ne
omylnoSti. Právě úzkým spojením samocí Spasitelo?
tvou má zástupná moc.papežova:.podíl na její nepo
míjejícnosti.Pekloby přemohlo církev, kdyby papež
nesprávně vedl duše ana'řizovalj imhříchN ení možno,
aby se papež mýlil ve vážných věcech týkajících 'se
křesťanský-chmravů, aby doporučovalrneřest a od
suzoval ctnost, zkrátkaaby dával zákony,jež odpo
rují 'Evangeliu nebo -zákonu přirOzenému.
Na této božské záruce stojí jako „naspolehlivém
základu naše "poslušnostazbožnáoddano's't vůči pa
pežiaBůhmá zalíbení—v
spořádanosti ajednotěcírkve,
vekterých'žto vlastnostech záležíprávě j ejíkrása. Cír-'
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kevní řádale vychází z rOzkazůviditelné hlavy církve,
jež zaseje ovládána mocí ataj emnýmskutečným říze
ním -své hlavýn'eviditelné. Chceme-li tedy býti od
'dan 'mi služebníky_Božími,jetřeba,abychom se zcela
od ali jehocírkvira chceme-li se oddati církvi, ne
zbývá nám, než-abychom se oddali tomu, jenž ji vza
Stoupení Božím spravuje.
Poněvadž nejsme v.církvi- osamoceni, nýbrž tvo
říme veliké tajemné tělo Kristovo, jsme také povinni.
pracovati v tomto těle a pro toto tělo, a to tak, aby
tato naše činnost se shodovala s každým pokynem,
jejž nám dává ten, jehož starostí jest pásti OvceKris
tovy; Naše zbožnost bude pravá, naše oddanost vůči
_Kristu-ajeho církvi dokonalá,budeme-li opravdu od
danými dítkarni svatého Otce.
Podstatně tedy 'oddanostvůčipapežijevůle,ochot
=náke všem službám; ke všem podnikům,_jež Vyža
duj e prospěch církve ajež nám ukládá náměstek Kris
_tův'— vedOucínás ve jménu Kristovu.
Svatý Otec Pius XI. "sizaslouží naší zbožné odda
nosti. Padesát let.jeho kněžského. života je nepřetr
'ži'touřadouap'oštolskýchprací problaho církve,'atyto
rpráceadosahují plného rozkvětu povýšením Achilla
Ratti na trůn papežský. Jaká oddaná láska k církvi
jeví se v jeho okružních'listechUak svědčí o ní ustaa
novení s_v'átkuKristaKrále a ovýšení svátku-Srdce
Páně; četná svatořečení a blahořečení za jeho pon
.tifikátuljak pečujesvatý Otec o získánívýchodních
křesťanů,—"ozámóřsk'é-misie,

o “církevní “vědu, jak si

přeje,aby mír KriSt'ůvvládl vkrálovství Kristově! Přá
tíel'ůmliturgie ajejí“obnovy.promluvil ze srdce apoštol

skou konstitucí „Divini cultus ", vydanou právěpřed
rokem. Vůbec jsa mužem činu volá důrazně celýka
tolický svět ke katolické. akci,-kčinnosti, ale ne ma
ličherné,lnýbrž opravdu hodnotné.
Proto s radostnou oddaností posíláme i my_svoje
přání do Vatikánského Města.a spojujeme svoje hlasy“
s modlitbou. celéhoi'křest'anského světa:: ,-,Pán_'
kéž ho
chrání, život mu.-zachová,na-zemi jej oblažuje'a 'nevy'-'
dá'ho zvůli jeho nepřátell" P..TOMÁŠM.ÍDITTLO.P.
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v/íc DÚVĚ'RY
_Byloto v Galileji na travnaté-„rovině poblíž hory
Blahoslavenství. ?Stálmezi nimi, viděli Jeho. božsky
vlídnou tvář, slyšeli Jeho slova, jakých ještě nikdo.
nemluvil. V bídách duše a*těla šli za Ním. Toužili

po zdraví, důvěřovaliplností prostých srdcí aOn je
Uzdravo'val.'Sv. Lukáš vyjadřuje to obdivuhodnou,
.pro'stouvětou: „A veškeren zástup hledal se Ho do
tknouti, nebot'_moc vycházela od Něho a uzdravo—
.,_val_
všecky/'

(Luk. 6, 19). v

:Přesněpodlejeho slov :„Zá'dejte a bude vám dáno."
Mt. 7, 7. To je zákon modlitby,—zanějž nejsmedosti
Bohu vděčni. Dotek jeho roucha to byla modlitba
_činu,očitý projev víry„naděje. Jindy žádal víru, dů
věru. A'v-ždy,'než dozněla-*slóva_:„Věřím,Pane, chci,

abys mne očistil," zaskvěla se duše v nóvě čistotě,
kvetlo tělo svěží silou.-Dvakrát dokonce - a bylo to
u pohanů: setníka v Kafamaugaženy Kananejskě —
KristusPán s obdivem poukazuje apoštolům aZidům
na vzory víry adůvěry. „Amen, amen pravímvám,
nenalezl jsem taková víry. v Israeli/'
Důvěra je květ-víry.ainaděje. Věřím Bohu všemoc
němu a dobrotivému, doufám v jeho milosrdnost &
věrnost. Věřím tomu, který řekl “o sobě.: „Já jsem
='-cesta,pravda a život," a-on slíbil: „_Začkoliv've jmé

nufmém budete prosit,-dám vám." „Vpravdě zajistě
pravím vám: budete-limít' "Víru'jako zrno hořčičné,

řeknetetéto hoře: Přejdiodtudtamto a nic nebude
vám nemožné/'.Mt 17, 19.
Proč to, že naše modlitby a bolesti tak chabě zdo
lávají pokušení těla, světa, „ďábla.Co'lby Kristus Pán
řekl nám o naší.víře,důvěře? Nebylaby to slova,jež
řekl apoštolům, kd ž Se ho tázali, přoč.nemohli.vy-.
-mítnout. zlého duc a—zposedlého? „Pro malou víru.
_svou.".Navelké, živě vířestaví síla naděje, na nich zá
visí stupeň odevzdanosti, dětinné důvěry Bohu.:
Hle,častoto byl'pouhý dotek a následovalouzdra
vení."My máme v-íc.'Týž Kristus Pán přebývá 've sva
tostánku.'\(i_díme Ho očima 'víry, opakujeme si jeho
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Slova“dodnes působivá: „Kdo jí mé tělo —a
pije mou
_krev,ve mně přebývá-ajá v něm." Denně jíme nebes
ký“pokrm, denně se milostí jeho Zarůstáme ve vinný
kmen Krista.A přece sami cítíme tu slabost víry, zma
řené účinky jeho_př_ítomnosti-.Tam-dotek, zde Ho

máme u sebe, v sobě Museli bychom kypěti zdra
vím, a zatím ? Toi pro malou“důvěru; Jsme-ještě příliš
svoji, nedáváme se mu.velkomyslně, prostě, zcela, a
'Onnepřebývá v “dušimalé s radOStía účinností, jakfoq,
slíbiljen 'naprost'e' důvěře.
_
'
Pro _našimalou důvěru přerůstají pak překážky na

cestě za svatost'ínaše síly,jehly všedního života ubo
dávají .někdy až'k. malomyslnosti, neb “aspoňzpůso
bují neklid-,nepokoj, a kde je neklid, tam se svatosti
nedaří, :to-se raduje 'd'ábel.

Když duše skutečně pozná sve'nic, vrhá 'i to v Ne
koneč'n'o Boží. SílaBožíje pak její silou. A dy je pří
hodnější okamžik odevzdat sei'sdůvěrou dítěte než
při sv. 'přijímání.Ponořme “ses důvěrou do mořeJeho
lásky,.chtějme se v ní utopit, beze slov,jen aby duše
cel'ou-s_iloukladla .mu k nohám jediný úkon: „Pane,
Ty víšfže Těmiluji, čiň se mnou, co chceš.ll
On žije v nás; Naše práce a boje jsou pak prací a
'bojem Jeho. Ať se děje cokoliv, On jes námi. Oheň
Jeho—přítomnostispaluje veškeré pochybnosti, oba
vy a slabosti. Zaplane jasněji, zažhne prudčeji, když
úkony naprosté důvěry přitahují proudy milostí.Síla
“vycházela
z Něho
a síla zs Něho
proudí
&uzdraVuljle;
tož_chtějme
'b 't zdrávi
důvěrou
slepce
u Jeric a,
ženy kananejské, setníka v Kafarnau:
_

Pane, nejsem hoden, ale toliko rci slovem a uzdra
vena- bude duše má.

,

__

V Tebe jsem doufali,Pane, nebudu zahanben na.
věky.

\
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Poo KŘÍŽEM
ó Kriste —-světlo, osvěcující každého člověkapři.,
chážejícího na'svět,dobro, rozdávající všem bez roz
dílu s jedinečnou něhou a laskavostí radoSti života
vezdejšíhoi dary duchovnínebes,lásko, stouhou sni
;žující-se s výšin Trůnu- Božího k-nám,lidem-země, vy

hledávající nás v chaosu na ryncích i v komůrkách
intimních, v samotě, těžké starostmi a obavami, a poo'
skytující nám útěchy, posily,.štěstí -—jediného štěstí;
jež nepomíjí, jež trvá,-'věčně věkův:trvá,—vždy plné,

bohaté, nerozdílně-_ Ty, Kriste, dárce života, vy
stboditeli z pout otrockých,Ty, námi-zbožňovaný,
ach, visíš dnes uprostřed “násna spěšné;otesaných a
sbitých kůlech obnažen, zkrvaven' ranami, přibit'sil
nými hřebyjako vrah,jako nenáviděný nepřítel,věky
nám ubližující, nás přepadáva'ící. a“týrajíčí ! Achllm
O Kriste, my, kteříjsme Tebe toužebně očekáva
li,jsouce hotovi býti tvými služebníky, my jsme Tě
zákeřně"vyhledali, když všichni spali,ne jako Ty jsi
k nám přišel,když spánek duchovní nevědomosti a
„.,ZatvrzelOSti_klížilnaše víčka, abys nás próbudil, dal
nám zrak a ukázal nám cestu,na níž nemožno zblou
diti, ne,-my nepřišlijsme k Tobě s prosbami ani díky
____:_.__ani
vděkem, a dobu noční nevolili jsme proto, aby náš
""'í-Fskutek._byl
z pokory-<zatajen, nýbrž proto, aby náš

podlý čin neměl svědků spravedlivých — my přišli
jsme jako chátra lupičská a Odvedli Tě s ironickým
klidem, jako se odvádí němá tvář—kzabití-—.—
ach! —

odvedli jsme “Těk soudu našemu, nástroji lživé spra
vedlnosti světské,-jež osvobozuje hřích,a stíhá ctnost,
jež uděluje milost výmluvnému vinníku, ale odsuzuje
nevinného mlčelivce L-"aztýravše Tě způsobem pře-.
vyšujícím nejhrubší barbarství, pověsili jsme Tě na
pranýřkříže!... N estačilo nám vystaviti'Tě posměchu
-davu,nestačilo nám Tě poplivati slinou' svých hrdel,
vyřvan'ch rouháními,nebýlo anidostinatom, žejsme
Tě zbili,důtkami jako psa,-jehož přílišnávěrnost nás
omrzela, ach,-to všechno neuspokojilo naši hrubost,
my muSeliT-ěvyštvati ještě až na horu naší “slávy,vy
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_sokoujako věž-babylonská, abys viděl Celéměsto, celý
kraj a CelýSvět,jak Tebou pohrdá, jak si nepřeje,abys
byl jeho panovníkem, a aby on“viděl Tebe, oběťsvou,
jíž měla býti zachována jeho moc,-sláva a trvání —
ana této hoře přibíti. Tě na dvě dřeva,—_
jež sbili te
saři—
pro posměch tvému pěStou'nu _avychdvateli, a
vztýčiti je s Tebou jako vlajku naší mo_ci!_.;.
_ O Kriste, náš dobrý bratře,-příteli --—'náš Pane. a
Bože—„,k
Tobě dnes úpíme, prOsíce Tě, abys nepřestával

smýšl'etio nás a o našich dětech, jako jsi smýšlel,když
jsi v krvi visel na Golgatě !'Prós za nás Otce o smilová
ní; důvodem/bud'Ti naše nevědomost. Ach,opravdu,
„jsme nevědomí, nevíme aniiv nejstřízlivějším bdění,
co činíme!Jako tenkráte jsme nevěděli, tak nevíme
ještě"anidnespo dvou tisících letech vyznávání Tebe.

O “téubohostanko jsme Tě tenkráte,odsoudili, vy-'
hnali z města jako malomocného a'ukřižo'vali,tak jsme
Tě dodnes,-chápeme, přiznáváme, odsuzovali svými
klamnýminázory, svou sobeckou vůlí,jež zevnějevila

se
siceljako
odevzdaná,a vpravdě
však úporně
v'zpíra
a se Pravdě
Vůli Otce'tve'ho
tak dvakráte
hřešila,
jednóu lstí, po druhé vzpourou 4—vyháněli jsme Tě
vlažností aneupřímnostíamučilizradou. Nikdy neby
lo v-našemsrdci onoho tepla lásky, oné miléopravdo
vosti,v jejímž ovzduší byl bys rád prodleljakoupřátel
Lazara, Marie a Marty —-ne, místo přízně byla plna
závisti, hněvu a'sobecké Starosti o zveličení mociJe
rusalema,města, jemuž jsifprorokoval—zkázu.Tváidea
královskábylanám protivná,nenašlavnásstoupenců,
alejinakbylijsmeznámi-jako tvoji,poněvadž re ubli
"kánské zřízení naší ímysli podporovalo naše říšné
vášně a žádosti,_i'—
pracovali jsme k jeho zachování.
A tak svými myšlenkami jsme Tě zbičovali, slovy po—
plivali, odporem -_alvzdorováním spoutali, rouháním
vyvedli nánáměs'tí'mezi'davna posměch asobeckostí,
úsilím zachovati jen sebe dali Tě smečce katanů, již
Tě zn0vu přibili,na kříž-pohany a vyvýšili nahoře
marnosti.
. ,
Ale—'Ty,Kriste, lásko naše, Ty jsi—byltehdy' dávno

i nyní tich jakoberánek, jenž neví, že za ním stojí muž
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s nožem, připraveným—kbodnutí. O té'tichosti! O-tě
pokory! Tak velikou měljsi lásku, že jsi-svého moc
ného-královského ducha nejen .dal spoutati smrtel-f
ným tělem, Ty jsi pokorně strpěl i Spoutání onoho,
již Tebe spoutávajícího- těla, afani .na této oběti ne
bylo ještě dosti, “Ty ses podvolil trpěti ji' nesčetně
kráte. Tak veliká je tvoje láska, ach, tak Veliká,tak
--veliká!... Světě nevěrný, cóž se nepodivuješ? Lidé
křesťané,ani vy nechápete její bezmeznOu něhu?
*

Jsme slábi ; hřešíme, slibujeme, zříkáme se, ale vždy
“znovu—a
Tznovuzapomínajíce,poličkuje'me Krista, pO

ličkujeme ho nevěmóstí; líbáme ho_pblíbeními Ji
“dášskýmia to jsou'on'y'poličky; A nevědouce čteme
nad ním ortel a'vykonáváme popravu, "vykonáváme
ji uplatňováním svých vlastních hříšných úmyslů. —
Avšak dnes, byťjsme ještě včera dlelina .Golgat'ěnaší
'zatemněn'é duše, holdujíce' smrti" Tťoho, jenž b 1 a
_zůstalnaším věčným'Králem, dnes se již kajeme, dnes
"pláčemeupřímnoulítostí a prosíme milostivého Boha,
aby' nám dal .prozříti k Pravdě a _aby nám dal síly
_kdodržení předsevzetíjsme sice—hříšníky,n'icměně'
chceme býti dobrými &dokonalými jakož i Otec náš,
který jest' v nebesích, dokonalý jest,-chcemebýti ti
„'chýmijako Beránek Oběti .spasení, “pokornými jako

publikán, milosrdnýmijako ópovržený samaritán a
Lchcememíti..srdce svá plná nejvroucnější lásky jako
.*Mariaz Beth/anie.
*

Hle, Kriste, chceme se obdivovati tvě neskonalé
„láscejako bojovník Pravdy tvé “Pavel“achceme býti
Tobě věrni.do posledního dechu, óKriste,Králi králů,
jako Matička tvoje .amiláčektvůj Jan! Chceme nejen
nehřešiti a nebýti příčinou tvé hanby a ponížení, ale
býti tvými důvěrnými a oddanými učedník-ya jako:

'takoví s Tebou obcovati, s Tebou trpěti i viděti Tě
.oslaveného. Věčně, věky věkův chceme býti tvými!
POd “křížemtvým dnes toto "slibujeme,podepisujíce
50.4;

J

v knize života našeho pakt věrnosti alásky.Kapky tvé
svaté krve-milosti;.kanoucí_s-kříže-nanaše obnažené
hrudi, nechat jsou pečetěmi, stvrzujícími pravost a
nezrušitelnost této smlouvy NOVéhozákona.
JAN RUBIN.

B'uf). vúLE

TVÁ_.,._.

Mnohé nezdravé myšlenky vy lývají'z maIOmysl
nosti. Srdce jimi-plné, ;tělo 'je o razem jejich _aústa
propouštějí kusá slova plná hořkosti, stísněnosti,b_ez
_nadějnosti.Co prochází ústy, jejiž formulováno; člán-.
kováno a-zní, byt. dutě, přece jenom zvukem a sluch
\reaguje. Z chaosu temnot še vydralo na světlo jako
\nitka z klubka' několik vláken hrobového chladu -a
mrtvolného-zápachu.
,
'
Nez'dravouje duše aproudem unikájejíživot. Sláb
ne. 1tělo je mdlé. Podléhá vlivu tuhého sevřenía úz-'

kosti duše. Anejistota vzrůstá, pot se chvív ledových
kapkách na čele a nabývá určitostí. Vduši je. pusto
a'tma rozložila své pařáty,ab vzrostl zmatek aúskalí,
o něž se tříští souvislá myš enka.
“
A myšlenky -v temnosti duše jsou hroznými stvů
rami, jež neviditelné zravňují'ahlubokými rýhami zů
stav-ujípamětna sebe.—
Zhavývzduchpouště naplnil

skrytá místaadusno ovládloš'edouplochu,výplňďáb
lova- panství.
'
Adam poznal po sladké předmluvěj,hadově',vzta
hující se'ke stromu ,vědění dobrého .azlého', ze kte
rého zakázal Bůh 'ísti, co jefpoušt'vduši. Bloudilv hří
chu;._v novém hředání obživy' provázel jej nejasný

úsudek.'Pro neuposlechnutí příkazuBožíhoneopouš
těly jej všedých dnech' starosti a-těžkýboj o uhájení
života;.. ám před sebou se skrýval, než tenat d'áblo
.TVýChs'ejiž nezbavil..

Hříchem posk'vrněná duše "prochází světem. No
fvými_anovými svody=obetkávaná, tenaty obklíčená,
po úzké a drsné cestičce'se prodírá—kPravdě; Unaví
se á—utrmácí.Cíl je daleko ajcesty pohodlnější-kynou
jí. Dosažitelné lehounce.- Ale ceSty s cílem časným.
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"Kristus šel dějinami, ukazuje nám přímou cestu“
„k Pravdě. A jako poutník se mnoho modlil; zvláště
've svém utrpení. Krvavým potem oblita byla jeho
skráň. A když z hrudi se drála slova: „Smutná je duše
má až k-smrti...."nešílelopuštěností?! Modlil se dlouho
a bděl: „Ne má, ale tvá vůle s'e staň, Otčel"
Paprsky“milosti Boží jsou pro člověka. A tehdy
zvláště Bůhduši sytí, kdyžk němu s důvěrou se utíká
a prosí-..Vyprahlá duše, spáleniště se objeví před Bo
hem v pokOrné modlitbě,jak z'týrané smy'slyještě do
volí a dlí před ním vědoma si.své nicotnosti. ,Tys,
Bože, Tvůrce a absolutní můj Pán„jáhříšníkem,křeh
kou nádobou . . . Otče . . , bud' vůle tvá -.. .
Akt důvěry vyplnil prostoru a Bůh odpověděl. Mi
lost, ta _drahámilost, dech Ducha svatého, které nejví
ce požívá;,čistota"padla v pustá-místa a vyplnilajeJe
jím dechem je zky řenapůdav silnou a zdravou pro
síměpšenice.A zrn o zaseté vydá'užitek stonásobný.
'Po vyprahlósti duševní Bůh zasel nový život na bo—
jiště..Výpary krve již nečpí; půda jí'proSáknutá jest
zůrodněna a pevná. (Co slabé-bylo, zaniklo dechem
pouště a mrazem temnot asímě milostí Ducha sva
tého klíčí v nový květ Vytrvalosti a věrnosti vpráci
pro čest a slávu Boží„

'

]. "DOHNAL,

UBfo HÝ Š:Í"PEK

Chudičký rostl v kamení
u paty 'starého kříže, '
a v prachu cesty „blažený-,
že k Ježíšiměl blíže.
Mu-jednou za “rok.mohl-dát '
p_oupátka_načervenalá,

tak smutná-,jak ta Matička,
když jednou'též tam stála.

A jindy - vždy jen trnů houšť,
jak “tmí onoho pátku-
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Ty; dobrý Pane, ty tovíš,
to jenom napamátku!
A když na “prutě vyrost mu
„rezavý'chumáček malý,

v něm slzou rosy vzhůru děl:
Tot' houba, kterou Ti dali.-
O Pane, hle, zde "všecko “máš,
cos na kříži chtěl míti.

Děkuji ti, že bohat' tak
vším „mohu posloužiti;
Snad dochovám i šípků žeň,
zelená jablíčka malá —
—-jaksrdce lidí. — Kéž by tvou

láskou do ruda zrála!

F. ODVAL'IL.

CTNOSTNÉ VYUŽITÍ. VÁŠNĚ
V minulém pojednání jsme poznali,-že vášeň ne-
“vládnenaší vůli'i přes ten silný náraz, jímžnanás uto-
čí, zvláště, když. nás pro. vášeň ještě připravuje naše
povaha.Vůle může vášeň ovládn'outi.Mravnost vášní
tkví právě v'tomto zvládnutí smyslnosti rozumnou:
vůlí.

Toto zvládnutí se projevuje těmito stupni:
1\.V_zpíráme.senezřízenému činu, k němuž nás po

, ouzí vášeň ,-v tomto případě je dán rozhodnýdů
az 0 panství vůle, když se totoi-vzepření,týká činů,
'k'nim—žpodněcuje vášeň. změněná-v neřestný návyk

dávno hluboko zakořeněný.
\
2. Nav-ykáme si tomuto odporu,. takže se stává
ctností “-—dobrý-m-návykem.

3. Tato ctnost se zmocňuje “smyslnostia užívá jí
k mravnímu dobru.
4. Umravněná vášeň přidává záslužnosti našich
ctnostných činů.
'
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Toto je psychologický náčrt-přerodu vášnivého
špatného návyku v návyk dobrý. “Popistohoto pře
rodu bude zde co nejstručnější a “mluví přesně-“jen
o věcech souvisejících s vášní ,-,neboť — jak snadno.

rozumíme —.tu je obsažena celá záhada mravního
Obrácení..

_

_

1. ZAMÍTNUTÍ NEZŘÍZENÝCH; ČINÚ, KE'KTERÝM
NAVÁDÍ NEŘESTNÝ VÁŠNIVÝ'NÁVYK..

.je možno odporovati Vá'šnivé;nák10nnosti,která
,se stala zvykem, na příklad neřestnému zvyku?
Odpověď závisí na Stupni síly návyků. Neboť není
nic tak odstupňovaného jakošíla vášnivé náklonnos
:t'i: může '.býti sotva přichycená a vratká; může se
trvaleji usaditi/a v.některých případech se může státi
chorobnou posedlostí téměřnepřemožitelnou a hra
ničí se šílenstvím._

"

Takový oslední případ zde _vylučujeme,neboť
je to 'žjev c-“orob'ný.,a dříve jej musí léčitilékař nežli
naň přiložíme měřítko.zákonů mravní výchovy. "Za
býváme se jen obvyklými případy vášnivého návy
ku, při němž náklonnost'k jistému činu pOnechává

rozumu schopnost úsudku a vůli její svobodu. A tu.
dáváme- tuťo „odpověď: jest možno, třebaže velmi
nesnadno, _zbřzditikon neřestné vášně.“
Především'jestvůli možno zakáz-atičin vášnivého
=„__.__._...návyku.První důkaz vedeme

z toho,že

při posuzo

vání všichni lidé užnávají odpóvědnost za jvášnivý
návyk.

_

Člověk navyklý,zlé"vášni — consuetůdinarius —
je především odpovědný za to, želsi navykl ; soudí
me, že první činy z vášně, kterými ona-začala "'akteré.

jiÍpotom utvrzovaly,byly vkanány svobodněa vě
domě-.V druhé řadě OdeVídá takóvý- člověk za váš
nivé činy,jimž se stále oddává. Zlý návyk může nej'
výš využítí 'polehčujících okolností, ale nemůže býti
ův'odemomluvy 'aúplného prominutí. Soudíme te
dy, ženávyk—nevynucuje čin afžetento je zase svo

bodný,
,
A'konečně ten, kdo se poddává vášni ze zvyku,
je si vědom odpovědnosti za.'pád."Ví,že by se mohl
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ubrániti.Jinak by byly výčitky. svědomí nepochopi

telny bez tohoto přesvědčenío odpověansti vůle
při litovaném činu. Odkud pochází toto vnitřní pře
svědčení? Ze samého vědomí-našísvobody. Prohléd
němé-si zblízka ty vnitřní boje“v “duši zvykového
vášnivce, jenž podléhá—popokusu 0 ,oder a zápas.
V minulých činech, které dlouho posilovaly jeho
vášeň, byl onen člověk svobodný; každý takový čin,.
byl svobodný ajestlijimi sílavášně opakováním zmo
h'utněla,protože'podporovaly- jen její převahu„pak
je to i'věcvůle, která je dovolila nebo vzbudila. I na
posledy byl onen člověksvobodný, neboťlituje.Proč
by tedy nebyl zase svobodný vůči skutku, který se
„mčá"—.
'teprvistáti?
učiniti?

Může učiniti, "proč by nemohl ne
_

Připosledním činubylo důvodem poddání se vášni
dobro, "kterého chtěl dosíci: rozkoš spojená s v-yvo
leným.činem. Nyní chce vůle zase dobro, nebot'at
mravní aťnemravni můžeme chtíti'jen dobro (i když
to ve skutečnosti dobrem není.) A tak boj pro a proti“
je vlastně boj důvodů proč vykonat nebo nevyko
nat. První důvod působí přitažlivostí, která nás do
dneška zmáhala a.ještě doléhá pokušením. Proč však
je méně působivá, .ne-li proto, že je rozbita rovno
váha v odůvodnění činu.Na vážkách' vůle miska dů
vodu proti těžkne; svědomí'segprobouzípod pobíd
kami mravnosti a dobro dokonalosti, cti,Ctnosti,kte
ré nařizuje zákon rozumu a zákon Boha-Soudce, se
jevínyní přednějším.
Zde nemůžemerozhodnouti, který—„zmotivů
pro
—ti._vášni _má'největšínaději

na vítězství,'ani>je=li lépe-,

aby pracovaly "všechny současně. PoStačí prozatím
připustiti, že lidské-svědomí je s to dodati si důvod
nejúčinně'ší proti vášni jako-—
pro vášeň. At' již je ná

vyk sebes lnější'nebovření ž'ádostivosti sebebouřli
vější,přecejen slibované potěš eníj ev podstatě chabé,
protOže jeúzkě, že slíbené ukojení je jen nepatrným
zlomkem dobra ve světě, jenž je'říší _našívůle. Když
je mým přirozeným. zákonem, abych“stále přespře
__chodnéchoutky ímířil.za nejvyšším štěstím, když za
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'konečnem, které mi,zmírá mezi prsty;stále_'vidím své
štěstí, proč tedy bych. svým časem, zahlédnuv sku
tečné své dobro, nemohl odhoditi hříčkua dáti před.

nost skutečnédokonalosti před ponížením,'rozum
|nému před nerozumným, mravnímu zákonu'před
vlastní rozkoší, dobru před zlem?
Tím, že se vůle, obrací po pohnutce přednějšího
dobra a je si vědoma své svobody,' je tedy i schop
na zvládnouti kon vášnivého návyku._Nepochybu
jeme ovšem,-žetato možnost odpóru ačjistá, jepřece
nesnadná. A 'to-ze dvou důvodů.
Prvnídůvod věžív tom,že vůlejetakřka na spádu
kolejnic nezřízeného náv' ku, který sama vybudo
vala a' tak jakoby svou sil>ouse řítila k'fpádu. Pamět

a obrazivost jsou.-zaplněny vášnivými obrazy, celé
nitro je připraveno opakovati vášnivý čin,rozum na
'sbíral celOu zbrojniCi' důvodů pro vášeň. A nyní se
vůle má postavit čelem proti a-zlomiti 'celý směr nit
ra. Vůle je—
toho jistě schopna, ale přiznejme si, že je

také hotova před takovým úkolem ustoupiti.
. A konečně-druhýmpramenem volní slabostije to,
'že opakovaný vášnivý čin,přešel ve zvyk“ a navykl
i tělo na opětování, tím, že'v organismu'vytvořil ná

"klonnost k vášni. Ta síla tělesné navyklénáklonnosti
by byla bez "viny,fnebýt-vůle jako její příčiny-..Nyní
se “jižstaví proti-»vůli,která se dává jinou cestou, a
“tím také ji..vysilu'e.

_

(_Nebylo by dollaře,podceňovati nesnázepři potla

čování.zažraného vášnivého návyku; ale právě?by
ani nebylo správno popíratj možnost tohoto potla
čení.-Naštěstí Božímilost pomáhá naší'slabosti. Mů
žeme si sice představiti potlačení vášně pouhým
úsilím.svobodné vůle pohnuté'důvody přirozenými.
Znali-li pohané ctnost, uměli iodporovati pokuše
ní—;-.a„
najdou se ctnostní nevěroi jako neřestní „věří

cí'f.,Aleto jsou výjimky,_asrovnáme-li důvody kato
lické morálky s přirozenými,-_snadnopochopíme, že

ony jsou síle vůle daleko“pevnější oporou nežtyto:
Které .jsou tedy- tyto přirozené pohnutky “proti
vášni? Odvolání na. rozum; na hrdošt, na lidskou
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důstojnost. _Bóssuetříkával: „Potěšení býti pánem
_sebeafsvjýchvášni musí v rovnati uspokojení z uko
jen'í vášní, _ázvítězí, pochopíme-li, co je svoboda.
Moci, říci „jsem svobodný, osvobozuje se ze 'ha, ví
řtězímnad svými pudy" je velmi dobré a ne ej Bůh,
abychom zapomněli na vliv takových motivů na ně

které. jemné acitlivé povahy."
,
Nebude však lépe pro"některé povahy, méně tit
livéna tento závan ideálu, posíliti tyto přirozenémo
tivýznadpřirozenými', které se stávají účinnějšími pří
tomností ctností'víry,_,naděje a lásky!_Naplniti svůj
životní úkol, zajistiti svou-'spásu, nekonečná láska
a dobrotivost Boha, který přišel mezi nás a obětOval
se zá nás, možnost věčného trestu, blaženost na věky

.

ztracená a'ješt'ě řadajiných náboženských pohnu
tek- výborně—posílívůlií'vzápasu s vášnivým zvykem.

„A.ještě více: katolická'mravouka nepodává jen pře
Svědčenípohnutek, ale jde. až_ke kořenu zla, aby je
'vyhubila.— "

'

(

Oč'jde? V člověku je zlý návyk silný a zarputilý
a vůle schopnágsice odporu, ale rozkolísaná a dý-—
chavičná vlastní slabostí..Jej1'pohnutky k dobrému
jsou siCe posíleny, ale ona ještě potřebuje více síly,-
je!třeba zmírniti odpor, který vůle potkává ve váš,
ních, které“jsou velmi požadovačn'é nabytými zvyky.
TOŽ..Božímilost získaná svátostmi a modlitbou;
dává-na víc tyto nové síly, které jsou jako skutečně:
návyky naštěpené na "našichčinných schopnostech
"'adávají jim poslušnost a záslužnost. přiměřenou nad-.
přirozeným .pohnutkámt
Není pochyby, že vášeň" neničř přirozenosti. Byl
by- to veliký přelud chtíti' “zdolati nezřízené návyky
tím, že'byChom se zcela odevzdali Božípomoci a sami
ničeho nečinili. Ctnosti “_vlitěsi máme-také'přivlastu
.niti. Milost nemůže zatlačiti naši-dobrou vůli a její
účinnóSt bude ve skutečnosti-tím jistější, čím více se:
s jejíjpomocí p_řičinímevyhubiti' pomalu překážky,.

které se ji'-staví v cestu.
“Zdejnení naším úkolem pojednati o vzájemném
vlivu ctností—vlitýcha nabytých; to je látka dosta-
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'tečná na zvláštní pojednání. Ale bylo nutno ozřej'miti
prameny katolické.mravnostise stanoviska odporu
.vůle vůči návalu vášnivého návyku. To pak, co jsme
připomněli,postačí 'k tomuto “praktickémuZávěru)
šťastný výsledek boje-proti nezřízene'mu návykugzá
visí na úsilí svobodné vůle; toto úsilí musí_všakbýti
zajištěno častým přijímáním svátostí, vytrvalou „po-'
komou modlitbou k Bohu, který cítí snašimislabost
..mia ve velkomyslnosti neuvěřitelné lásky rád před
chází

naši dobrou

vůli.—

__

_-„_

2. TENTO ODPOR PROTI NEZŘÍZENÉMU ČINU SE
MUSÍ STÁTI ZVYKEM, CTNOSTÍ;

Prvním výsledkem mravního obrácení .musí býti
,to, že více še nedopustíme činů- špatného návyku.
Výsledek \to velmi důležitý. zvyk se živí činy,které
poroučí : chce-lijej tedy kdo vytlačiti, je první a nej
pOtřebnější prací odníti mu potravu. Ovšem to je
jenom začátek, neboť vlastnímcílem získati opačný
návyk, to jest ctnost.

__

'I'když předpokládáme, že trvalým ,odporováním
'umrtvíme zviykovou vášnivou snahu, zase ještě-ne
jsme zajištěníproti budoucím-útokům vášně.Uspěch
je již“dosti veliký, když se. chyby-více neopakují.

Když je sebevláda více zajištěna ipokušení ztrácí
“zna důraznosti; Ctnosti tu však ještě není;
Ctnost neznamená potlačiti ve vášnivých _schóp
nostech každé hnutí smyslnosti (v širším slova smys
lu), nýbrž přimětityto'schopno'sti, aby'ničeho nekof
naly ledapod dozorem rozumu. Je to jistě upravení,
poddajnóSt a“trvalá připravenost jednati podle mrav
ního zákona. Ctnost jest-vzpruhou činnosti,;činnou
silou.,Proto jsme 11jestěnedosáhli, dokud se nám po
dařilo jen zabrániti zlým činům.
'
A_pak, v řádu vášní.!nemůženie nejednati. VZpoá
meňme, že vášeň neznamená vždy nezřízený kon, ale

'''''

jenom kon hnutí a smysl_nosti._.Je-tedy“ zřejmo, že
nemůžeme uniknouti t_ěmtocitovým-odezvám,_kte_ré
stále přináší náš život-a styky"slidmi a věcmi našeho
okolí.

,

,

Zapovíme všechnu lásku pod záminkou, že. mají.
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býti 'Vyhubeny všechny nezřízene'kony'smyslné lás
ky? Pro nerozumnou žádostivost hmotných požitků
'odmítneme radost, která provází zdravý chod našich
tělesných schopnóstí-ajiž Bůh dává odměnou? Zou
falý smutek, ztřeštěná radost, skleslost',žárlivost, ne
návist a'z'uřivýhněv nemohou býti připuštěny mrav
ním.svědomím, ale proto-přece nemusíme neznati'z'áa
kónitýchfukojeníve stykuslidmiBudeme sušiastude
ni před utrpením, budeme necitelni nanespra'vedlivý
útok ?,Není'třeba _mítimoudrých obav, nerozvineme
odVážnou_.silu?_Posvátné střežení našich práv a naší
cti, chvalitebná řevníVost 'po dokonalosti, dovolené“
"pohrdání. .—i v lásce —-vůči zlu? Nemůžeme. se od

těchto hnutí odloučiti, aby potom svědOmínebylo
stále poráženo..

_

'

'Zásadou tedy je: ne vyhubiti “vášně,ale ukázniti je
a dobřejich užívati ve prospěch mravní dokonalosti ;
Ctnostje poslechnouti lehce a poddajňě mravných
příkazů.
Ctnost—všakje pozvolným “výsledkem nahroma
dění opětovaný'ch činů. Jako neřestný vášnivý zvyk
bylovocem zlýchčinů, které vytvořilyonu snadnost,
“vnížfsme se oddali _novýmzlým činům, tak ctnostný
návy budevýsledkem Opačných činů—aieho
pevnost
bude'přiměřenápoéčtu konů 'a síle vůle.
'3'.CTNOST 'SEMUZE ZMQCNITI SMYSLNOSTI PRO
.MRAVNOU ČINNOST,
_

Sv.Tomáši může 'býti vášeň dobrou nebo žlou:
užití jí dává mravní ráz. Kterak?
_
'Mluvíme-li o činu, je jím rózuměti lidský čin,totiž
takový, který pochází ze sóudu, z rozumovérozvahy,
z rozumné vůle. Jaký blahodárný vliv na „nějmůže
míti vášeň?

_

'

_

'

Nemůže při nejnienším přímo sloužiti soudů roz
umu, kte" musí předchážeti činu. Na tomto místě
nemá co dělat, ba-hůře, leda podlamuje a'kalíjasnost'
úsudku ,-říditise v-soudu vášní znamená, vydati sene
“bezpečíomyluNezapomínejme,-žerozumová stránka
činu;_rnu._dává'mravní cenu a_také zásluhu,—ta cena
i zásluha se zmenšují, jednáme-li více _z-vášně'než.
_5 153,

; rozumu. Topa-k je podstatnou. vlastnOstí'ctnost
ného, že přemýšlí o svých činech a nařizuje je.prost
veškeré vášnivé stranickosti. Vášeň, tot' náraz,.nepo
řádek, zaslepení, stranickost: mravnýgrozum'mábýti
umírněnost, řád,jasnost, nestrannost;
Vášeň může sice předcházeti rozumovou-činnost,
anižbyjírušila,-'aleto kdyžj ejižpoddána ctnostnér'nu
řízení.Mírný strach posiluje rozum hledati prostřed-„
ky, ovládaná silnáláskanebo zármutekřízený ctností
mohou býti východiskem účelné činnosti a vésti
k' úspěchu. Vášeň je' Silou duševní; je to žár, tužba:
Je-l-i.vplné síle, obohacuje obra'ziVost a všechno si
svolá na pomoc a tímnepřímo oživuje sobě'přízni'vě
představy a'upozorňuje na svůj předmět.'A'podtímto
nutkáním vášně mravní- vůle vyvíjí Svou sílu.—Avšak

tu jsmestálev předpokladuýumoudřené-vášně,jejíž
cena právě spočívá v tOm, že svou sílu dává ctnostné
vůli, která dbá nestrannosti úsudku, Pak vášeňneza—
sahuje přímodo konu'soudu, poněvadž sesama z toho.
vylučuje, je-li ctnostná.
_
Kde je tedy místo vášně. v mravněm jednání-?Její

patřičné a nutné místo.je .vsamotném uskutečnění
konů: Svoučinnou sílu spojuje se silou vůle v půso- '
bení na schopnosti, které kon, čin provádějí, "Když
již 'dOšlok moudrěmu “rožhodnutí,'nez_bývá na nové"
úvahy _aje jen třeba síly na provedení. A toto jest jedi
ná-a výhradná síla vášně; ta činíjedno siv'ůlí,porou

čejícívýkonným schopnostem. Zasahuje v okamžiku
uskutečnění “rozhodnutí,neb ot je v“čele.podnětu cho:

du tělesný'chhnutíje pramenem hybnosti. „Trans
mutatio 'corporalis",která usv. Tomášetvoří s ko:
nemdychtivos'tisamu"vášeň,ne'ní nicjiného než celek.
vnitřních .pOčhodů a vnějších pohybů,. které _prová-.
zejí vášeň a'přizpůsobují se její snáze. Některé vášně
+ zvláště hněv —.na chvíli'vystUpňují sílunervovou“
i svalovou. Všimněte si jen. 'rOZlaněvaného člověka.

Zkušenost .plněsouhlasí s touto tomášovskou'naa
ukou' o mrávném .užití vášnív, nesnadných činech.
'i'ovyloučenívášně z období rožhodování o takovém“
..činu.N e'bot'naše ctnostné-jednání má-býtiříze'noroz
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umem a' nikoliv zálibami, koníčky nebo. citovým za
ujetím. “City nemají óslepovat naš'ehoposuzování...
Vizte- vášnivce a citlivé.lidi, jak lehce se dopustí ne:-"
spravedlivosti. Jak,. zkušenost tomu dosvědčuje,
srovnejte 'svou-zaujatostv soudui vjednáníjako zá,
zrakem unikáme všem“rušivým vlivům-odporu,-špat
né nálady, omrzelosti atd. A naproti tomurozeberte
stav duše, v níž radost a nadšení posílily ušlechtilou
vůli protipřekážkám, a tu pochopíme,jak vášeň utvr
zuje volnísíluadává jí nezdolnou průbojnost.Vášnivě=
nadšení -dáVávůli uskutečňující rozmach. A někdy
jest'velmi prospěšno, aby se celá bytOst rozechvěla
'atak abýchom z té duše šli na výboj za dobrem.
4,2VYŠUJE UMRAVN'ĚNÁ-VÁŠEIŘTZÁSLUŽ'NOST N-A

šicrí CT-NOSTNÝCHČINÚ?

Vžijmese do předpokladu, že vášeňje již ctnoštně.
zvládnutá a řízenatak, aby,nerušila správňóstinašich
-mravních rozhodnutí, banaopak, je stále “připravena
pomoci vůli Zuskutečniti'mravnýživot.. Dejme tomu:,
“že _konáme'milosrdnou lásku se srdcem soucitným a
nadšeným. Zvětšujetoto citovépohnutí,kterě usnad
ňuje naši ctnostnou činnost, nebo zmenšuje zásluž
noSt'takových skutků?
Jistě nezmenšUje, není-'li-důvodem naší činnosti,
jestli činnostjeípoddána rozumu, svědomí ane cito
výmpohnutkám. Cinímealiněco s dobrou náladou,
ochotně a horlivě,"to-přece/neubírá-na jakosti—skutků.
Když vášeň-neubírá'na zásluze, přidává jí snad při

činu, který provází? Záleží “natom :,
a) Případ, že vášeň, kterácprováz'í skutek, je sama
od sebe, nezávislá na vůli;--.- Zmáhá-li se v nás silný
vyšší .cit,má-li nás mocná vůle-k činu“,tuse přirozeně
ohne i náš-„cit.Pozorujtepředstaveného, který má
"kárati svého podřízeného..Všimněte si kazatele,.jalc:
mluví b; Bohu _—nejvýš Spravedlivém Soudcij'a jak

mluví o-dóbrěm Pastýři!Pokaždé rozleje v srdcích
posluchačů-'jiné citově hnutí:
Toto citové'hnutí smyslnostije samostatné,jakoby*
samočinné, a jeho'síla závisí na povaze jedince..Ale.
hned-chápeme, že tato vášeň ničeho nemění na ceně:.
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našeho skutku,který provází. Projevujejen Síluvůle
a vnitřního citu,.-ale není chtěna pro sebe samu-.Je
mimo mravníhovědomí, abych tak řekl.
TOto jest nesmírně důležito. Naše vyšší.a mOcné
city, naše chtění řádu duchovního, náboženského,
mravního a rozumového mohóu se více meně Odrá
žeti v naší smyslnécitlivosti,snadjipohnou až v hlu
bině,snad se jí dotknou jen povrchně.To zase zálea
ží na osobních okolnostech; Vášňivcijsou .vž plni

ohněapohnutí,jlmchladnější nemaj1
takovychh, utí.
.Jsouzbožní lidé,kteříjsou naplnění útěchamiua cito
vým ukojením. při radosti nad láskou k Bohu, a--uji-'
ných zase -—ačjsou právě tak zbožní, ne-li snad'1víCe
.—
je jenom citový suchOpár.Tato citovOstzcela mi
movolná je vnějšía nepatřínijakk mravnímu ocenění
ani k zásluze citů a rozhodnutí, která provází.
b) Případ,že vášeň provázející ctnostný čin není
cosi mimoděčneho ani přetékání síly vůle, nýbrž je
připuštěna vědomím, které semjípřímo týká, poroučí
ji, ovládá a zužitkuje ako příčinupři uskutečnění

ctnostného činu.Jinak řečeno:mravní prozíravost
.-rozvážila o vášni,ocenila její blahodárný význam a,
potom ji chtěla a připustila. TakOvá vášeň přirozeně.
zvětšuje"záslužnost ctnosti činu,kterému slouží asa
__ma
se stává Ctnostným činem v souvilesti se samým
Í-Fct'nostnýmskutkem.

Aještě více.Tato Smyslnácitlivost ve službách

“mravněčinnOstimůže býti nejen šamovolná, ale pří
mo a schválně buZena. Pro některé velmi nesnadné-1

skutky potřebujemesvouodvahu nabíti stavem trva
leradosti,která by náspřimělajednatirozhodně.Ně
kdy zase pravemzduraznujeme strach předzlýminá
sledky, abychom neklesli v pokušení. Jindy musíme
býti nesmiřitelníapřísní,abychom uplatnili spravedli;
vOu svrchovanost.

_

Tak tedy našesmyslnácitlivOstovládaná rozumem
muže zaujmouti své postavení _vživotě ctností. Při
spívák-dokonalosti lidskýchcinů.Není aniúpadkem
ani _překážkOu,nýbrž mocí ve službě dobra a zvet-'
šením zásluhy..

H.D NOBLE,-o. P.
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sv. FRANTIŠEK

X'AV—ER'SKÝ

N e_vys'tihlé'sou cesty BožíJakji'nak'splnil “Bůhžha
vou-“tOuhum ádého, sebevědOmého. dona Františka,
syna pyrenejských hor. Dychtil po učenosti afvědě
za“přál si slávy. Jeho duše milovala velikost. Nebyla
to láska čistá ,bez'ctižádosti a samolibé povrchnosti,
byl „to spíše přirOzený sklon ,povahy.\ -Abylo 'třeba
v září milosti Boží jen mu—ukázat “jasné výšiny,_aby
“kjnim spěl Svou odvážnou, silnouvůlí.
Osmnáctiletý dOn _František jde 1524 do Paříže
:stud0vat. Doby“smutné. 'Humanism zpohanštujein
tel'igencia protestantism zasazuje citelnou ránu m'ys
tickému tělu Kristovu. V :Paříži pohltila Františka

studentská prostřednost,zalejeho sebevědomí ami
lostí Boží „dušíotřásající vjem neřesti ze tváří spolu

.studentů uchoval jej od zkázy.
Bůh začíná'pomalu-'kl'epat na jeho-srdce. Umírá mu
matka. -Aneždojmy vyprchaly,_přivádíProzřetelnost
do jednoho bytu Františka„ Petraf Fabra a Ignáce
z Loyoly. Í-Ignácbyl jejich žákem, “alestal se jim du
„chovním'vůdcema otcem. Jeho prozíravost, trpěli
vost- a pokOra dalaplánům Františkovým přes “eho
dlouhý odpor-jiný 'směr._„Coprospěje člověku,kdy
by celý..“světzískal“a'ztratilí'živ'ot věčný/' Modlitby
apřátel,sestry jeho Magdaleny řeholnice a_milostBoží
dOkončujídílo._Ma'gisterFrantišek přednášíještě Aris?
totela, je obdivován, ale 15. srpna ] 534“je mezi těmi,
kteří na-“M0ntmartru'slibují chudobu, čistotu &pout
do Sv..země'.Prvotiny Tovaryšstva Ježíšova. Ze čtye
'řicetidenních'exercicií v chází již někdo jiný než'ně
kdejší. don František; C ' těl učenosti, mál'víruuChtěl
slávu', má touhu-. po svatosti:- Chtěl prospět bližním
aÍBůh..v.něm zapaluje jiskru být poslem evangelia.
NašellVelikost.
_
Vrací—se1—535
domůi náhrad

Xavier v království

nav'arském uspořádat rodinné -záležitósti a odchází
SloužitBOhualidem. Pěšky putují první jes'uité,mezi
nimi Ignác,PetrFaber aFrantišek, z Pařížedo Benátek.
Městskéíulice a-nemocnice jsou'jim vítanými zas'ta.
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veními na úzké cestě za Kristem. František si vybírá
nezhojitelně nemocné, jen aby otužil lásku k bliž
nímu; bojuje boj s přirozeným odporem na poli, kde
.senejtíže vítězí. Papež Pavel Ill. schvaluje jejlch plány
práce pro království „Boží, svol'uje, aby se dali vy.
světit na kněze. Vracejí se do Benátek a 24. června
stávají se služebníky oltáře.V BolOgniobětuje Fran
tišek po dlouhé-přípravě první mši sv.
A zas přirozenou cestou odděluje si Bůh Frantiska
ke svému dílu. Do Palestiny pro politické poměry.
nemOhou.Nabídnou sve služby bez omezení papeži.
Zatím žádá portugalský kral Jan III.papeže o misio
náře pro Východní Indii. Je vybrán Rodřiguez a Bo

badilla. Bobadilla onemocní a touha Františkova je.
splněna. Na otázku Ignácovu odpovídá:. „Jsem pri
praven. " Jde do Lišabonu. Konečne 7. dubna 1541
vstupuje naloď,ktera vezenového místokráledoCoy,
_:apOŠtol
žite vírya plamenné horlivosti. Aby se shrnula

;jeho obrovské práce pro Krista,je třeba několik slov
sv Pavla z 2.1istuke Korintským.Zivoty obous'větců
se kryjí od te doby, co k nim promluvilo vnitřní

osvícen1
Ducha sv.: „byl jsem.. .na cestáchčasto,
v nebezpečenstvíchl,
na řekách,vnebezpecenství od
lotrů, od lidí svého národa,.od pohanů, v nebezpe
cenství v městě,na poušti, na mOři. v práci a ná
maze, ve bděních, hladě, žízní, postech, zimě a na
hotě. " Toť ještě neúplná statiStika života Fran
tiškova od chvíle, coopustil Evropu. Láska ho vedla

nést svět-lovíry do temnot pohanství a žár přivést
Kristu co nejvíce lidí roste na všech cestách kol
Afriky,Madagaskaru, Sokotry, po PředníIndii,Cey
loně přes Zadní Indii, po všech okolních ostrovech
až do říšemikadovy připohledu na miliony, které
Ho neznají.Obětuje se celeidei:Být všechněmvším
Dal se do služeb kříže.Kríž a vůle Božíjsou mu nej
“krásnější vědou-. Píše 15.-ledna' 1544: „Často

mne

chytne touha .jít na všechny university evropské a
křičetz plna-hrdla jako smyslů zbavený a zvláště na
universitu pařížškou a před celou Sorbonnou pro
hlásit k těm;kteří mají víc vědy než touhy dobře z ní
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těžit:_.Kolik'_duší schází s cesty slávy. a:jde „dopekla

vaší bezsta'rostnostř. . . Kdyby t_ivědči studovali též
hlubiny'svě duše a svěřené hřivny a vůli Boží,pak by
se“jí oddali slovy: Pane, tu. jsem ; “co chceš, abych
učinil? Pošli mne,—kamchceš, třebas i-k Indům/'
Vůle-Božíje pro člověka v jeho povolání životním,
svatým dílem. František“pochopil'tíži odpovědnosti“
za dokonalé splnění v_ůleBoží _a-oddal-sejí velkomysl
ně. Jeho ""i/nější
činnost hárá z ho'nosti duchovního
života,„z*pevne' vůle. ukázněně se ezáporem. V tom
jcilejeho
velikost. Bůh se-velkomyslnostíjpřekonat ne
a.
--Frant_išekapoštol seje slovoBoží, Bůh svlažuje,po
'máhámu darem řečí,zatvrzele překonává zázraky a
“dává růst stádu Františkovu _nastatisíce duší. Po '11
„let žjje-takovým hrdinským životem. Touha se nese

dálCína; pod treštem smrti zakázaný vstup. Odhoc'llá
se,Bůhpomůže. Na Zelený čtvrtek 1552vyjíždízGoy
do Cíny. “Přesosobníllintriky portugalských. správ-ců
pohroz'ných útrapách přistaneloď-vKantonske'mzá;
*livu-_uostrůvku San-čan, navposledním d0volenéšm
styčn'ěm místě Portugalců s,Cíňany. Odtud chce do
Kantonu. Nedaří se mu.-Doufá, že bude “lépese vrátit
ajít popevnině. Přisvém nepevném z'dravíonemocní.

Dokončilsvůjběh,Na pustěmbřehuvchatrčizproutí
umírá 2;_prosince “1552velký světec a—
apoštol.Vyplnil
vůli Boží. „"InTe, Domine, speravi, non conřundar in

aetemumf' Póslední pohlednakříž. Závojpadá.Duše
ošvobozená' je již-doma u.Boha.

Fr.KUBÍČEK.

.PR-ACOVNA
__MODLEMESE ZÁ VELEKNĚZE NAŠEHO PIA

Je o ruce jsou z'atěžkány našimi bolestmi; on nese
všechny'nás, On nese. slabosti--naše,.všechny naše po

'třebyfvšechnynáše slzy-stékajíse kolem jeho trůnu,
;évšechny-vzdechy celého světa'letí k jeho srdci. J'sou
děsně těžké jeho ruce našimi bídami.
_
' On, Otec náš.. On, vůdce náš, on jde v čele vel
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:ěhovoje proti'zlobě a úkladům d'ábelšk'ýmJák by
hom ho nemilovali,jak bychomnemohli s ním míti
elkou soustrast a*líto'st.Tak jako kdysi psal svatý
*avel,že potřeby a 'soužení'všech církví jsou i jeho
tarostmi,-že nikdo nemůže býti'trýzněn, aby,.ion se
echvělhrůzou, podobně náš společný Otec. O, velké
ísky si zaslouží- ta hlava stříbrovlasá.váŘímě,.která
iusíitak strašné bříměspásy všech nás nésti. On musí
tále a stále'uvažovati,.jakěprostředkyprávějsoupm
řebny pro náš život, Coprávě má'přede'psatinnemoc
ému světu, co mu právědáti k léčení: Musí stále
táti na přední stráži proti bludům, které vtírají se
_ostádce. Krištova. Musí býti stále na *stráži proti
uludům,které přicházejí-v rouše ovčím. Musí hřmíti
e sluc-hftěch, kteříjej nechtějí poslóúchati, musí mlu-_.
“itivho'd či nevhod. Jakými úskalími musí proplouti
wři
vedení církve, jak opatrněimusí postupovati, aby
ikoh'o neporanil, aby-nedolomil, aby nedóhašil kóu
ícího knotu.
\
Stojí jako stráž .na-Sioně a cítí jako na-nejvyšším
voděnejhůře strašné útoky- pekla..
'
Co -_m_u
dáme za Všechnu jeho péči, za všechnu jeho
ísku-?-.Lásku za lásku a věrnost _za'věrnost, Věrnost

aprostou„v'ěmost dokonalou. N ikdyíani slovem, ani
myšlenkaminedovolíme si kritisOvati jeho počin.-Ví
ie, že bychom kritisovali Dúcha- sv., jenž __stojípři
ěm'Svýmzvláštním přispěním.]eho rady budou nám
o'zkaz'y, stačí mu jen pokyn'o"uti_a' my vrhneme se
elou_Silou a celoú “rozhodností 'a opravdovostí tam
za tím, co on nám přikáže, kam on nám povelí, kam
n nám přikáže.
' ,
On nese bříměnaše,břímě všech„břímě celé církve..
iproto chceme mu to bříměulehčovati,proto c'h'ce'nie
muje nadnášeti. Chceme 'držeti jeho ruce, __abyne
mdlévaly, chceme je držeti Božísilou,která=jev mod

tbě, která je především v modlitbě společně. V tyto
ny“Slavné.pro celou církev spojíme se všichni po
_elěm"světěa budeme vroucně'vzývati nebe, aby
ám dlouhá léta _zachoval v „požehnání a v síle své
.iapapeže jedenáctého, otce, vůdce“našeho.
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Když přijímáte Tělo Páně, jedna z prvých myšle
nek b'udiž'zaněho,naněho prvního pamatujte v mod
litbách za .své dobrodince, protože on je otec dul
chOvní všech nás, to onfnám dává své biskupy,-kteří
nám dávajísvěkněze, to jím přejímámevšechny mi
lo'sti, protože on_je hlavou, on je ústředním zdrojem.
moci ajuri'sdikce'v církvi a v poslední řadě,konečně
"všichni kněží jen 's jeho. svolením .a jen jeho "mocí a
jeho dobrotou podávají.námsvátosti a milosti.Proto
se sluší, aby on, odněhož—máme 'aksi všechno,.aby
on*byl účasten našich milostí, jichž se nám dostává
V'církvi jeho prostřednictvím, jeho vrchním řízením.
.,

v ,

BRÁITO.

A.JEŠIE OZARLIVOSTI

_

Stále a stále mne zajímá roblěm žárlivosti. A teď
mne-napadlo, že vlastně žárřřvostje'slepota duchovní
i tělesná; Co totiž vidí žárlivý člověk? Vidí jen světlé
stránky ana něíjennžárlí,vidí úspěchy, vidí slávu, vidí
česta uznání. Ale-málokdy nebo-nikdy nevidí, čím
se ty úspěchy nebo křesťanskyřečenovýšledk platí.
Nevidí tito “zaslepenci, že ti, jimž se práce z ařilaia
kteří jsou uznáváni a kterým se věří a za nimiž se
jede, že draho, předraho platí toto všechno. Jak. na
příklad draho platíxsve'úspěchy básník. Jak má nitro
své rozedranémyšlenkami, jimiž ho Bůh a krása pro
následují, jak je drcen vším tím, co se děje vjeho duši,
žei'kolikráte jako zedničinu odhodí po ukončeném
dílesvě pero a'je rád, že nesmí vidět a nemusí mlu
viti. “Podobně i u jiných, kteří-“jsouvelebeni, jimž se
v cesty sype _uzná'ní.Co—práce,co “upoutání k jed
inomu předmětu, jež zabraňuje přelétávání, jež dává.
takové uSpokojení, aleježje samo neplodné. Když ně
kdo žárlí na úspěchy, to znamená, že'ji'ch sám nemá,
'proto'e jich neuměl si získati;-A tu by bylo moudá
'řejšízšaěniti _svě'pracovnímetody,“anebo nechceme-li
j'e 'změniti',nežárlit na výsledky, jež jsou pevně spo
jeny-s příčinami, jež "právě žárliví nechtějí, jichž se“
právě bojí. Na práCi, na pot a námahu, na úna'vnéÍ
hledání a na zaplavování pracemila problémy všeho
druhu těCh,kteří majíotevřené oči'a proto úspěch,
“5-21

protože úspěch jest výslednicíjen ajen otevřených
očí, na to žárliví'nežárlí. A proto je to jasné, že žár..
livostjest skutečnouchorobóu duchovní,jež nedává
jasně usuzovati, jasně soudy'pronášeti.

BRAITO.

EJHLE,.HOSPODIN PŘUDE!

Celýživot křesťanamá býti přípravou "napříchod
Páně. Máme stále'a stále .očekávati jeho příští, pro
tože nevíme dne ani hodiny a protože jeho den přijde
jako “zloděj. Proto jest jasné., „žejiž _i rvní křesťané
očekávali příchod_Kristův,že podle to 0 pak také žili;

Jim skutečně nebyla ničím'muka tělesná,jim skutečně
bylo ziskem'zemříti,'p'rotoževěděli,žemukamisvými,
životem svým vykupují příchod jeho, že připravují
jemu cestu, aby—.conejdříve
mohl nastoliti svou vládu
v srdcích 1id_ských.l_Ončeká,. aby přišel -v srdcenaše..

Máme celý život takchápati jako přípravuna to, aby
on přišel, aby on přišel s dary svými, aby on-fpřišel
s poznánímrsvým, s životem svým'krásným a vzneše

ným„životem dítek Božích. Milostí posvěcu'jícíbyla
nám otevřena brána života dítek Božích.Jsme povo
láni-ktomu, aby'chOmpoznávali. Boha obdobně a po.
dobně,jako' on sebe poznává, a máme sepřipodobniti
láSce,jíž onlsám sebe miluje. A tu praví Kristus :_Mi
luje-li mne kdo, já a Otec přijdeme k němu a'příbytek
ÍŠÍ.uaněho učiníme.
“B_ůh
chce přebývati-v nás.jChc'e dlíti ,s námi jako

vzácný host. Jako__host,jehož můžeme dokonale po“—
znati, jehož si'můžeme dokOnale zamilóvati,-.s".nímž
!
můžeme intimně žíti,jako přítel
' spřitelem; ChCevnás
\si' učiniti království..

_

_,

_

VítězStví jeho v "nás,přípr'avoú na'jeho“ vítězství
ve “světě: On přijde a zvítězí. On. nás nepotřebuje
"kvítězství,„ale r_nypotřebujeme jeho, my potřebujem
jeho, aby jeho vítězstvíbylo'iv—násuskutečněno. On

nás nepotřebuje, ale ve'své'dobrotě chce, aby jeho
vítězství bylo „právěnámi uskutečněno. Námi má.při—
jíti království

-.jeho_—-na---'světě.—_Ajisto je, že, jestli'se

najdou duše opravdu horlivé, řada duší jen jemu ho.
říCích, jen jemu .se zcela a-b'ez' výhrady —dáv'ajících,
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šílících svatou a neukojitelnou touhou, aby již přišlo
království j eh—o,“aby--konečně
zavzněly pozouny jeho

příchodu vítěznéh'o,že'přiyábí Pána,že'již "ukončívy
hnanství naše, 'že již vezme si slávu"svou ze s'v'ěta.V'í
tězství jeho nechť-jeláskounaší,nechťje_věrounaší,po

tem naším,nechť srdce naše jsou prvními květy jeho..
BRAlTO.
TRNY

\

Trpěti nedává každému Bůh. Nabízí své trny jen
duším'Ho milujícím.Ajaknerádi přijímámetrnyzjeho
ruky. Jsmejak malé děti: odrážíme jeho ruku, nabí
tutosemilost,
úpěnlivěprosíme
odvráčení,
ozešícínám
volávajíce
na jeho
slova: Začkoli za
budete
pro
siti OtCe „ . dá vám _!,_ale'zapomínajíce
na prosbu Otče
náše: Bud"vůletvá . . .! Aježíš je nucen stáhnoutizp ět
svoji dlaň, plnou milostí, plnoupožehnání !O_,jak mu
přitom asije— ted',kdyj enám tak blízko, blizoučko ...
Netrpíme vždy _zasebe, trpíme za jiné; Platíme'vý

'kupne'za duše, které nemohou, neb nechtějíplatiti _
'a přece jsbu'vyvoleny. Pomocí naší se někdy obrátí.
Trpíme za duše.v očistci, za ty, kteříjsou nám drazí,
zkrátka-za duše, které Bůh miluje. APOŠTOLÁTUTR
PENJ'— ta'em'né Obcování svatých!
'
S .,počát u nám _Bůhdává-ljen málo trpěti.'Teprve

(později, až naši lásku cheerozohnit, blíž nás k sobě
přiVinou't,zarývají sejeho tmyhloub, činís námi jed
--n0tu'tajemnou,—raduje sezbydlení s námi, dělá ze
dvou srdcí jedno — On, jenž se zasnoubil s Bolesti!
A _dobřepraví Léon Bloy, že „člověk, který netrpí,
nebo nechce trpěti; je vyděděným Dítkem Syna Bo
žího". Chtěli bychom ještě odmítnouti milostJeží
šov'u,nám často v takové mířenabízenou? Chtěliby
chom pro Trny odmítnout Růže?

V..-RONET.

MODLITBA o 'ÚĚLNÍKY NA VINICI PÁNĚ

Aspoň poněkud tedy chápou naši věřícía aspoň
někteří, že-musejí'se modliti za Své kněze. Ale, ještě
třeba ' řidati a ještě třeba zdůrazniti,__aby se modlili
o Své-kněze;

_

_

_

ada diecésí jest jako po pronásledování křesťanů.
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Jemákn—ěží.Byla by to smutná kapitola, kolik kněží
hybí v té které diecési. MUSíme“najítij eště:j eden šik
[uší-,které se—
modlí o naše kněze, kteří pamatují na
iaši budoucnost, na kněžský dořóst.-—Jsousemináře,

:teré jsou radostně zaplněny kandidáty stavu. du
hovního, ale jsou také semináře, které jsou na tom
alostně a bledě, jako seminář v -Ceských-__Budějo
ricícha v Litoměřicích.Drazí, kdo zachytí kalich po
vátný z chladnoucích rukou 'umírajících kněží, kdo
»ůjdenajejich místo, až nebudoujiž moci dále?'Kdo
vudelámati.slova PravdyKristovy, až oněmí ústa ta,
ežxsnapětím kolikráte posledních sil _dálestojí na
“iniciPáně, ač by mělipodle zásluhy jíti'naodpbčinek:
iá'mznám kolik šlechetných kněží, kteří učí, působí
Lž-desetlet a více přes povinnouhranici, 'Ale„iti na
lšenciahorlivcijednou'zemrou. Kdo májejich řady?
Járod 'es't před velkým nebezpečím, že nebude míti
poštořů,že nebude míti těch, kteří by mu byli vůdci
otci. Drazí, sepněte ruce ve vroucí modlitbě, aby
.ás Pán netrestál trestem nejstrašnějším, jaký může
>.ýti,
to jest, aby nám odňal-kněze.Proste, atrozmnoží
luchastatečnostia Obětavosti v mladých.studentech,i
b'y dovedli vzíti ',ňaisebejhoK'ristovo. Drazí mladí
rřátelé.Nestačí jen :kritisovati český klerus. Lepší
vude,když vy tak dokonalí _pů'jdetemezi nás a po
můžete nám, když—námpodáte ruku. Budete »moci
[skutečnitivšechnu kněžskoušsvatost, o které u nás
níte. A' dále modlete se vroucně'Za ty, kteří již po
lechli hlasu Páně a kteří již 'dou' „zaním. Modlete
e za ně.neustále, aby nemaťomyslněli nad prvými
ěžkostmi a-neúspěchy, aby nedali se odstra'š_iti_'těž'
:ostmi a obětmi, které bude a musí ;od _nichížáda'ti
vředběžnákněžské a vědecká výchova; Módlete .se,
byj ejichpředstavení byli skute čněosvíceniD uchem
vatým aVedli"nám-našebudoucí kněze cestOu oprav
lu dokonalo'ufcestou, která ,by nám dovedla dáti
:nězetakové,jakých>potřebujemevnašichpoměrech.
Aodlitba zakněžský dorost, .kleru-světskěho “iřehol
.ího,nechťje heslem'aspoň několika horlivých duší.
BRAITO:
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DVĚ DOBRÁ ZNAMENÍ

Casto a často upozorňujeme v Hlubině na potřeby
myšlenkysmíru, aby se vrhly duše Bohu věrné celou,
svoubytostí, svou celou láskou, svým celým živo-
tem ctností a odříkánímezi naše hříchya mezi spra
vedlivého'Boha, aby odčinily naše urážky, urážky na.-
šeho národa-proti dobrémuBohu, aby jemu svou l_ás
kou, zmnoženou—vkrvi Jezu Krista na nekonečnou,
dali zadostučin'ění. A.nyní vyšla u Sester NepOskvr
něného Početí v Přerověna Sířavě“takovádobrá kniha
P. Pluse právě o tomto důležitém předmětě. Děku
jeme sestrám, že takto chápou apoštolát knihy.-Ocl
por-učujivřeletuto-knihu, kterou, jsem česky sice ne
viděl, ale kterou si velmi cením“v originále A nemenší
radost jsem: měl—
z druhé knížky překladu dra Gros

singera o apoštolátě modlitby a obětování za kněze;
Jak to přišloopravdu jako na zavolanou. Psal jSem
o tom v červnové Hlubině, psal jsem o tom též ve
třetím čísle Deště růží, jejž vydávají sestry Františ
kánky “na Vinohradech v Korunní třídě. Tehdy se
na. mé-řádky Ozval nadšený souhlas. Sestry pořádají
pravidelné pobožnosti za kněze. Ajako ná zavolanou,
jak jsem již řekl,přichází tato kniha. Sestry dobře vy-
stihují; čeho jest právě časově třeba věřícím,a tak vy-..
daly dobrou knihu modliteb—apobožností a poučení
o-modlitbě a obětování za kněze. Znovu'opakuji, po
třebujeme 'vászza sebou,.armá'du modlících se duší
za nás".-uvidíte, jaké svaté kněze, kněze _dobré,na
dšené a třeba i zdravé a tělesné schopné si vyprosíte.
Toutoknihou udělaly nám ctihodné sestry přerov
ské takovou“ radost, že považuji za svou povinnbst
na obě knihy 'upozorniti. Nakonec zdůrazňují, že to
"neníreklama,-protože jsem sám knih nedostal ajenom
z origináluje'znám. Obě knihy by mělvěru míti každý
Hlubinář;

'

525'

BRAITO.

žEN:
KNORR & HIRTl—l,MUNCHEN, 'SENDLINGERSTR, 80:
'FARRER-JOSEPHWEIGERT, UNTERGANG DER DORF
CULT-UR?Str. 124,cena 270 RM.-aJako vNěmecku taki u nás
les'm'írněvak'tuelní
kniha. Autor ukazuje, že život na-vsi má tolik
vérázu, že-stojí zato, aby byl udržen' a"dále “pěstován ve své
ázovitosti', srovnává “dřívějšíkultúru vesnices dnešní-"nekultu
kma ukazuje, že dřívějšívesnická kultura ipro dnešního ven-.
:ovanamá cenu a ukazuje Cestyk obnovení; Pozoruhodná kniha..
Vždyťvíme, že se _starou venkovskou kultúrou mizí i kultura
iáboženská'.

-—és—

THOMAS MOLINA: DAS'LEIDEN IN WELTPLAN. TY.
LOLlA, INNSBRUCK. (Stř. 568, Mk 18) —-Německý. učenec
lokonale řeší nejhlubší otázku lidstva jako 'výte'čný filosof a
heolog. Není 'snad díla—,jež by tak poutavě přivádělo k pro

.iknutí vědeckých problémů“osvobodě, hříchu, pochopení Kris
:, jeho života, svatosti. afoběti atd. Dílo zvláštní 'ceny, neboť
.utor zcelamodernířn' způsobem řešítyto palčivé problémy ná
>oženskoifilosoHCkéa nalezne proto pOchope'ní'vevšech kruzích
iteligence;_

_

_

DR. ANDREAS EBERl—IARTER,DER—DEKALOG. (Biblische
Šeitfra en, herausg. von P., _H'einischund Fr.-W. Meier, Folge“

3, He t 3/4.) AschendorffscheVerlagsbuchhandlun'g, Munster:
] 'Westfalen. (Str. "_67,
Mk 1'80.) Zajímavé pojednání, které vě
lecky informuje nejširší katolické vrstvy o;původu dekalo'gu,.

jehostáří, znění a jeho významu atd. Vřele dcporučujeme.
KARRER OTTO: HEIEIGER STÍARKERGOTT'.,('Ar's Sacra,
..Můller,Můnchen 1929, stran 210 a .13“obr., cena' 3'20'RM,) —4
[nížka "starokřesťánských modliteb—,které vybral známý znalec"

Earrer.Modlitby prvních křesťanů,.círk.Otců, staré liturgie vy
adřují náboženské nitro -i dnešního věřícího člověka, neboť
.rvotní církevje církví staletí, je církví dneška. Celýpoklad živé
bOžřiosti'našich svatých, kteří zapalují i-v našic'h'dúších žár
ásky k Bohu.—
Sličná-úprava obvyklá ve vydáníchMůllerových.
Takové-knížky se nikdy nepřesytíte.

'

.

" —'-'j

DR; IGNA'Z ROI-IR: DIESOZIALE FRAGE—UND DAS—“
JEUE TESTAMENT RM 1'35,Aschendorffsche Ve'rlagsbúch
Lándlung, Munster i. W; Kristus“ rozřešil problémso'ciálm'ch
poměrů-své—zemětím, že zaváděl království Boží d'o duší, před—
věst královstvív„nebesích..Jeho—královstvísociální spravedlnos-
í a ctnostmi .a-láskou k.bližnímu sahá—donitra sociálních po
měrů,a vyniká a převyšuje svou “Božísilounad humánní'snahy

lnešních hlasatelů. Sociální reforma nebyla Kristu posledním
íleni, nýbrž následkem zavedení králOvstvíBožího ajeho účiíi
rošt prOnikla do všech sociálních "složek života, do-rodiny, dO"
tátu; mezi ,chu'dé, mezi děln'íkyÍl'atd.

_ '

'—-ab—

HANDBUCl—lDER PHILOSOPHIE, 24. u. 25. Lieferung : Me
aphysik' der Neuzeit von Prof; Dr'; Hein'z<_HeimSSeth(AbtgL ],
Beitrag.F): Charakterologie von Prof: dr. Friedrich Seifert .(Ab.
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““črq—H

III/Beitrag F). První svazek je dějinným pokračováním, kde od-'
borník probírá—metafysické proudy.l_.—Iegla,
Schellinga, Fichteho,

--Schopenhauera„přechází na evolucionistické směry nejnovější
doby na př. _Bergsona atd. “V druhém—sešitě podává. prof. Sei

fert vprvní části dějinný předpoklad ke karakterologii, ,vdruhé
.části _se,obírá vlastní povahou karakteru. Množství teorií vz:ni_-'

ká z úzkého obzoru, s jakého kdo .pohlížína karakter. Jedni
-ho pozorují jen s biOlogického stanoviska, jíní s psychóanaly
_tickéhoa proto vládne anar'chickýchaos ve vzájemném pomě
ru. Proto udává autor. podmínky správného postupu'karak'te
rologie,—
aby obsahovala všechny vztahy lidské .ke světu i k Sobě
samému. Studium kar'ak'ter'ologiepostavené na množství mo
derních roztříštění v psychologii stává se obtížným _atěžko
pád'ným, jak je patrno i Ý přítomné knize.
—ab—
ALBERT .SCHWEITZER: SELBSTDARSTELLUNG, Felix
Mei , Verlag in Leipzig. Sbírka vlastních životopisů vychá
zející'u Meinera přinášítuto zajímavou autobiografiiSchweit
"zerovu.

B..HERDER & co., FREIBURG:. LEXIKON FUR- THEO
LOGIE UND-.KIRCHE. Tímto druhým opraveným vydáním
proslulého Kirchličhes'I—Iandlex'ikonje splněno přání mnohých,

jimž nejsou přístupna pódobná díla jako francouzské Dictiof
naire de théologie._Nové vydání budeobsahovati des—et
svazků
p_o*32tiskových arších, celkem asi 5000 stránek S'mnoha ta
bulkami a ob'r_azy._
Přes 30.000 hesel jetu zpracováno více než
.300odborníků. Subskripční cena, platnádo 30..září1930,jest
_za každý svazek nevázaný ,24-RM, váz. v plátně 28 RM, ko
žený hřbet 32'RM. Vyšly již sešity LS,-asi 1000 stránek-. Na
první pohled zaujme již typografická úprava,'protože byla vo
,lena latinka antiqua, což pro neněmecké čtenáře je značnou
" výhodou proti dílům tištěným .frakturou. Obsah sám značí 'mo
numentální kus prácel—Ierderova.nakladatelství.Máme tím dílo
pro katolické knihovny, v němž se lze orientovati podle nej
novějšího stavu :theologického badání a věd s-theologií hrani
—.čících.Nevyhýbá se ani filosofii, pokud se stýká s theolo'gický

_miotázkami. Orientace, které toto dílo poskytuje, není psá
_na slohem suchým, napolonesrozumitelným, jak tomu leckdy
u'podobných děl bývá, 'že čtenář neodborník nepochopí pří
liš odborně úsečného zpracování hesel.'_Svrchovaněstručněsice,
“ale—přitom živě, jasně, s přesně katolickým stanoviskem, jsou

v'ypracoványjedn otlivé články, se snahou naprosté objektivnosti
při otázkách sporných. I nejaktuelnější problémy, jako chudin
ská, n“bo dělnická otázka“,jsou'prakticky vylíčeny, takže'si lze
snadn'oučiniti obraz přítomného'stavu těch-záležitostí.Pro
další
v_ivl
:podrobné studium pak .j'est udána nejhlavnej31literatura. Tím
se všem_;duševnírn'pracovníkům, kteří.potřebují .orientace'v k'a
tolických i vůbecgnáboženských „záležitostech, dostává. knihy
naprosto spolehlivé./Totodílo prostě musí-býti v každé knihov
ně vědeckého pracovníka katolického. Ušetříse tím mnoho prá
ce a trapných “rozpakůna všechny strany. I pro naše česképbmě
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ry tam najdeme stručná sice, ale dostatečně jasně odpovídající
hesla na otázky dějin a věcí. Slovem, je to dílo, které semůže
měřiti s vynikajícími díly i nejvíce chválenýmí, jako například
s podobnou protestantskou encyklopedií Religionin Geschichte
und Gegenwart.- A rozhódně je předčí spolehlivostí pro kato
líka, jakož i'v'nější úpravou.. Jsme vděčni Herderóvu nakládal-
telství,_.žese neleklo takoyého podniku, jemuž jistě přineslo velí-.
ké oběti. Nechťkněží a vzdělaní laikové si uvědomí cenu tohoto
díla a opatří si je .do svých knihoven, zvláště-když nakladatel
povoluje

“výhodné splátky..

—

,

-_—es--—“

LINZER-QUARTAL SCHRIFT, 1929/IV;Lopler, Kler-usund-"
Politik.'Vermeersch, S. J., Soziale Krise und Reformtheorien.

Fischer, Achtungauf die Freidenker, Brůhl, UnterbreChung der
Schvangerschaft undTótung des Kindes bei der Geburt. Ha.- “
ring, die kanonische Stellung geistlicher Wirs'chaftsorganisati
onen.- Pastoral—Fálle.

_

„_

THEOLOGISCHE REVUE,19_29N 0. 8/9, 10.Eschweiler, Zur
Geschichte der Barockscholastik',Baumgarten, Zur Geschichte.
der lateinischen Bibel. „Přehledy: Allgemeine Religionswissen
“schaft, BiblischeTheologie, Historische The_olo"ie, Systemati-—
sche Theologie, Práktische Theologie, Christlic e Kunst.
BONNER ZEITSCHRIFT FUR THEOLOGIE UND SEEL
'SORCE, 1929/4.Bamber , Neues zur K'ontroverse uber.die De
Hnierbarkeit-der Himmel ahrt Maria. Schwer, Fraueneman'zipa
tion und Ehekrisis. Stockums, Das Brevierim religiós-aszetischen
Leben des"Priesters. Ubersichten.
_
SCHONERE ZUKUNFT, 17. November" 1929; Funder, Der
ósterreichische Mensch. Steffes,Entwicklung der 'Jugendbewef
gungCierens, Kirche und Staat in ihren—Verhaltenzu Duel und
.Mensur.„Soltyko,ff,Die religiósen-Aussichten der russischen Zu
kunft, Hoeben, Die kath. Presse-Hollands.Horváth, Verwaltung.
des Eigentums und Staat.
_
_
,'HOCHLAND, November 1929, Funk; Die geištige Gestalt
_Johann Adam Móhlers. Guenther, Frůhlingfahrt- d'urch Palas-.
tina, Syrien und MesOpotamien. Laros, Ei entum und arbeits-„s
:losels'Einkommen. ThuneHóhenstein, AbscĚied vom Altar. „Sol
tykotf, Die Agrarkrise Russlands. Hang Delbr'ůck, Molinski.
. DEJINY DUSE SV_._T_[:'REZIEJEZISKOVY,\KARMELITKY
(1873—1897), Přeložily Skolské sestry O'; S. F. 'v Praze-Vino
hradech, 1929. -—.-Pečlivýpřeklad svéživotopisu světice s tex—'

tem oproti rvnímu vydání 'jnepozměněným, jeno'm rozdělený
pro přehlednost nakapitoly, jistě n'adchne-všechny ctitele\sv.
karmelitky, aby se bez rožpakůsvěřili zcela vedení tohoto „di-=
vuvdivů a ctností-". „

,

, „_

ZIVOT A VUMLICENISV; VACLAVA.,Legenda.__„Oportet
nos fratres". Re_čo jeho přenesení..1929. Přelóžil Antl Stříž ve
sbírce: „Boží bojOvn'íci-" -—"Dvě velmi.-cenné'-—staréj památky

z.lO.„a 11; _století,vydané latinsky próf. Josefem, Pekařem, jež"
k rozmnožení '.úcty svatováclavské.porprvépřekládá' spirituál,

pražského semi "
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EERDz'WlLLlAM FABER,BETLÉM. Přeložil Jakub Pavelka.
ve'sbírce „Vinice Pá'ně". Dva díly, 1929, u Kuncíře. — Vynika—

f jící asketický spisovatel anglický minulého století podává tu
...jeden ,způsob, jak možno rozjímati o životě Páně. Rozděluje
život-Ježíšův _na.pět sóuhvěždíí 'Betlem,—Nazaret,Galilea, Kal
'varie—aGenezaret. První z nich, Betlem, je předmětem tohoto
-._spi_s_ú
a pojednává o Kristovu dětství s hlubokým theológickým
pOjetím. a velikou \znalostí lidského srdce.“
"LOUIS BERTRAND, SV; .AUGUSTIN . 1929. Ladislav Kun—
-cíř,'Praha. Ve sbírCe „Vinice Páně" přel. “dr. Frant. Odvalil. -—

Poutavédílo, psané,jak autor doznává, „v duchu'úcty a lásky
'ke světci, k “velikému srdci a veliké inteligenci, jakou byl Au—
' gustin“.' Africká církev, starověda, literatura, jakse s nimi po—
.tkáváme ve spise, prozrazu'í. odborníka.
_
EVERMOD. VLADIMIR BALCÁREK, DOKSANY NAD
OHŘI, BYVALY KLAŠTER PREMONSTRATEKQ _ Strahov--
ský kapitulár' a'archivář nás Stručně provádí dějinami a pa—
_ mátkami slavného kdysi sídla, sester řádu 'sv,..Norbert_a.
_
APOŠTOLÁT, NA KTERY 'SEwZAPOMINÁ. Napsal dr. ].
'E. Mossong, O. S. B. Vydály Sestry Nep'l Početí Panny Marie
v Přerově. Cena 680 Kč. —-Věřící modlívají “semnoho za bu—
doucí kněžstvo._Ale'mnoho z nich zapomíná se modliti za kně—
ze,'pracující_ již na vinici Páně._Modlitba a oběti za kněze již:
vysvěcené jest velmi důležitý apoštolát, který umožňuje věří-

cím“míti tak jistým způsobem účast na pracích kněží, za něž“
se modlí: K tomuto' v'znešenému apoštolátu snaží se autor čte
náře roznítiti hlavně příldadem sv.Terezie Ježíškovy,tézápalné
oběti za .kněze. Kéž aspoňti, kdož “knížku,budou čísti, násle
dují sv. Terezii Ježíškovu a pomáhají kněžím, atak pracují
apoštolský.

-

“

,

"

B. HERDER &'Co., FREIBURG: R. LINHART, DAS LEBEN
RUFT; St'r. 230, cena 3 RM. ,-.—--Týž
:“VON MENSCHEN UND

DINGEN DER" ZEIT. Stran 200, cena 3 RM. -—'NUR EINE
KNABENSEELE. Str. 120, cena 2 RM.—— Próslulý mnichovský
“náboženský pozorovatel moderního života a jeho poměru “či
nepoměru ke' křesťanství.a“katolickým zásadám podává ve
dvou prvních knihách ciselova'n'é myšlenký'o úkolech života

ve světle náboženství. Ve způsobu moderního myšleníjsou tu
jasně na křesťanské stanovisko sttaveny.;._všechny praktické
a práCe,
'radostii
boly života.-Vzácná
.—"Třetí_
.proudy
nihá, líčící
osudy
třináctiletého
'šhocha .v_boji četba.
o ušlechtilost:
duše, je na Výsost dramatiCk'ým-výkřikem _prfo-vychovatele, aby

jemně"pozorovali ráz a bojea potřebymladých' duší. Kniha je
prýpsána'ppdle rodinných_zápi'sků;
—es,—
DESCLEE DEBROU-WER ET CIE, PARIS: S. NAVANTES,
HIMMITATION __DE
;,SAINTE 'THERESE 'DE L'ENFANT
JESUS. Str. 300; ;— 14',roziímání:-o ctnostech sv. Terezie Ježíš-

kovy, které životnělpotřebuje každý křesťan. Klrozjímáním je
volena velmi štastněí'metoda, jež se 'něztrácí v-dlouhých úva
hách, nýbrž “nechává mluvit Samu světici v krátkých arlogicky'
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seřaděných episodách jejího života. Ve spoustě literatury o svě

tici z Lisieúxje to kniha vynikajícíchkvalit

.-es—

BITNÁRVILEM, PRÚVODCE PRAHOU SVATOVÁCLAV
SKOU. K mileniu státu československého. Praha 1929.Q díly.
.—Nadšené dílo upřímného Čecha a vroucího katolíka,jehož
jediným přáním jest, aby poznání „vzácné pokladnicě všech
možných zázraků oslavení 1ponížení, vroucího milování_avěr
r nosti nezměřitelně" probudilo v českých srdcích lásku k_svato
Václavské Praze.
]. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK),TUBINGEN, DIE RELI

GION IN GESCHICHTEUND GECENWART.Lief. 6467,

Lichtbildergottesdienste- Malerei .und Plastik. -.—Hlavní hesla;
Láska,činnostblíženské lásky,literatura, liturgie, Luther, magie,
malířství a plastika I. s 15 obrazy.
—es—
SCHULBRUDERVERLAG,KlRNACH-VILL'INGEN: \DR.
FRANZMATHES, VON KARMELS WEISSER BLUME Str.
_32,cena O'30 RM. — Zlatá knížečka pro hromadné rozšíření,
psaná s láskou a vroucností, jak' jen se hodí pro životopis sv.
Terezie Ježíško
—es—
P. M. A.JANVIERO. P, DIE GLUCKSELIGKEIT (Grund
fragen der kathol. Moral. Bd. I.) Str. 166, cena váz.-4 RM.—
Zdařilýpřeklad Notredamskych konferencí slavného francouz- "
ského dominikána.S přesnou logikou a přísnou dogmatickostí
je v těchto řečích podána nauka církve o cíli lidského života,
0 jeho poměru k mravnosti, o předmětu lidské blaženosti,
o možnosti doSíci blaženosti, o cestě k ní, o tom, co blaženost
enta'
—e_s—
poskytne.
Kniha rozjímání a duchovní četby pro každého.
inte
gEDITIONS SPES, PARIS 17. RUE SOÚFFLOT: CHAR
LES DICKENS, LES AVENTURES DE M. PICKWICK. Str.
250, cena 10 fr. — Marión Gilbert překládá Francouzům tuto
knihu romanciera dobroty a humoru, protože„ Dickens přináší
světu poselství důvěry a lásky" .ajeho spisy jsou jednoduchým

„výrazemkřesťanské .a západní civilisace.

-—es—
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